S – 1. symbol chem. prvku sulphur (→síra); 2. skr. na recepte l. signa, signetur označ.
s. – skr. l. satis dosť; sine bez; sive lebo; sub pod; solve rozpusti.
(S) – symbol pouţívaný v spojitosti s chem. názvom označuje →absol. konfiguráciu.
S1–5 – skr. pre kríţovcé stavce (vetrebrae sacrales).
s. f. coct. – skr. l. sub finem coctionis ku koncu varenia.
s. n. – skr. l. suo nomine svojím menom, názvom.
s., sig. – skr. l. signa, signetur označ.
SA – Simpsonova-Angusova posudzovacia stupnica extrapyramídových vedľajších príznakov (1970).
Posudzuje sa chôdza, pád a rigidita ramien, rigidita prelaktia, zápästia, rozkyv nôh, rigidita šije,
pokles glabely, tras a salivácia.
Saathoffov test →testy.
sabadila – sušené zrelé semená rastliny Schoenocaulon officinale (Schlecht & Cham.) A. Gray
(Sabadilla officinarum Brandt, Asagraea Officinalis Lindl.), Liliaceae. Rastie v mexic-kých Andách,
Guatemale, Venezuele. Obsahuje alkaloidy, z kt. ~ 3 – 6 % tvorí cevadín (kryš-talický veratrín) a
veratridín (amorfný veratrín), alkaloid sabadinín, sabadilín a sabadín, kys. sabadilovú a veratrovú.
Pouţívala sa ako pedikulicídum, insekticídum.
sabadín –

-cevan-3,4,12,14,16,17, 20-heptol 3-acetát, C29H47NO8, Mr
537,71; alkaloid, kt. sa nachádza v semenách sabadily.

Sabadín

Sabalis serulatae extractum aquosum siccum – syn. Serenoe extractum aquosum siccum; zloţka
®
prípravku Spasmo-Urgenin dr.
Sabathieho príznak →príznaky.
sabinismus, i, m. – [Juniperus sabina L., Cupressaceae] otrava savínom z oleja borievky netatej
(pouţíval sa na nezákonné vyháňanie plodu).
sabinol – terpénový alkohol zo vţdyzeleného kra borievka netata Juniperus sabina L. (Cup-res
saceae), kt. je hlavnou zloţkou savínového oleja.
Sabinova vakcína – [Sabin, Albert Bruce, 1906 – 1993, amer. virológ rus. pôvodu] ţivá vakcína proti
poliomyelitíde. Podáva sa vo forme sirupu.
Sabinov-Feldmanov syndróm →syndrómy.
Sabouraudov dextrózový agar – [Sabouraud, Raymond Jacques Adrien, 1864 – 1938, franc.
dermatológ] →agar.

Sabouraudia – [Sabouraud, Raymond Jacques Adrien, 1864 – 1938, franc. dermatológ] Trichophyton.
Sabouroaudites – [Sabouraud, Raymond Jacques Adrien, 1864 – 1938, franc. dermatológ] starší
názov rodu cudzopasných húb, kt. vyvoláva dermatomykózy; Microsporum.
sabulum, i, n. – [l.] hrubý piesok. Sabulum conarii – zastar. názov pre jemné kamienky (acervulus
cerebri) v epifýze.
saburra, ae, f. – [l. pôvodne piesok ako lodná príťaţ]; špina, povlak.
saccatus, a, um – [l. saccus vak] vakovitý, podobný vaku.
sacciformis, e – [l. saccus vak + l. forma tvar] sakciformný, vakovitý.
saccularis, e – [l.sacculus vrecúško] sakulárny, patriaci k vačku.
sacculatio, onis, f. – [l. sacculus vrecúško] sakulácia, vačkovité vyústenie dutého orgánu.
sacculo|cochlearis, e – [l. sacculus vrecúško + l. cochlea slimák] sakulokochleárny, týkajúci sa
vrecúška (vnútorného ucha) a slimáka.
sacculo|tomia, ae, f. – [l. sacculus vrecúško + g. tomé rez] sakulotómia, punkcia vrecúška (vo
vnútornom uchu) cez basis stapedis kvôli uvoľneniu endolymfatického hydropsu utvorením fistuly,
cez kt. endolymfa môţe odtekať do perilymfatického priestoru.
sacculus, i, m. – [l.] vrecúško, časť pars statica blanitého labyrintu vnútorného →ucha. Je menší ako
→utriculus, je nepravidelne guľovitý a trocha zo strán oploštený; nalieha na recessus sacculi. S. a
utriculus spája zalomená rúrka, ductus utriculosaccularis, kt. sa predlţuje do ductus
endolymphaceus; ten je vloţený do canaliculus vestibuli a po výstupe z apertura interna canaliculi
vestibuli sa nepravidelne rozširuje do saccus endolymphaceus, kt. tesne nalieha na dura mater
encephali. Ductus endolymphaceus je odvodnou cestou pre endolymfu, kt. vypĺňa celý blanitý
labyrint a presakuje zo saccus endolymphaceus priamo do priestoru medzi mozgovými plenami.
Sacculi alveolares – alveolové vačky, loţiskové vačky: priestory, do kt. sa otvárajú distálne
alveolové vývody, komunikujú s alveolmi.
Sacculi dentis – zubný vačok.
Sacculi laryngis – syn. appendix ventriculi laryngis, hrtanový vačok: divertikulum, kt. sa rozprestiera hore od čelnej strany hrtanovej dutiny medzi vestibulárnou riasou mediálne a m. thyreoarytaenoideus a cartilago thyreoidalis laterálne.
Sacculi medicati – liečivé vrecúška.
Sacculi ventricularis – s. laryngis.
saccus, i, m. – [g. sakkos] vak, vrece; vakovitá štruktúra.
Saccus conjunctivalis – spojovkový vak, potenciálny priestor vystlaný spojovkou, medzi mihalnicami a očnou guľou.
Saccus endolymphaticus – endolymfatický vak: slepý, oploštený cerebrálny koniec endolymfatického vývodu.
Saccus lacrimalis – slzný vak: dilatoanvý, horný koniec ductus nasolacrimalis.
sacer, sacra, sacrum – [l.] svätý. Morbus sacer – epilepsia. Os sacrum – kríţová kosť.
sacchar/i/o- – prvá časť zloţených slov z g. sakcharon cukor.
sacchar|asis, is, f. – [sacharo- + -asis enzým] sacharáza.

saccharidum, i, n. – [sacchar- + g. eidos podoba] sacharidy.
sacchari|ficatio, onis, f. – [sacchari- + l. facere činiť] sacharifikáca, scukornatenie, premena na
cukor.
sacchari|metrum, i, n. – [sacchari- + g. metron miera] sacharimeter, prístroj na stanovenie
koncentrácie cukru v rozt.
saccharo|coria – strach z cukru.
saccharo|galacto|rrhoea, ae, f. – [sacharo- + g. gala-galaktos mlieko + g. rhoiá tok] sacharogalaktorea, nadmerná koncentráci cukru v mlieku.
saccharo|lysis, is, f. – [sacharo- + g. lysis uvoľnenie] sacharolýza, hydrolytické rozloţenie sacharózy
na glukózu a fruktózu.
saccharo|metabolismus, i, m. – [saccharo- + g. metabolé premena, prechod] metabolizmus
sacharidov.
saccharo|metria, ae, f. – [sacharo- + g. metron miera, meradlo] sacharomtetria, meranie, zisťovanie
koncentrácia cukru vo vyšetrovanom rozt.
saccharometrum, i, n. – [saccharo- + g. metron miera] sacharometer, prístroj na zisťovanie
koncentrácie cukru v rozt.
Saccharomyces, etis, m. – [saccharo- + g. mykés huba] rod kvasiniek čeľade Sacharomycetaceae,
jednobunkových húb bez mycélia, kt. sa rozmnoţujú pučaním; vyuţívajú sa v potravinárstve.
Saccharomyces albicans – Candida albicans.
Saccharomyces anginae – Candida albicans.
Saccharomyces bayanus – syn. S. pastorianus, druh, kt. vyvoláva kvasenie vína a piva.
Saccharomyces cantliei – syn. Pityrosporum ovale, pôvodca tropickej blastomykózu.
Saccharomyces capillitii – Pityrosporum ovale, druh z vlasatej časti hlavy, s guľatými bunkami;
pokladal sa za pôvodcu alopecia seborrhoica.
Saccharomyces carlsbergensis – druh, kt. sa puţíva v mikrobiol. pri stanovovaní vitamínu B6 v
moči a pri varení piva.
Saccharomyces cerevisiae – druh s oválnymi al. guľatými bunkami, známy ako pekárske kvasnice
(droţdie); vyvolávajú alkoholické kvasenie, zriedka môţu byť príčinou pneumopatie; prípravok, kt.
®
obsahuje polysacharid S. c. Hemoxier dr.
Saccharomyces dairensis – S. galacticolus, druh s eliptickými al. oválnymi bunkami, kt.
zapríčiňuje kvasenie mlieka.
Saccharomyces ellipsoideus – forma vínnych kvasiniek, kt. tvoria eliptické bunky, usporiadané do
solitárnych al. rozvetvených reťazce; vyvolávajú alkoholické kvasenie vín.
Saccharomyces exiguus – forma pivných kvasiniek, kt. bunky sú eliptické a solitárne al. utvárajú
rozvetvené reťazce; zapríčiňujú neskoré kvasenie piva.
Saccharomyces galacticolus – S. dairensis.
Saccharomyces glutinis – Rhodotorula glutinis.
Saccharomyces granulomatosus – Cryptococcus neoformans.
Saccharomyces guttulatus – Saccharomycopsis guttulatus.

Saccharomyces hansenii – Debaryomyces hansenii.
Saccharomyces hominis – Bacillus megaterium, izoloval sa pri chron. pyémii.
Saccharomyces lemonnieri – pp. ide o Candida albicans; izoloval sa v prípade bronchitídy.
Saccharomyces lithogenes – Cryptococus neoformans, druh izolovaný z lymfatických uzlín
somára s karcinómom pečene; je patogénny pre zvieratá.
Saccharomyces mesentericus – Candida mesenterica.
Saccharomyces mycoderma – Candida vini.
Saccharomyces neoformans – Cryptococcus neoformans.
Saccharomyces pastorianus – S. bayanus.
Saccharomyces rubrum – brazílsky druh, kt. vyvoláva parapsoriatickú afekciu; je pp. koţný
kontaminant Rhodotorula rubra.
Saccharomyces subcutaneus tumefaciens – pp. identický s Cryptococcus neoformans, izolovaný
v prípade myxómu stehna; je patogénny pre zvieratá.
Saccharomyces tumefaciens albus – Candida albicans, druh, kt. sa izoloval v niekt. prípadoch
faryngitídy, je patogénny pre myši morčatá a králiky.
Saccharomycetaceae – čeľaď askomycétových húb radu Endomycetales, podtriedy Hemiascomycetidae, členovia kt. sú obyčajne jednobunkové kvasinky, kt. sa rozmnoţujú pohlavne
tvorbou askospór. Patrí sem rod Saccharomyces.
Saccharomycopsis – rod pravých kvasiniek čeľade Saccharomycetaceae.
Saccharomycopsis guttulatus – starší názov Saccharomyces guttulatus, druh izolovaný z GIT
bylinoţravcov.
saccharo|myc|osis, is, f. (hominis) – [saccharo- + g. mykés huba + -osis stav] sacharomykó-za,
mykóza postihujúca prim. pľúca, odkiaľ sa môţe širiť do iných orgánov, najmä koţe.
saccharosum, i, n. – [l.] sacharóza.
Saccharosum crystallicum B – kkryštálový cukor.
Saccharum invertum solutum – rozt. invertného cukru.
Saccharum lactis – mliečny cukor.
Saccharum tostum solutum – rozt. páleného cukru.
saccharos|uria, ae, f. – [saccharos- + g. úron moč] sacharozúria, vylučovanie sacharózy močom.
Saccharum – druh travín.
Saccharum amylaceum – glukóza.
Saccharum officinarum L. (Poraceae) – byle trstiny cukrovej, z kt. sa získava sacharóza.
sacr/o- – prvá čassť zloţených slov z l. →os sacrum kríţová kosť.
sacr|algia, ae, f. – [sacr- + g. algos bolesť] →sakralgia.
sacralisatio, onis. f. – [os sacrum kríţová kosť] →sakralizácia.
sacr|ectomia, ae, f. – [sacr- + g. ektomé vybrať] →sakrektómia.
sacri|ficium, i, n. – [l. obetovanie] sakrificium, usmrtenie laborat. zvieraťa.

sacro|anterior – [sacro- + anterior predný] uloţený pred kríţovou kosťou.
sacro|coccyagealis, e – [sacro- + g. kokkyx kostrč] →sakrokokcygeálny.
sacro|cotyl|oides, a, um – [sacro- + g. kotylé dutina + g. eidos podoba] →sakrokotyloidný.
sacro|cox|algia, ae, f. – [sacro- + l. coxa bedro + g. algos bolesť] sakrokoxalgia.
sacro|cox|itis, itidis, f. – [sacro- + l. coxa bedro + -itis zápal] →sakrokoxitída.
sacr|odynia, ae, f. – [sacro- + g. odyné bolesť] →sakrodýnia.
sacro|iliacus, a, um – [sacro- + l. ilia slabiny] sakroiliacký.
sacro|listheis, is, f. – [sacro- + l. promontorium predhorie] →sakrolistéza.
sacro|lumbalis, e – [sacro- + l. lumbus driek] →sakrolumbálny.
sacro|pelvinus, a, um – [sacro- + l. pelvis panva] →sakropelvinný.
sacro|perinealis, e – [sacro- + l. perineum hrádza] →sakroperinenálny.
sacro|promontorium, i, n. – [sacro- + l. promontorium predhorie] →sakropromontorium.
sacro|pubicus, a, um – [sacro- + l. os pubis lonová kosť] →sakropubický.
sacro|spinalis, e – [sacro- + l. spina tŕň, chrbtica] →sakrospinálny.
sacro|tomia, ae, f. – [sacro- + g. tomé rez] →sakrotómia.
sacro|tuberalis, e – [sacro- + l. tuber hrboľ] →sakrotuberálny.
sacro|uterinus, a, um – [sacro- + l. uterus maternica] →sakrouterinný.
sacro|vertebralis, e – [sacro- + l. vertebra stavec] →sakrovertebrálny.
sacrum – os sacrum.
sacto|salpinx, gis, f. – [g. sactos naplnený + g. salpinx vajíčkovod] →saktosalpinx.
sadismus, i, m. – [podľa markíza de Sade] sadizmus, chorobná zvrátenosť, kt. sa prejavuje
trýznením druhých; aberratio sexualis.
sado|masochismus, i, m. – [sadismus + masochismus] sadomasochizmus, sexuálna aberácia,
ukájanie sa tým, ţe sa subjekt nechá trýzniť a trýzni druhých.
sadze – takmer čistý uhlík vo forme guľovitých častíc koloidných rozmerov. Sú schopné utvárať
agregáty; vznikajú tepelným rozkladom uhľovodíkov.
Saegesserov príznak – [Saegesser, Max, švajč. lekár] príznak ruptúry sleziny al. krávacania do
puzdra sleziny: palpačne bolestivý bod frenika na ľavej strane.
Saemischov vred – [Saemisch, Edwin Theodor, 1833 – 1909, nem. oftalmológ] ulcus serpens
corneae.
Saemischova operácia – [Saemisch, Edwin Theodor, 1833 – 1909, nem. oftalmológ] transfixia
rohovky a bázy rohovkového vredu pri hypopyóne.
Saengerov príznak – [Saenger, Max, 1853 – 1909, praţský pôrodník] →príznaky.
Saengerov reflex – [Saenger, Max, 1853 – 1909, praţský pôrodník] →reflexy.
saepe – [l.] často.
s(a)epto- →septoSaethreho-Chotzenov syndróm →syndrómy.

Safarov tubus – [Safar, Peter, *1924, pittsburgský anesteziológ] dvojitý orofaryngový tubus.
Safarov tubus

Saff – prípravok oleja zo semien poţítu farbiarskeho (Carthamus tinctorius L., Compositae). Pouţíva
sa ako ľanový olej na prípravu farieb, ako jedlý olej, diétny suplement pri hypercholesterolémii.
Safflor – prípravok oleja zo semien poţítu farbiarskeho (Carthamus tinctorius L., Compo-sitae).
Pouţíva sa ako ľanový olej na prípravu farieb, ako jedlý olej, diétny suplement pri
hypercholesterolémii.
safranal – 2,6,6-trimetyl-1,3-cyklohexadie-1-karboxaldehyd, C10H13O, Mr 150,21; terpenoid, pripravuje
sa z pikrokrocínu.
Safranal

safranín O – zásadité červené anilínové farbivo, kt. sa pouţíva na farbenie jadier a dofarbenie pri
Gramovej metóde.
safrol – 5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxol, C10H10O2, Mr 162,18; metylénéter, zloţka rôznych
esenciálnych olejov, najmä sasafrasového (75 %); pouţíval sa ako antiseptikum,
anodynum, chuťové korigens, pedikulicídum, vo voňavkárstve; pri výrobe mydiel a
heliotropínu. Pokladá sa za karcinogén.
Safrol
®

Safrotin (Sandoz) – herbicídum; profam.
safrozín – modravý eozín.
®

Sagamicin (Kyowa) – antibiotikum; mikronomicín.
®

Sagatal – narkotické analgetikum; pentazocín.
®

Sage – sušené listy šalvije lekárskej (Salvia officinalis L., Labiatae); korenie, pochutina; antisekrečná
látka.
sagina, ae, f. – [l.] pokrm, tuk.
®

Sagisal (Sagitta) – -lytikum; antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum; →propranolol.
sagittalis, e – [l. sagitta šíp] sagitálny, predozadný, kolmo na čelnú →rovinu. Sinus sagittalis – šípový
splav.
®

Sagittol (Sagitta) – -lytikum; antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum; →propranolol.
®

SaH 42548 – anorektikum, stimulans CNS; →mazindol.
Sahliho korona – [Sahli, Herman, 1856 – 1933, švajč. lekár] Sahliho ţilový veniec, rozšírenie ţíl
v oblasti spodnej hrudníkovej apretúry; býva pri chron. pľúcnej obštrukčnej chorobe, u starších
muţov aj konštitučný.
Sahliho hemometer – [Sahli, Herman, 1856 – 1933, švajč. lekár] kolorimeter, kt. pozostáva z 1 al. 2
farebných sklených štandardov a 1 graduovanej skúmavky v % a g % hemoglobínu (Hb), pričom
100 % Hb zodpovedá 16 g Hb v 100 ml krvi. Princíp Sahliho metódy stanovenia Hb je jeho premena
na kyslý hematín pridaním HCl a porovnanie vzniknutého sfarbenia so štandardnou stupnicou; má

uţ len historický význam. Postup vyšetrenia: do graduovanej skúmavky sa napipetuje 0,1 N HCl po
značku 10 %. Mikropipetou sa natiahne 0,02 ml krvi získanej vpichom do bruška prsta a vyfúkne sa
pod hladinu, prepláchne sa opakovaným natiahnutím obsahu skúmavky. Krv v HCl zmení po 3 – 5
min svoju farbu z červenej na hnedú (hematín) a k rozt. pridávame za stáleho nakláňania skúmavky
al. premiešavania tenkou sklenou tyčinkou po kv. destilovanú vodu dovtedy, kým sa jeho farba
nevyrovná farbe štandard a na stupnici graduovanej skúmavky sa odčíta hodnota Hb. Metóda je
nepresná a obsolétna.
sacharáty – 1. soli al. estery kys. glukarovej; 2. soli kys. glutarovej a dvojmocných kovov (vápnika,
stroncia, bárya).
vápenatý je soľ kys. glukarovej, kt. sa pouţíva pri dyspepsii a nadúvaní, ako antidótum
pri otravách fenolmi, ako stabilizátor glukonátového rozt. pri parenterálnej aplikácii.
D-sacharát

sacharáza – [saccharasis] špecifická disacharidáza štiepiaca sacharózu.
sacharidázy – hydrolázy, enzýmy katalyzujúce hydrolytické štiepeneie glykozidových väzieb
sacharidov, oligosacharidázy (napr. -fruktozidáza) a polysacharidázy (napr. celuláza).
sacharidy – [g. sakcharon cukor] cukry, produkty fotosyntézy s akumulovanou energiou slnečného
ţiarenia. S. sú zákl. substrátmi pre biosyntézu ostatných látok. Tvoria hlavný zdroj energie
ţivočíchov a i. chemoorganotrofných organizmov (väčšina mikroorganizmov a nefotosyntetizujúcich
rastlín). Energiu získavajú bunky ich oxidáciou. Bunky ţivočíchov si tvoria zásobu s. vo forme
glykogénu a rastlín vo forme škrobu. S. sú tieţ zdrojom uhlíka na syntézu lipidov a uhlíkovej kostry
aminokyselín.
S. zahrňujú: 1. nízkomolekulové monosacharidy (nehydrolyzujú); 2. oligosacharidy (hydrolyzujú na 2
aţ 10 molekúl monosacharidov); 3. vysokomolekulové polysacharidy (zloţené z veľkého počtu
monosacharidov) s charakteristickými priestorovými štruktúrami.
Monosacharidy sú polyhydroxyaldehydy (aldózy) a polyhydroxyketóny (ketózy) odvodené od
vyšších viacsýtnych alkoholov. Najjednoduchšie sú 2 stereoizomérne glyceraldehydy
a hydroxyacetón. Vyššie monosacharidy sa od nich odvodzujú predĺţením uhlíkového reťazca. Od
D-glyceraldehydu rad D, od L-glyceraldehydu rad L-monosacharidov. Od glyceraldehydu sa
odvodzujú aldózy, od dihydroxyacetónu ketózy. D- a L- konfigurácia sa rozoznáva podľa polohy
skupiny –OH na najvzdialenejšom asymetriciom uhlíku od skupiny –COOH v porovnaní s
glyceraldehydmi. Predĺţením reťazca rastie aj počet asymetrických uhlíkov, preto sa optická
otáčavosť monosacharidov môţe líšiť od pôvodného glyceraldehydu. Smer otáčania polarizovaného
svetla sa označuje (+) al. (–).
Monosacharidy vznikajú z polyalkoholov tým, ţe sa dehydrogenuje jedna alkoholická skupina na
karbonylovú skupinu:

Štruktúra monosacharidov sa znázorňuje projekčnými vzorcami. Pri konfigurácii substituentov ako v
D-glyceraldehyde skupina –OH je vpravo od uhlíkového reťazca. Na základe chem. vlastností
monosacharidov najlepšie vyhovujú kruhové 5- al. 6-členné vzorce. Utvorením kruhu vznikne nový
hydroxyl v molekule monosacharidov. Orientáciou tohto hydroxylu sa vysvetľuje - al. -forma
monosacharidov:

Nesubstituované aldózy a ketózy zaujímajú v rozt., ako aj v tuhom stave cyklickú formu pyranózovú
(s 6-členným tetrahydropyránovým kruhom) al. furanózovú (s 5-členným tetrahydrofuránovým
kruhom), v kt. pôvodná karbonylová skupina sa stáva súčasťou cyklu ako hemiacetálová skupina.
Tým vzniká nové centrum chirality na pôvodnom karbonylovom uhlíkovom atóme, čím je
podmienená moţnosť existencie 2 konfiguračných izomérov: -anoméru, napr. -D-glukóza a anoméru, napr. -D-glukóza. V kryštalickom stave sú anoméry stále, v rozt. medzi nimi existuje
rovnováha. Tento proces je spojený so zmenou optickej otáčavosti (mutarotácia). Keď je vodík v
hemiacetálovej hydroxylovej skupine substituovaný (napr. v glykozidoch), mutarotácia nenastane.
Oxidáciou aldehydickej skupiny monosacharidov vznikajú kys. aldónové, oxidáciou prim.
alkoholickej skupiny kys. urónové, oxidáciou obidoch skupín kys. aldárové. Urónové kys. tvoria
stavebné zloţky alginátov a pektínov. Redukciou monosacharidov vznikajú viacsýtne alkoholy,
alkoholické cukry, napr. D-sorbitol.
Monosacharidy sa delia podľa počtu uhlíkov na triózy (glyceraldehyd, dihydroxyacetón), tetrózy
(treóza, erytróza), pentózy (ribóza, arabinóza, xylóza a lyxóza), hexózy, heptózy atď. Z ribóz
fyziologickejšia je D-ribóza, pretoţe je zloţkou nukleotidov v nukleových kys. a koenzýmov.
Ketopentóza ribulóza je ústrednou látkou metabolizmu pentóz (pentózový cyklus) a vo fotosyntéze.
Z aldohexóz najvýznamnejšie sú D-manóza, D-galaktóza a D-glukóza.
Predpona D- a L- sa vzťahuje na absol. konfiguráciu na asymetrickom uhlíku najvzdialenejšom od
karbonylovej skupiny. Optická otáčavosť môţe byť vpravo (+) al. vľavo (–). Epiméry sú izoméry, kt.
sa líšia v konfigurácii na jednom asymetrickom uhlíku (napr. D-glukóza a D-galaktóza).
Monosacharidy sa môţu spájať glykozidickými väzbami na oligosacharidy al. polysacharidy. Keď sa
na spojení 2 monosacharidových jednotiek zúčastnia ich poloacetálové hydroxyly, stráca sa ich
reaktivita a vznikajú neredukujúce disacharidy, ako sacharóza. Keď sa jeden z monosacharidov
viaţe cez iný ako poloacetálový kyslík (väčšina) vzniká redukujúci disacharid, napr. maltóza, kt.
môţe voľným poloacetálovým hydroxidom viazať ďalší monosacharid. Tak vznikajú reťazce
polysacharidov.

Polysacharidy, kt. obsahujú len jeden typ monosacharidov, označujú sa ako homopolysacharidy
(homoglykány), keď obsahujú viac druhov monosacharidov, ide o heteropolosacharidy
(heteroglykány). Príkladom -glykánu je škrob, -gykánu celulóza.
Vysoký obsah monosacharidov a alkoholických cukrov je v mede (Mel), figách (Caricae) a mane
(Manna), kt. sa pouţívajú ako sladidlá, dietetiká a s inými drogami ako laxatíva. Alkoholický cukor
sorbitol, prítomný v plodoch jarabiny vtáčej moravskej (Fructus sorbi aucupariae subsp. moraviae)
al. niekt. druhov hlohu (Fructus crataegi) sa pouţíva s manitolom ako sladildo pre diabetikov. Farm.
významné oligosacharidy sú disacharid sacharóza, kt. sa získava z bylí trstiny cukrovej (Saccharum
officinarum, Polyaceae) al. buliev repy obyčajnej pravej (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima,
Chenopodiaceae); je prítomná aj v plo-doch rohovníka obyčajného (Fructus ceratoniae,
,,svätojánsky chlieb“), maltóza, kt. sa získava z naklíčeného jačmeňa a jeho výťaţku (Extractum
malti), laktóza (získava sa zo syrovátky mlieka cicavcov). Pouţívajú sa najmä ako dietetiká a
pomocné látky. Polysacharidy zahrňujú škroby, dextrín, dextrány, inulín, celulózu, pektíny, slizy,
gumy, algínové kys., heparín a kys. hyalurónovú. S. tvoria zloţku glykozidov, v kt. sa niekedy
nachádzajú aj špecifické s.
Metabolizmus sacharidov – do organizmu sa s. dostávajú potravou. Priemerný denný príjem
človeka je ~ 500 g. S. prijíma človek najmä vo forme škrobu (60 % – zemiaky, obiloviny), sacharózy
-amylázy (slinová, pankreatická) degraduje na
disacharid maltózu. Maltóza spolu so sacharózou a laktózou sa štiepia na monosacharidy účinkom
hydroláz (izomaltáza, sacharáza, laktáza), viazaných v membráne kefkového lemu enterocytov.
Glukóza (Glc) a galaktóza (Gal) sa z tenkého čreva resorbujú aktívnym transportom spolu s iónmi
+
Na (tzv. sek. aktívny, čiţe symportný transport). Fruktóza sa resorbuje tzv. uľahčenou difúziou v
smere koncentračného spádu. Resorbované monosacharidy sa portálnou ţilou dostávajú do
pečene, tam sa časť z nich metabolizuje a zvyšok sa krvným riečiskom distribuuje do organizmu
podľa potrieb jednotlivých orgánov.
S. majú dôleţitú úlohu v energetike bunky. Pri odbúravaní s. sa uvoľňuje energia, kt. bunka môţe
vyuţiť na tvorbu energeticky bohatých zlúč., ako je ATP. Najdôleţitejším s. pre bunky je glukóza
(Glc). V bunkách sa v závislosti od metabolickej situácie vyuţíva 3 metabolickými cestami: 1. pri
syntéze →glykogénu; 2. v →glykolýze; 3. v →pentózovom cykle. Tvorba s. v organizme môţe
prebiehať vzájomnou premenou al. syntézou z nesacharidových zloţiek, ako sú bielkoviny al. tuky
(→glukoneogenéza). Syntetizovať s. z anorg. látok sú schopné len autotrofné organizmy (napr.
zelené rastliny) fotosyntézou.
Fruktóza sa do tela dostáva voľná (napr. ovocný cukor) al. viazaná s Glc v molekule sacharózy. V
metabolizme sa napája na metabolizmus Glc (→fruktóza).
Galaktóza tvorí súčasť niekt. heteropolysacharidov a ţenský organizmus ju potrebuje aj na syntézu
laktózy pri tvorbe mlieka. Do tela sa dostáva vo forme laktózy, príp. sa syntetizuje v organizme z Glc
(→galaktóza).
Nesubstituované aldózy a ketózy zaujímajú v rozt., ako aj v tuhom stave cyklickú formu pyranózovú
(s 6-členným tetrahydropyránovým kruhom) al. furanózovú (s 5-členným tetrahydrofuránovým
kruhom), v kt. pôvodná karbonylová skupina sa stáva súčasťou cyklu ako hemiacetálová skupina.
Tým vzniká nové centrum chirality na pôvodnom karbonylovom uhlíkovom atóme, čím je
podmienená moţnosť existencie 2 konfiguračných izomérov: -anoméru, napr. -D-glukóza a anoméru, napr. -D-glukóza. V kryštalickom stave sú anoméry stále, v rozt. medzi nimi existuje
rovnováha. Tento proces je spojený so zmenou optickej otáčavosti (mutarotácia). Keď je vodík v
hemiacetálovej hydroxylovej skupine substituovaný (napr. v glykozidoch), mutarotácia nenastane.

Oxidáciou aldehydickej skupiny monosacharidov vznikajú kys. aldónové, oxidáciou prim.
alkoholickej skupiny kys. urónové, oxidáciou obidoch skupín kys. aldárové. Urónové kys. tvoria
stavebné zloţky alginátov a pektínov. Redukciou monosacharidov vznikajú viacsýtne alkoholy,
alkoholické cukry, napr. D-sorbitol.
sacharín – syn. cukerín; imid kys. O-sulfobenzoovej; 1,2-benzoziotiazol-3(2H)-ón, C7H5NO3S, Mr
183,18; nekalorické umelé sladidlo, korigens chuti. Je 500-krát sladší ako cukor, sladká chuť je
®
®
®
detegovateľná aj v zriedení 1:105. Pokladá sa za karcinogén (Garantose , Glucid , Gluside ,
®
®
®
®
®
®
Hermesetas , Saccharinol , Saccharinose , Saccharol , Saxin , Sykose ; amónnna soľ C7H8N2O3S
®
®
– Duramin , Sucrin ; dihydrát amónnej soli C7H4NNaO3S.2 H2O, rozpustný s. –
®
®
®
®
®
Crystallose , Daguton , Kristallose , Sucaryl , Sucromat ).
Sacharín

L-sacharopín

– kys. N-(5-amino-5-karboxpentyl)-L-glutámová, C11H20N2O6, Mr 276,29; prekurzor
lyzínu v metabolickej dráhe kys. aminoadipová–lyzín v
kvasniciach.
L-sacharopín

sacharóza – saccharosum, saccharum, -D-fruktofuranozyl--D-glukopyranozid, C12H22O11, Mr
342,30; trstinový cukor, repný cukor, neredukujúci disacharid. Získava sa rafináciou z cukrovej
trstiny (Saccharum officinarum L., Graminae) a cukrovej repy (Beta vulgaris L., Chenopodiaceae).
Cukrová trstina obsahuje 15 – 20 %, repný cukor 10 – 17 % s. Pouţíva sa ako sladidlo, pri
fermentačnej výrobe etanolu, butanolu, glycerolu, kýs. citrónovej
a levulínovej, plastov a celulózy, ako pomocná látka (chuťové
korigens, konzervans a i.), tvorí súčasť sirupov. Zmesi jemne
práškovanej sacharózy s éterickým olejom sa nazývajú oleosacchara
(elaeosacchara).
Sacharóza

Sacher-Masoch, Leopold von – (1830 – 1895) rak. autor erotických, prevaţne autobiografických
románov opisujúcich závislosť sexuálnych záţitkov od bolesti al. pokorenia; →masochizmus;
→sadomasochizmus.
sachinavir – saquinavir, SQV, antivirotikum na systémové pouţitie a selektívny inhibítor proteinázy
vírusu HIV. Inhibíciou enzýmu blokuje tvorbu kompletných úplne infekčných vírusových častíc.
Pouţíva sa v th. dospelých pacientov s infekciou HIV 1, a to v kombinácii s inými antiretrovirotikami
(Fortovase, Invirase).
Sachs, Bernard P. – (1858 – 1944, amer. neurológ. Po návrate zo študijných pobytov v Štrasburgu
(Kussmaul, Recklingausen, Waldazer), Berlíne (Virchow), Viedni (Meznert a Freud) a Paríţi
(Charcot) opísal v New Yorku (nezávisle od Taya) príznaky dedičnej poruchy, kt. nazval

amaurotická dedičná idiócia. Bol autorom základnej detskej neurológie a psychiatrie a obľúbenej
príručky pre rodičov „Normálne dieťa“.
Sachsova choroba →Tayova-Sachsova choroba.
Sachsseho test →testy.
SAICAR – syn. sukcino-AICAR; aminoimidazol-N-sukcinokarboxamid ribo(nukleo)tid; kys. N-[[-5amino-1-(5-O-fosfono--D-ribofuranozyl)-1H-imidazol-4-yl]-karbonyl]-Lasparágová, C13H19N4O12P, Mr 454,29; prekurzor purínov. Syntéza
enzýmovou reakciou prebieha podľa rovnice:
AIR + ATP + kys. asparágová + CO2 → SAICAR + ADP + ortofosfát
SAICAR

,

sailor s skin – angl. koţa námorníkov, výraznejšie prejavy atrofie koţe (podobné atrophia cutis
senilis) vznikajúce v mladšom veku u námorníkov v dôsledku vystavenia koţe pôsobeniu vonkajších
vplyvov, najmä slnečného ţiarenia.
saintlouiská encefalitída – zápal mozgu vyvolaný arbovírusom z rodu Flavivirus. Prenáša ho komár.
Vyskytuje sa v USA a Karibiku; →encefalidída.
Saintonov príznak →príznaky.
Saintonov-Scheutauerov-Marieho syndróm – dysostosis cleidocranialis.
Saintova triáda – [Saint, Charles Frederick Morris, juhoafrický röntgenológ 20. stor.] súčasný výskyt
hiátovej hernie, črevných divertikulov a cholelitiázy.
Saintvincentská deklarácia – akčný program starostlivosti o diabetikov prijatý r. 1989 v Saint Vincent
(Taliansko) Stanovuje komplexné programy týkajúce sa dg., starostlivosti o diabetikov, edukácie,
sociálnych aspektov, komplikácií diabetu, medzinárodnej spolupráce atď.
®

Saiodin – jobehenát výáopenatý, vápnikáv soľ kys. jododokozánovej; zdroj jód.
®

Saisan (ICI) – fungicídum; drazoxolón.
®

Saizen (Serono) – ľudský rastový hormón, somatotropín.
®

Sajodin – jobehenát vápenatý, vápniková soľ kys. jododokozánovej; zdroj jódu.
SAK – skr. subarchnoidálne krvácanie.
sakádovitý – [franc. saccade zášklb, trhnutie] sakadický, trhavý. Sakádovité pohyby vykonáva napr.
oko pri postupnom prehliadaní predmetu (napr. čítaní riadkov) al. pri presune z jedného predmetu
na druhý. Sakádovité šelesty – krátkotrvajúce insipiračné šelesty pri tbc pľúcneho hrotu.
Sakatiovej-Nyhanov syndróm – [Sakatiová, Nadia, amer. pediaterička 20. stor.; Nyhan William Leo,
*1926, amer. pediater] Sakatiovej-Nyhanov-Tisdaleov sy., akrocefalopolysyndaktýlia, typ III.
Sakmann, Bert – (*1942) nem. fyziológ, r. 1991 mu bola spolu s Erwinom Neherom udelená
Nobelova cena za med. a fyziol. za ich výskumy iónových kanálov.
sakra|lgia – [sacralgia] bolesť v kríţovej oblasti.

sakralizácia L5 – [sacralisatio] posledný driekový stavec sa pripodobňuje kríţovým stavcom;
→prechodné stavce.
sakr|ektómia – [sacrectomia] resekcia kríţovej kosti.
sakro|anteriórny – [sacroanterior] poloha, pri kt. je sakrum vpredu.
sakr|odýnia – [sacroodynia] bolesť v kríţovej oblasti.
sakro|iliacký – [sacroiliacus] týkajci sa kríţovej a bedrovej oblasti.
sakro|iliakálny – [sacroiliacalis] kríţovobederový, týkajúci sa kríţovej a bedrovej kosti.
sakro|ischiadický – [sacroischiadicus] kríţovosedací, týkajúci sa kríţovej a sedacej kosti.
sakro|kokcyageálny – [sacrococcygealis] kríţovokostrčový, vzťahujúci sa na kríţovú kosť a kostrč.
sakro|kotyloidný – [sacrocotyloides] vzťahujúci sa na kríţovú kosť a bedrový kĺb.
sakro|kox|algia – [sacrocoxalgia] bolesť v kríţovej a bedrovej oblasti.
sakro|kox|itída – [sacrocoxitis] zápal kríţovej kosti a bedra.
sakro|listéza – [sacrolisthesis] stav, pri kt. leţí kríţová kosť pred stavcom L5.
sakro|lumbálny – [sacrolumbalis] lumbosakrálny, týkajúci sa kríţovej a driekovej oblasti.
sakro|pelvinný – [sacropelvinus] týkajúci sa kríţovej kosti a panvy.
sakro|promontorium – [sacropromontorium] promontorium ossis sacri, výčnelok kríţovej kosti,
miesto prechodu driekovej chrbtice do kríţovej kosti.
sakro|pubický – [sacropubicus] týkajúci sa kríţovej a lonovej kosti.
sakro|spinálny – [sacrospinalis] týkajúci sa kríţovej kosti a chrbtice.
sakro|tómia – [sacrotomia] chir. preťatie kríţovej kosti.
sakro|tuberálny – [sacrotuberalis] týkajúci sa kríţovej kosti a sedacieho hrboľa.
sakro|uterinnný – [sacrouterinus] týkajúci sa kríţovej kosti a maternice.
sakro|vertebrálny – [sacrovertebralis] týkajúci sa kríţovej kosti a chrbtice.
Saksenaea – rod húb triedy Saksaneaceae, radu Mucorales, kt. charakterizujú cenocytické hýfy a
sporangiá fľaškovitého tvaru.
Saksenaea vasiformis – pôdny saprofyt, kt. môţe u oslabených, imunokompromitovaných ľudí
vyvolať ťaţkú oportunistickú mukormykózu.
Saksenaeaceae – čeľaď húb rad Mucorales, triedy Zygomycetes, kt. majú sporangiá fľaškovi-té s
kolumelami al. laločnaté a bez kolumel. Patrí sem jeden patogénny druh Saksenaea.
sakto|salpinx – [sactosalpinx] nahromadenie tekutiny vo vajíčkovode a jeho rozšírenie. Stena je
stenčená, je narušená sliznica; hydrosalpinx.
sakulárny – [saccularis] vakovitý. Napr. sakulárne aneuryzmy.
sakuranetín – 2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-7-metoxy-4H-1-benzopyran-4-ón, C16H14O5,
Mr 286,27; látka izolovaná hydrolýzou 5-glykozidu (sakuranínu)
z kôry Prunus yedonensis Matsum., Rosaceae a i. druhov Prunus
spp.
Sakuranetín

Sakuraiove-Lischove uzlíky – [Sakurai, Tsuya, Kitagawa, jap. lekár; Lisch, Karl, 1907 aţ 1999, rak.
oftalmológ] lézie dúhovky typické pre neurofibromatózu typu I.
sakuranín →sakuranetín.
S.A.L. – skr. l. secundum artis leges podľa pravidiel umenia.
sal, is, m. – [l., v odbornom názvosloví stredného rodu] soľ.
Sal aceticum – octan, acetát, soľ kys. octovej.
Sal amarum – horká soľ, magnesium sulfuricum.
Sal ammoniacum – [podľa egyp. boha Ammona] chlorid amónny.
Sal bicarbonicum – hydrogénuhličitan.
Sal carbonicum – karbonát, uhličitan, soľ kys. uhličtej.
Sal carolinum factitium – karlovarská soľ.
Sal diureticum – octan draselný.
Sal Glauberi – natrium sulfuricum, Glauberova soľ, síran sodný.
Sal hydrosulfuratum – sírnik, soľ sírovodíka.
Sal laxans – s. purgans, preháňavá soľ, aperitivum, umelá karlovarská soľ (carolinum factitium),
zmes uhličitanu lítneho, síranu draselného, chloridu sodného, hydrogénuhličitanu sodného a síranu
sodného; laxatívum.
Sal marinum – morská soľ.
Sal nitricum – nitrát, dusičnan, soľ kys, dusičnej.
Sal nitrosum – nitrit, dusitan, soľ kys. dusitej.
Sal oxalicum – šťavelan, oxalát, soľ kys. šťavelovej.
Sal phosphoricum – fosfát, fosforečnan, soľ kys. fosforečnej.
Sal polychrestum Seignetti – Seignettova soľ, vínan draselnosodný, kalium natrium tartaricum.
Sal purgans – s. laxans, s. carolium factitium, pudivá soľ, aperitívum, zmes uhličitanu lítneho,
síranu draselného, chloridu sodného, hydrogénuhličitanu sodného a síranu sodného; laxatívum.
Sal sulfuricum – sulfát, síran, soľ kys. sírovej.
Sal sulfurosum – sulfit, siričitan, soľ kys. siričitej.
Sal volatile – prchavá soľ, uhličitan amónny.
salaamové kŕče – [saalam a(aleikum) spôsob pozdravu s hlbokým úklonom s rukou na čele]
spasmus mutans, kŕčovité pohyby hlavy, trupu a končatín pripomínajúce orientálny pozdrav.
Vyskytuje sa pri epilepsii detí, napr. Westovom sy.
salacetamid – N-acetyl-2-hydroxybenzamid; N-acetlysalicylamid, C9H9NO3, Mr 179,17; analgetikum,
®
®
antipyretikum, antiflogistikum [Actylamide , Labazyl (obsol.)].
Salacetamid

salacitas, atis, f. – [l. salax chlípny, zmyselný] chlípnosť, zmyselnosť.

Saladinus de Asolo – tal. lekár. Bol osobným lekárom Tarentského knieţaťa v 1. pol. 15. stor.
Napísal Compendium aromatariorum (1488), knihu o liečivách, liekoch a ich získavaní. V knihe sa
uvádzajú aj povinnosti lekárnika voči spoločnosti.
®

Saladjidi – demulcens, emoliens, antiseptikum; ichtamol.
salamanderín – toxický princíp z koţe druhu salamandra.
Salamandra salamandra – salamndra škvrnitá; →Caudata.
®

Salamid (Philips Roxane) – analgetikum; salicylamid.
sálanie tepla – vyţarovanie energie z povrchu telies elektromagnetickým vlnením určitej dĺţky;
→teplo.
®

Salanil (Sato Yakuhin) – antiulcerózum; →gefarnát.
salantel – N-[3-chlór-4-(4-chlórbenzoyl)fenyl]-2-hydroxy-3,5-dijódbenzamid, C20H11Cl2I2NO3; veter.
anthelmintikum.
®

Salazolon – antipyretikum, analgetikum; →antipyrínsalicylát.
®

Salazopyrin EN tbl. obd. (Kabi Pharmacia; Pharmacia & Upjohn AB) – Salazopyridinum 500 mg v 1
poťahovanej tbl.; chemoterapeutikum, pozostáva z kys. 5-aminosalicylovej (mesalazín) a
sulfapyridín, spojených azoväzbou; →sulfapyridín.
salazosulfadimidín – syn. salicylazosulfadimidín; salicylazosulfametazín; kys. 5-[[4-[[(4,6-dimetyl-2pyrimidinyl)amino]sulfonyl]fenyl]azo]-2hydroxybenzoová,
C19H17N5O5S,
Mr
427,45;
®
antimikróbiový sulfónamid (Azudimidine ).
Salazosulfadimidín

salazosulfapyridín – syn. →sulfasalazín. Hlavnou účinnou zloţkou je mesalazín, sulfónamid slúţi
ako nosič, kt. chráni aktívnu látku pred resorpciou v čreve.
Indikácie – idiopatická proktokolitída (ulcerózna kolitída), Crohnova choroba, príp. zriedkavé
nešpecifické kolitídy (kolagénne, mikroskopické), reumatoidná artritída.
Kontraindikácie – precitlivenosť na sulfónamidy a salicyláty, deti < 2-r.
Dávkovenie – reumatoidná artritída: začína sa 1 tbl./d 1 týţd., kaţdý týţd. sa pridáva 500 mg, plná
dávka je 2 g/d, dmd 3 g/d. Udrţovacia th. môţe trvať roky. Idiopatická proktokolitída: 1 aţ 2 g/d 3 aţ
4-krát/d, udrţovacia dávka je 3 – 4-krát/d 0,5 g. Deťom sa podáva spočiatku 40 aţ 60 mg/kg/d,
udrţovacia dávka je 20 – 30 mg/kg/d.
salbutamol – 1-[4-hydroxy-3-(hydroxymetyl)fenyl]-2(1,1-dimetyletylamino)etanol, selektívne 2sympatikomimetikum, -adrenergikum, bronchodilatans, antiastmatikum; →albuterol. Má silný,
rýchlo nastupujúci a dlhodobý bronchodilatačný účinok podmienený selektívnou stimuláciou
adrenergických 2-receptorov hladkej svaloviny bronchov. Je dostupný vo všetkých formách. Dobre
sa resorbuje z GIT, podlieha však efektu prvej pasáţe pečeňou. Po podaní p. o. dosahuje max.
koncentráciu v plazme za 1 – 2 h. Plazmatický t0,5 je 3 – 5 h. Väzba na plazmatické proteíny je
nepatrná. Metabolizuje sa v pečeni na neúčinné metabolity, kt. sa vylučujú močom (64 – 98 %, z
toho v 30 % v nezmenenej forme).
Indikácie – bronchospazmus pri asthma bronchiale, chron. bronchitíde a emfyzéme.

Kontraindikácie – absol.: precitlivenosť na zloţky prípravku. Relat.: 1. trimester gravidity. Opatrnosť
je ţiaduca u alergikov, pacientov s tyreotoxikózou, kardiakov, hypertonikov a diabetikov.
Neţiaduce účinky – pri beţných dávkach nevykazuje kardiovaskulárne účinky.
Interakcie – nie je vhodné súčasné podávanie b-blokátorov (ruší účinok s.). Súčasné podávanie s
kortikosteroidmi al. teofylínom zvyšuje riziko vzniku hypokaliémie.
Dávkovanie – dospelým a deťom > 12-r. 2 – 4 mg 3–4-krát/d; dms 8 mg; deťom < 2-r. sa podáva 0,1
mg/kg 4-krát/d, 2 – 5-r. 1 – 2 mg 3 – 4-krát/d, 6 – 12-r. 2 mg 3–4-krát/d. Parenterálne: s. c. al. i. m.
sa podáva 0,5 mg, v nevyhnutných prípadoch opakovane po 4 h. Pomaly i. v. sa podáva 0,25 mg,
príp. sa podobne opakuje. V i. v. infúzii moţno podať spočiatku 5 mg/min, pričom dávka sa upravuje
podľa th. účinku a srdcovej frekvencie v rozpätí 3–20 mg/min. Inhalácia aerosólu: pri akút.
astmatickom záchvate sa podáva 100 – 200 mg, deťom 100 mg 3 – 4-krát/d. Profylakticky sa
pacientom s astmou vyvolanou námahou podáva 200 mg, deťom 100 mg; dlhodobá udrţovacia
dávka je 200 mg 3 – 4-krát/d, u detí 100 mg 3 – 4-krát/d, v nevyhnutných prípadoch aţ 200 mg.
Inhalácia nebulizátorom: u dospelých a detí > 12-r. sa podáva 0,5 ml zriedeného fyziol. rozt. do
objemu 2 – 4 ml aţ 4-krát/d, deťom 18-mes. aţ 12-r. 0,5 ml zriedeného fyziol. rozt. do objemu 2 – 4
ml aţ 4-krát/d. Inhalácia práškovej formy: pri astmatickom záchvate 200 – 400 mg, deťom sa
podáva 200 mg; profylakticky sa pri námahovej astme inhalačne podáva 400 mg, deťom 100 mg;
dlhodobá udrţovacia dávka u dospelých je 400 mg 3 – 4-krát/d, u detí 200 mg 3 – 4-krát/d.
®

®

®

Prípravky – Asmaven 2 a 4 mg tbl., Asmaven Inhaler inh. dos., Salbutamol GW aer., Salbutamol
®
®
®
WZF Polfa 2 a 4 mg tbl., Salbutamol Polfa aer. dos., Salbuvent 2 a 5 mg/ml inh. sol.,
®
®
®
®
Ventodisks inh. pulv., Ventodisks + Ventodiskhalter inh. pulv., Ventolin inf., Ventolin inj.,
®
®
®
®
®
Ventolin inj., Ventolin tbl., Ventolin sir., Ventolin Inhaler aer. dos., Ventolin sol. ad respir. inh.,
®
Volmax tbl.
Langerov-Saldinov syndróm – [Saldino, Ronald M., *1941, amer. rádiológ] →syndrómy.
Saldinov-Mainzerov syndróm – [Saldino, Ronald M., *1941, amer. rádiológ; Mainzer, Frank, *1939,
amer. rádiológ hol. pôvodu] →syndrómy.
Saldinov-Noonanov-McCreanorovej syndróm – [Saldino, Ronald M., *1941, amer. rádiológ;
Noonan, Charles, *1928; MacCreanorová, Gwyn, súčasná amer. klin. biochemička] →syndrómy.
Saleov príznak – [Sale, Llewellyn, *1881, amer. chirurg] →príznaky.
salep – sušené hľúzy roznych druhov Orchis, Orchidaceae, kt. rastú v Európe a Malej Ázii. Pouţíva
sa ako nutritívum, demulcens a vehikulum ostrých, štipľavých liečiv.
saletamidmaleát
–
N-[2-(dietylamino)etyl]-2-hydroxybenzamid
C13H20N2.O2C4H4O4; analgetikum.
salia, um, n. – [l., pl. od sal soľ] soli.
Salia bromata – bromidy, soli kys. bromovodíkovej.
Salia carbonica – uhličitany, soli kys. uhličitej.
Salia fluorata – fluoridy, soli kys. fluórovodíkovej.
Salia hypochlorosa – chlórnany, soli kys. chlórnej.
Salia chlorata – chloridy, soli kys. chlorovodíkovej.
Salia chlorica – chlorečnany, soli kys. chloristej.
Salia iodata – jodidy, soli kys. chlorovodíkovej.

(Z)-2-buténdioát

(1:1)(soľ),

Salia nitrica – dusičnany, soli kys. dusičnej.
Salia oxycyanata – kyanatany, soli kys. kyanatej.
Salia perchlorica – chloristany, soli kys. chloristej.
Salia sulfurica – sírniky, soli kys. sírovodíkovej.
Salia sulfurosa – siričitany, soli kys. siričitej.
Salicaceae – vŕbovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, stromov a krov so striedavými jednoduchými
listami. Sú dvojdomé. Jednopohlavné nevzhľadné kvety sú zoskupené do jahniad. Plodom je
tobolka s početnými ochlpenými semenami. Rastú prevaţne v miernom pásme sev. pologule (2
rody, 350 druhov). Z druhov rodu vŕba (Salix) je známejšia vŕba biela (Salix alba), vŕba košikárska
(Salix viminalis), vŕba smutná (Salix tristis), vŕba babylonská (Salix babylonica) a vŕba rakyta (Salix
caprea). Mnohé poliehavé druhy rastú ďaleko na severe a vo vysokých vrchoch. Vŕby sú opelivé
hmyzom, často tvoria kríţence a vyznačujú sa vegetatívnym rozmnoţovaním. Z druhov rodu topoľ
(Populus) známejší je topoľ čierny (Populus nigra), topoľ osika (Populus tremula) a topoľ biely
(Populus alba). Topole sú vetroopelivé.
salicín – syn. salikozid; 2-(hydroxymetyl)fenyl--D-glukopyranozid, C13H18O7, Mr 286,27; glykozid
získaný z kôry vŕby (Salix), topoľa (Populus) a Viburnum prunifolium L.,
Caprifoliaceae; antireumatikum, analgetikum a antiflogistikum a
antipyretikum; má horkú chuť, preto sa pouţíval ako stomachikum.

salicyl – kys. acetylsalicylová.
salicyl|aemia, ae, f. – [salicyl- + g. haima krv] salicylémia, prítomnosť salicylátov v krvi.
salicylaldehyd – o-hydroxybenzaldehyd 2-hydroxybenzaldehyd, C7H6O2, Mr 122,12; číra, bezfarebná
olejovitá kvapalina, pálivej chuti, horkomandľového zápachu. Pouţíva sa vo
voňavkárstve.
Salicyladehyd

salicylaldoxím – 2-hydroxybenzaldehydoxím, C7H7NO2, Mr 137,13; ako činidlo pri stanovení medi a
®
niklu (Saldox ).
salicylalkohol – syn. saligenín; 2-hydroxybenzénmetanol, C7H6O2, Mr 122,12; číra, bezfarebná,
olejovitá kvapalina, horkomandľového zápachu, pálivej chut. Vyskytuje sa vo vŕbovej a
topoľovej kôre. Vzniká hydrolýzou salicínu. Pouţíva sa ako antireumatikum.
Salicylalkohol

salicylamid – 2-hydroxybenzamid, C7H7NO2, Mr 173,13; amid kys. salicylovej; antipyretikum a
slabé analgetikum; je menej antipyreticky účinný ako kys. acetylsalicylová, ale
®
®
®
®
®
®
menej dráţdi GIT (Acket , Algiamida , Algamon , Amid-Sal , Benesal , Cidal ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Dolomide , Oramid , Panithal , Salamid , Salipur , Salizell , Salrin , Samid ,
®
Urtosal ).
Salicylamid

Salicylamid kys. O-octovej – kys. [2-(2-aminokarbonyl)fenoxy]octová, C9H9NO4, Mr 195,17;
®
analgetikum, antiflogistikum, antipyretikum (sodná soľ C 13H22N2O4 – Algamon soluble , Salizell
®
®
(amp.) ; dietylamínová soľ – C13H22N2O4 Akistin ).
salicylan – salicylát, soľ, ester kys. salicylovej (napr. metylsalicylan).
Salicylan meglumín – zmes kys. 2-hydroxybenzoovej s 1-deoxy-1-(metylamino)-D-glucitolom, C7H17NO5.C7H6O3; antireumatikum a analgetikum.
Salicylan sodný – natrium salicylicum, sodná soľ kys,. salicylovej, nesteroidné antiflogistikum
a antireumatikum, podáva sa pri akút. reumatickej horúčke. Má aj antipyretické a analgetické
účinky.
salicylanilid – 2-hydroxy-N-fenylbenzamid; N-fenylsalicylamid, C13H11NO2, Mr 213,24; fungicídum
®
®
(Salinidol , Shirlan Extra ).
Salicylanilid

salicylát →salicylan.
salicylát fenylnatý – fenylester kys. salicylovej; dezinficiens.
salicylismus, i, m. – [salicyl + -ismus] otrava kys. acetylsalicylovou.
4-salicyloylmorfolín – syn. salicylmorfolid; 4-(2-hydroxybenzoyl)morfolín, C11H13NO3, Mr 207,22;
®
®
®
choleretikum (Deposal , Retarcyl , Tardisal ).
4-salicyloylmorfolín

salifungín – 5-bróm-2-hydroxy-N-(4-chlórfenyl)benzamid; antimykotikum, pouţíva
dermatomykóz (trichofýcií tela a hlavy, hlboká trichofýcia, interdigitálna mykóza a i.).

sa

v

th.

saligenín – syn. salicylalkohol, 2-hydroxybenzylalkohol, súčasť glykozidu salicínu.
salinazid – kys. [(2-hydroxyfenyl)metylen]hydrazid 4-pyridínkarboxylová, C13H11N3O2, Mr 241,34;
®
®
®
®
tuberkulostatikum (Acozid , Nupazal , Nupazal-213 , Salizid ).
Salinazid

salinický – [l. sal soľ] obsahujúci soli a minerálne látky. Salinické preháňadlo (laxatívum) vďačí za
svoj účinok obsahu nevstrebateľných solí (napr. síranov), kt. v čreve brzdia vstrebávanie vody.
Patria k šetrnejším laxatívam (napr. niekt. minerálne vody, šaratica, ale aj vlaţná slaná voda).
salinita – obsah soli vo vode. Vyjadruje sa v %o a to počtom g soli v 1 l vody. Priemerná s. morskej
vody je 35 %o, závisí od klimatických pomerov a nepriamo úmerne od veľkosti prítokov. Mimoriadne
vysokú s. majú vysychajúce jazerá v púšťach (v suchom podnebí) a Červené more (50 – 60 %o). S.
morskej vody pozostáva z kamennej soli (halit ~ 78 %o), MgCl2, MgSO4, K2SO4 a i. V jazerách
suchých oblastí prevládajú sírany, najmä síran sodný, 80 % s. sladkých vôd a riek tvoria uhličitany.
salino|meter – [salinometron] prístroj na meranie →salinity.
salinomycín – C42H70O11, Mr 751,02, polyéterové inoforové antibiotikum s tricyklickým spiroketalovým kruhovým systémom nenasýteným 6-členným kruhom v molekule, produkované
kultúrou Streptonmyces albus (FERM-P

®

No. 419 a ATCC 21883); antikokcidiová látka (Coxistac ).
Salinomycín

salinus, a, um – [l. sal soľ] soľný.
Salisburyho-Malvinov príznak →príznaky.
saliva, ae, f. – [l.] slina, produkt silnových ţliaz. Obsahuje vodu, enzým amylázu (ptyalín), hlien,
minerály vrátane vápnika. Za deň sa utvorí asi 1 liter slín, pričom väčšina sa v čreve resorbuje späť;
→salivácia.
salivácia – [salivatio] produkcia (sekrécia) a vylučovanie slín v slinových ţľazách. Mohutným
podnetom pre slinenie je príjem potravy, ale aj sama predstava jedla (reflexná sekrécia). Sliny
obsahujú o. i. amylázu, majú význam pre hltanie a trávenie potravy. Tvorba slín je sprostredkovaná
parasympatikckými nervami (cestou n. VII., IX.) sympatikové nervy majú skôr inhibičný vplyv. Určité
mnoţstvo slín vzniká za fyziologických okolností neustále a má význam pre ochranu ústnej dutiny
(nepretrţite vznikajú sliny najmä v drobných slinových ţľazách), kvalitu reči ap. Nadmerná salivácia
sa označuje ako ptyalizmus, nedostatočná salivácia zapríčiňuje xerostómiu. Zvýšená s. sa zisťuje
pri stavoch vegetatívnej nervovnováhy, nevoľnosti ap. Zníţená s. a suchosť sliznice ústnej dutiny
býva pri dehydratácii. Naopak strata slín (porucha hltania, paréza n. VII) môýe dehydratáciu vyvolať.
S. sa tlmí parasympatikolytikami (napr. ako súčasť premedikácie). Slionami sa môţu vylučovať aj
niekt. patogénny a chem. látky.
salivans, antis – [l. saliva slina] (látka, liek) zvyšujúci vylučovanie slín.
salivaria – v niekt. klasifikačných systémoch skupina trypanozóm, pri kt. vývojový cyklus sa ukončuje
v slinových ţľazách vektora a prenos sa uskutočňuje inokuláciou cez hypofarynx. Patrí sem podrad
Dutonella, Nannomonas a Trypanozoon.
salivarius, a, um – [l. saliva slina] salivárny, slinový, vzťahujúci sa na slinu.
salivatorius, a, um – [l. saliva slina] vylučujúci sliny.
salivo|gramma, tis, n. – [l. saliva slina + g. gramma zápis] salivogram, rtg snímka získaná
salivografiou.
salivo|graphia, ae, f. – [l. saliva slina + g. grafein písať] salivografia, rtg znázornenie slinnej ţľazy
pomocou kontrastnej látky.
salivo|lithi|asis, is, f. – [l. saliva slina + g. lithos kameň + -asis stav] salivolitiáza, konkrementy v
slinnej ţľaze.
salivo|lithos, i, m. – [l. saliva slina + g. lithos kameň] salivolit, konkrement slinnej ţľazy; sialolit.
Salix (icis, f.) alba (Salicaceae) – vŕba biela. Je to dvojdomá drevina s ohybnými konármi
a úzkokopijovitými listami. Rastie v Európe, Ázii a Sev. Amerike, obľubujú vlhké miesta. Droga:
Salicis cortex, usušená vŕbová kôra. Zberá sa kôra z mladých konárov, suší sa zvyčajným
spôsobom. Kôra je ~ 1 mm hrubá, 1 – 2 cm široká, rozličnej dĺţky, rúrkovito stočená, ohebná, tuhá,
povrch má hladký, lesklý, miestami zelený aţ škoricovohnedý korok. Pach má slabý, chuť horkastú,
sťahujúcu. Mikroskopicky vidieť hruboblanný parenchým kôry, drúzy šťavelanu vápenatého, tenké
dlhé lykové vlákna obklopené komôrkovými vláknami s kryštálikmi šťavelanu vápenatého; kamenné
bunky drogy nemajú. Droga obsahuje fenolové glykozidy, podľa materskej rastliny, rozličné zloţenie
a rozličné mnoţstvá (1,5 aţ vyše 11 %); vo všetkých je salicín (0,1 – 2 %) a jeho acylované deriváty
(salikortín, fragilín a populín); salicín hydrolyzuje sa aligenín, z kt. oxidáciou vzniká kys. salicylová.
Droga ďalej obsahuje triesloviny, org. kys. a flavonoidy (izokvercetín, naringenín, izosalipurpurozid a

i.). Pouţíva sa ako antipyretikum, analgetikum, antireumatikum. Pouţitie podmieňuje najmä obsah
salicínu a kys. salicylová – fytoterapeutický predchodca kys. acetylsalicylovej a jej derivátov. Droga
je zloţkou viacerých čajovín (Species diaphoreticae et antirheumaticae), nervín a sedatív a i.
Salix fragilis – vŕba.
Salix purpurea – vŕba.
salkolex – zmes 2-hydroxy-N,N,N-trimetyletánamínium 2-hydroxybenzoát (soľ) s tetrahydrátom
síranu horečnatého (2:1), [C12H19NO4]2.MgSO4.4H2O; analgetikum, antiflogistikum a antipyretikum.
salkomín – kompelxná zlúč. salicylaldehydu, kobaltnatej soli a etyléndiamínu, schopná viazať zo
vzduchu aţ 5 % kyslíka a zohriatím ho uvoľniť. Pouţíva sa na výrobu čistého kyslíka.
Salkova vakcína – [Salk, Jonas Edward, *1914, amer. lekár a virológ] pôvodná poliovírusová
vakcína. Ide o vakcínu zloţernú z vírusu rozmnoţeného na kultúre obličkového tkanova opice
a inaktivovaného, a aplikovaná parenterálne v niekoľkch dávkach. Pouţíva sa niekedy
v rozvojových krajinách.
Salkowskiho test →testy.
salmeterol – Salmeterolum, selektívne 2-sympatikomimetikum s dlhodobým účinkom, dostupné len v
inhalačných liekových formách.
Indikácie – dlhodobá th. reverzibilnej obštrukcie dýchacích ciest vrátane nočných astmatických
záchvatov a záchvatov vyvolaných námahou; nie je vhodný na th. akút. astmatických záchvatov.
Kontraindikácie – hypertyreóza, kardiovaskulárne choroby spojené najmä s arytmiami, hypertenzia
(u niekt. pacientov moţno aplikovať liečivo pri nevyhnutnej dávke opatrnosti aj pri artériovej
hypertenzii); aplikácia deťom > 4-r. (nedostatok skúseností); opatrnosť je ţiaduca v gravidite a
laktácii, ako aj u starších osôb.
Neţiaduce účinky – tras (načastejšie rúk), palpitácie, nervozita, napätie, bolesti hlavy, tachy-kardia,
periférna vazodilatácia, hypokaliémia (po vysokých dávkach), zriedka prejavy precitli-venosti
(paradoxný bronchospazmus, ţihľavka a angioedém).
Interakcie – súčasné podávanie s kortikosteroidmi al. teofylínom zvyšuje riziko vzniku hypo-blokátorov ruší účinok salmeterolu.
Dávkovanie – inhalácia aerosólu i práškové formy: 50 mg 2-krát/d, v ťaţších prípadoch aţ 100 mg
2-krát/d.
®

®

Prípravky – Serevent Inhaler aer. dos. Glaxo, Serevent Rotadisks inh. pulv. Glaxo; kombinovaný
®
prípravok Seretide .
salmiak – chlorid amónny, NH4Cl.
salmínsulfát – toxický protamín, kt. sa nachádza v losose. Obsahuje arginín, prolín, serín, glycín,
valín, leucín, alanín, treonín, izoleucín, lyzín, histidín, kys. asparágovú a glutámovú, Mr 6000 –
7000.
Salmonella – [Salmon, Daniel Elmer, 1850 – 1914, amer. patológ] rod gramnegat. fakultatívne
anaeróbnych paličiek z čeľade →Enterbobacteriaceae. S jedinou výnimkou sú to pohyblivé a
väčšinou vybavené fibriami, citlivé k manóze typ 1. Na agarových pôdach rastú v 2 – 3 mm
hladkých kolóniách. Znášajú prítomnosť ţlčových solí a brilantovej zelene. Selektívne dg. pôdy na
ich izoláciu sú DC a WB agar. Okrem S. typhi štiepia glukózu za tvorby plynu. Neštiepia laktózu,
netvoria indol, nehydrolyzujú močovinu a väčšinou produkujú sírodovík.

Antigénna štruktúra umoţňuje členiť S. podľa typu antigénov O a H. Výnimočne sa zisťuje aj
kapsulárny antigén K. S. sa delia na 4 podrody označené I – IV. V praxi sa pouţíva aj
Kauffmannova-Whiteova sérol. klasifikácia podľa antigénov O, podľa kt. sa jednotlivé skupiny
označujú veľkými písemnami. Zahrňuje takmer 2000 salmonel. Vnútri skupín umoţňujú delenie
antigény H, značené malými písmenami (antigénová fáza 1) a arab. číslicami, príp. ešte malými
písmenami (antigénová fáza 2).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––
Antigénová štruktúra vybraných salmonel (podľa Kauffmanna a Whitea)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Názov
Telový antigén O Bičíkový antigén H
––––––––––––––––
faza 1 fáza 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S. stanley
4, 5, 12
d
1,2
S. derby
1, 4, 5, 12
f, g
1,2
S. agona
4, 12 f, g,
s
–
S. typhimurium
1, 4, 5, 12
i
1, 2
S. paratyphi C 6, 7 (Vi)
c
1, 5
S. paratuphi B 1, 4, 5, 12
b
1, 2
S. paratyphi A 1, 2, 12
a
–
S. infantis
6, 7, (14)
r
1,5
S. bareilly
6, 7
y
1,5
S. enteritidis 1, 9, 12
g, m
–
S. presov
6, 8
b
e, n, z15
S. typhi
9, 12 (Vi)
d
–
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Príslušníci III. podrodu nie sú v klasifikácii zahrnuté.

Niekoľko salmonel je antropopatogénnych (S. typhi, S. paratyphi, A, B a C), ale väčšina je
zoopatogénna (patogénna pre zvieratá i človeka, napr. S. enteritidis, S. typhimurium, S. infantis, S.
agona a i.).
Salmonella abortus equi – S. enteritidis sérotyp abortus equi.
Salmonella abortus ovis – S. enteritidis sérotyp abortus ovis.
Salmonella agona – S. enteritidis sérotyp agona.
Salmonella arizonae – druh pôvodne izolovaný z vtákov, vyskytuje sa v hydine a domácich
zvieratách, izoloval sa zo sušených vajec a i. potravín. Poţitie kontaminovanej potravy vyvoláva
gastroenteritídu (salmonelózu). Môţe vyvolať bakteriémiu i lokálne infekcie. Rýchlo skvasuje
laktózu. Niekedy sa zaraďuje do osobitného druhu Arizona.
Salmonella bongor – druh podrodu V.
Salmonella enteritidis – Gärtnerov bacil, druh, kt. zahrňuje sérotypy skupiny A, B, C a D, vyskytuje
sa často u ľudí i zvierat. Patrí sem > 1500 rozličných sérotypov, z kt. niekt. vyvolávajú paratýfus,
septikémiu a gastroenteritídu.
Salmonella enteritidis sérotyp abortus equi – S. abortus equi, sérotyp skupiny B, kt. vyvoláva
potraty kobýl; pri iných druhoch zvierat sa nevyskytuje.
Salmonella enteritidis sérotyp abortus ovis – S. abortus ovis, sérotyp skupiny B, vyvoláva potraty
oviec.
Salmonella enteritidis sérotyp agona – S. agona, sérotyp skupiny B.

Salmonella enteritidis sérotyp gallinarum – S. gallinarum, sérotyp skupiny D1, pôvodca týfusu
hydiny; pre ľudí je jeho patogenita zanedbateľná. Je to nepohyblivá palička, kt. obsahuje somatický
antigén O, nie však H.
Salmonella enteritidis sérotyp heidelberg – S. heidelberg, sérotyp skupiny B.
Salmonella enteritidis sérotyp hirschfeldii – S. abortus hirschfeldii, S. paratyphi, sérotyp skupiny
C, príbuzný S. choleraesuis, pôvodca ľudského paratýfu v Ázii, Afrike a juhových. Európe, fatálny
priebeh choroby sa opísal v Guayane.
Salmonella enteritidis sérotyp paratyphi A – S. paratyphi A, sérotyp skupiny A, pôvodca mierneho
paratýfu ľudí.
Salmonella enteritidis sérotyp pullorum – S. abortus pullorum, pôvodca bacilárnej hnačky kurčiat,
sérol. identický so S. enteritidis sérotyp gallinarum.
Salmonella enteritidis sérotyp schottmuelleri – S. paratyphi B, S. schottmuelleri, najčastejší
pôvodca paratýfu, niekt. kmene infikujú aj zvieratá.
Salmonella enteritidis sérotyp sendai – sérotyp skupiny D, vyskytuje sa v Japonsku a na Ďalekom
Východe.
Salmonella enteritidis sérotyp abortus equi – S. typhimurium, skupina sérotypu B, parazit
potkanov a myší, kt. sa často vyvoláva alimentárnu intoxikáciu, paratýfus a recidivujúce horúčky
a hnačku u imunokompromitovaných pacientov.
Salmonella gallinarum – S. enteritidis sérotyp gallinarum.
Salmonella heidelberg – S. enteritidis sérotyp heidelberg.
Salmonella hirschfeldii – S. enteritidis sérotyp hirschfeldii.
Salmonella houtenae – typový druh podrodu IV.
Salmonella choleraesuis – Bacterium choleraesuis, S. suipestifer, druh skupiny C, patogénny pre
človeka i zvieratá. Vyskytuje sa ako sek. agens pri psej cholere a u ľudí vyvoláva paratýfus,
gastroenteritídu a septikémiu.
Salmonella choleraesuis var. kuzendorf – kmeň, kt. vyvoláva paratýfus.
Salmonella choleraesuis var. typhisuis – kmeň patogénny pre morčatá, môţe infikovať aj ľudí.
Salmonella infantis – typový druh podrodu IV.
Salmonella morgagni – Morganella morganii.
Salmonella new port – S. enteritidis sérotyp newport.
Salmonella paratyphi A – S. enteritidis sérotyp paratyphi A, typ S., u nás sa nevyskytuje.
Salmonella paratyphi B – S. enteritidis sérotyp schottmuelleri, pôvodza zriedkavého ochorenia
paratý-fu B, kt. môţe prebiehať pod obrazom miernejšieho týfu ako gastroenteritída s vracaním
a hnačkou. Salmonely sa vylučujú stolicou a močom. Obdobne ako pri brušnom týfe môţe vzniknúť
bacilonosičstvo. Dg. a th. je rovnaká ako pri →typus abdominalis.
Salmonella paratyphi C – S. enteritidis sérotyp hirschfeldii, u nás sa nevyskytuje.
Salmonella pullorum – S. enteritidis séropyp pullorum.
Salmonella salamae – Dar es Salaamova baktéria, typový druh podrodu II, sérotypu skupiny D,
pôvodne izolovaný v Dar-es-Salaame (Tanzánia).
Salmonella schottmuelleri – S. enteritidis sérotyp schottmuelleri.

Salmonella sendai – S. enteritidis sérotyp sendai.
Salmonella suipestifer – S. choleraesuis.
Salmonella typhi – Bacillus typhi, Eberthella typhi, skupina sérotypu D, striktný ľudský parazit,
pôvodca brušného týfu. Kmene, kt. obsahujú antigén Vi (virulencie) sa označujú kmene V; kmene,
kt. čiastočne stratili antigén Vi sú kmene V-W, kmene, kt. neobsahujú antigén Vi sú kmene W. Druh
sa delí na základe vnímavosti voči prirodzeným bakteriofágom fagotypy. Baktéria sa prenáša vodou
al. kontaminovanou potravou ľudskými exkrétmi.
Salmonella typhi abdominalis – Eberthella typhi, pôvodca brušného týfusu; →typhus abdominalis.
Salmonella typhimurium – S. enteritidis sérotyp typhimurium, pôvodca myšieho týfu, vyvoláva
u človeka gastroenteritídu.
Salmonella typhisuis – S. choleraesuis var. typhisuis.
Salmonellae – [Salmon, Daniel Elomer, 1850 – 1914, amer. patológ] v niekt. klasifikačných
systémoch podčeľa gramnegat., fakultatívne anaeróbnych, paličkovitých baktérií čeľade Enterobacteriaceae, ku kt. patrí rod Arizona, Citrobacter a Salmonella.
salmonell|osis, is, f. – [Salmon, Daniel Elomer, 1850 – 1914, amer. patológ + -osis stav]
→salmonelóza.
salmonelóza – [salmonellosis] gastroenteritídy vyvolané zooantropogénnymi salmonelami;
→Salmonella. Chorobu prenáša jú obvykle zvieratá na človeka prostredníctvom prim. al. sek.
kontaminovanej potravy. Prim. kontaminované potraviny sú najčastejšie mäso a mäsové výrobky z
infikovaných zvierat. Častejšie bývajú infikované ošípané ako hovädzí dobytok. Sek. kontaminácia
vzniká pouţitím kontaminovaných nástrojov pri príprave pokrmov al. styk s mäsom kontaminovaným
prim. Človek sa nakazí skôr poţitím potravín, kt. neboli dostatočne tepelne spracované. Opatrnosť
je ţiaduca najmä pri mäkkých salámoch, zabijačkových špecialitách a zmrzline. Choroba je u nás
pomerne častá.
Klin. obraz – inkubačné obdobie trvá niekoľko h. Ochorenie sa prejaví hnačkou, vracaním
a zvýšenou teplotou s lokálnym postihnutím len tenkého čreva. Ojedinelý je obraz spetikémie,
inokedy sa priebeh podobá brušnému týfu. Zriedkavé sú pyogénne infekcie lokalizované v kostiach,
kĺboch al. prebiehajú ako meningitída, endokarditída al. cholecystitída.
Dg. – opiera sa o klin. obraz a overuje kultiváciou a vyšetrením biochem. aktivity salmonel, príp.
antigénnej štruktúry aglutináciou na skielku a určením sérotypu podľa Kauffmannovej-Whiteovej
schémy. Stanoveni sérotypu má epidemiol. význam.
Th. – aplikácia antibiotík neovplyvňuje trvanie ochorenia ani vylučovanie salmonel. V odôvodnených prípadoch moţno pouţiť črevné dezinficienciá. Antibiotiká (cefalosporíny III. generácie,
príp. chloramfenikol al. ampicilín) sú indikované len pri ťaţkých formách.
Salmonidae – lososovité. Ryby s charakteristickou tukovou plutvičkou medzi chrbtovou a chvostovou
plutvou (→kostnaté). Sú dravé, ţijú v sladkých vodách i v mori. Z mora podnikajú dlhé ťahy do riek.
kde sa neresia. Najviac ich ţije v studených a čistých vodách. Losos obyčajný (Salmo salar) ţije v
mori sev. pologule, v jeseni sa sťahuje do riek, kde sa v zimných mesiach neresí. Mladé lososy
ostávajú v riekach 1 – 3 r. a potom po prúde odplávajú do mora, kde ţijú aţ do pohlavnej zrelosti.
Samica lososa neprijíma počas ťahu a neresenia potravu, potom hynie. Pstruh obyčajný (Salmo
trutta) ţije v čistých a studených vodách potokov a riek. Ţiví sa rozličným hmyzom, červami ap.
Neresí sa koncom jesene a začiatkom zimy. Pstruh dúhový (Salmo irideus) pochádza z Ameriky,
ţije v teplejšej vode, neresí sa na jar. Lipeň obyčajný (Thymallus thymallus) ţije v niţšie poloţených

riekach s kamenistým dnom. Má vysokú chrbtovú plutvu. Hlavátka podunajská je našou najväčšou
lososovitou rybou, váţi aţ 30 kg. Ţije v povodí Dunaja, najmä však v Orave a Váhu.
Salmonov príznak – [Salmon, Udall, *1904, amer. lekár] →príznaky.
®

Salofalk 250 a 500 mg supp., 250 mg tbl. ent., 250 mg tbl. obd. a klyzmy (Dr. Falk Pharma GmbH) –
Mesalazinum 250 a 500 mg v 1 čapíku, resp. 250 mg v 1 enterosolventnej tbl. a 500 mg v 1
poťahovanej tbl.; chemoterapeutikum nešpecifických kolitíd; →mesalazín.
Indikácie – idiopatická proktokolitída, Crohnova kolitída, postihnutie terminálneho ilea Crohnovou
chorobou.
Kontraindikácie – precitlivenosť na salicyláty, ťaţká hepatopatia a nefropatia, proteinúria, azotémia,
peptický vred, gravidita, laktácia, podávanie malým deťom.
Dávkovanie – 3-krát/d 500 mg; klyzma na noc.
salokol – fenokolsalicylát, C2H5O.C6H4.NH.CO.CH2.NH2.C6H4(OH)CO2H, jeho kryštalická soľ sa
pouţíva ako antireumatikum.
salol – fenylsalicylát.
®

Saloxyl ung. (Herbacos-Bofarma) – Ichthamolum 90 mg + Acidum saliculicum 100 mg v 1 g masti.
Dermatologikum.
Indikácie – pyodermie, impetiginizovaný ekzém a niekt. formy mikróbiového ekzému, sek.
infikované mykózy, na odstránenie vysokého nánosu šupín pri psoriáze.
Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky prípravku, akút. dráţdivý zápal koţe, akút. ekzém.
Nesmie sa pouţívať na sliznice a do očí.
Dávkovanie – 2 – 3-krát/d sa nanáša na postihnuté miesta.
sal petrae – l. dusičnan draselný.
salping/o- – prvá časť zloţených slov z g. salpinx vajíčkovod (1); tuba Eustachi (2).
salping|ectomia, ae, f. – [salping- (1) + g. ektomé odstránenie] →salpingektómia.
salping|ektómia – [salpingectomia] odstránenie vajíčkovodu.
salping|emfraxia – [salpingemphraxis] uzavretie, zúţenie vajíčkovodu; uzáver Eustachovej trubice.
salping|emphraxis, is, f. – [salping- (1, 2) + g. ektomé odstránenie] →salpingemfraxia.
salping|itis, itidis, f. – [salping- (1) + -itis zápal] →salpingitída.
salping|itída – [salpingitis] zápal vajčíkovodov. Obyčajne býva súčasne prítomný zápal ďalších častí
vonkajších rodiel; syn. adnexitis. V anglosaských krajinách sa označuje ako panvová zápalová
choroba (pelvic inflammatory disease, PID). Incidencia akút. S. v USA sa odhaduje na 1 milión
prípadov/r. Ide o akút. sy. vyvolaný ascendentným šírením infekcie z pošvy a endocervixu na
endometrium, vajíčkovody a priľahlé štruktúry.
K rizikovým faktorom s. predisponujúcim k recidívam patrí predchádzajúce narušenie rezistencie
endotelu. Ţeny s promiskuitným pohlavným ţivotom majú relat. rizikový faktor 4,6 a uţívateľky
vnútromaternicových teliesok rizikový faktor 3,5. Istú ochranu pred s. poskytujú perorálne
antikoncepčné prostriedky, čo sa vysvetľuje zmenami cervikálneho hlienu a ľahším menštruačným
krvácaním.
Asi v 40 – 80 % prípadov so s. sa maternicového hrdla dajú vypestovať gonokoky, pozit. kultivácia
však z hrdla maternice však nekoreluje s výsledkami kultivácie získanými pri kuldoskopii a
laparoskopii. V prípadoch s nálezom gonokokov v cervixe len 1/3 pacientiek má gonokoky prítomné

aj v peritoneálnej tekutine. 1/3 pacientiek má gonokoky + anaeŕoby a aeróby a 1/3 má len iné
mikroorganizmy, čo poukazuje na polymikróbiovú etiológiu s. Len 42 % patientiek s nálezom
gonokokov v cervixe a salpingitídou má gonokoky vo vajíčkovodoch. Anaeróbne baktérie,
peptokoky a peptostreptokoky sú najčastejšími izolátmi z vajíčkovodov.
Kultivácia na chlamýdie je pozit. asi v 24 % prípadov s. Pretoţe chlamýdie sú obligátnym
intracelulárnym parazitom, prejavujú sa indolentným, menej akút. a menej ťaţkým klin. obrazom s.,
majú však schopnosť vyvolať trvalé poškodenie vajíčkovodov. Chlamýdie sú častou príčinou
neplodnosti v dôsledku obštrukcie vajíčkovodov. Aţ 90 % ţien s abnormálnym
hysterosalpingogramom má prítomné protilátky proti chlamýdiám. Chlamýdie a gonokoky sú
pôvodcami aj Fitzovho-Hughovho-Curtisov sy. (perihepatitída a bolesti v pravom hornom
kvadrante).
Gonokoky sa šíria z endocervixu pod endomteriom k sliznici vajíčkovodov. V patogenéze s. má
úlohu aj menštruácia. Prvý týţd. po menštruácii sú prítomné gonokoky asi u 70 % patientiek so s.
Gonokoky sa dajú vypestovať len prvých 7 d po začiatku menses, pp. preto, ţe chýba cervikálna
hlienová zátka a endometrium sa odlúpilo a menštruačná krv je dobrou kutlivačnou pôdou. Koky
môţu byť pripútané aj na spermie a nimi sa preniesť do vajíčkovodou.
Akút. salpingitída – často sa spája s gonokokovou infekciou, ~15 % asymptomatických infekcií má
za následok a. s. Postihnuté bývajú najmä mladé ţeny s promiskuitnými vzťahmi, najmä ak
nepouţívajú vagínovú antikoncpeciu.
Klin. obraz – príznaky sa zjavujú obyčajne po menštruácii al. po inštrumentálnom výkone. Náhle sa
dostavujú bolesti brucha al. v podbruší, vyţarujúce do kríţov, príp. dolných končatín. Býva prítomná
horúčka, nauzea a vracanie. Palpačne sa zisťuje bolestivosť dolných kvadrantov brucha a
peritoneálne dráţdenie. Peristaltika býva oslabená al. chýba. Často sú zápalovo zmenené
periuretrálne a predsieňove ţľazy. Prítomný býva hnisový cervikálny výtok, palpačná bolestivosť
krčka a adnexov, horúčka a leukocytóza. Sedimentácia krviniek je zrýchlená a zvýšené sú hodnoty
C-reaktívneho proteínu, kt. je citlivejším ukazovateľom s. ako sedimentácia krviniek. Ultrazvukom sa
dokáţe zápalový tumor adnexov.
K dg. kritériám a. s. patrí: 1. bolestivosť brucha a peritoneálne dráţdenie; 2. bolesrti pri pohyboch
krčkom a maternicou; 3. bolesti adnexov (na potvrdenie dg. musia byť prítomné všetky 3 kritériá); 4.
v stere z cervikálneho hlienu sú grampozit. a gramnegat. baktérie, chlamýdie, príp. Neisseria
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gononorrhoeae; 5. horúčka > 38 °C (prítomná býva v 1/3 prípadov); 6. leukocytóza > 10.10 /l; 7.
hnisový obsah cavum Douglasi pri punkcii al. laparoskopii; 8. absces panvy povrdený palpačne al.
sonograficky (na dg. je potrebné 1 al. viac kritérií). Na kultiváciu sú potrebné selekčné médiá.
Sedimentácia krviniek býva zrýchlená, koncentrácia reaktantov akút. fázy v sére zvýšené; 3 – 4 %
ţien má GEU – potrebné je vyšetrenie hCG.
Th. spočíva v aplikácii antibiotík (proti aeróbnym a anaeróbnym baktériám, najmä Bacteroides
fragilis, ako aj chlamýdiám a gonokokom. Obyčajne sa podáva sa doxycyklín + cefoxitín, z
ostatných antibiotík klindamycií, gentamicín a rocefín. Indikácia na hospitalizáciu a i. v. th. je
suspektný absces, gravidita, neistá dg., neschopnosť uţívať perorálne lieky, peritoneálne príznaky,
refraktérnosť voči th. do 48 h, nemoţnosť kontroly stavu a vek < 20 r.
Po jednej správne liečenej epizóde s. ostáva neplodnosť asi v 12 %, po 2 epizódach v 23 % a po 3
epizódach v 54 % prípadov.
Prognóza je lepšia pri gonokokovej ako negonokokovej etiológii, pp. preto, ţe klin. príznaky sú
výraznejšie a th. intenzívnejšia a pravidelnejšia. Incidencia ektopickej gravidity je 10-krát vyššia. K
ďalším následkom s. patria chronické bolesti v panve, dyspareúni a zápalové masy.

Absces vajíčkovodu al. ovária sa vyskutuje v 10 %; v 70 % sú unilaterálne. Dg. sa stanovuje
pomocou USG, kt. sa má vykonať u kaţdej ţeny so s. V th. abscesu, kým nejde o podozrenie na
ruptúru, sa podáva klindamycín, kt najlepšie penetruje s následnou aplikáciou metronidazolu a
cefoxitínu. Chir. th. je indikovaná pri ruptúre abscesu a v prípadoch kt. neodpovedajú na
konzervatívnu th. do 48 – 72 h. Bilateralne abscesy a abscesy s Ø > 8 cm obyčajne nereagujú na
konzervatívnu th.
Tbc salpingitída – prejavuje sa bolesťami v panve následkom tbc zápalu vajcovodov. Geni-tálna
tbc. je dnes v rozvinutých krajinách zriedkavá, ostáva však problémom v rozvojových krajinách s
vysokým výskytom pľúcnej tbc. Najčastejšími príznakmi sú sterilita, bolesti v panve, zlý celkový stav
a poruchy menštruácie. Genitálna tbc sa prejavuje 2 formami: 1. inaktívna (tichá) forma býva
asymptomatická, bolesť a horúčka chýbajú; 2. aktívna forma sa vyznačuje celkovými príznakmi tbc
procesu, menoragiou al. metroragiou, niekedy ameno-reou, môţu byť prítomné bolesti v panve,
niekedy hyperpyrexia, strata hmotnosti a nočné potenie.
Objektívne sa zisťuje fixovaná retroverzia s hmatateľnými tuboovariálnymi tumormi. Spontánnu
bolesť a dysmenoreu moţno vysvetliť pyosalpingom, hydrosalpingom al. tbc pelveoperitonitídou.
Dyspareunia môţe byť následkom fixovanej retroverzie al. naliehajúcim tumorom adnexov.
Tbc proces môţe prejsť do latentného štádia al. sa spontánne vyhojiť. Inokedy sa vyvíja pyosalpinx,
ovariálny absces, tbc pelveoperitonitída al. generalizovaná peritonitída. V pokročilých prípadoch sú
prítomné celkové príznaky tbc, bolesti brucha, prejavy infekcie panvy, pozit. tuberkulínový test a
bakteriol. nález. Na kultiváciu BK sa odosiela menštruačná krv al. vzorka endometria získaná pri
biopsii, a to najmä v premenštruu. Tiché formy sa dg. najčastejšie na základe prítomnosti tbc lézií v
bioptickej vzorke endometria získanej pri vyšetrovaní neplodnosti.
Th. spočíva v podávaní antituberkulotík (rifampicín, izoniazid, etambutol). Trvá aspoň 18 mes. aţ 2
r. Na chir. th. sú indikované len chron. al. zväčšujúce sa tumory v panve, kt. sú refraktérne na
konzervatívnu th. al. ak pretrvávajú lézie endometria a bolesti.
salpingo|cele, es, f. – [salpingo- (1) + g. kélé prietrţ] salpingokéla.
salpingo|cyesis, is, f. – [g. salpinx vajíčkovod + g. kyésis počatie] salpingokyéza.
salpingo|faryngitída – [salpingopharyngitis] zápal Eustachovej trubice a hltana.
salpingo|grafia – [salpingographia] znázornenie vajíčkovodu pomocou rtg po náplni kontrastnou
látkou.
salpingogram – [salpingogramma] rtg snímka vajíčkovodu získaná salpingografiou.
salpingo|gramma, tis, n. – [salpingo- (1) + g. gramma zápis] salpingogram.
salpingo|graphia, ae, f. – [salpingo- (1) + g. grafein písať] salpingografia.
salpingo|kéla – [salpingocele] prietrţ vajíčkovodu.
salpingo|kyéza – [salpingocyesis] uhniezdenie oplodneného vajíčka vo vajíčkovode (tubárna
gravidita).
salpingo|lysis, is, f. – [salpinx (1) + g. lysis uvoľnenie] salpingolýza, chir. uvoľnenie vajíčkovodových
zrastov.
salpingo|ofor|ektómia – [salpingoophorectomia] operačné odstránenie vajíčkovodu a vaječ-níka.
salping|oofor|itída – [salpingoophoritis] zápal vajíčkovodu a vaječníka.
salping|ooforo|kéla – [salpingoophorocele] prietrţ vajíčkovodu a vajíčníka.

salping|oophoro|cele, es, f. – [salpingo- (1) + g. óoforon vaječník + g. kélé prietrţ] salpingo-ooforokéla.
salping|oophor|ectomia, ae, f. – [salpingo- (1) + g. óoforon vaječník + g. ektomé odstrániť]
salpingooforektómia.
salpingo|ophor|itis, itidis, f. – [salpingo- (1) + g. óoforon vaječník + -itis zápal] salpingo-ooforitída.
salpingo|palatinus, a, um – [salpingo- (2) + l. palatum podnebie] salpingopalatínny, týkajúci sa
Eustachovej trubice a vaječníka.
salpingo|periton|itis, itidis, f. – [salpingo- (1) + l. peritonaeum pobrušnica + -itis zápal]
salpingoperitonitída, zápal pobrušnice indukovaný zo zápalu vajíčkovodu.
salpingo|pexis, is, f. – [salpingo- (1) + g. péxis od pégnynai upevnenie] salpingopexia, chir.
upevnenie vajíčkovodu.
salpingo|pharyngeus, a, um – [salpingo- (2) + l. pharynx hltan] salpingofaryngitída.
salpingo|profluvium, i, n. – [salpingo- (1) + l. profluvium výtok] salpingoproflúvium, náhly odtok
väčšieho mnoţstva tekutého obsahu z vajíčkovodu.
salpingo|rrhaphia, ae, f. – [salpingo- (1) + g. rhafé šev] salpingorafia, chir. zošitie, spevnenie
vajíčkovodu.
salpingo|scopia, ae, f. – [salpingo- (1) + g. skopein pozorovať] salpingoskopia, vyšetrenie
vajíčkovodu, napr. počas laparoskopie.
salpingo|stomato|plastica, ae, f. – [salpingo- (1) + g. stoma ústav + g. plastiké (techné) tvárne
umenie] salpingostomatoplastika, chir. novo utvorené ústie vajíčkovodu.
salpingo|stomia, ae, f. – [salpingo- (1) + g. stoma ústa] salpingostómia, chir. otvorenie vajíčkovodu.
salpinx, gis, f. – [g.] rúra, rúrka, vajíčkovod, salping.
salsalát – syn. kys. salicylsalicylová, kys. disalicylová; 2-karboxyfenylester kys. 2-hydroxybenzoovej,
C14H10O5, Mr 258,22; neacetylový analóg aspirínu, analgetikum, antiflogistikum
®
®
®
®
®
®
(NSC-49171 , Arcylate , Diplosal , Disalcid , Disalgesic , Mono-Gesic ,
®
®
Salflex , Salysal ).
Salsalát

salsolín – 1,2,3,4-tetrahydro-7-metoxy-1-metyl-6-izochinolinol, C11H15NO2, Mr 193,24; látka izolovaná
z rastliny Salsola richteri Karel., Chenopodiaceae.
Salsolín

saltácia – [l. saltare skákať] 1. skákanie; 2. trhavé pohyby vyskytujúce sa pri chorei; 3. saltatorické
vedenie (napr. neervového vzruchu); 4. gen. náhla zmena druhu, mutácia; 5. náhla zmena, skok vo
vývoji choroby, saltatorická progresia.
saltatorický – [l. saltatio skákanie] týkajúci sa al. charakterizovaný saltáciou. Saltatorické spazmy –
klonické spazmy svalov dolných končatín, kt. imitujú skákavé pohyby; kt. sa vyskytujú pri Gilles de
la Touretteovom sy., saltatorickej chorei a Bambergerovej chorobe.

Salterove čiary – [Salter, Samuel James A., sir, 1825 – 1897, angl. dentista] Owenove čiary, čiary
na pozdĺţnom reze zuba, kt. vyznačujú rast koronálneho al. radikulárneho dentínu a znázorňujú
zdrţanie ~ 4 d medzi kalcifikačnými fázami.
saluber, bris, bre – [l.] zdravý.
salubritas, atis, f. – [l.] zdravie, liečivosť.
+

–

sal|uresis, is, f. – [l. sal soľ + g. úron moč] saluréza, vylučovanie iónov Na a Cl močom.
salus, utis, f. – [l.] spása, blaho, zdravie.
Salusov príznak →príznaky.
salutaridín – syn. floripavín; 5,6,8,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,6-dimetoxy-17-metylmorfinan-7-ón,
C19H21NO4, Mr 327,39; intermediát pri syntéze morfínu, látka izolovaná z
rôznych druhov rodu Croton a Papaver; (–)-forma sa nazýva sinoakulín.

Salutaridín

salutaris, e – [l. salus zdravie] liečivý, zdraviu prospešný.
®

®

Salutensin , Salutensin-Demi – kombinácia hydroflumetiazidu a rezerpínu.
salva – nahromadenie 3 – 5 extrasystol za sebou s frekvenciou > 100/min. Keď je kaţdý 2. komplex
extrasystolou, ide o bigemíniu, Keď je kaţdý 3. komplex extrasystolou, o trigemíniu. Nahromadenie
2 extrasystol za sebou sa nazýva kuplet, 3 extrasystol triplet, väčšie nahromadenie sa označuje ako
komorová tachykardia.
salvage – [angl. záchrana] týka sa th. opatrení v terminálnom štádiu liečebného procesu po zlyhaní
iných postupov. S. pathway – spásna cesta v metabolizme →purínov.
salvarzán – diaminoarzenobenzenhydrochlorid, →arzfenamín.
salvatella, ae, f. – [l. salvus zdravý] ţila na dorzálnej strane prsta; v minulosti pouţívaná pri th.
,,púšťaním ţilou“.
salvatellus, a, um – [l. salvus zdravý] záchranný, spásny.
salverín – 2-[2-(dietylamino)etoxy]-N-fenylbenzamid, C19H24N2O2, Mr 312,40; analgetikum; zloţka
®
prípravku Montamed .
Salverín

Salvia officinalis L. (Lamiaceae) – šalvia lekárska. Poloker aţ 90 cm vysoký, má priame
drevnatejúce byle olistené protistojnými ochlpenými listami. Fialové kvety (jún – august) sú
usporiadané v riedkych klasoch. Pre farm. ciele sa pestuje. Zberá sa list a bylinné zakončenia
krátko pred kvitnutím, kt. po usušení tvoria drogu Herba salviae (ČSL 4). Skladá sa zo zaoblených
bylí a hrubých, stopkatých, husto sivoplstnato ochlpených listov. Droga má silný aromatický zápach,
chutí korenisto, zvieravo a horko. Zákl. obsahovou látkou je silica (1 – 2,5 %), tvorená - a tujónom, borneolom, cineólom, p-cymólom, gáfrom a linaloólom, ďalej sú to 1 – 2,5 % prchavých
olejov, ţivica, triesloviny, saponín, flavonoidy, diterpénová horčina karnosol (pikrosalvín), tiamín a
nikotínamid. Zápar z drogy sa pouţíva ako kloktadlo pri stomatitídach a faryngitídach, al. vo forme
obkladov a kúpeľov ako antiseptikum, adstringens a antiflogistikum. Droga all. silica sú zloţkou

hromadne vyrábaných prípravkov pouţívaných najmä pri ťaţkostiach zo strany GIT.
Obmedzujú sekréciu potu a mlieka. Vyuţíva sa v kozmetike a ako korenina.
Odvodené prípravky – Salviae extractum, Salviae folium, Salviae herbae, Šalvia
®
®
lekárska Slovakofarma, Šalvějová nať Megafyl-R.
Salvia officinalis (šalvia lekárska)

salvus, a, um – zdravý.
®

Salyrgan – ortuťové diuretikum s antivirotickým účinkom; →mersalyl.
Salzmannova nodulárna dystrofia rohovky – [Salzmann, Maximilian, 1862 – 1954, rak. oftalmológ]
progresívna hypertrofická degenerácia epitelovej vrstvy rohovky, Bowmanovej membrány a
vonkajšej časti rohovkovej strómy.
samaderíny – antineoplastiká látky izolované z kôry a semien rastliny Samadera indica Gaertn.,
Simaroubaceae. Samaderín A C18H18O6,
samaderín C C19H24O7 (je identický so
samaderozidom A).
Samaderín A (vľavo) a Samaderín B a C (vpravo)

samandaridín – alkaloid, kt. sa nachádza v salamandre škvrnitej (Salamandra maculosa resp. atra
Laur., Salamandridae).
samandarín – 1,4-epoxy-3-aza-A-homoandrostan-16-ol, C19H31NO2, Mr 305,45; toxický alkaloid,
kt. sa spolu so samandrónom nachádza v koţi salamandry škvrnitej (Salamandra maculosa resp.
atra Laur., Salamandridae).

Samandarín

Samaritáni – obyvatelia sev. Palestíny. Po odvedení časti obyvateľestva do asýrskeho zajatia zvyšky
zmiešali s asýrskymi kolonistami. Po návrate z babylonského zajatia ich Ţidia odmietali ako
miešancov. V evanjéliu sa hovorí, ţe sa ,,milosrdný S.“ napriek tejto nenávisti ujal Ţida. Odtiaľ
samaritán, milosrdný človek vôbec, prenesene zdrav. pracovník.
samárium – [podľa rus. banský úradník a mineralóg V. J. Samarského] chem. prvok, lantanid, patrí
do cériovej skupiny vzácnych zemín zn. Sm, Ar 150,43, Z = 62. V prírode sa vyskytuje 7 izotopov:
11
144, 147 aţ 150, 152, 154; 3 sú rádioaktívne 147 (t0,5 1,05.10 r., -ţiarič), 148, 149; k umelým
rádioizotopom patrí 142,143, 145, 146, 151, 153, 155 – 157. V zemskej kôre sa vyskytuje 4,5 – 7
ppm. Vyskytuje sa v samarskite, cerite, orthite, ytterbite, monazite a fluorspare. Objavil ho Lecoq de
–3
Boisbaudran (1879). Je to svetlosivý kov, najtvrdší prvok cériovej skupiny t. t. 1072 °C, r 7,54.cm .
V zlúč. s inými prvkami je známe v oxidačnom stupni II a III. Samarité zlúč. sú ţlté. Oxid sa pouţíva
v jadrových reaktoroch.
samarskit – [podľa rus. mineralóga V. J. Samarského] druh rudy, kt. obsahuje viaceré prvky, najmä
niób, tantal a urán.
sambucín – alkaloid z nedozretých plodov bazy čiernej (Sambucus nigra).

Sambucus nigra L. (Laniceraceae) baza čierna (čes. bez černý). Ker al. strom z čeľade
zemolezovitých, rozšírený po celej Európe. Rastie pri múroch, na okraji lesov a v kroviskách. Je
vysoký aţ 9 m, vetvy má vyplnené bielou dreňou. Listy má protistojné, nepárnoperovité, lístky sú
vajcovité, pílkovité. Ţltobiele páchnuce kvety sú zoskupené do chocholíkových vrcholíkov V – VI.
Plody sú čierne kôstkovice. Odstrihujú sa celé súkvetia a sušia sa kvety v tenkej vrstve. Drogu –
Flos sambuci (ČsL 4) tvoria biele aţ slonovoţlté kvety s priemerom asi 5 mm. Majú 5-zubý kalich a
malú hlbokopäťcípu korunu s mnohými tyčinkami. Droga má silný
charakteristický zápach, chuť sladkastú, neskôr škrabľavú. Účinnými látkami
sú glykozidy flavonolu (1,5 – 3 %), najmä rutín, izokvercetín a hyperozid. Ďalej
je prítomná silica (s vysokým podielom voľných karboxylových kys. a nalkánmi), kys. kávová, ferulová, p-kumárová, chlorogénová a ich glykozidy,
esterifikované triterpény, sliz, triesloviny a stopy kyanogénneho glykozidu –
sambunigrínu.
Sambuscus nigra

Zápar z drogy sa uţíva ako diaforetikum, diuretikum a kloktadlo pri angíne a stomatitíde, ako súčasť
viacerých čajovín a ako korigens chuti. Th. uplatnenie má aj usušený plod b. č. – Fructus sambuci.
Obsahuje flavonoidné glykozidy (rutín, izokvercetín a i.), antokyánové glykozidy, org. kys. (najmä
jablčnú a citrónovú), triesloviny, horčiny, pektín, vitamín A, B a C. Zápar z drogy sa pouţíva ako
diaforetikum, diuretikum a mierne laxans. Droga je súčasťou čajovín. Odvodené prípravky:
Sambucci extractum fluidum, Sambuci flos, Sambuci flos cum stipite, Sambuci fructus.
sambunigrín – jedovatý kyanogénny glykozidový alkaloid z nedozretých plodov bazy čiernej
(Sambucus nigra).
SAMe – skr. S-adenozylmetionín.
®

Samixon – širokospektrálne antibiotikum z III. generácie cefalosporínov; ceftriaxón.
samočistenie – súhrn procesov, kt. sa prírodné prostredie zvavuje nečistoty; hospodársky dôleţité je
s. pri vode.
samoliečenie – uţívanie liekov, resp. iných th. prostriedkov bez príkazu alebo predpisu lekára. Má
svoje negat. i pozit. stránky, prínosom je len tam, kde pacient dá na odborné rady lekára al.
lekárnika.
samovražda – [l. suicidium] úmyselné a vedomé ukončenie svojho ţivota, rôzne motivované. S. je
obvykle afektogénna reakcia na stres, konflikt (partnerský vzťah), ťaţkosti (škola), situáciu, kt. sa
zdá jedincovi bezvýchodiskový a bezperspektívna (strata zmyslu ţivota). Podľa Esquirola je s.
psychopatol. javom a pri neporušenej psychike nemôţe nastať potlačenie pudu sebazáchovy. Ide
však skôr o zmenu správania, kt. sa môţe vyskytnúť aj u zdravých osôb v krízových, stresových
situáciách, na kt. nie je jedinec pripravený. S. delia na patologické (podmienené psychopatol.
zmenami a duševnými poruchami) a nepatologické (podmienené napr. silou traumatizujúcej
záťaţe al. bezvýchodiskovosťou sitácie). U detí a mladistvých sa uplatňujú impulzívne skratkové
konania, preto aj príčiny sú často subjektívne, súvisia s nedostatočnou rozvahou a zhodnotením
situácie. U muţov je s. častejšia ako u ţien a uplatňujú sa najmä konflikty v povolaní, ekonomické
problémy a strach pred trestom, u ţien sú to medziľudské vzťahy, priateľstvá, láska, manţelstvo.
V podstate ide o poruchu pudu sebazáchovy, opísanú u niekt. druhov zvierat a detí. Zjavuje sa
v pubescencii, vzostupnú tendenciu má v starobe. U nevyliečiteľne chorých a trpiacich osôb, u osôb
ťaţko existenčne a inak postihnutých, bez ďalších ţivotných perspektív sa zjavuje tzv. ,,racionálna,
bilančná samovraţda“ ako úniková reakcia, kt. predchádza logická úvaha Nevyliečiteľná choroba,
týranie a i. formy utrpenia). Tzv. účelové suicidálne konanie charakterizuje konanie, kt. cieľom nie

je smrť, ale vyriešenie inej problémovej situácie. Tomuto konaniu sa podobá demonštratívne
suicidálne konanie, pri kt. jedinec sleduje vedome určitý cieľ, vyuţíva ho na vydieranie,
zastrašovanie (napr. u „hysterických“ osobností). Skratové suicidálne konanie sa vyznačuje
správaním, kt. najrýchlejšie dosiahne cieľ, a to bez uvaţovania o moţnostiach, výhodách a
nevýhodách takéhoto riešenia, a to aj za cenu vlastného ţivota. Tzv. suicidálna dohoda je forma
konania, pri kt. sa dvaja al. viacerí jedinci dohodnú, ţe spoločne spáchajú s. Známe sú hromadné
samovraţdy niekt. siekt, pri kt. psychicky chorý vodca nahovorí na s. ostatných (folie a deux).
Samovraţedné úmysly má kaţdý 10. človek. Rozšírené suicídium je zabitie ľudí v najbliţšom okolí
(rodine) s následnou samovraţdou. Vzniká pri ťasţkých depresiách a má „zachrániť“ pacientových
blôízkych pred ťaţkým utrpením, ktoré im podľa neho a jeho chorobných bludov hrozí. R. 1999
5
pripadlo podľa SZO na 10 obyvateľov na svete 26,2 dokonaných s., z toho bolo 22,5 muţov a 3,7
ţien. S. i suicidálne pokusy podliehajú povinnému hláseniu. Vysoká suicidalita je v Maďarsku,
Rusku a pobaltských krajinách. Počet s. prevyšuje počet obetí dopravných nehôd, pričom niekt.
dopravné nehody sú tieţ s.
Ako prostriedok sa uplatňuje otrava jedom, obesenie, skok z výšky, podrezanie ţíl, skok pod vlak,
zastrelenie. Otravy svietiplynom poklesli po zavedení zemného plynu a propánbutánu. Ţeny aţ 5krát častejšie ako muţi volia predávkovaním hypnotík.
K rizikovým faktorom s. patrí drogová závislosť (vrátane alkoholu) a vek (deti, mladiství a starci).
Osoby, kt. sa vyhráţajú s. trpia podľa Pöldingera (1968) hypochondriou, depresiou, hystériou,
psychopatiou, schizofréniou a i. psychickými poruchami.
Niekedy sa rozlišuje sebazabitie, napr. u psychotikov pod vplyvom halucinácií a bludov, ďalej
sebaobetovanie, napr. pri záchrane detí, vo vojne ap. To sú tzv. biické s., kt. vychádza z reality a
duševný stav nie je porušený.
Medzi pokusom o s. (nedkonané s., tentamen suicidium) a dokonanou s. je len kvantit. rozdiel, ide
o rozličné stupne toho istého konania. Aj pri pokuse o s. je úmysel zomrieť, s. sa však nevydatí pre
nepredvídaný zásah z okolia. Niekt. autori pokladajú pokus o s. za parasuicidálny vývoj. Nevylučujú
však potenciálnu s. v budúcnosti. Na 10 dokonalých s. pripadá ~ 40 pokusov. Známe sú aj
hromadné s.
Presucidálny sy. charakterizuje odklon od ľudí a vyhľadávanie samoty. Demonštratívny pokus
nemusí mať len účelový charakter a motivovaný úmyslom vzbudiť pozornosť, záujem, ľútosť, lásku
al. dosiahnuť rozličné výhody; môţe byť ,,volaním o pomoc“.
Psychoanalytikovia pripisujú rozhodujúci význam ,,trestajúcej funkcii“ superega. Dôraz kladú na
vývoj agresie zameranej na vlastnú osobu v spojení so stavmi úzkosti a sebaobviňovaním. Iné
teórie zdôrazňujú rodinnú situáciu v ranom detstve a tvz. ,,broke home“ (rozbitý domov, neúplná
rodina). Podľa É. Durkheima s. súvisí s anómiou, podľa T. G. Masaryka s postupnou
→sekularizáciou, kt. odníma jednotlivcovi pocit zakotvenia vo svete a zmysel ţivota.
samozostrih – angl. self-splicing, autokatalytický proces zostrihu (→splicing), kt. prebieha na RNA s
vlastnosťami ribozýmu. Na rozdiel od zostrihu prebieha bez účasti proteínov a utvorenia
spiceozómu. Prebieha in vitro, pričom in vivo sa na ňom zúčastňujú niekt. proteíny a jeho rýchlosť je
mnohonásobne vyššia.
sample – [angl.] výberový súbor, výber, vzorka; →štatistika.
samplovanie – [angl. sampling] spôsob výberu; →štatistika.
Sampsonova cysta – [Sampson, John Albertson, 1873 – 1946, amer. gynekológ] čokoládová
→cysta.

Samuelson, Bengt Ingemar – (*1934) r. 1982 mu bola spolu so Sunem Bergströmom a Johnom
Robertom Vaneom udelená Nobelova cena za med. a fyziol. za ich objavy prostaglandínov a
príbuzných látok.
SAN – skr. angl. sinoatrial nodus sínusovopredsieňový uzol.
sanabilis, e – [l. sanare liečiť] (vy)liečiteľný, (vy)hojiteľný.
sanácia – [sanatio] 1. vyliečenie, vyhojenie, uzdravenie (napr. sanácia fokusov – odhalenie
a odstránenie loţiskových infekcií v prinosových dutinách, kariéznych zuboch, kt. môţu negat.
ovplyvňovať niekt. choroby); 2. ozdravenie, náprava neţiaducich pomerov; 3. stavebná úprava, kt.
sa zlepšia hygienické podmienky.
Sanarelliho myxóm – [Sanarelli, Giuseppe, 1864 – 1940, rímsky sérológ] epidemická vírusová
choroba juhoamer. králikov vyvolaná Leporipoxvirus myxomatosis z čeľade Poxviridae.
Sanarelliho vírus – [Sanarelli, Giuseppe, 1864 – 1940, rímsky sérológ] vírus vyvolávajúci králičiu
myxomatózu úprenosnú na človeka. Vyskytuje sa v juţ. Amerike.
Sanarelliho-Schwartzmannov fenomén →Schwartzmannov fenomén.
Sanarelliho-Schwartzmannova reakcia →diseminovaná intravaskulárna koagulácia.
®

Sanason tbl. obd. (Lek) – Valerianae extractum siccum (6:1) 60 mg + Humuli lupuli strobili extractum
siccum (5:1) 100 mg v 1 poťahovanej tbl. Fytofarmakum, sedatívum, hypnotikum. Pouţíva sa pri
poruchách spánku, strachu, úzkosti, nepokoji, podráţdenosti. Kontraindikáciou je precitlivenosť na
zloţky prípravku. Podáva sa v dávke 2 – 3 tbl. pred spaním, deťom > 6-r. 1 – 2 tbl.
sanatio, onis, f. – [l. sanare liečiť] →sanácia.
Sanatio per primam (intentionem) – skr. p. p., prim. hojenie rany, bez komplikácií.
Sanatio per secundam (intentionem) – skr. p. s., druhotné hojenie rany, po vylúčení poškodených
okrajov rany, hnisaní ap.
sanatorium, i, n. – [l. sanare liečiť] sanatórium, ozdravovňa, liečebný ústav, špecializované
zariadenie na doliečenie niekt. chorôb, príp. th. chron. chorôb, napr. tbc, ľahších psychických
porúch. Okrem liekov vyuţíva aj kladné pôsobenie ţivotosprávy, podnebia, výţivy.
sanatus, a, um – [l. sanare liečiť] vyliečený, uzdravený.
sanctio, onis, f. – [l.] ustanovenie (zákona ap.); →sankcia.
Sanctorius (Santorio Santorio) – (1561 – 1636) tal. lekár. Pôsobil ako prof. med. v Padove.
Skonštruoval rôzne nástroje (teplomer, merač pulzov) a vykonával kvantit. merania bazálneho
metabolizmu a ,,perspiratio insensibilis“.
sancyklín – 4-(dimetylamino)-1,4,4,5,5,6,11,12-oktahydro-3,10,12,12-tetrahydroxy-1,11-dioxo2-naftacénkarboxamid, C21H22N2O7, Mr 414,40; antibiotikum
®
podobné tetracyklínu (Bonomycin ).
Sancyklín

sandalium, i, n., spica (ae, f.) pedis – klasový obväz nohy; spika.
Sandaraca resina – ţivica z Callitrix quadrivalvis Vent., Pinaceae, rastie v Maroku. Obsahuje ~ 8% %
kys. pimarovej, ~ 10 % kys. kalitrolovej, kys. sandaricínovú. Pouţíva sa ako zubný tmel, lak,
politúra, vo farm. pri príprave mazaní a náplastí.

Sandellova-Kolthofova reakcia – klasická kolorimetrická reakciá pouţívaná na stanovenie jodúrie.
Sandersov príznak – [Sanders, James, 1777 – 1843, angl. lekár] – Heimov-Kreysigov príznak,
epigastrická pulzácia pri vzniku adhézie perikardu; →príznaky.
Sandersova choroba – [Sanders, Murray, *1910, amer. bakteriológ] →choroby.
Sandhoffova choroba – [Sandhoff, Konrad, *1939, nem. biochemik 20. stor.] – gangliozidóza GM2;
zriedkavá forma Tayovej-Sachsovej choroby opísaná r. 1968; →choroby.
Sandiferov syndróm →syndrómy.
®

Sandimmun Neoral (Nova Pharma AG) – Ciclosporinum 25, 50 al. 100 mg v 1 tob., resp. 1 ml rozt.;
imunosupresívum; →ciklosporín. Podáva sa v prevencii a th. rejekcie pri transplantácii orgánov a
autoimunitných chorôb. Kontraindikáciou je precitlivenosť na prípravok, poškodenie obličkových
funkcií. Podáva sa 10 – 15 mg/kg/d 1 – 2 týţd. po transplantácii, potom sa dávka postupne zniţuje
podľa koncentrácie v krvi na 2 – 6 mg/kg/d. Pri autoimunitných chorobách sa podáva 2,5 – 5 mg/d v
2 čiastkových dávkach; →ciklosporín.
®

Sandimmune Koncentrat pro infusione inf. (Nova Pharma AG) – Ciclosporinum 50 mg v 1 ml
rozt.; imunosupresívum; →ciklosporín.
®

Sandoglobulin – imunoglobulín.
®

Sandomigran 0,5 mg tbl. obd.(Novartis Pharma AG) – Pizotifenum 0,5 mg v 1 poťahovanej tbl.;
analgetikum, antimigrenózum; →pizotifén.
Sandonorm

®

1 mg tbl. (Léčiva) – Bopindololi hydrogenomalonas 1,27 mg (zodpovedá 1 mg
-blokátor, antihypertenzívum; →bopindolol.

®

Sandostatin (Novartis Pharma AG) – Octreotidum 50, 100, 200 al. 500 mg v 1 ml inj. rozt.; hormón;
→oktreotid. Pouţíva sa v th. akromegálie a gastro-entero-pankreatických endokrinných nádorov, v
prevencii komplikácií po operáciách pankreasu, hnačke pri AIDS, krvácaní z paţerákových varixov.
®

Sandostatin LAR inj. sicc. (Novartis Pharma AG) – Octreotidi acetas 11,2 mg (= 10 mg oktreotidu)
22, 4 mg (20 mg) al. 33,6 mg (30 mg) suchej substancie v 1 fľaštičke; →oktreotid.
sandra – druh sladkovodnej ryby; zubač.
®

Sandril – antihypertenzaívum; →rezerpín.
Sandströmove telieska – [Sandström, Ivar Victor, 1852 aţ 1889, švéd. anatóm] prištítne →telieska.
sandwich →sendvič.
Sandwithov jazyk – [Sandwith, Fleming Mant, 1853–1918, brit. lekár] vyhladený jazyk, kt. sa
vyskytuje pri pelagre.
®

Sanepil tbl. (Slovakofarma) – Phenytoinum 80 mg + Phenobarbitalum 18,5 mg v 1 tbl.;
antiepileptikum; →fenytoín.
Indikácie – epileptické záchvaty parciálne s jednoduchou i komplexnou symptomatológiou, prim.
generalizované epileptické záchvaty s tonicko-klonickými konvulziami, sek. generalizované
epileptické záchvaty s fokálnym úvidomj a extrapyramídové sy. s choreoatetózou. Prevencia a th.
epilepsie po ťaţkých kraniocerebrálnych úrazoch a neurochir. operáciách mozgu.
Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky prípravku, porfýria, gravidita > 35-r., s cukrovkou a pri
výskyte malformácií, potratu, mŕtvo narodených deťoch v rodinnej anamnéze.

Dávkovanie – spočiatku 2 – 3-krát/d 1/2 tbl., potom sa dávka zvyšuje o ½ tbl. kaţdé 3 d aţ na
účinnú dávku 3 – 4 tbl./d. Pri prevencii posttraumatickej epilepsie a po neurochir. výkonoch 2-krát/d
1 tbl. počas 2 r. s postupným vynechávaním po ½ tbl. kaţdý štvrťrok.
Sanfilippov syndróm – [Sanfilippo, Sylvester J., amer. pediater pôsobiaci v Minneapolise]
autozómovo recesívne dedičná mukopolysacharidóza III vyskytujúca sa v 4 variantoch: A – deficit
sulfamidázy; B – deficit -N-acetylhexozaminidázy, C – porucha pomeru medzi acetyl-Co-A a glukozamín-N-acetyltransferázou; D – deficit N-acetylglukozamín-6-sulfatázy. Všetky typy sa
vyznačujú poruchou metabolizmu heparánsulfátu, kt. sa hromadí v tkanivách a čiastočne sa
vylučuje močom. Postihnutie kostry je v porovnaní s Hurlerovej sy. mierne, prítomná býva
psychomotorická retardácia, v popredí klin. obrazu je neurol. symptomatológia. Deti umierajú do 10.
r. ţivota; →syndrómy.
Sanger, Frederick – (*1918) angl. biochemik, prof. v Cambridgei. R. 1958 dostal Nobelovu cenu za
chémiu za práce o štruktúre bielkovín, najmä inzulínu.
sangui|faciens, entis – [l. sanguis krv + l. facere činiť] krvotvorný, pôsobiaci na tvorbu krvi.
sangui|fer, a, um – [l. sanguis krv + l. ferre niesť] obehový.
sangui|ficatio, onis, f. – [l. sanguis krv + l. facere činiť] sangvifikácia, tvorba krvi.
Sanguinaria canadensis L. (Papaveraceae) – sušený podzemok a koreň obsahuje sanguinarín,
chelerytrín, protopín, homochelidonín, ţivicu. Extrakt sa pouţíval v sirupoch proti kašľu, v pastách
proti gingivitíde a parodontóze.
sanguinarín

–

syn.

pseudochelerytrín;
13-metyl[1,3]benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]+
fenantridínium, [C20H14NO4] , Mr 332,34; látka izolovaná z koreňa
Sanguinaria canadensis L., Chelidonium majus a i. druhoch čeľade
Papaveraceae.

Sanguinarín

sanguineus, a, um – [l. sanguis krv] krvný, bohato zásobený krvou.
Sanguinis extractum deproteinatum – deproteinovaný extrakt krvi, organopreparát, dermatologikum, oftalmologikum. Sušený dialyzačný koncentrát z deproteinovanej a enzýmovo natrávenej
krvi (napr. teľacej). Je štandardizovaný meraním vzostupu respirácie tkaniva vo Wartburgovom
mikrospirometri. Pôsobí v zmysle nešpecifickej popudovej th. biol. stimulátormi. Aktivuje tkanivové
dýchanie, urýchľuje a zlepšuje cikatrizáciu. Pripisujú sa mu vazodilatačné a spazmolytické účinky na
periférne cievy.
Indikácie – exsudatívne, povlečené vredy predkolenia a po oţiarení, dekubity, diabetické a arteriosklerotické gangrény, nehojace sa pooperačné a potransplantačné rany, popáleniny; rohovkové
vredy a degeneratívne zmeny rohovky a spojoviek, stavy pred transplantáciou rohovky; obehové a
metabolické poruchy CNS, miestna th. zápalových sliznicových lézií v ústnej dutine, herpes labialis,
zápalové dekubity pod protézami, ragád, áft a alveolitíd.
®

®

®

Prípravky – Actovegin Forte dr., Actovegin Hafslund Nycomed 20 % inf., Solcoseryl gel, gel.
®
ophth., inj., ung., Solcoseryl Dental Adhesive Paste pst.
sanguinolentus, a, um – [l. sanguis krv] sangvinolentný, krvavý, obsahujúci prímes krvi.
sanguinosus, a, um – [l. sanguis krv] sangvinózny, krvácajúci, bohatý na krv.

sanguis, inis, m. – [l.] krv.
Sanguisorba officinalis – krvavec lekársky. Trváca, slabo rozkonárená bylina výšky do 150 cm, s
nepárnoperovitými listami a tmavopurpurovými koncovými hlávkami drobných kvetov s červenými
tyčinkami. Rastie po celom miernom pásme sev. pologule. Drogu tvoria nerozkonárené ~ 1,5 – 2 cm
hrubé korene (Sanguisorbae radix), zvonka sú červenohnedé, pozdĺţne ryhované, na lome
svetloţlté aţ ţltohnedé. Droga nemá pach, chuť má horkastú a silne sťahujúcu. Účinné látky tvoria
triesloviny (17 %), najmä galotaníny, potom flavonoidy, triterpénové saponíny (sanguisorbín,
waremokonín), silice (~ 2 – 5 %) a farbivá. Podobné zloţenie má vňať. Koreň je výborné
adstringens – antidiaroikum, hemostatikum (hemoroidy), dysmenoroi-kum a má antibaktériové a
antiprotozoárne účinky. Sú zloţkou čajovín s účinkom na GIT.
sangvinik – [l. sanguis krv] jeden zo 4 zákl. klasických typov →osobnosti zaloţených na hodnotení
→temperamentu. S. je čulý, veselý, spoločenský, prevaţne kladne naladený, optimistický; človek
výbušnej, popudlivej, prhkej povahy.
Sanicula europaea L. (Apiaceae) – ţindava európska. Trváca aţ 0,4 m vysoká bylina s krát-kym
plazivým podzemkom. Z neho vyrastá priama jednoduchá ostro hranatá stonka. Prízemné listy sú
dlho stopkaté, s okrúhlou glbokou dlaňovitou päťdielnou čepeľou, kt.
je na okraji pílkovitá. Drobné biele al. červenkasté kvety sú
usporiadané do guľovitých súkvetí (hlávok).

Ţindava európska

Kvitnú od mája do júla. Plody sú guľovité naţky pokryté hustými
háčkovitými štetinkami. Ţ. pochádza z Európy, záp. Ázie, sev. Afriky,
ale rastie aj vo vysokých pohoriach v tropickej Afrike. Zbiera sa vňať v
období kvitnutia a rýchle sa v tieni suší. Droga obsahuje triesloviny,
saponíny (sanikulageníny A–D), alantoín (0,2 %), kt. urýchľuje granuláciu a hojenie. Nálev z drogy
sa pouţíva ako dezodoračné kloktadlo pri paradentóze, na umývanie tváre pri akne a ako prísada
do pleťových masiek na odstránenie nečistoty z rozšírených a mazom upchatých pórov.
sanies, ei, f. – [l.] krvavá škvrna, hnisavý výtok.
sanita – 1. pomocné zdravotníctvo; 2. pomocná zdrav. skupina (vojenská a i.).
sanitár(ka) – niţší, pomocný zdrav. pracovník, zabezpečujúci niekt. práce nevyţadujúce špeciálne
zdrav. vzdelanie (doručovanie odobratého materiálu al. výsledkov vyšetrenia ap.);
sanitarius, a, um – [l. sanare liečiť] sanitárny, zdravotnícky, ozdravný.
sanitarius, i, m. – [l. sanare liečiť] sanitár, pomocná sila v zdravotníctve.
sanitas, atis, f. – [l. sanus zdravý] sanita, zdravie.
sanitatio, onis, f. – [l. sanus zdravý] sanitácia, ozdravenie, uplatnenie zdrav. vyhovujúcich postupov.
sanitka – hovor. automobil prispôsobený na preváţanie chorých; sanitný, zdrav. automobil;
záchranné auto; záchranka.
sanitra – dusičnan draselný; liadok, súčasť strelného prachu.
San Joaquin Valley disease – [angl.] choroba údolia San Joaquin, →kokcidioidomykóza.

sankcia – [l. sanctio] 1. schválenie, potvrdenie (zákona, dohody ap.); 2. schválenie, potvrdenie
určitého opatrenia; 3. trestné donucovacie opatrenie.
sankcionovať – [l. sanctio potvrdenie, schválenie] 1. schváliť (zákon, dohodu ap.); 2. stanoviť
následky, trest za porušenie právnej normy.
sankvinarín – sanquinarinum, alkaloid, kt. sa nachádza vo vňati lastovičníka väčšieho (Chelidonium
majus L., Papaveraceae).
®

Sanorex – anorektikum; →mazindol.
®

Sanorin Emulze emul.(Ivax-CR) – Naphazolini nitras 1 mg (0,1 %) v 1 ml. rozt. – sympatikomimetikum, dekongescens, nafazolín.
®

Sanorin 0,05 % gtt. ophth. + nas. a 0,1 % gtt. nas. (Galena) – Naphazolini nitras 0,5 mg (0,05 %) a 1
mg (0,1 %) v 1 ml. vodného rozt. – sympatikomimetikum, dekongescens, →nafazolín. Po otvorení
sa má spotrebovať do 28 d.
®

Sanorin-Analergin gtt. ophth. + nas. (Ivax-CR) – Naphazolini nitras 0,25 mg (0,025 %) + Antazolini
mesilas 5 mg /0,5 %) v 1 ml. rozt. – sympatikomimetikum, antihistaminikum, dekongescens.
Pouţíva sa v th. sennej a vazomotorickej nádchy, chron. konjunktivitíd, blefarokonjunktivitíd,
astenopických ťaţkostiach a ako doplnková th. vernálneho kataru spojoviek. Kontraindikáciou je
precitlivoenosť na zloţky prípravku, atrofická reinitída, deti < 2-r. Po otvorení sa má spotrebovať do
28 d.
®

sanorinizmus – [podľa prípravku Sanorin ] zdurenie nosovej sliznice a nepriechodnosť nosa
v dôsledku dlhodobého popuţívania nosových kvapiek s vazokonstrikčnými účinkami (napr.
adrenalínu, nafazolínu a i.).
sánkhja – ortodoxný systém staroindickej filozofie, kt. vznikol asi v 1. stor. n. l. (vyloţený v epose
Mahábhárata). Základom s. je idea najvyššieho intuitívneho poznania o duši; dopĺňa →jógu. Uznáva
existenciu 2 princípov: hmotného – prakriti a duchovného – puruša. Puruša nie je najvyšším bohom,
ale večný a nemeniaci sa princíp individuálnosti, vedomie, vníma-júce proces ţivota ţivej bytosti,
ako aj proces evolúcie vesmíru ako celku. Všetky druhové zmeny prakriti závisia od toho, v akom
vzťahu sú v nej guny (zákl. tendencie existencie materiálneho sveta): sattva (jasnosť, čestnosť),
tamas (pasivita) a radţas (aktivita). Kaţdá ţivá bytosť sa skladá z 3 častí: puruše, tenkého a
hrubého tela. Tenké telo pozostáva z intelektu, zmyslových orgánov a s nimi spojených prvkov a
pocitu ,,Ja“. Je stredobodom karmy (→hinduizmus) a nasleduje za purušou, kým sa tá úplne
neoslobodí od vteľovania sa do akejkoľvek bytosti. Hrubé telo sa skladá z materiálnych prvkov a
zaniká smrťou bytosti. Systém s. sa pripisuje legendárnemu mudrcovi Kapilovi, ale prvý
systematický výklad tohto učenia – sánkhja-karika – podal Íšvarakrišna v polovici 1. stor. n. l.
®

Sanotensin – sympatikolytikum, antihypertenzívum; →guanetidín.
®

Sansert – námeľové vazodilatans; →metysergidmaleát.
sanskrín – [z angl. sunscreen] zvonka pôsobiaci fotoprotektorna základe chem. al. fyz. mechanizmu.
Podľa pásma ţiarenia, kt. blokujú sa delia na UVA a UVB.Chem. s. prenikajú do rohovej vrstvy, v kt.
absorbujú ţiarenie; patrí k nim napr. kys. p-aminobenzoová, estery kys. škoricovej (cinamáty). Fyz.
s. zabraňujú prieniku ţiarenia, obsahujú pigmentové častice, napr. oxid zinočnatý al. titaničitý, talok.
Sansomov príznak – [Sansom, Arthur Ernest, 1838 – 1907, angl. lekár] →príznaky.
santal →Santalum.
-santalol – 4-(2,3-dimetyltricyklo[2.2.1.02,6]hept-3- yl-2-metyl-2-penten-1-ol, C15H24O, Mr 220,34;
seskviterpénový alkohol, kt. spolu s -santalolom tvorí ~ 90 % komerčného oleja. Pouţíva sa pri
výrobe voňaviek, mydiel a detergentov.

-santalol – 2-metyl-5-(2-metyl-3-metylénbicyklo[2.2.1]-hept-2-yl)-2-penten-1-ol, C15H24O, Mr 220,34;
seskviterpénový alkohol, kt. spolu s -santalolom tvorí ~ 90 % komerčného oleja. Pouţíva sa pri
výrobe voňaviek, mydiel a detergentov.

-

-santalol

santalový olej – produkt destilácie santalového dreva obsahujúci o. i. tricyklický -santalol
a bicyklický -santalol; predtým sa pouţíval v th. subakút. bronchitídy, kvapavky a ako močové
antiseptikum.
Santalum album L. (Santalaceae) – santal biely. Malý aţ stredne vysoký vţdyzelený tropický strom s
jednoduchými protistojnými listami, kt. rastie polocudzopasne na koreňoch iných rastlín, najmä
niekt. bambusov a paliem. Má husté tvrdé a voňavé drevo. Pochádza zo
Sundských ostrovov, pestuje sa v trópoch Ázie, najmä v Indii. Vo veku 20 –
40 r. sa vyvinie voňavé tmavé jadro kmeňa, kt. obsahuje silicu s obsahom
santalolu, bisabolénu, farnesolu, izovaleraldehydu, izoborneolu a i. Stromy
určené na ťaţbu sa stínajú, zbavujú kôry a jadro sa ~ v 1-m polenách
odváţa na spracovanie. Silica sa pouţíva pri výrobe mydiel, krémov, rúţov,
pleťových vôd , púdrov a i. (napr. prafumov typu Ambra, Fialka, Chanel 5,
Chypre, Jazmín, Juchta, Tabak a i.). Austrálska santalová silica sa získava z
dreva stromu Eucarya spicata. Piliny sa vo vrecúškach ukladajú do
bielizníkov a šatníkov. Voňavé santalové tyčinky sa pouţívajú pri
náboţenských obradoch v celej juhových. Ázii po Japonsku.
Santalum album

Santavuoriho-Haltiov syndróm – akút. infantilná forma ceropidlipofuscinózy. Je to autozómovo
recesívne dedičná poprucha metabolizmu lipidov podmienená patol. lokusom 16p12.1. Manifestuje
sa v 1. r. ţivota. V lyzozómoch sú prítomné pigmentové inklúzie ceroidu a lipofuscínu. Nastáva
úbytok perikarya neurónov. Močom sa vylučuje v značnom mnoţstve dolichol (dlhý lipidový
reťazec). Klin. sa prejavuje najmä neurol. symptomatológiou (spomalenie psychomotorického
vývoja, myoklonie, extrapyramídové príznaky, príp. poruchy zraku). Adultná forma (Kufsova
choroba) sa manifestuje po 20. r. veku ataxiou, demenciou a choreoatetózou, neskorá infantilná
forma (Janského-Bielschowskyho sy.) okolo 2. – 5. r. veku psychomotorickou retardáciou,
ataxiou al. myoklonickými záchvatmi a retinitis pigmentosa, juvenilná forma (Battenova choroba,
juvenilná amaurotická idiócia) sa začína okolo 6. – 10. r. očnou symptomatológiou, dysgrafiou,
zhoršením školského prospechu. Kauzálnu th. nepoznáme. Prognóza je zlá; →syndrómy.
®

Santax S cps. (Asche AG) – Sacharomyces boulardii siccatus 250 mg v 1 tob.; digestívum,
antidiaroikum.
-santonín

–

[3S-(3,3a,5a,9b)]-3b,5,5b,9-tetrahydro-3,5,9-trimetylnaftol-[1,2-b]furan2,8(3H,4H)-dión, C15H18O3, Mr 246,29; derivát naftalénu, nachádza sa v
kvetoch Artemisia maritima L., Compositae; anthelmintikum; dráţdi
sliznice.
-santonín

Santorini, Giovanni Domenico – (1681 – 1737) tal. anatóm a lekár. Štúdioum ukončil v Pise u M.
Mapighiho. K významným dielam patrí „Opuscula medica di structura“ (1975) a „Observationes

anatomicae (1724). Opísal pankreatický vývod, výbeţok na vrchole krhlovitej chrupky, niekoľko
chrupiek v ORL oblasti, jeden z mimických svalov a i. Svoje navýznamnejšie dielo Sedemnásť
anatomických tabulí (Septemdecim tabulae) uţ dokončiť nestihol, vyadl ho aţ r. 1775 z popudu
parmského vovjvodu slávny tlačiar Bodoni.
Santoriniho chrupka – [Santorini, Giovanni Domenico, 1681 – 1737, tal. anatóm] cartilago
corniculata.
Santoriniho fisúra – [Santorini, Giovanni Domenico, 1681 – 1737, tal. anatóm] incisurae cartilaginis
meatus acustici.
Santoriniho papila – [Santorini, Giovanni Domenico, 1681 – 1737, tal. anatóm] papilla duodeni
major.
Santoriniho spleť – [Santorini, Giovanni Domenico, 1681 – 1737, tal. anatóm] plexus venosus
prostaticus.
Santoriniho sval – [Santorini, Giovanni Domenico, 1681 – 1737, tal. anatóm] m. risorius.
Santoriniho tuberkul – [Santorini, Giovanni Domenico, 1681 – 1737, tal. anatóm] tuberculum
corniculatum.
Santoriniho väz – [Santorini, Giovanni Domenico, 1681 – 1737, tal. anatóm] lig. cricopharyngeum.
Santoriniho vývod – [Santorini, Giovanni Domenico, 1681 – 1737, tal. anatóm] ductus pancreaticus
accessorius.
Santorio, Santorio – (1561 – 1636) tal. lekár a fyziológ. Ţiak Galilea Galileiho, zakladateľ iatrofyziky.
Pôsobil ako lekár v Benátkach a na univerzite v Padove a Benátkach. Zaoberal sa najmä fyziológiou
človeka. O. i. zostrojil lekársky teplomer. Výsledky svojich rozsiahlych výskumov opísal v diele De
statica medicina.
sanus, a, um – [l.] zdravý.
SAP – skr. sérový amyloidový proteín.
®

Saparal tbl. (Medexport) – zmes triterpénglykozidov (aralozidov) z rastliny Aralia mandzurica 50 mg
v 1 tbl.; psychostimulans, roborans.
sapfizmus – [podľa starogréckej poétky Sapfó] beţné označenie ţenskej homosexuality, lesbizmus.
saphenus, a, um – [g. safénés zreteľný] viditeľný; povrchový; vo vzťahu k v. saphena.
SAPHO-syndróm →syndrómy.
sapidus, a, um – [l. sapere mať chuť, chutiť] chutný, príjemný.
sapiens, entis – [l.] múdry; homo sapiens – človek na dnešnom stupni vývoja.
sapientatio, onis, f. – [l. sapiens rozumný] sapientácia, vývojový proces vedúci k vzniku človeka.
sapín – netoxický ptomaín, izomérny s kadaverínom a neuridínom.
Sapindaceae – mydlovníkovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, prevaţne drevín so striedavými al.
perovito zloţenými listami a nenápadnými šikmo súmernými päťpočetnými kvetmi, zoskupenými do
strapcovitých súkvetí. Oplodie tobolkovitých, kôstkovicovitých al. bobuľovitých plodov a semená sú
obyčajne jedlé. Rastú v trópoch a subtrópoch (140 rodov, 1500 druhov). U nás sa pestuje ako
okrasná drevina jaseňovec metlinatý (Koelreuteria paniculata), kt. pochádza z Číny. Oplodie
mydlovníka pravého (Sapindus saponaria) zo Strednej a Juţ. Ameriky obsahuje saponín a pouţíva
sa ako mydlo. Semená paulínie nápojovej (Paulinia cupana) z Juţ. Ameriky obsahujú kofeín a

vyrába sa z nich osvieţujúci nápoj. Pre chutný miešok semien sa pestuje v Číne dvojslivka čínska
(Litchi chinensis).
sapo (onis, f.) medicatus – [l.] liečivé mydlo, sodné al. draselné soli vyšších karboxylových kys.
Pouţívajú sa samé al. obsahujú liečivé prísady, napr. síru, rezorcín, decht a i. Mydlový lieh (spiritus
saponatus) a lieh s draselným mydlom (spiritus saponis kalini) sú rozt. mydla v liehu s prísadou
levanduľového oleja. Mydlá sa pouţívajú pre svoje dezinfekčné a detergenčné účinky v
dermatológii, mydlové rozt. v antireumatických mazadlách.
Sapo kalinus – draslené mydlo, bez liečiv.
Sapo medicinalis – liečivé mydlo, práškové, bez liečiv.
sapogenín – zlúč., kt. vzniká rozkladom saponínu; aglykón rastlinných glykozidov saponínov
(triterpenické kyseliny al. ich laktóny).
saponaceus, a, um – [l. sapo mydlo] mydlovitý, s prímesou mydla.
Saponaria (Caryophylaceae, Silenaceae) – mydlica, rod rastlín.
Saponaria officinalis – syn. S. rubra, mydlica lekárska, je trváca bylina, rozšírená v stred. a juţ.
Európe, vysoká 30 aţ 70 cm, s kolienkovou byľou vysokou 40 aţ 70 cm a
bielymi kvetmi v strapcoch. K nám zavelečená z vých. Stredomoria,
pochádza asi zo záp. a centrálnej Ázie. Rastie pri potokoch, na brehoch riek,
vlhkých lúkach a pobreţných húšťavách. Často sa pestuje ako plnokvetá.
Mnoţí sa semenami vysievanými na jeseň, príp. kúskami podzemkov. Na
zber sa vykopávajú jednoročné korene (Radix saponariae rubrae) zvyčajne
na jeseň (lepšie však v čase kvetu) a beţne sa sušia umelým teplom do 40
°C. Droga zvyčajne pochádza z pestovaných rastlín (Nemecko, Maďarsko,
Rakúsko). Svetový vývozca je najmä Turecko, Čína a Irán. Červenohnedé
valcovité korene sú hrubé ~ ako prst, pozdĺţne ryhované, na lome s bielou
kôrou a ţltým drevom.
Saponaria officinalis

Pach drogy je slabý, nevýrazný, chuť sprvu sladká a horká, potom škrabľavá,
mydlovitá. Mikroskopicky je charakteristický priečny rez koreňa s kôrou bez škrobu a pravidelnej
stavby, s veľkými rozetami šťavelanu vápenatého. Obsahuje zmes saponínov (2 – 5 %),
označovaná ako saporubrín. Hlavný saponín je saponozid A a D, hlavný sapogenín kys. kvilájová;
prv sa uvádzal pre kyslé bidezmozidy aglykón gyspogenín. Droga sa pouţíva ako expektorans a
sekretolytikum, je zloţkou priemyselne vyrábaných antitusík. Saponariae albae tinctura je zloţka
®
čajovín, napr. Bronchicum Tropfen .
saponarín

–

6--D-glukopyranozyl-7-(-D-glukopyranozyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-4H-1benzopyran-4-ón, C27H30O18, Mr 594,53; látka izolovaná z
listov mydlice Saponaria officinalis L., Caryophyllaceae,
Hibiscus syriacus L., Malvaceae, Lemna (Spirodela) oligorrhiza Kurz., Lemnaceae.

saponatus, a, um – [l. sapo mydlo] obsahujúci mydlo.
saponáty – synteticky pripravené penivé pracie prostriedky z karboxylových alkoholov al.
uhľovodíkov. S. sú povrchovo aktívne látky, podobné svojimi vlastnosťami mydlu charakterizuje ich
amfipatická, polárne nepolárna stavba molekuly, zloţenej z hydrofóbneho nepolárneho reťazca, kt.

nehydratuje (odpudzuje vodu), a z polárnej časti (–COOH, –OH, –OSO3H, éterová skupina v
neionogénnych s.), kt. podlieha hydratácii; nepolárna časť je príčinou jej povrchovej aktivity, polárna
časť podmieňuje jej rozpustnosť. Pri rozpúšťaní vo vode sa nepolárne časti molekúl adsorbujú na
povrchu, kde tvoria novú fázu a zniţujú svoj celkový povrch, a tým aj voľnú povrchovú energiu.
Polárne časti molekuly príbuzné molekulám vody sa snaţia udrţať povrchovo aktívnu látku v rozt.
Výsledkom pôsobenia protichodných síl je, ţe molekuly, príp. ióny, sa orientujú svojou polárnou
časťou do polárneho prostredia (napr. voda) a nepolárne do nepolárneho prostredia (napr.
vzduchu)(. Táto adsorpcia s. na povrchu (kvapalina vzduch) al. medzipovrchu (systém kvapalina–
kvapalina, kvapalina–tuhá látka) má za následok zníţenie povrchového napätia, kt. je do určitej
optimálnej hodnoty funkciou koncentrácie s.
Podľa správania vo vodnom rozt. moţno s. rozdeliť na: 1. ionogénne (koloidné elektrolyty, vo
vodnom prostredí disociované); 2. neionogénne (hydrofilné koloidy, vo vodnom prostredí
nedisociované). Ionogénne s. sa ďalej delia na: a) aniónovoaktívne s. (prílsušný ión hydrofóbneho
radikálu má negat. náboj, napr. mydla vyšších karboxylových kys., sulfátované karboxylové kys.,
alkylsulfáty, alkylarylsulfónany); b) katiónovoaktívne s. (hydrofóbny radikál je spojený s pozit.
nabitou časťou ionogénnej skupiny, napr. alkyltrimetylamónové, alkylpyridíniové zlúč.); c)
amfolytické s. (ich elekt. náboj závisí od pH kúpeľa a prešmykuje v izoleket. bode).
Zo skupiny neiónogénnych s. majú najväčší význam kondenzačné produkty etylén- a propylénoxidu
s karboxylovými alkoholmi, alkylfenolmi, polyglykolmi, polyglycerolom a i.
Na rozdiel od mydiel sú s. takmer neutrálne a podľa druhu si zachovávajú účinnosť v zásaditom,
neutrálnom i kyslom prostredí a sú pomerne stále v tvrdej vode. Zriedené vodné rozt. s. dokonale
zmáčajú napr. povrch textílií, kovov, skla, porcelánu (zmáčadlá), prenikajú pórovitými materiálmi
(penetračné prípravky) a rozptyľujú tuhé častice (dispergátory), emulgujú olejovité a tukové látky
(emulgátory) a tvoria viac al. menej stálu penu. Veľkou nevýhodou s. je odolnosť s. voči biol.
odbúravaniu, najmä pri najviac pouţívaných alkylarylsulfónanoch.
MZ SR odporúča pri jednorazovom spôsobe čistenia spojeného s dezinfekciou tento postup:
1. Pre jednorazový spôsob čistenia spojený s dezinfekciou tieto kombinácie dezinfekčných
prostriedkov so s.:
a) Persteril

2 – 10 ml/l (0,2 – 1 %) so s.

PUR (Palma)

1 – 5 ml/l (0,1 – 0,5%)

JAR (Rakona)

1 – 5 ml/l (0,1 – 0,5 %

HIT (Kosmos)

5 – 10 ml/l (0,5 – 1 %)

SAPON (Rakona)

5 – 10 ml/l (0,5 – 1 %)

CORONA (Kosmos)

5 – 10 ml/l (0,5 – 1 %)

UNIVERSAL (Druchema)

5 – 10 ml/l (0,5 – 1 %)

RECORD extra (Druchema)

5 – 10 ml/l (0,5 – 1 %)

Expozičný čas pracovného rozt. je 10 min al. do zaschnutia.

b) Chloramín 10 g/l (1 %) so s. ako pod písmenom a). Expozičný čas je 30 min al. do zaschnutia (2
% 10 min)
c) Dikonit 3 – 5 g(l (0,3 – 0,5 %) so s.
RECORD extra (Druchema)

5 – 10 g/l (0,5 – 1 %)

UNIVERSAL (Druchema)

5 – 10 g/l (0,5 – 1 %).

Expozičný čas je 10 min al. do zaschnutia.
2. Pracovné rozt. dezinfekčných prostriedkov so s. sa pripravujú bezprostredne pred pouţitím,
rozpustením určeného mnoţstva dezinfekčného prostriedky vo vlaţnom rozt. s.

3. Jednorazový spôsob čistenia, spojený s dezinfekciou sa pouţíva na dekontamináciu predmetov,
plôch org. látkami menej znečistených, kt. sa majú raz, príp. viackrát/d dezinfikovať (napr. podlahy,
pracovné stoly). Pri moţnosti voľby dezinfekčného prostriedky sa odporúča pouţiť Presperil a
Chloramin B, pretoţe org. látky účinok Dikonitu výrazne zniţujú.
saponificatio, onis, f. – [l. sapo mydlo + l. facere činiť] saponifikácia.
saponificatus, a, um – [l. sapo mydlo + l. facere činiť] saponifikovaný, zmydlený.
saponifikácia – [saponificatio] zmydelňovanie, zmydlenie; hydrolýza tukov hydroxidom sodným al.
draselným; druh mumifikácie mŕtveho tela.
saponimentum, i, n. – [l. sapo mydlo] mydlové mazanie.
Saponinum gypsophilae – zloţka expektorancií, napr. Pleumolysin
®
Tussilen gtt.

®

gtt. a tbl., Solutan

®

sol.,

saponíny – zlúč. glykozidickej povahy, kt. vodné rozt. pretrepávaním silne penia (schopnosť zniţovať
povrchové napätie) a v styku s erytrocytmi vyvolávajú hemolýzu. Aglykóny s. patria pôvodom k
mevalonátom, izoprenoidom. Podľa štruktúry aglykónu sa delia na triterpenoidové a
steroidové.Triterpenoidové s. zahrňujú väčšinu známych s. Ich aglykónmi sú C-30 pentacyklické,
zriedka tetracyklické skelety. Väčšina triterpenoidových s. sa odvodzuje od oleánu (1), menej od
urzánu (2) a damaránu (3). Kruhy A/B, B/C, C/D majú trans-, kruhy D/E cis-aneláciu. Všetky s.
označované ako kyslé patria k triterpenoidovým. Kyslý charakter závisí od karboxylovej skupiny
aglykónu al. cukrovej zloţky (kys. urónová). Cukrová zloţká sa viaţe na C-3 hydroxylovú skupinu za
vzniku monodemozidu al. na 2 rôzne hydroxylové skupiny, príp. jednu skupinu OH a jednu skupinu
COOH, za vzniku bidezmozidu. Pri triterpenoidových bidezmozidoch je 2. cukrová zloţka takmer
vţdy viazaná na karboxylovú skupinu na C-17. Cukrovú zloţku tvorí glukóza, galaktóza, xylóza,
chinovóza, arabinóza, ramnóza, fukóza, ribóza a kys. glukurónová. Oligosacharid niekt. s. je
lineárny, iných rozvetvený. Počet oligosacharidov kolíše od 1 do 10. V molekule niekt. s. je esterovo
viazaná kys. octová, kys. tiglínová a kys. angeliková. Triterpenoidové s. sú prítomné v Radix
liqiritiae, Radix primulae, Radix senegae, Semen hippocastani, Raxix saponariae rubrae, Radix
saponariae albae, Herba equiseti, Flos verbasci, Folium hederae a Herba herniariae.
Spirostánový typ je charakterizovaný spiroketálovým zoskupením a patrí sem väčšia steroidových s.
Metylová skupina na C-25 umoţňuje tvorbu enantiomérov. Normálne sapogeníny, označované aj
ako neosapogeníny, majú axiálnu ekvatoriálnu skupinu (25 S), izosapogeníny ekvatoriálnu metylovú
skupinu (25 R).
Hydroxylová skupina na C-3 môţe byť v polohe - al. . Kruhy A/B môţu byť anelované trans al.
cis. Cukrová zloţka je vţdy viazaná v polohe C-3. Furostánové a. sú bidezmozidy, pretoţe majú
cukrovú časť viazanú v polohe C-3, ako aj C-26. Cukrová časť je analogická ako pri
triterpenoidových s. Hemolytická účinnosť steroidových s. je nízka. Nachádzajú sa v Radix ginseng,
Radix sarsaparillae, Semen foenugraeci a Folium digitalis. Na základe rozpustnosti sa steroidové s.
zaraďovali k neutrálnym al. bázickým (tie obsahujú v molekule dusík a včleňujú sa do skupiny
steroidových alkaloidov). Pri s. drogách sa podľa ČSL 4 určuje ich hemolytická účinnosť, kt. sa
vyjadruje v hemolytických jednotkách (h. j.). Ako štandard sa pouţíva prvosienkový saponín, kt. má
účinnosť ~ 1000 h. j./1,0 g. S. sa pouţívajú ako expektorans a diuretikum, niekt. ako antiflogistikum
a antiedematózum (escín z Aesculus hippocastanum), antiflogistikum a antiulcerózum (glycyrhizín a
kys. glycyretínová z Radix liquiritiae, tonikum (ginsengové s. z Radix ginseng), antileprotikum a
antituberkulotikum (aziatikozid z Hydrocotyle asiatica.

Steroidové s. sú vhodným a pomerne lacným materiálom na syntézu steroidových hormónov. Ich
aglykóny majú v molekule 27 uhlíkových atómov. Ich zákl. skelet tvorí cyklopentanoperhydrofenantrén. Podľa bočného reťazca na C-17 sa delia na spirostánový (4) a furostánový typ (5).
Vyskytujú sa najmä v jednoklíčnych
rastlinách sutropického a tropického
pásma (napr. v zástupcoch čeľade
Liliaceae, Agavaceae a Discoreaceae),
zriedka v dvojklíčnych (napr. v druhoch
rodu Trigonella a Digitalis). Vyuţíva sa
najmä
diosgenín
a
korelogenín
(Dioscorea), hekogenín (Agave mexicana,
A. sisalana), jukagenín a smilagenín
(druhy rodu Yucca a Agave). V Solanum
laciniatum sa nachádza alkaloid solasodín.
Z toxikol. hľadiska sú významné s. druhov
rodu cyklámen (Cyclamen) a kúkoľ
(Agrostemma), kt. sa vstrebávajú v GIT a
pôsobia ako hemolyzujúce jedy.
S. sa pouţívajú ako emulgačné, dispergujúce a penivé prostriedky. Sú jedovaté najmä pre
studenokrvné ţivočíchy.V med. sa pouţívajú pre svoj sekretolytický účinok.
sapotalén – uhľovodík, kt. vzniká redukciou sapogenínu.
sapo|toxinum, i, n. – [l. sapo mydlo + g. toxikon jed] sapotoxín, skupina toxických saponínov, kt. sa
nachádzajú v mydlici lekárskej (Saponaria officinalis L., Caryophyllaceae) a Quillaja saponaria
Molina (Rosaceae).
Sappeyho vlákna – [Sappey, Marie Philibert Constant, 1810 – 1896, franc. anatóm] hladké svalové
vlákna v ligg. alaria očí blízko ich očnicového úponu.
Sappeyho väz – [Sappey, Marie Philibert Constant, 1810 – 1896, franc. anatóm] hrubšia zadná časť
puzdra temporomandibulárneho kĺbu.
Sappeyho žily – [Sappey, Marie Philibert Constant, 1810 – 1896, franc. anatóm] vv. paraumbilicales.
sapphismus, i, m. – [Sapfó poetka, kt. ţila okolo r. 600 pr. n. l. na Lesbe) sapfizmus, lesbická láska,
ţenská homosexualita.
sapr|o- – prvá časť zloţených slov z g. sapros hnilý, zhnitý.
sapr|aemia, ae, f. – [sapr- + g. haima krv] saprémia, prítomnosť toxických produktov v krvi,
vzniknutých účinkom hnilobných baktérií.
saprín – netoxický ptomaín z rozkladajúcich sa útrob.
sapró|biá – [sapr- + g. bios ţivot] organizmy ţijúce vo vodách znečistených org. látkami.
sapro|bio|logia, ae, f. – [sapr- + g. bios ţivot + g. logos náuka] saprobiológia, veda, kt. sa zaoberá
výskumom organizmov ţijúcich vo vodách na rozkladajúcich sa org. látkach.
sapro|biont – [sapr- + g. bios ţivot] organizmus (zviera, rastlina), kt. ţije na rozkladajúcich sa
rastlinných látkach.
sapro|bita – [sapro- + g. bios ţivot] charakteristika vodného prostredia, kt. určuje výskyt sapróbií.
sapro|dontia, ae, f. – [sapro- + g. odús-odontos zub + -ia stav] saprodoncia, zubný kaz.
sapro|fág – [sapro- + g. fagein hltať] ţivočích, kt. sa ţiví hnijúcimi ţivočíšnymi a rastlinnými látkami.

sapro|filný – [sapr- + g. filiá látka] ţijúci v prostredí rastlinného rozkladu; ţiviaci sa odumretými org.
látkami.
sapro|fytizmus – [saprophytismus] schopnosť niekt. organizmov ţiť z odpadových produktov iných
organizmov. S. je výţiva org. látkami z odumretých tiel rastlín a ţivočíchov. Saprofyticky ţijú niekt.
baktérie, plesne, huby a dokonca aj niekt. nezelené cievnaté rastliny, pri kt. je vţdy endotrofná
mykoríza, napr.niekt., orchideje. Saprofyt je organizmus odkázaný na saprofytickú výţivu.
sapro|fyty – [saprophyton] mikroorganizmy, kt. osídľujú povrch tela al. slizníc makroorganizmu, ale
mu neškodia. Saprofytová flóra má skôr ochrannú funkciu pre svojho hostiteľa, bráni uchyteniu,
resp. rozmnoţeniu patogénnych mikroorganizmov. Pri jej oslabení, napr. th. antibiotikami môţu
vznikať infekcie podmienené patogénmi.
sapro|genes, es – [sapro- + g. gignesthai vznikať] saprogénny, tvoriaci hnis, vznikajúci pri hnilobe.
saprol – dezinfekčný prostriedok z krezolov a minerálnych olejov.
Saprolegnia – [sapro- + g. legnon okraj] rod čiastočne saprofytických vodných plesní radu
Saprolegniales, triedy Oomycetes. Vyvolávajú parazitické choroby rybiek a obojţivelníkov.
Saprolegniales – [sapro- + g. legnon okraj] rad väčšinou saprofytických plesní triedy Oomycetes, kt.
má extenzívny mycéliový talus, kt. nemá priečne steny; patrí sem rod Saprolegnia a Achlya. Ţijú vo
vode, niekt. aj v pôde.
saprolegni|óza – [Saprolegnia + -osis stav] saprolegnióza, pleseň cudzopasí v tele ţivočíchov
(rybiek).
sapro|nosis, is, f. – [sapro- + g. nosos choroba] sapronóza, choroba vyvolaná hnilobnými baktériami.
sapro|phytismus, i, m. – [sapro- + g. fyton rastlina + -ismus] →saprofytizmus.
sapro|phyton, i, n. – [sapro- + g. fyton rastlina] →saprofyty.
sapro|zoon, i, n. – [sapro- + g. zóon ţivočích] ţivočích, kt. sa ţiví rozkladajúcimi sa org. látkami.
saquinavir →sachinavir.
saralazín – 1-(N-metylglycín)-5-L-valín-8-L-alanínangiotenzín II; 1-sar-8-ala-angiotenzín II,
C42H65N13O10, Mr 912,07; špecifický antagonista angiotenzínu II, antihypertenzívum, diagnostikum,
kt. sa pouţíva pri vyšetrovaní hypertenzie závislej od renínu (acetát C 42H65N13O10. xC2H4O2.xH2O –
®
Sarenin ).
Sar–Arg–Val–Tyr–Val–His–Pro–Ala
1
2
3 4
5
6 7
8

saran – druh chem. vlákna farbeného v hmote (kopolymér vinylidénchloridu s 9 – 20 % vinylchloridu
al. vinylacetátu), kt. sa pouţíva na siete proti moskytom, na rybárskej siete, poťahy a výplety
sedadiel ap.
saranče – Acridioidea, podrad rovnokrídlového hmyzu. Majú veľkú hľavu s krátkymi (na rozdiel od
kobyliek) tykadlami, kt. dosahujú nanajvýš do polovice dĺţky tela. Kladielko samíc je krátke. Samci
vyludzujú zvuky trením ozubenej lišty na zadných nohách o vystúpené rebrá predných krídel.
Byloţravé druhy sú často škodcami, napr. s. sťahovavá (Locusta migratoria), kt. predtým zalietala aj
k nám. Na lúkach a suchých stráňach u nás ţije s. vlašská talianska (Calliptamus italicus), s.
čiarkovaná (Stenobothrus lineatus), vo vyšších polohách s červenými krídlami druhého páru s.
vrzgavá (Psophus stridulus), s modrými krídlami s. modrokrídla (Oedipoda coerulescens). S. ţijú po
celom svete, najmä v trópoch.
Sarbóov príznak – [Sarbó, Arthur von, maď. neurológ z konca 19. stor.] analgézia n. peroneus,
vyskytuje sa pri tabes dorsalis a často pri ischiase.

SAR – 1. skr. angl. scaffold attachment region pripájacia oblasť pre proteínové lešenie, oblasť
eukaryotickej DNA bohatá na páry AT, ku ktorej sa viaţe topoizomeráza II pri kondenzácii
chromatínu; 2. skr. systémová anafylatická reakcia; 3. sezónna alergická rinitída.
Sarcina – rod guľovitých, grampozit. baktérií čeľade Micrococcaceae, kt. sa vyskytujú v kubických
paketoch 8 a viac buniek. Sú to striktné anaeróby, kt. sa vyskytujú v pôde a obilí, príleţitostne sa
izolujú z klin. vzoriek.
sarcína – [l. sarcina balík, zväzok; poľná výstroj rímskych vojakov] 1. guľovité baktérie (koky), typicky
existujúce v zhlukoch, kt. pri delení zachovávajú rastovú tendenciu, takţe útvar pripomína kocku, kt.
osabuje 8 buniek následkom neoddelenia dcérskych buniek pri delení buniek v troch rovinách. Sú
anaeróbne, väčšinou nepatogénne, niekt. výnimočne vyvolávajú gastritídu; patria do čeľade
Peptococcaceae; 2. mikroorganizmus rodu Sarcina.
sarcin|uria, ae, f. – [sarcína + g. úron moč] sarcinúria, vylučovanie sarcín močom.
sarc/o- – prvá časť zloţených slov z g. sarx-sarkos mäso.
sarco|blastos, i, m. – [sarco- + g. blastos výhonok] sarkoblast.
sarco|carcinoma, tis, n. – [sarco- + carcinoma rakovina] sarkokarcinóm, zhubný zmiešaný nádor, kt.
vychádza zo spojivového tkaniva a epitelu.
sarco|cele, es, f. – [sarco- + g. kélé prietrţ] sarkokéla.
Sarcocystis – [sarco- + g. kystis dutina] rod kokcídiových prvokov z nadradu Eimerlina, radu
Eucoiccidiida. Parazitujú na vtákoch, plazoch a cicavcoch, vrátane ľudí mačiek, koní, oviec,
ošípaných, králikov a i. hlodavcov. Vyskytujú sa vo forme predĺţených cylindrických teliesok
(sarkocýst) vo svalstve hostiteľa. Majú obligátny dvojhostiteľský ţivotný cyklus, pohlavné
rozmnoţovanie v definitívnom hostiteľovi (mäsoţravcovi) a nepohlavné rozmnoţovanie, kt. zahrňujú
tvorbu schizogónií a sarkocýst v medzihostiteľoch. Infekcia sa prenáša poţitím sporocýst v stolici
infikovaných zvierat (→sarkocystóza).
Sacrocystis bovihominis – druh, kt. špecifickým medzihostiteľom je dobytok a definitívnym
hostite-ľom človek. Pokladal sa spolu so S. suihominis za jediný druh, S. hominis (Isospora
hominis).
Sacrocystis hominis – S. bovihominis + S. suihominis.
Sacrocystis lindemanni – druh, kt. vyvoláva infekcie u ľudí, väčšinou asymptomatickú, môţe však
zapríčiniť polymyozitídu s eozinofíliou.
Sacrocystis suihominis – druh, kt. špecifickým medzihostiteľom je ošípaná a definitívnym
hostiteľom človek. U ľudí vyvoláva črevnú sarkocystózu. Predtým sa zaraďoval spolu so S.
bovihominis do jedného rodu, S. hominis (Isospora hominis).
sarco|cystis, is, f. – [sarco- + g. kystis dutina] →sarkocysta.
sarco|cystosis, is, f. – [Sarcocystis + -osis stav] →sarkocystóza.
Sarcodina – podkmeň prvokov (kmeňa Sarcomastigophora). Jeho členovia menia tvar tela
a pohybujú sa a získavajú potravu pomocou výbeţkov cytoplazmatických organel (pseudopódií)
rozličného typu al. protoplazmatickým tokom bez pseudopódií. Niekt. z nich majú v priebehu vývoja
bičíky. Telo je nahé, pri niekt. druhoch je prítomný vnútorný al. vonkajší skelet. Patria sem dve
nadtriedy: Rhizopoda, z kt. niekt. druhy sú pre ľudí patogénne, a Actinopoda.
sarco|enchondr|oma, tis, n. – [sarco- + enchondroma] sarkoenchondróm, chondrosakróm.
sarco|genes, es – [sarco- + g. gignesthai vznikať] sarkogénny, svalového pôvodu.

sarco|hydro|cele, es, f. – [sarco- + g. hydór voda + g. kélé prietrţ] sarkohydrokéla, sarkokéla
kombinovaná s hydrokélou.
sarc|oid|osis, is, f. – [sarc- + g. eidos podoba + -osis stav] →sarkoidóza.
sarcoma, tis, n. – [g. sarx-sarkos mäso + -oma bujnenie] →sarkóm.
Sarcoma angioplasticum – angioplastický sarkóm, z krvných ciev.
Sarcoma fasciale – fasciový sarkóm, vychádza z povrchových i hlbších fascií.
Sarcoma fibroplasticum – fibroplastický sarkóm, fibrosarkóm.
Sarcoma fusocellulare – vretenobunkový sarkóm.
Sarcoma gigantocellulare – obrovskobunkový sarkóm.
Sarcoma globocellulare – guľatobunkový sarkóm.
Sarcoma idiopathicum haemorrhagicum miltiplex Kaposi →Kaposiho sarkóm.
Sarcoma osteoblasticum – osteoblastický sarkóm, postihuje najčastejšie metafýzy dlhých kostí.
Sarcoma osteogenes – osteogénny sarkóm, z kostného tkaniva.
Sarcoma polymorphocellulare – polymorfocelulárny sarkóm, charakterizovaný veľkou pestrosťou
tvarov a veľkosti buniek.
Sarcoma rhabdomyoblasticum – rabdomyoblastický sarkóm, z priečne pruhovanej svaloviny.
Sarcoma synavialoplasticum – synavialoplastický sarkóm, nádor, kt. vychádza zo synovialis
kĺbové-ho puzdra, šľachovej pošvy al. burzy.
Sarcomastigophora – [sarco- + g. mastix bič + g. forésis nosenie] kmeň prvokov. Majú endozomové
jadro charakterizované prstencom jadrového chromatínu okolo centrálnej bezchromatínovej oblasti,
pohybujú sa bičíkmi, pseudopódiami al. obidvoma typmi lokomočných orgánov. Kmeň zahrňuje
podkmeň Mastigophora (bičíkovce), Sarcodina (améby) a Opalinata (opalinidy)
sarc|omatosis, is, f. – [sarc- + -omatosis bujnenie] sarkomatóza, prítomnosť a rast sarkómu
v rôznych častiach tela.
sarcomatosus, us, a – [g. sarx-sarkos mäso] sarkomatózny, týkajúci sa sarkómu, nádorového
bujnenia.
sarco|meros, (us), n. – [sarco- + g. meros časť] →sarkoméra.
sarc|omphalo|cele, es, f. – [sarc- + g. omfalos pupok + g. kélé prietrţ] →sarkomfalokéla.
sarco|penia, ae, f. – [sarco- + g. peniá chudobá] →sarkopénia.
Sarcophaga – [sarco- + g. fagein hltať] rod múch čeľade Sarcophagidae. Larvy rozličných druhov sa
našli v ranách, vredoch, nosovej dutine a prinosových dutinách. Najdôleţitejším druhom je S.
haemorrhoidalis, ďalej sem patrí S. carnaria, S. dux, S. fauscicauda, S. nificornis a S. rubicornis.
Sarcophagidae – čeľaď múch radu Diptera, do kt. patrí Sarcophaga a Wohlfahrtia.
sarco|plasma, tis, n. – [sarco- + g. plasma hmota] →sarkoplazma.
sarco|plasmaticus, a, um – [sarco- + g. plasma hmota] →sarkoplazmatický.
sarco|poiesis, is, f. – [sarco- + g. poiésis tvorba] →sarkopoéza.
Sarcopsylla – Tunga.
Sarcopsylla penetrans – Tunga penetrans.

Sarcoptes – rod roztočov.
Sarcoptes scabiei – syn. Acarus scabiei, zákoţka svrabová, roztoč s Ø 0,2 mm,
okrúhleho tvaru, pôvodca svrabu. Má zavalité, nečlánkované telo, bez očí. Ochorenie
vyvoláva samička, kt. sa zarýva do koţe a kladie vajíčka. Ţiví sa telovými tekutinami,
najmä lymfou.
Sarcoptes scabiei

sarc|osis, is, f. – [sarc- + -osis stav] →sarkóza.
Sardinia pilchardus – sardinka obyčajná, ~ 20 cm dlhá rybka z čeľade sleďovitých (→Clupeidae), kt.
sa nakladá do oleja.
sardonicus, a, um – [g. sardonion jedovatá rastlina rastúca na Sardínii] sardonický, kŕčovitý (smiech),
napr. pri tetane.
sargramostín – rekombinantný faktor simulujúci kolónie granulocytov a makrofágov (GM-CSF);
pouţíva sa myelosupresívnej chemoterapii karcinómu, pretoţe zrýchľuje úpravu hemopoézy.
SARI – skr. angl. serotonin-2 abtagnonist/reuptake inhibitor, skupina antidepresív. Patrí sem
nefazodón, trazodón.
®

Saridon tbl. (Laboratories Roche Nicolas S.A.) – Paracetamolum 250 mg + Propylphenazonum 150
mg + Coffeinum 50 mg v 1 tbl.; analgetikum, antipyretikum.
sarín – 1-metyletylester kys. metylfosfonofluoridovej; izopropoxymetylfosforylfluorid; izopropylmetylfosfonofluoridát, C4H10FO2P, Mr 140,09; nervový plyn. Vyvinuli ho v Nemecku v 30. r. Je
to bezfarebná kvapalina, prakticky bez zápachu, miešateľná a hydrolyzovaná vodou, rozp. v org,
rozpúšťadlách. Rýchlo hydrolyzuje zriedeným NaOH a Na 2CO3 za tvorby netoxických látok. Voda
odstraňuje atóm chlóru za tvorby netoxickej zlúč. CH3PO[OCH-(CH3)2]OH; vysoko účinný inhibítor
cholínesterázy s účinkom podobným paratiónu, nervový plyn, bojová chem. látka; LD 50 0,42 mg/kg
(myši). Na vojenské účely slúţi plyn al. aerósól. Vyvoláva okamţite miózu, fotofóbiu, dyspnoe a
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sarko- – [sarco-] prvá časť zloţených slov z g. sarx mäso.
sarko|blast – [sarcoblastos] primitívna bunka, z kt. sa vyvíja svalová bunka, myocyt.
sarko|cysta – [sarcocystis] 1. prvok z roku Sarcocystis; 2. syn. Miescherove tubuly, sarkosporídiové
cysty, predĺţené, fuziformné, cylidrické hyalínové telisko obalené membránou, kt obsahuje početné
jednobunkové trofozoity tvaru polmesiaca al. banána (Raineyove korpuskuly) prvoka Sacrocystis,
kt. sa vyskytujú v svaloch pacientov so sakrocystózou.
sarkocyst|óza – [sarcocystosis] syn. sarkosporidiáza, sarkosporidióza, infekcia prvokom z rodu
Sarcocystis. U ľudí prebieha obyčajne asymptomaticky al. s prejavmi svalových cýst spojených s
myozitídou al. myokarditídou, príp. črevnými príznakmi. Prenáša sa obyčajne poţitím surovej al.
nedostatočne tepelne spracovaného hovädzieho al. bravčového mäsa kontaminovaného
sporocystami parazitov al. poţitím sporocýst zo stolice infikovaného zvieraťa v kontaminovanej
pôde. Ťaţké infekcie dobytka a i. zvierat sa môţu prejaviť anorexiou, chudnutím, horúčkou,
nervozitou, krívačkou, hypersaliváciou, anémiou a potratmi.
sarkoglykány – glykoproteíny podobné dystrofínu (angl. dystrophin associated glycoprotein, DAG),

sa exprimuje aj v mozgu a obličkách. Sarkoglykán  – syn. adhalín, Mr 50 000, mutácie génu,
kt. ho kóduje (17q21) podmieňujú myopatiu pavnového pletenca typu 2D. Sarkoglykán  – Mr 43
000, mutácie génu, kt. ho kóduje (4q12) vyvolávajú myopatiu panvového pletenca typu 2E.
Sarkoglykán  – Mr 35 000, mutácie génu, kt. ho kóduje (13q12) zapríčiňujú myopatiu panvového
pletenca typu 2C. Sarkoglykán  – Mr 35 000, mutácie génu, kt. ho koduje (5q33–34) sú príčinou
myopatie panvového pletenca typu 2F.
sarkoid – [sark- + g. eidos podoba] 1. sarkoidóza; 2. nádor podobný sarkómu.
Boeckov sarkoid – sarkoidóza.
Darierov-Roussyho sarkoid – [Darier, Ferdinand J., 1856 – 1838, paríţsky dermatológ; Roussy,
Gustave, 1874 – 1948, paríţsky patológ] nozologicky nejednotná choroba s podkoţnými,
nebolestivými, nekolikvujúcimi a dobre ohraničenými infiltrátmi najmä na ramenách, zriedkavejšie
na dolných končatinách a trupe. Reakcia epiteloidných buniek podkoţného tukového tkaniva
rozličnej etiológie, napr. v rámci sarkoidózy.
Schaumannov sarkoid – sarkoidóza.
Spieglerov-Fendtov sarkoid – [Spiegler, Eduard, 1860 – 1908] sarcomatosis cutis, variant
lymfade-nositis cutis benigna so sklonom ku generalizácii; hnedočervené, hnedoţlté al. svetloţlté
nádorčeky veľkosti šošovice na tvári, trupe, končatinách; väčšinou ustupujú spontánne.
sarkoidóza – [sarcoidosis] syn. Besnierova-Boeckova-Schaumannova choroba, BesnierovTennessonov sy., Boeckov lupoid, Boeckov sarkoid, Hutchinsonov-Boeckov sy., HutchinsonovaBoeckova granulomatóza, Mollerova-Boeckova choroba, Mortimerova choroba, Schaumannova
benígna lymfogranulomatóza, lupus pernio Besnier-Tennesson.
Prvý ju opísal Hutchinson (1877), po ňom Besnier (1889), Moeller-Boeck (1899) a Schaumann
(1917). Ide o chron. generalizovanú benígnu granulomatózu neznámej etiológie. Postihuje 20 – 35r., častejšie ţeny ako muţov, najmä v sev. Európe a USA. Súvislosť s tbc (mierna infekcia
bovínnym typom BK) sa nedokázala. Predpokladá sa, ţe ide o abnormálnu imunol. odpoveď na
rôzne antigény. V patogenéze sa uplatňujú T-lymfocyty (T-Ly), kt. proliferácia a aktivácia je
odklonená v smere procesov, na kt. sa zúčastňujú pomocné T-Ly. Výsledkom je neutlmená
odpoveď pomocných T-Ly a ich nahromadenie v tkanivách. Aktivované T-Ly uvoľňujú mediátory
(interleukín-2, lymfokíny, interferón), kt. privolávajú a aktivujú makrofágy. Vznik granulómov je len
sek. fenomén. Hyperglobulinémia je následkom nešpecifickej polyklonovej stimulácie B-lymfocytov v
granulóme.
Morfologicky sa zisťujú submiliárne loţiská s Ø 1 – 2 mm, belavosivej farby. Môţu sa vyskytovať
prakticky v kaţdom orgáne. Histol. ide o nekazeifikujúce granulómy s veľkobunkovou hyperpláziou
(epiteloidné bunky – makrofágy) s ojedinelými obrovskými Langhansovými bunkami, T-Ly a B-Ly na
okraji granulómu, príp. centrálnou nekrózou a následnym fibrózno-hyalínovým jazvením. V
granulóme sú jemné kolagénové vlákna, pp. z pôvodnej väzivovej kostry tkaniva. V obrovských
bunkách sú laminárne usporiadané Schaumannove telieska, kt. nie sú pre s. prepatognomonické;
vyskytujú sa aj v granulómoch iného pôvodu.
Klin. prejavy: 1. Pľúcne: normálny fyz. nález, na rtg. snímke tumorózne zväčšenie hilových
lymfatických uzlín, škvrnitými tieňmi podobnými diseminovanej, miliárnej tbc al. zvýšenou
retikulárnou pľúcnou kresbou. Typické sú reštriktívne poruchy funkcie pri funkčnom vyšetrení pľúc.
K dg. prispieva aj bronchoalveolárna laváţ, galiová scintigrafia, pri fibróze komputerová tomografia
s vysokým rozlíšením (high resolution computer tomography, HRCT); 2. Lymfatické uzliny:
lokalizované al. generalizované zdurenia lymfatických uzlín, kt. nie sú fixované k okoliu. 3. Koţa:
drobnouzlové, hrubouzlové al. difúzne infiltratívne, ploché sarkoidy (tvár, extenzorová strana
končatín) a lupus pernio (nos, líca, mihalnice, ušnica, chrbát rúk, prsty) červenofialovej farby s

cesovitým zdurením koţe. 4. Svalstvo: loţisková myozitída so svalovou slabosťou. 5. Kostra:
reverzibilné, plástovité loţiská deštrukcie krátkych rúrovitých kostí (Perthesova-Jünglingova
choroba), niekedy aj chrbtice. 6. Oči: chron. iridocyklitída. Niekedy prítomný opuch priušnice
(Heerfordtov sy.).
Sarkoidový granulóm v pečeňovom parenchýme sa vyskytuje asi v 40 – 70% prípadov
sarkoidózy v bioptickom materiáli. Granulóm predstavuje bunkovo-imunitnú odpoveď
sprostredkovanú CD4+ lymfocytmi typu Th-1, Th-2, makrofágmi a ich cytokínmi (interleukín 1, 2,
interferón  a TNF-). K faktorom, kt. navodzujú postupnú fibrotizáciu postihnutého tkaniva patrí
fibronektín, kolagenáza, prokolagén, integríny, interleukín-6 a rastový transformujúci faktor 
-). Granulóm býva dobre odlíšiteľný od ostatného tkaniva pečene. Máva pomerne typický
vzhľad bledo sa farbiacich epiteloidných a obrovských buniek, makrofágov obkolesených
lymfocytmi. Aktivita granulómu závisí od jeho veku. Pri sporadickom výskyte sa uniformné
granulómy zisťujú prevaţne v periportálných oblastiach. V prípade sarkoidózy nepodliehajú
kazeifikácii. Laboratórne sa zisťuje zvýšenie alkalickej fosfatázy, kt. môţe byť veľmi výrazné a
napodobovať prim. biliárnu cirhózu. Hodnoty aminotransferáz sú menej zvýšené.
Klin. sa granulóm pečene prejavuje 3 obrazmi: 1. chron. intrahepatálnej cholestázy s veľkou
hepatomegáliou a ikterom a zvýšenými hodnotami enzýmu konvertujúceho angiotenzín; 2. fibrózy a
presínusoidovej portánej hypertenzie, kt. sa postupne mení na sínusoidovú hypertenziu; 3. zúţenia,
resp. uzáveru vv. hepaticae granulomatóznymi hmotami (Buddov-Chiariho sy.).
Jednou z najzávaţnejších komplikácií s. je postihnutie nervového systému (neurosarkoidóza).
Vyskytuje sa v 3 – 6 % prípadov. Môţu byť postihnuté hlavové nervy (najčastejšie n. facialis) i
periférne nervy, zriedka ide o polyneuropatiu a léziu CNS. Lézie môţu byť prítomné v meningoch, a
to mozgových (najmä na báze), ale aj miechových (arachnoiditída), kde vyvoláva blok likvorových
ciest. V mozgu sú granulomatózne zmeny najčastejšie v subependýmovej vrstve komorového
systému, hypofýze, hypotalame, chiazme, zriedka v mozočku, ďalej v cievach. Uzáver mokovodu
môţe vyústiť do vnútorného hydrocefalu. Opísali sa aj prípady epilepsie, anosmie, demencie,
afázie, porúch pamäti a paranoidnej psychózy. Často býva neurosarkoidóza prvým prejavom
choroby.
Častá je leukocytóza s lymfopéniou, eozinofíliou a monocytózou; mierne zrýchlená sedimentácia
krviniek; reakcia na tuberkulín je zníţená, v 45 – 65 % prípadov negat.; pozit. Kveimov-Nickersonov
test; hyperkalciémia. Niekedy sa pozorujú prechodné formy s prítomnosťou Mycobacterium
tuberculosis v pľúcach al. kostiach. Prognóza ochorenia vcelku benígna, v priebehu mes. aţ r.
nastáva jazvovité zhojenie.
Dg. – opiera sa histol. vyšetrenie dostupného orgánu, rtg hrudníka, imunol. vyšetrenie séra,
bronchoalveolárnu laváţ, koţný tuberkulínový test. Pri neurosarkoidóze sa v likvore zisťuje sa
nevýrazná lymfocytomonocytová pleocytóza, zvýšený obsah proteínov, zníţená hodnota glukózy,
zvýšenie IgG, lyzozýmu, 2-mikroglobulínu a enzýmu konvertujúceho angiotenzín. K dg. môţe
prispieť perimyelografia, elektromyografia al. vizuálne evokované potenciály, CT a MRI CNS. Patol.
zmeny sú nešpecifické, preto treba poznať klin. prejavy .
Dfdg. – tbc, retikulóza, blastomykóza, tularémia, lupus erythematosus systemicus, pneumolymfonodálny sy., Bäfverstedtov sy., Behcetov sy., Brillov-Symmersov sy., Canaleov-Smithov sy.,
Caplanov sy., Fanconiho-Hegglinov sy., Hammanov-Richov sy., Heerfordtov sy., HughesovStovinov sy., Kaplanov-Klatskinov sy., Leitnerov sy., Löfgrenov sy., Miescherov sy., v. Mikuliczov
sy., Olhagenov-Liljestrandov sy., Piringerov-Bearnov-Kunkelov sy., Ro-quesov sy.
Th. – spočíva v aplikácii kortikosteroidov, príp. imunosupresív a cytostatík. Pri neurosarkoidóze je
dôleţitá včasná dg. a th. kortikoidmi (prednizón v dávke 40 – 80 mg/d niekoľko týţd. aţ r.) a
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antimalarikami (Delagil v dávke 500 mg/d). Asi 65 % prípadov sa úplne vylieči, 25 % s trvalými
následkami a 10 % postihnutých zomiera na trvale progredujúce choroby, najmä postihnutie pľúc.
sarko|karcinóm – [sarcocarcinoma] zhubný zmiešaný nádor, kt. vychádza zo spojivového tkaniva a
epitelu; karcinosarkóm.
sarko|kéla – [sarcocele] zdurenie al. nádor semenníka.
sarko|lema – [sarcolemma] bunková membrána svalových buniek.
sarko|lyzín – [sarcolysinum] alkylačné činidlo pouţívané v th. leukémií a nádorov.
sarkóm – [sarcoma] malígny mezenchýmový nádor postihujúci svaly, väzivo, kosti, tuk a tkanivá
neuroektodermového pôvodu. Názvy jednotlivých s. sa vo všeobecnosti skladajú z rovnakého
kmeňa ako názvy benígnych nádorov a prípony -sarkóm, napr. fibro-, hemangio-, chondro-, lipo-,
lymfangio-, lymfo-, myo- (leiomyo- a rabdomyo-), myxo-, osteosarkóm atď.
Najčastejšie histol. typy s. mäkkých tkanív sú: malígny fibrózny histiocytóm, liposarkóm,
fibrosarkóm, synoviový s., periférny neurektodermový nádor, malígny schwanóm, angiosarkóm,
Kaposiho s., leiomyosarkóm a rabdomyosarkóm.
Klin. obraz – sarkómy mäkkých tkanív sa prejavujú opuchom, masou al. bolesťou končatín, príp.
trupu, gynekol. sarkómy a sarkómy v GIT krvácaním.
Dg. – opiera sa o biopsiu; nádory s Ø < 3 cm sa excidujú. Rozsah s. sa určuje rtg, MRI al. CT
vyšetrením postihnutej oblasti. Lokálne šírenie s. do kostí sa určujú rtg a gamagrafiou. Pľúcne a
intraabdominálne vrátane pečeňových metastáz sa dokazujú pomocou CT. Štádium s. sa hodnotí
podľa veľkosti, stupňa diferenciácie a prítomnosti regionálnych a vzdialených metastáz:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Štádiá sarkómov mäkkých tkanív
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prim. nádor (T)
Grading nádoru (G)
TX = prim. nádor nemoţno hodnotiť
G0 = dobre diferencovaný
T0 = bez dokázateľného nádoru
G1 = stredne diferencovaný
T1 = nádor s Ø < 5 cm
G2 = málo diferencovaný
T2 = nádor s Ø > 5 cm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Postihnutie uzlín (N)
Vzdialené metastázy (M)
NX = regionálne uzliny nemoţno hodnotiť
MX = vzdialené metastázy nemoţno hodnotiť
N0 = bez histol. dokázaných metastáz v uzlinách M0 = bez známych vzdialených hodnotiť
N1 = histol. dokázané metastázy
M1 = prítomné vzdialené metastázy v uzlinách
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Štádium
I = IA G1 T1 N0, M0
IB G1, T2, N0, M0
II = IIA G2, T1, N0, M0
IIB G2, T2, N0, M0
III = IIIA G3, T1, N0, M0
IIIB G3, T2, N0, M0
IIIC G1-3, T1-2, N1, M0, postihnutie neurovaskulárneho zväzku
IV = IVA G1-3, T1-2, N1, M0
IVB G1-3, T1-2, N0-1, M1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Alveolárny sarkóm mäkkých tkanív – dobre ohraničený, pomaly rastúci, nebolestivý,
metastazujúci malígny nádor neznámeho pôvodu, charakterizovaný alveolárnym vzhľadom.
Vyskytuje sa najmä na končatinách, hlave a krku mladých osôb.
Ameloblastický sarkóm – fibrosarkóm.

Botryoidný sarkóm – embryový rabdomyosarkóm, kt. vychádzazo submukózy, makroskopicky sa
javí ako polypovitý, hroznovitý útvar. Postihuje deti a vyskytuje sa najčastejšie v hornej časti vagíny,
krčku maternice a krčku močového mechúra.
Embryový sarkóm – Wilmsov nádor.
Sarkóm endometriovej strómy – bledý, polypoidný, mäsitý, malígny nádor endometriovej strómy,
kt. vychádza obyčajne z dna uteru.
Epiteloidný sarkóm – zriedkavý, často metastazujúci nádor, kt. pozostáva z laločnatých más
vretenovitých a epiteloidných buniek oblolesujúcich nekrotické centrum; vzniká obyčajne v hlbke
mäkkých tkanív dolných končatín mladých osôb, častejšie muţov.
Ewingov sarkóm – veľmi zhubný, metastazujúci nádor, kt. vychádza z primitívnych malých
okrúhlych buniek kostí, lokalizovaný v diafýzach dlhých kostí, rebrách a plochých kostiach detí a
dospievajúcich, v dospelosti sa vyskytuje zriedka. Často tvorí veľké masy mäkkého tka-niva.
Prejavuje sa bolesťami, zdurením, leukocytózou a horúčkou; →Ewingov sarkóm.
Fasciový sarkóm – s. vo fasciách okolo kĺbov, najmä dolných končatín.
Fibroblastický sarkóm – fibroblastická forma osteosarkómu.
Gigantocelulárny sarkóm – obrovskobunkový s.
Granulocytový sarkóm – chloróm.
Hemangioendotelový sarkóm – hemangiosarkóm.
Hodgkinov sarkóm – Hodgkinova choroba, typ s depléciou lymfocytov.
Imunoblastický sarkóm B-buniek – veľkobunkový, imunoblastický lymfóm, kt. pozostáva
prevaţne z B-buniek.
Imunoblastický sarkóm T-buniek – veľkobunkový, imunoblastický lymfóm, kt. pozostáva prevaţne
z T-buniek.
Chloromatózny sarkóm – chloróm.
Chondroblastický sarkóm – chondroblastická forma osteosarkómu.
Jensenov sarkóm – malígny nádor myší prenosný na zdravé myši transplantáciou časti nádoru.
Kaposiho sarkóm – mnohopočetný idiopatický pigmentovaný hemoragický s., multicentrická,
malígna neoplastická proliferácia ciev s modročervenými koţnými uzlami, obyčajne na dolných
končatinách, najmä palcoch al. nohách, kt. rastú pomaly, rozmnoţujú a šíria sa proximálne. V
nádoroch sú kanáliky a cievne priestory vystlané endotelom so zhlukmi vretenovitých buniek.
Niekedy postihujú aj útroby. V stred. Afrike a vých. Európe sa vyskytuje endemicky mimoriadne
virulentná, kt. postihuje najmä imunokompromitované osoby (pri AIDS, po transplantácii).
Najčastejším iniciálnym príznakom je bolesť. Rastúci nádor sa môţe prejaviť viditeľným zdurením a
obmedzením pohyblivosti. Nádory dolných končatín sa prejavujú krívaním, kým nádory horných
končatín bolesťami pri dvíhaní ramien. Zdurenie nad nádorom býva na pohmat teplejšie, mierne
začervenalé a bolestivé na pohmat.
Sarkóm z Kupfferových buniek – angiosarcoma hepatis.
Kurací sarkóm – pozostáva z rôznych buniek, vyvoláva ho retrovírus.
Leukocytový sarkóm – leukosarkóm.
Lymfocytový sarkóm – difúzny lymfóm.

Sarkóm mäkkých tkanív – malígny nádor vychádzajúci z mimokostrového spojivového tkaniva,
ako je väzivo, tuk, hladká svalovina, nervy, cievy, histiocytové a synoviové tkanivo, kt. pochádzajú z
mezodermu. Patria sem aj nádory Schwannových buniek.
Melanotický sarkóm – malígny melanóm, melanoblastóm, zhubný nádor z pigmentových buniek
obsahujúcich melanín. Býva najmä na koţi, ale môţe byť aj na slizniciach al. v oku. Pri jeho vzniku
sa uplatňuje U ţiarenie, viac ohrození sú ľudia so svetlou pleťou. Výskyt melanómu stúpa aj
v súvislosti s úbytkom ozónu. Väčšeinou sa prejavuje ako tmavá pigmentová škvrna na koţi
(existujú však aj amelanotické formy), ktorá má nerovnorodú farbu, nepravidelné okraje a môţe
svrbieť al. krvácať. Postupne sa zväčšuje do šírkya, neskôr aj do výšky (hrboľatý nepravidelný
povrch) a hĺbky. Niekedy vzniká z pigmentových névov, ale môţe sa zjaviť na pôvodne úplne čistej
koţi. Pri včasnom záchyte a odstránení je prognóza dorbá, podstatne sa však zhoršuje pri neskôr
zachytených melanómoch. (veľkých, ale najmä uţ rastúcich vertikálne, krvácajúcich a i. Podľa
Breslovovej klasifikácie nádor s hräbkou 0,75 mm (zistenou histologicky) má takmer 100 %
preţitie, pri hĺbke vyše 3 mm je prognóza oiveľa horšia. Podľa Clarka sa melanómy klasifikujú do 5
tried podľa toho, či sú lokalizované v epidermis (Clark I) al. sa šíria aj do podkoţného tuku (Clark V).
Moţné sú metastázy. Th. je v takomto prípade celková, cytostatikami a najmä imunoterapiou
(dlhodobé podávanie interferónu a al. interleukínu 2).
Mnohopočetný idiopatický hemoragický sarkóm – Kaposiho s.
Sarkóm obličiek z jasných buniek – malígny nádor podobný Wilmsovmu nádoru, avšak s horšou
prognózou. Bunky nádoru majú bledú al. jasnú cytoplazmu a sú uniformne usporiadané vo forme
vaskularizovanej siete. Často metastazuje do kostí.
Obrovskobunkový sarkóm – 1. forma obrovskobunkového nádoru kostí; 2. s. s veľkými anaplastickými (obrovskými) bunkami.
Obrovskobunkový nádor kostí – tumor gigantocellularis, vzniká skôr de novo ako transformáciou.
Histol. sa zisťujú obrovské viacjadrové bunky s početnými jadrami v strede bunky, ako aj vretenovité
jednojadrové bunky. Postihuje osoby stredného veku a býva lokalizovaný v epifýzach dlhých kostí
(femur, tíbia). Rastie lokálne deštruktívne, osteolyticky. Dg. sa potvrdzuje rtg vyšetrením kostry, CT
skenom postihnutých oblastí, artériogramom a biopsiou. Aktivita alkalickej fosfatázy v sére býva
zvýšená.
Osteoblastický sarkóm – osteogénny s.
Osteogénny sarkóm – osteosarkóm, zhubný nádor z kostného tkaniva. Histol. sa zisťujú zhluky
osteoblastov a polymorfné obrovské viacjadrové bunky, osteoid a nezrelé kostné tkanivo. V rýchlo
rastúcich nádoroch je tvorba týchto tkanív nízka a nádory sa správajú prevaţne osteolyticky. Nádor
postihuje najmä distálny koniec stehnovej kosti, proximálny koniec humeru a proximálny koniec
tíbie. Môţe sa však vyskytnúť v ktorejkoľvek kosti. Má veľmi zlú prognózu (včasné hematogénne
metastazovanie, najčastejšie do pľúc).
Osteogénny s. sa vyskytuje v období rýchleho rastu kostry (10 – 20-r.). Je to najčastejší nádor kostí
u detí. Postihuje rovnako obe pohlavia, v dospelosti azda častejšie muţov. Známy je aj famiiárny
výskyt. Asociácie s inými chorobami (z kt. mnohé sú dedičné) a štúdie pomocou technológie
rekombinantnej DNA identifikovali gény poukazujúce na zvýšené riziko – gén familiárneho
retinoblastómu, gén inhibujúci nádor; spája sa s inými nádormi vrátane s.
Najčastejším iniciálnym príznakom je bolesť. Rastúci nádor sa môţe prejaviť viditeľným zdurením a
obmedzením pohyblivosti. Na dolných končatín sa prejavuje krívaním, kým na horných končatín
bolesťami pri dvíhaní ramien. Zdurenie nad nádorom býva na pohmat teplejšie, mierne začervenalé
a bolestivé na pohmat.

Pseudo-Kaposiho sarkóm – unilaterálna subakút. aţ chrobn. dermatitída, často s pozápalovou
hyperpigmentáciou, kt. vzniká v súvislosti s a-v fistulou, kt. sa podobá Kaposiho s.
Sarkóm z retikulárnych buniek – histiocytový lymfóm. Môţe postihnúť aj mozog.
Rousov sarkóm – s. hydiny, z kt. moţno získať filtrovateľný vírus (prvý známy pôvodca nádorov,
kt. po inokulácii inému jedincovi hydiny vyvoláva podobný nádorový rast).
Synoviový sarkóm – vysoko malígny nádor synovie. Histol. ide o značne pleomorfný nádor,
zloţený z 2 zloţiek (bifázický typ). Prvá zloţka je menej diferencovaná – sú to vretenovité bunky, kt.
akoby napodobňovali diferencioáciu synoviových buniekk z ich nezrelých predchodcov. Pripomínajú
často vzhľad vretenovobunkového s. Druhou zloţkou nádoru sú solídne, niekedy štrbinovité aţ
ţľazové štruktúry, vystlané diferencovanejšími bunkam, kt. vystielajú vzniknuté priestory na spôsob
synovie. Pomer obidvoch zloţiek kolíše od nádoru k nádoru, ale aj v tomo istom nádore. Pri prevahe
prvej zloţky sa ťaţko odlíši nediferencovaný s. V synoviovom s. sú často prítomné loţiská nekróz,
krvácania al. kalcifikácie. Zriedka nádor vyrastá priamo z kĺbu al. mäkkých tkanív, najmä v oblasti
veľkých kĺbov dolnej končatiny. Nádor často metastazuje. Spočiatku rastie pomaly a dg. sa obvykle
aţ štádiu generalizácie. Šíri sa hematogénne. S nádormi synovie sa dáva do súvislosti aj
epiteloidný s. mäkkych tkanív. Je to zhubný nádor, kt. vyrastá v mäkkých tkanivách, najmä na ruke
a predlaktí. Vyskytuje sa skôr u mladých ľudí, pričom nemá jednoznačný súvis so šľachami al.
kĺbovými puzdrami. Často má uzlovitú štruktúru.
Teleangiektatický sarkóm – s., kt. tvorí bohato vaskularizovanú sieť; endotelové bunky môţu
imitovať nádorové elementy.
Vretenobunkový sarkóm – 1. s., kt. pzozostáva z vretebnovitých buniek; por. rabdomyosarkóm; 2.
typ s. mäkkých tkanív, kt. bunky majú vretebnovitý tvar; je rezistentný voči aktinoterapii a môţe mať
vysoký al. nízky stupeň malignity.
Sarkóm zo zmiešaných buniek – malígny mezenchymóm.
Th. sarkómov – základom je chir. th. Pri operácii sa vykoná široká excízia s 2 – 4 cm patol. negat.
okrajom. Pri kuratívnej resekcii sa vcelku vyberie aj miesto predchádzajúcej biopsie. Po
kompletnom odstránení nádoru sa na miesto biopsie aplikuje rádioterapia, kt. však nemôţe nahradiť
dokonale chir. výkon s negat. okrajmi resekátu. Po operácii vznikajú lokálne recidívy s. na
končatinách 5 – 10 %, na trupe 25 – 50 % a pri retroperitoneálnych s. lokálny relaps vzniká v 50 –
70 % prípadov. Lokálne recidívy sú najčastejšiepri fibrosarkómoch, synoviových s. a
neurofibrosarkómoch. Na končatinách moţno často s. odstrániť bez straty funkcie aţ v 90 %
prípadov. Pri recidíve je v ½ prípadov nevyhnutná amputácia. Incidenciu relapsov zniţuje následná
rádioterapia (50 Gy v dennej frakcii 2 Gy 5 d v týţd. a na oblasť jazvy 6 Gy). Kvôli prevencii
lymfedému sa odporúča neoţarovať aspoň 1/3 obviodu končatiny. Rádioterapia je účinná pri
Kaposiho s.
Chemoterapia sa indikuje v pokročilých štádiách s. K najúčinnejší cytostatikám pri s. patrí
doxorubicín, epidubicín a ifosfamid. Dakarbazín je účinný najmä pri leiomyosarkómoch. Istý účinok
má aj etopozid a cisplatina. Za štandardnú th. sa pokladá kombinácia doxorubicínu a dakarbazínu
(33 % remisií) a CYVADIC (35 % remisií) a MAID (45 % remisií). Pri relapsoch moţno podať
ifosfamid s etopozidom. Pri Kaposhiho s. je účinný vinblastín, doxorubicín, etopozid, dakarbazín,
aktinomycín D, bleomycín a interferón a. Pri detských rabdomyosarkómoch sa podáva adjuvantná
chemoterapia, u dospelých nie je je význam overený. Pri rozsiahlom s. sa indikuje aj neoadjuvantná
chemoterapia (napr. kombinácia VACA).
Dezmoidné nádory sú fibrosarkómy nízkeho stupňa malignity, kt. sa liečia chir. a niekedy
rádioterapiou. Pri neresekovateľnej chorobe sa odfporúča tamoxifébn, kortikosteroidy a vinblastín

10 mg a metotrexát 50 mg i. v. raz/týţd. Pľúcne metastázy sa resekujú, ak nerastú rýchlo a ak sa pri
CT vyšetrení nezistí > 10 metastáz.
Pri osteogénnom s. je obyčajne indikovaný radikálny chir. výkon, často v amputácii postihnutej
končatiny. Po operácii sa aplikuje chemoterapia (metotrexát, doxorubicín, daktinomycín, bleomycín,
®
®
Cytoxan , cisplatina, Adriamycin ). Nádory sú rezistentné proti rádioterapii, pooperačné oţiarenie
však zniţuje výskyt lokálnych recidív. Prognóza v neprítomnosti metastáz (do pľúc) je dlhodobé
preţívania asi 50 %; pri šírení nádoru je dlhodobá prognóza zlá.
Pri Ewingovom s. sa chir. odstráni postihnutá kosť a aplikuje rádioterapia dávkou 60 Gy medzi 3. a
4. cyklom chemoterapie (kombinácia VACA – vinkristín + aktinomycín D + cyklofosfamid +
doxorubicín striedaná s kombináciou ifosfomidu a etopozidu). Pri lokalizovanej forme sa vylieči 60
%, pri metastatickej 1/3 prípadov.
Th. schémy pouţívané v th. s. mäkkých tkanív a kostí
2

2

AD: doxorubicín 60 mg/m i. v. 1. d + dakarbazín 250 mg/m i. v. 1. – 5. d; cyklus sa podá raz/3
týţd.
2

2

ADVC: doxorubicín 75 mg/m i. v. 1. d + dakarbazín 500 mg/m v i. v. infúzii (obidve látky 1. a 2. d
2
zmiešané v jednej fľaši) + vinkristín 2 mg i. v. 1., 8., 15. 22. 29. a 36. d + cyklofosfamid 700 mg/m
3. d v i. v. infúzii + G-CSF 5 mg/kg s. c. 4. – 13 d al. kým počet leukocytov nie je min. 1,5.109/l.
2

2

2

AI: doxorubicín 75 mg/m i. v. 1. d + ifosfamid 5 g/m v i. v. 24-h infúzii + mesna 5 g/m v
kontinuálnej 36-h infúzii 1. d; cyklus sa podá raz/3 týţd.
2

2

CYVADIC: cyklofosfamid 500 mg/m i. v. 1. d + vinkristín 1 mg/m i. v. 1. a 5. d + adriamycín 50
2
2
mg/m i. v. 1. d + dakarbazín 250 mg/m 1. – 5. d; cyklus sa opakuje raz/3 – 4 týţd.
2

2

IE: ifosfamid 1,5 mg/m i. v. denne + mesna 1,5 g/m i. v. denne 7-krát (obidva lieky v kontinuálnej
2
infúzii) + etopozid 50 mg/m p. o. denne 8-krát; cyklus sa podá raz/3 – 4 týţd.
2

2

2

MAID: mesna 2,5g/m v i. v. infúzii 1. d + doxorubicín 20 mg/m v infúzii 1. d + ifosfamid 2,5 g/m v i.
2
v. infúzii 1. d + dakarbazín 300 mg/m v i. v. infúzii 1. d; cyklus sa opakuje raz/3 týţd.
sarko|méra – [sarcomeros] úsek medzi 2 súsednými Z-prúţkami v rabdomyofibrilách, kt. sa skladajú
z polovice izotropného úseku a celého anizotropného úseku; →sval.
sark|omfalo|kéla – [sarcomphalocele] pupkový nádor.
sarkomycín – antibiotikum a antineoplastikum produkované kultúrou Streptomyces erythrochomogenes, kmeň W-115-C z pôdy z oblasti Kamakura (Japonsko). S. A C7H8O2,
®
kys. (R)-2-metylén-3-oxocyklopenánkarboxylová (Sarcomycin ).
Sarkomycín

sarko|pénia – [sarcopenia] úbytok svalovej hmoty; →sval. Vyskytuje sa u starších ľudí ako následok
rôznych med., behaviorálnych a environmentálnych faktorov. Zapríčiňuje pokles telesnej zdatnosti,
ako aj metabolickej adaptácie a imunol. reakcií: vo svale sú totiţ zásoby proteínov a zdroje energie
vyuţiteľné v extrémnych podmienkach stresu a malnutrície. Aminokyseliny sa mobilizujú pri akút.
infekciách na tvorbu protilátok; vo svale sa produkujú a odbúravajú hormóny. Zníţená svalová sila
je prediktorom mortality nezávislým od iných známych rizikových faktorov a choroôb. Jedinou
intervenciou, kt. zabráni s. starších osôb je telesná aktivita.
sarko|plast – [sarcoplastos] intersticiálna bunka svalu, kt. je schopná transformovať sa na sval.

sarko|plazma – [sarcoplasma] cytoplazma svalového vlákna.
sarko|plazmatické retikulum – endoplazmatické retikulum svalových buniek, membránová sieť
vnútri priečne pruhovaného svalu a myokardu; obklopuje myofibrily a ovplyvňuje transport látok
vnútri bunky. Sú v ňom uloţené tieţ vápnikové ióny.
sarko|poéza – [sarcopoiesis] vývoj, tvorba svalstva.
sarkospan – skr. SP, SSPN, 25-kDa glykoproteín, kt. 4-krát obopína membránu. Je kolokalizovaný s
komplexom dystrofín–dystroglykán. Pôvodne opísaný ako 25DAP/A5, ako posledný proteín
asociovaný s dystrofínom. Gén pre sarkospan sa nachádza na chromozóme 12p11.2. Sarkospan
kóduje hlavný 6,5 kb transkript prítomný výlučne v kostrovom a srdcovom svale a 4,5 kb transkript v
mnohých iných tkanivách. Lokus CFEOM (congenital fibrosis of the extraocular muscle) mapovaný
na 12p11.2–q12 a gén pre SSPN na 12p11.2 sa však v 2 nepríbuzných rodinách prekrývali.
sark|ostóza – [sarcostosis] osifikácia svalového tkaniva.
sarko|styl – [sarcostylus] 1. myofibrila; 2. zväzok myofibríl; syn. Kollikerove stĺpce.
sarko|tubuly – štruktúry ohraničené membránami, kt. prebiehajú celou sarkoplazmou a tvoria
uzavretú sieť kanálikov okolo kaţdej myofibrily.
sark|óza – [sarcosis] abnormálne rozmnoţenie svalstva.
sarkozín – syn. N-metylglycín, kys. N-metylaminooctová; N-metylglykokol; kys. metylaminetánová,
C3H7NO2, CH3NHCH2COOH, Mr 89,09; aminokyselina, medziprodukt v metabolizme cholínu v
obličkách a pečeni; normálne sa v krvi a moči nenachádza; intermediát pri syntéze antienzýmových
látok pouţívaných v zubných pastách.
sarkozíndehydrogenáza – EC 1.5.99.1, mitochondriový enzým z triedy oxidoreduktáz, kt. katalyzuje
oxidačnú demetyláciu sarkozínu na glycín. Elektróny sa prenášajú prostredníctvom jeho flavínového
kofaktoru (FAD) na flavoproteín prenášajúci elektróny. Kofaktorom je aj folát. Reakcia prebieha vo
vnútornej mem,bráne mitochondrií v pečeni a obličkách. Deficit enzýmu podmieňuje autozómovo
recesívne dedičnú sarkozinémiu.
sarkozin|émia – [sarcosinaemia] syn. hypersarkozinémia; 1. autozómovo recesívne dedičná
aminoacidopatia vyvolaná deficitom sarkozíndehydrogenázy; charakterizuje ju hromadenie
a vylučovanie nadmerného mnoţstva sarkozínu; je pp. benígna, môţe sa však spájať s neurol.
symptomatológiou; 2. hromadenie sarkozínu v krvi, obyčajne následkom deficitu sarkozíndehydrogenázy al. flavoproteínu prenášajúceho elektróny, príp. ťaţkým deficitom folátov.
sarkozin|úria – [sarcosinuria] vylučovanie →sarkozínu močom.
sarmentogenín – 3-11,14-trihydroxy-5-kard-20(22)-enolid, C23H34O5, Mr 390,50. Aglukón
sarmenocymarínu izolovaný zo semien Strophanthus sarmentosus DC
var. senegambiae (A. DC.) Monachino, Apocynaceae. Oxidáciou z
neho vzniká sarmentogenón.

Sarmentogenín

sarmentóza – 2,6-dideoxy-3-O-metylxylohexóza, C7H14O4, Mr 162,18; metyléter 1-deoxyhexometylózy, izomerický s cymarózou; získal sa hydrolýzou sarmentocymarínu, glykozidu
izolovaného zo semien Strophanthus sarmentosus DC., Apocynaceae.

Sarothamnus – [g. saron janovec + g. thamnos krík] syn. Cytisus, rod stromov z čeľade
Leguminosae, kt. rastú v Európe, sev. Afrike a juţ. Ázii. Patrí sem S. (Cytisus) scoparius L., Link., je
zdrojom skoparínu.
sarpagín – syn. raupín; sarpagan-10,17-diol, C19H22N2O2, Mr 310,38; látka izolovaná z rauvolfie
hadovitej (Rauwolfia serpentina L. Benth., Apocynaceae).
Sarpagín

sarpicilín
–
kys.
6-(2,2-dimetyl-5-oxo-4-fenyl-1-imidazolidinyl)-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1azabicyklo[3.2.0]heptán- 2-karboxylová, C21H27N3O5S; antibiotikum.
Sarracenia – [Sarrazin, Michel, 1659 – 1734, kanad. lekár a prírodovedec] rod rastlín radu
Sarraceniaceae. Patrí sem S. purpurea. Má stimulačné, diuretické a laxatívne účinky.
SARS – 1. skr. angl. severe acute respiratory syndrome ťaţký akút. respiračný sy. Ťaţká vírusová
pneumónia s respiračným zlyhaním, širiaca sa z juhových. Ázie. Pôvodcom je pp. nový koronavírus.
Úmrtnosť na túto chorobu je asi 6 %. K dispozícii sú špecifické testy (→syndrómy); 2. skr. angl.
scale of adverse symptoms štruktúrovaná stupnica neţiaducich účinkov psychofarmák.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Účinky hodnotené pri SARS:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
01 nespavosť
18 ťaţkosti pri močení
02 ospalosť
19 pokles libida
03 poruchy orientácie
20 zvýšenie libida
04 halucinácie
21 poruchy ejakulácie (muţ), resp. orgazmu (ţena)
05 manický sy.
22 poruchy menštruač. cyklu
06 depresívny sy.
23 galaktorea
07 kolapsové stavy
24 dyskinézy
08 palpitácie
25 rigidita tváre
09 nauzea/vracanie
26 poruchy chôdze
10 zápcha
27 rigidita predlaktia a zápästia
11 hnačka
28 akatízia
12 dyspeptické ťaţkosti
29 tras
13 poruchy akomodácie
30 svalová slabosť
14 suchosť v ústach
31 závraty
15 slinotok
32 tras jazyka
16 zdurenie nosovej sliznice
33 poruchy erekcie
17 potivosť
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stupnica je určená pre pacientov liečených psychofarmakami. Poskytuje štruktúrovaný opis a
farmakologickú interpretáciu neţiaducich účinkov psychofarmák (Alda, Filip). Obsahuje tieto
podstupnice:
centrálny
aktivačný,
antidopamínergický,
centrálne
tlmivý,
periférny
anticholínergický/sympatikomimetický,
periférny
cholínergický/sympatikolytický
účinok
a
neznášanlivosť lieku kvôli lokálnemu podráţdeniu.
Sarsaparilla – krovité liany z rodu Smilax (Liliacae). Majú hľuzovité podzemky obrastené dlhými
vzdušnými koreňmi. Tenké, dlhé a ostnaté byle sa vinú do korún najvyšších stromov. Rastú v
tropických pralesoch Stred. Ameriky ( ~ 300 druhov). Korene po zbere sa zbavujú uzlovitých
podzemkov a sušia sa nad ohňom, zvinujú a balia do pradien. Z koreňov S. regeli, syn. S. utilis sa

získava honduraská s., príp. S. aristolochiaefolia – s. verakrúzska. Drogu tvoria dlhé, hrubé ~ 3 – 5
mm, valcovité, ohybné, zvonka hnedastosivé (verakrúzska s.), hnedočervené (jamajská s.), oblé,
plocho brázdené (verakrúzska s.). Droga nemá pach, chutí slizovito so škrabľavou príchuťou.
Priečny rez pod mikroskopom má endodermu z kvadratických buniek (hondurská s.), polyarchný
cievny zväzok, so sitkovicami zväčšujúcimi sa do centra a radiálne usporiadanými. Obsahuje 2 – 4
% steroidových saponínov – monodezmozid parilín a bidezmozid sarsaparilozid; aglykónmi sú
sarsapogenín (perigenín) a izomérny smilagenín. Droga sa priaznivo ovplyvňuje regeneračné
procesy, uţíva sa pri koţných chorobách (napr. psoriáze), reumatizme ap.
sarsasapogenín – syn. parigenín; (25S)-spirostan- ol, C27H44O3, Mr 416,62; steroidový sapogenín izolovaný
z liany Smilax ornata Hooker, fil. Liliaceae (Sarsaparilla).

Sarsasapogenín

sartany – blokátory angiotenzínových receptorov typu I. Pouţíva sa ako antihypertenzíva a v th.
zlyhania srdca. Majú kardoprotektívny a renoprotektívny účinok. Neţiaduce účinky sú pomerne
zreidkavé a mierne, napr. kašeľ vyvolávajú len ~ v 1 % prípadov. Patria sem:
Eprosartan (1997) – derivát kys. imidazol-5-akrylovej bez bifenylovej štruktúry. Je stále prítomný
v aktívnej forme a pôsobí ako kompetitívny antagnosta na receptory
AT-I pre angiotenzín II. Max. koncentrácia sa dosahuje po 1 – 2 h.
Jeho biol. dostupnosť je 13 %. Po i. v. inj. sa vylúči 60 % ţlčou,
zvyšok močom. Po podaní p. i. sa vylučuje 90 % stolicou. t0,5 po
perorálnej dávke je aţ 9 h, po i. v. aplikácii len 2 h. Vyše 98 % sa
viaţe na plazmatické proteíny.
Irbesartan (1997) – je štruktúrne podobný losartanu a v bunkách
hladkého svaklstva má 10-krát vyššiu afinitu k AT-I ako losartan. Jeho
selektivita je 1000-krát vyšia pre receptory AT-I ako AT-II. Biol.
dostupnosť je 80 %, t0,5 11 – 12 h po podaní p.o. Asi ¾ sa vylučujú stolicou a zvyšok močom, avšak
po glukuronidácii a oxidácii v pečeni. Metabolity sú inaktívne.
Kandesartan (1997) – jeho prekurzorom je cilexetil (C-C), kt. sa po podaní p. o. rýchlo konvertvuje
na účinný pri vstrebávaní z GIT. Je vysoko selektívny pre AT-I a pozvoľna sa z neho uvoľňuje. Jeho
afinita k AT-I je 10-krát vyššia ako losartanu, biol. dostupnosť je 40 %. Max. koncentrácia v plazme
sa dosahuje za 5 h po podaní p. o. Takmer všetok sa viaţe na plazmatické
proteíny. V pečeni sa inaktivuje a vylučuje najmä nezmenený močom
a ţlčou (1/4) a stolicou (3/4), t0,5 je 5 – 9 h a po opakovaných dávkach sa
nekumuluje.
Losartan (1995) – derivát imidazolu s bifenyltetrazolovým reťazcom, má selektívny účinok pre
receptor AT-I 3000-krát vyššiu ako pre receptor AT-II. Jeho aktívny metabolit EXP3174 má afinitu
k AT-I ešte 1000-krát vyššiu. Biol. dostupnosť po podaní p. o. je 33 %
a vrcholová koncentrčácia v plazme sa doshauje po 1 h, pre jeho metabolit
EXP 3174 za 3 – 4 h. Asi 5 % nezmeneného losartanu sa vylučuje močom.
Ako jediný zo s. ,í urikozurický účinok, kt. sa vyuţíva aj liečebne.

Valsartan – tetrazolbifenylvalín, uplatňuje sa ako nekompetitívny antagonista receptora AT-I. Má
pre AT-I 30-tisíckrát vyššiu aktivitu ako AT (podľa merania na membrábnach ľudského myometria).
Biol. dostupnosť je 25 % aklesá sa jedlom. Viaţe sa najmä na albumín. Po podaní p. o. sa vylučuje
13 % močom a 83 % stolicou. Na rozdiel od iných s. sa
nemetabolizuje.

Tasosartan

Telmisartan (1998)

Zolasartan

sartorius, a, um – [l. sartos krajčír] krajčírsky. Musculus sartorius – krajčírsky sval (na prednej
strane stehna).
Sartre, Jean-Paul – (1905 – 1980) franc. ľavicovo orientovaný filozof, spisovateľ a esejista.
Stredoškolský profesor, predstaviteľ ateistického →existencionalizmu. Podnety zo štúdia
fenomenológie (Husserl, Heidegger, Jaspers a Scheler) vyuţil v práci o transcendencii ľudského
ega v v teórii emócií. Vyjadroval pocity človeka vykoreneného zo spoločnosti a bojujúceho proti
pocitom úzkosti a beznádeje. Vo svojich románoch sa zaoberal hľadaním osobnej slobody človeka
a sociálne spravodlivej spoločnosti. Jeho filozofická koncepcia je dualistická – na jednej strane je
vedomie, kt. vie o sebe, vzťahuje sa na svoje bytie a týmto vzťahom prekračuje svoju danosť, voči
svojmu bytiu je slobodné, je bytím pre seba (podľa Sartra v prípade človeka existencia prechádza
esenciu, človek ţije tým, čím ešte nie je, a je sám sebe neustálym projektom) a je schopný klásť
otázku o bytí. Proti vedomiu stojí vecné bytie, kt. Sartre charakterizuje ako bytie v sebe (je len tým,
čím je). Konanie človeka nie je vopred determinované, le len viazané na jeho situáciu, kt. však
svojím konaním mení (človek je tým, čím ešte nie je, je existenciou v moţnostiach, slobodou, kt.
ťarchu musí niesť, je na svoju slobodu ,,odsúdený“). Zaujímal kritický postoj k imperializmu,
kolonializmu, rasizmu a politickým pomerom v kapitalistrických štátoch. R. 1964 mu bola udelená
Nobelova cena za literatúru, odmietol ju však prijať. K najvýznamnejším dielam patria: Bytie a ničota
(1939), Cesty slobody (1945 – 9, 3 diely), Existencionalizmus je humanizmom (1946), Kritika
dialektického rozumu (1960), Marxizmus a existencionalizmus: Problém metódy (1966).
sarverogenín

–

7,8-epoxy-3-11,14-trihydroxy-12-oxo-5-kard-20-(22)-enolid, C23H30O7, Mr
418,49; aglykón saveroxidu izolovaný zo semien Strophanthus spp.,
Apocynaceae.
Sarverogenín

Sassafras – rod severoamer. stromov z čeľade vavrínovitých (Lauraceae). Olej získaný z kôry koreňa
S. albidum (Nutt.) Nees [S. variifolium (Salisb.) Kuntze, S. officinale Nees & Eberm.], Sassafras
etheroleum sa pouţíva ako aromatikum, chuťové korigens, sudorifaciens.
satelit – [l. satelles sprievodca] 1. astron. nebeské teleso obiehajúpce okolo iného nebeského telesa;
druţica; 2. ţila sprevádzajúca tepnu (napr. v. brachialis); 3. menšia al. sprievodná lézia; 4.
vykazujúci satelitizmus.

Baktériový satelit – satelitová kolónia.
Centriolový satelit – malé denzné, amorfné telieska spojené s centriolmi, kt. slúţia ako miesta
nukleatínu na polymerizáciu tubulutín pri utváraní mikrotubulov.
Chromozómový satelit – globoidná masa chromatínu pripojená k sek. zúţeniu ku koncom
krátkeho ramienka akrocentrického autozómu.
Jadierkový satelit – malé masy chromatínu nachádzajúce sa blízko membrány jadierka u väčšiny
ţien; sex chromatín; satelitové bunky, bunky, kt. obklopujú gangliové bunky;
satell/i- – prvá časť zloţených slov z l. satteles sprievodca.
satelles, itis, m. – [l.] satelit, sprievodca.
satelliti|ferus, a, um – [l. satelles sprievodca + l. ferre nosiť] nesúci satelit.
satellit|ismus, i, m. – [l. satelles sprievodca + -ismus] satelitizmus, rast niekt. mikróbov na ţivných
pôdach len v susedstve iných mikróbov (napr. Haemophilus influenzae blízko kolónií stafylokokov).
satellit|osis, is, f. – [satellit- + -osis stav] satelitóza, nahromadenie neurogliových buniek okolo
neurónov; vzniká pri poškodení neurónu.
satis – [l.] dosť.
satisfactio, onis, f. – [l. satis dosť + l. facere činiť] satisfakcia, zadosťučinenie.
sati|terapia – [sati v Srí Lanke znamená všímavosť] psychoterapeutický prístup, kt. sa zakladá na
vedení pacienta k všímavému uvedomelému vnútornému preţívaniu. Utvoril ho čes. psychológ M.
Frýb (*1943), kt. ţil dlhší čas na Srí Lanke, kde sa pripravoval na dráhu budhistického mnícha. Je to
obdoba psychoterapie ,,zakotveného preţívania“ Rogersovho ţiaka Eugena Gendlina (angl.
focusing oriented psychotherapy). Frýb vyuţil v psychoterapii podnety z budhistických meditácií a
filozofie. Jeho metóda sa . Toto preţívanie má byť zakotvené v telesnej skutočnosti. Liečivé
všímavé znovupreţívanie patol. obsahov mysle spočíva v tom, ţe sa človek naučí zakotviť, spojiť s
tým, čo sa odohráva v jeho zmysloch a rôznych orgánoch tela.
Jednou z úvodných otázok s. je ,,Máte všetkých päť pohromade?“ Tá vedie pacienta k skúmaniu, čo
všetko je v danom okamihu schopný vnímať všetkými svojimi piatimi zmyslami, keď tomu začne
venovať pozornosť. Telesné zakotvenie sa ďalej rozvíja otázkami spájajúcimi vnútorné predstavy a
meditatívne obrazy s telesnými pocitmi, napr. ,, Kde cítite tu nenávisť?“ ,,V ktorej časti tela a ako?“
,,Kde a ako cítite tú radosť?“ ,,Čo sa deje v tele?“ Podobne sa aj k prim. preţívaným telesným
pocitom hľadajú príslušnú záţitkové obsahy.
Na základe takto prebiehajúceho hlbšieho sebapoznávania nachádza pacient postupne svoj vlastný
spôsob prekonávania problémov a uzvládania ţivota. S tým súvisí druhá základná otázka kladená
satiterapiou: ,,Čo tu chcete?“ Tá sa týka motivácie, rozhodovania a vôle, a to pokiaľ ide o okamţitú
situáciu, ale najmä o dlhodobé ţivotné ciele.
V s. sa uplatňujú 4 záţitkové kotvenia: telesné kotvenie v realite 5 zmyslov teraz a tu, v záţitkovoej
anticipácii cieľov konania a zmyslu ţivota, v znovupreţívaní nosných medziľudských vzťahov a v
uve- domovaní spoločenskej viazanosti vlastnej osoby. Pri tomto kotvení nastáva zásadné riešenie
problémov po dôkladnom prieskume ,,psychtopu“. Ten predstavuje súhrn záţitkov jednotlivých
ţivotných udalostí, o kt. pacient v th. postupne hovorí a pomocou komentovania a empatického
reflektovania terapeuta sa stále lepšie orientuje. Terapeut sa riadi pritom zásadami →Rogersovej
psychoterapie. Pouţívajú sa pritom aj akčné techniky, kt. umoţňujú externalizáciu vnútorných
záţitkov pohybom, hraním rol a psychodramatickým agovaním.

Pri perspirácii sa pot úplne odparuje a telo sa výdatne ochladzuje. Teplota jadra stúpa pomaly, telo
sa ohrieva asi o 1 °C/10 min. Preto sa s. dobre znáša a je subjektívne príjemná. Neoddeliteľnou
súčasťou procedúry je následné ochladenie studenou vodou rôznou formou: omývaním,
sprchovaním, polievaním, ponorným kúpeľom al. plávaním. Celý cyklus sa opakuje 2 aţ 3-krát,
nakoniec je vhodné dodrţať relaxáciu v pokoji al. sa prechádzať.
Pri pobyte v s. moţno navyše mechanicky dráţdiť koţu (šľahanie čerstvými brezovými vetvičkami),
čím sa vyvoláva histamínová reakcia a dilatácia kapilár. Z vetvičiek vychádzajú zvláštne vône
brezovej silice. Ďalším významným stimulom v s. je zamedzenie evaporácie, a tým zvýšenie teploty
jadra, čo moţno dosiahnuť zvýšením vlhkosti vzduchu poliatím kameňov vodou); pot steká po tele a
teplota jadra sa ešte zvýši.
Indikácie – 1. otuţovanie; 2. akút. zápaly dýchacích ciest; 3. chron. nešpecifické choroby dýchacích
ciest; 4. prevencia chorôb z nachladenia; 5. funkčné cirkulačné poruchy; 6. mierne reumatické
ochorenia; 6. migréna; 7. chron. ekzémy, psoriáza, urtika; 8. klimakterické ťaţ-kosti.
Kontraindikácie – 1. vek > 60 r. (podľa niekt. autorov > 70 r.); 2. akút. infekčné choroby vrátane
aktívnej tbc; 3. kardiálna dekompenzácie; 4. zápalové a degeneratívne choroby srdca; 5. stav po
akút. infarkte myokardu < 6 mes.; 6. hypertenzia > 200 mm Hg; 7. stavy po tromboflebitídach; 8.
zápalové a degeneratívne choroby obličiek; 9. hypertyreóza; 10. labilný diabetes mellitus; 11.
epilepsia (absol. kontrainidkácie); 12. očné choroby; 13. ťaţké neurovegetatívne choroby; 14.
psychopatie, psychózy; 15. kachexia.
Satova-Sekiyova metóda →metóda.
Satterthwaiteova metóda – [Satterthwaite, Thomas Edward, 1843 – 1934, amer. lekár] →metóda.
Sattlerova vrstva – [Sattler, Hubert, 1844 – 1928, amer. lekár] časť cievnejvrstvy chorioidey.
saturácia – [saturatio] nasýtenie, vysýtenie.
saturatio, onis, f. – [l. satur nasýtený] saturácia.
saturatus, a, um – [l.] saturovaný, nasýtený, uspokojený.
saturnizmus – [saturnismus z l. saturnus olovo – názov alchymistov] otrava →olovom (Pb). Pb
zvyšuje permeabilitu membrán. Najtoxickejšou zlúč. Pb je tetraetyl- a tetrametylolovo. Otravy nimi
sú prevaţne chron. charakteru. Prejavujú sa uţ pri prekročení denného príjmu 1 – 2 mg počas
niekoľkých mesiacov, pri príjme 5 – 10 mg/d uţ po 3 – 4 týţd. Deti sú voči toxicksoti Pb asi 5-krát
citlivejšie ako dospelí. Nadmerný príjem Pb porušuje vývoj plodu. Pb môţe poškodiť plodnosť
muţov. Inhibuje tieţ sekréciu prostaty. Podľa niekt. autorov porušuje funkciu osi hypotalamus–
hypofýza–gonády. Obsah Pb v aorte koreluje s častosťou výskytu aterosklerózy. Pb pôsobí aj
hepatotoxicky. Inhibuje enzýmy a môţe ovplyvniť biotransformáciu liekov. Pri chron. expozícii Pb
vznikajú aj prejavy nefrotoxickosti. V obličkách sa Pb ukladá v mitochondriách, kde sa viaţe na
bielkoviny, a v bunkových jadrách proximálnych tubulov, kde vyvoláva tubulárbu dysfunckiu. Bunky
obličiek vykazujú pritom charakteristické inklúzie. Exkrécia DAL sa zvyšuje pri hodnotách
plumbémie > 40 mg/100 g a dosahujú hodnoty ~ 80 mg/100 g. Pozit. býva pritom výsledok
mobilizačného testu za pouţitia EDTA. Chron. príjem Pb poškodzuje aj krvotvorbu. Pb inhibuje
konverziu DALA na protobilinogén a inhibíciou ferochelatázy, kt. katalyzuje tvorbu hému zo ţeleza a
protoporfyrínu prispieva k vývoju mikrocytovej anémie. Tým, ţe blokuje transport Na/K a ATP
vyvoláva poruchy činnosti svalov.
Neurotoxickosť je následkom resorpcie org. zlúč. Pb, kt. sú liposolubilné a ľahko prenikajú do
mozgu. Vyvolávajú encefalopatiu, dráţdivosť, bolesti hlavy, útlm, únavu, nespavosť, halucinácie, a i.
príznaky podobné abstinenčným príznakom alkohlikov. Osobitne citlivé sú deti, u kt. môţu vzniknúť

reziduálne poškodenia CNS, so zníţením inteligencie, schopnosti učiť sa a poruchami správania.
Môţu vzniknút aj periférne neuropatie.
Pri akút. s. vznikajú toxické psychózy. K príznakom zo strany GIT patrí kovová chuť v ústach,
brušné koliky, zápcha striedajúca sa s hnačkou, vracanie. Charakteristický je sivý lem na ďasnách.
Klin. obraz sa podobá akút. alimentárnej otrave. Opísal sa prípad otravy batoľaťa, kt. lízalo postielku
natretú priemyslovou farbou, otravy pri pití ovocnej šťavy z folkloristicky zdobeného nádobia.
U ľudí profesionálne exponovaných Pb (výroba akumulátorov, keramický priemysel ap.) býva v 87
aţ 100 % prípadov klin. nález normálny, ale v krvi sa zisťuje bazofilné bodkovanie erytrocytov,
retikulocytov, zvýšená plumbinémia, zvýšené hodnoty Pb a DAL v moči a zvýšené vylučovanie pro
provokácii EDTA. V ½ prípadov sa zisťuje napr. spomalenie rýchlosti vedenia vzruchu v n. ulnaris a
n. medianus, príp. zmeny a v 1/4 aj zmeny na EEG. Väčšinou chýba typický sivý lem na ďasnách a
kolikovité bolesti brucha.
Nervový systém môţu poškodzovať aj neprípustne vysoké hodnoty Pb v dialyzačnej tekutine (>
0,05 mg/l). Na toxickom pôsobení Pb sa uplatňuje aj vplyv na metabolizmus katecholamínov, jeho
cholínergický účinok, pôsobenie na metabolizmus tetrahydrobiopterínu i na energetický
metabolizmus.
Dg. s. je zaloţená na určení času expozície, zistení vzostupu koncentrácie Pb v krvi, vylučovania
kys. 5-aminolevulovej (kyd. -aminolevulovej, DALA) močom a zmien aktivity eytrocytovej
dehydratázy tejto kys.
Th. intoxikácie Pb sa má začať uţ pred poškodením CNS. Na zvýšenie vylučovania Pb sa najmä pri
®
toxickej encefalitíde pouţíva EDTA (Edtacal ), kt. pôsobí na princípe chelácie, al. dimerkaprol
®
®
(Sulfactin ); penicilamín (Metacaptase ) sa odporúča najmä na udrţovaciu th.
saturno|therapia, ae, f. – [l. saturnus olovo + g. therapieá liečenie] saturnoterapia, liečenie olovom.
satyri|asis, is, f. – [g. podľa Satyrov, Bakchových sprievodcov] satyriáza, chorobne zvýšený pohlavný
pud u muţov.
Sauerbruch, Ernst Ferdinand – (1875 – 1951) popredný nem. chirurg prvej polovice 20. stor.
Študoval med. v Marburgu, Jene a Lipsku, kde bol r. 1902 promovaný. Pôsobil ako asistent vo
Wrocławe, kde skonštruoval podtlakovú komoru, v kt. sa dali robiť operácie na otvorenom hrudníku
(nahradila ho intubácia a respirátory). R. 1908 ho vymenovali za mim. prof. v Marburgu. Od r. 1911
pôsobil v Zürichu, neskôr Mníchove a od r. 1927 v berlínskej Charité. Zostrojil pohyblivé protézy
horných končatín s vyuţitím zvyšnej svalovej sily na hýbanie prstami protézy a začal pouţívať
plastiku pri amputovanej stehnovej kosti. Zaoberal sa aj diétnym reţimom pri tbc.
sauna – [fín.] kúpeľ horúcim vzduchom (60 – 90 °C) pri jeho nízkej vlhkosti (10 – 30 %). Teplota
závisí od dĺţky pobytu v s. (obyčajne 10 – 20 min, potom ochladenie oblievaním al. voľným
studeným kúpeľom); najniţšia je pri podlahe (~ 40 °C), najvyššia pri strope (~ 110 °C), teplotný
rozdiel 60 – 70 °C, pričom vertikálny teplotný spád s výškou od podlahy stúpa. Stupne lavíc
umoţňujú vybrať si najvhodnejšiu teplotu. Podľa Smerníc o hygienických poţiadavkách na
zriaďovanie a prevádzku verejných sáun teplota meraná 1 ml od tepelného zdroja vo výške 150 cm
a 20 cm od steny nemá byť > 80 °C a relat. vlhkosť > 15 %. Hodnoty absol. vlhkosti potiarne by mali
-3
byť 40 – 60 g.m .
Indikácie – akút. a chron. katary horných dýchacích ciest, funkčné obehové poruchy, mierne
reumatické choroby, zle sa hojace rany, migréna, chron. ekzémy, psoriáza, klimakterické ťaţ-kosti,
urtikária.

Kontraindikácie – vek > 60 r., dekompenzácia srdca, zápalové a degeneratívne choroby srdca a
obličiek, stav po infarkte myokardu do 6 mes., hypertenzia > 26, kPa (200 Torr), epilepsia, akút.
infekčné choroby, tbc, choroby očí a ťaţké neurovegetatívne poruchy.
Saundersov príznak →príznaky.
Saundersova červená – jadrové drevo z východoindického stromu Pterocarpus santalinus L.,
Leguminosae. Obsahuje santalín, santalový pterokarpín, tanín a ţivicu.
sauriasis, si, f., sauroderma, tis, n. – [g. saurus jašter, g. derma koţa] sauriáza, vrodená dermatóza, nápadne suchá, drsná koţa s nadmerným rohovatením a tvorením šupiniek, kt. budia
dojem koţe jaštera (ischthyosis serpentina).
®

Saurol – antiseptikum, →ichtamol.
sauro|pterygia – plazy prispôsobené vodnému spôsobu ţivota; ţili v triase do konca kriedy. Patrili
sem Plesiosaury, kt. mali na rozdiel od ichtyosaurov hlavu na dlhom pohyblivom krku.
Saussure, Nicolas Théodore de – (1767 – 1845) švajč. botanik, chemik a fyziológ; spolu s J.
Senebierom dokázal fotosyntézu.
®

Sauteralgyl (Sauter) – narkotické analgetikum; →meperidín.
®

Sauterazid – tuberkulostatikum; →izoniazid.
®

Savac (Am. Cyanamid) – rtg kontrastná látka; →jodopyracet.
savana – trávnatá formácia, kt. vzhľad určujú tvrdé, vysoké trávy s ojedinelými stromami a krami.
®

,

,

Savapyrin – močové antiseptikum; 2,6-diamino-2 -butyloxy-3,5 -azopyridín.
®

Saventrine (Pharmax) – sympatikomimetikum; →izoproterenol.
®

Savey (Du Pont) – akaricídum; hexytiazox.
savín – mladé výhonky borievky (Juniperus sabina L., Cupressaceae). Obsahuje 2 – 4 % prchavých
olejov, tanín, savinín, podofylotoxín. Emenagogum, anthelmintikum, antireumatikum.
®

Savinase Prick Test Antigen plv. (Procter and Gamble) – imunopreparát na testovanie
precitlivenosti zamestnancov výrobných závodov.
®

Sawacillin (Fujisawa) – antibiotikum; amoxicilín.
saxaul – Haloxylon, dôleţitá drevina ázijských púští z čeľade mrlíkovitých (Chenopodiaceae).
Saxifragaceae – lomikameňovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, obyčajne trvácich bylín, prevaţne
so striedavými listami. Pravidelné kvety sú päťopočetné a obojpohlavné. Plodom je toboľka, zriedka
mechúrik. Rastú takmer po celom zemskom povrchu (~ 80 rodov, 1200 druhov). Z druhov rodu
lomikameň (Saxifraga) najčastejší je lomikameň zrnitý (Saxifraga granulata) na lúkach rastie
lominkameň vţdyţivý (Saxifraga aizoon). Extrakty z lomikameňa sa pouţívali na rozpúšťanie
močových konkrementov. Okrasnými rastlinami sú bergénia tučnolistá (Bergenia crassifolia) a
astilba (Astilbe).
®

Saxin (Burroughs Wellcome) – sladidlo; sacharín.
2+

saxitoxín – paralytický toxín kôrovcov (Crustacea), STX, [C10H17N7O4] , Mr 299,30; vysoko účinný
neurotoxín produkovaný Gonyaulax catenella a G. tamarensis (Dinoflagellata). Ich konzumácia
kalifornskym Mytilus californicus, aljašskym Saxidomus giganteus a lastúrnikmi zapríčiňuje ich
toxickosť. S rozmnoţením jedovatých kôrovcov rodu Gonyaulax súvisí sfarbenie vody (,,červený
+
príliv“). S. sa pouţíva v neurochemickom výskume. S. je jed Na -kanála bunkových membrán. Otrava
vzniká po poţití kontaminovaných kôrovcov. Je to toxín Dinoflagellate (Gonyaulax) heterocyklického

+

+

guanidínového typu. Viaţe miesto 1 v napäťovo závislom Na -kanáli a blokuje vtok Na . Otrava sa
prejavuje rýchlo tŕpnutím pier, jazyka, končatín, svalovou slabosťou (končatiny, bulbárne a dýchacie
svaly), šľachové reflexy sú zachované. Prítomné bývajú arytmie. Úprava
sa dostavuje 4 aţ 5 d. Dfdg. treba otravu tetrodoxínom a krabmi.
Elektrofyziol. sa prejavuje spomalením NCV, dlhými latenciami,
zníţenými motorickými a senzorickými potenciálmi, blokádou vedenia.
Morfol. zmeny nebývajú.
Saxitonín
®

Saxizon (Nikken) – glukokortikoid; hydrokortizón 21 sukcinát sodný.
®

Saxol – laxatívum; parafín.
®

Saxoline – lubrikans, masťový základ; parafín.
®

Sayfos (Chipman) – insekticídum, akaricídum; menazón.
Saykov test – [Sayk, Johannes, *1923, rostocký neurológ] cytol. analýza likvoru po sedimentácii v
špeciálnej komôrke.
Sayreov korzet – [Sayre, Lewis A., 1820 – 1900, newyorský chirurg] ortopedický sadrový korzet.
Sayreov obväz – [Sayre, Lewis A., 1820 – 1900, newyorský chirurg] náplasťový obväz pri zlomenine
kľúčnej kosti.
Sazio

®

(Scharper) – algínová kys.

SB
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sb – chem. značka antimónu (stíbium).
SBA – skr. angl. soya bean agglutinin, aglutinín zo sójových bôbov; →lektíny.
SBR – skr. nem.. Schaf-Blutkörperchen-Agglutinationsreaktion aglutinačná reakcia ovčích erytrocytov;
Waalerov-Roseho test.

SC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sc – chem. značka skandia (scandium).
s. c. – skr. l. subcutaneus podkoţný.
®

Scabanca (Anca) – skabicídum, pedikulicídum; benzylbenzoát.
scabi|cidus, a, um – [l. scabies svrab + l. caedere zabíjať] skabicídny, (prostriedky) proti svrabu.
scabies, ei, f. – [l.] svrab.
scabiolidum – skabiolid.
scabio|phobia, ae, f. – [l. scabies svrab + g. fobos strach] skabofóbia, chorobný strach pred
svrabom.
scabrities, ei, f. – [l. scaber drsný] zdrsnenie, zrohovatenie koţe. Scabrities unguium – patol. rozvláknenie nechtov; por. pachyonychia.
scala, ae, f. – [l.] schody, škála, rebrík, stupnica.
scaleno|tomia, ae, f. – [l. m. scalenus šikmý sval + g. tomé rez] skalenotómia, chir. preťatie šikmého
svalu.

scaleno|vertebralis, e – [l. m. scalenus šikmý sval + l. vertebra stavec] skalenovertebrálny, leţiaci pri
šikmom svale a stavci.
scalenus, a, um – [l.] šikmý, nepravidelne trojhranný, nerovnoramenný. Musculus scalenus – šikmý
sval na krku.
scaling up – [angl. rozšírenie] farmaceutický postup pri zmene výroby z laborat. do prevádz-kovej
formy, pri kt. sa môţu vyskytnúť ťaţkosti, kt. laborat. výskum nepredpokladal.
scalpelum, i, n. – [l.] skalpel, chir. nôţ.
scan – [angl. prehliadať] sken, snímka získaná pri scintigrafickom vyšetrení orgánu pouţitím
rádioizotopu, kt. je viazaný na vhodný nosič.
®

Scandicain (Bofors) – lokálne anestetikum; mepivakaín.
®

Scandine (Zambon) – kardiotonikum; ibopamín.
scandium →skandium.
®

Scandonest 3 % inj. (Septodont) – Mepivacaini hydrochloridum 54 mg + izotonický rozt. pH 6,4 aţ
6,8 ad 1,8 ml; lokálne anestetikum, stomatologikum.
®

Scandonest 2 % Special inj. (Septodont) – Mepivacaini hydrochloridum 36 mg + Epinephrinum
(Adrenalinum) 18 mg + izotonický rozt. ad 1,8 ml; lokálne anestetikum, stomatologikum.
scanner – [angl. scan prehliadať] skener.
Scanzoniho manéver – [Scanzoni, Frederich W., 1821 – 1891, gynekológ a pôrodník pôsobiaci vo
Würzburgu a Prahe] →manéver.
scapha, ae, f. – [g. skafé] skafa, čln, lodička, vyhĺbenina, rýha, jama; ryha pozdlţ helixu a anthelixu
ušnice.
scaph|oideus, a, um – [g. skafé + g. eidos podoba] skafoidný, lodičkovitý, člnkovitý.
scapho|cephalia, e, f. – [g. skafé + g. kefalé hlava] skafocefália, dlhá, úzka lebka so sklonenými
stranami následkom predčasného skostnatenia šípového šva.
Scaphopoda – zubovky, morské mäkkýše. Ţijú obyčajne pri dne. Majú rúrkovitú schránku, na
obidvoch koncoch otvorenú, podobnú klu. Zadný koniec je uţší ako predný. Na širšom konci je
predná časť tela a noha, kt. sa zahrabávajú do piesku. Nemajú vyvinutú hlavu. Nad nohou je ústny
chobot, v 2 koţných záhyboch vyrastajú 2 skupiny dlhých ramien, kt. chytajú potravu. Z
oplodneného vajíčka sa lahne larva, kt. ţije pelagicky. Z. obyčajná (Dentalium vulgare) ţije v
Atlantickom oceáne a Stredozemnom mori.
scapula, ae, f. – [l.] skapula, lopatka, plochá, trojhranná kosť s okrajom vnútorným (margo
vertebralis), vonkajším (margo lateralis) a horným (margo superior s. cranialis). Okraje prechádzajú
do seba v uhloch: hornom (angulus superior s. cranialis), vonkajšom (angulus lateralis) a dolnom
(angulus inferior s. caudalis).
Chrbtová strana lopatky (facies posterior s. dorsalis) je rozdelená hrebeňom (spina scapulae) na 2
nerovnako veľké jamy, fossa suprasipinata et infraspinata. Hrebeň lopatky sa začína na
vertebrálnom okraji lopatky malým, trojhranným políčkom, na ţivom hmatateľným, postupne sa
zvyšuje a na vonkajšiu vybieha do naplecového výbeţka (acromion), kt. sa otáča dopredu. Hrebeň
lopatky je na ţivom hmatateľný, rovnako ako vonkajší okraj nadplecka, kt. sa preto pouţíva ako
orientačný miesto pri meraní šírky ramien (distantia biacromialis) aj dĺţky hornej končatiny (od
akromia ku koncu 3. prsta).

Akromion má samostatné osifikačné centrum a zostáva niekedy oddelené chrupkou al. väzivom od
spina scapulae trvale, čo sa opisuje ako tzv. os acromiale.
Na kraniálnom okraji lopatky je plytká incisura scapulae, doplnená za čerstva väzom, lig. transversum
scapulae, do otvoru, ktorým prechádza n. suprascapularis. Navonok od incisura scapulae vystupuje
zobcovitý výbeţok (proc. coracoideus), zahnutý ventrolaterálne. Na ňom sa začína lig.
coracoacromiale, lig. coracohumerale a svaly: m. pectoralis minor, m. coracobrachialis a caput breve
m. bicipitis.
Proc. coracoideus má samostatné osifikačné jadro a predstavuje zakrpatenú časť lopatkového
pletenca. Pri niţších stavovcoch tvorí kostrovú zloţku, kt. siaha aţ k hrudnej kosti a spolu s kľúčnou
kosťou uzatvára otvor, kt. zodpovedá foramen obturatum na panvovej končatine. Aj v embryu človeka
dosahuje základ korakoidu skoro aţ k okraju základu mostíka. Na kĺbovom uhle lopatky je plytná
fossa articularis, hruškovitého obrysu. Na jej kraniálnom o okraji je tuberositas supraarticularis (kde sa
začína caput longum m. bicipitis), na kaudálnom okraji je tuberositas infraclavicularis (kde sa začína
caput longum m. tricipitis). Pod kĺbovou jamkou je lopatka zúţená do collum scapulae.
Vonkajší okraj lopatky je zhrubnutý; začínajú sa tu svaly (od hornej štvrtiny m. triceps, od stredných
dvoch tretín m. teres minor a od dolnej štvrtiny m. teres major).
Vertebrálny okraj lopatky je skoro rovný al. mierne vydutý. Upína sa tu m. rhomboideus a začína sa tu
m. serratus lateralis. Kraniálny uhol lopatky býva mierne zosilnený (úpon m. levator scapulae).
Vnútorná strana lopatky, facies costalis, privrátená k rebrám, je mierne vyhĺbená a má 3 – 4 drsné
čiary (lineae musculares), kt. sa zbierajú smerom k vonkajšiemu uhlu. Sú to miesta, kde sa pripínajú
šľachovité septá podlopatkového svalu (m. subscapularis). Keďţe lopatka sa na ostatnú kostru pripája
len svalmi, je jej poloha menlivá. Pri končatine voľne vedľa tela visiacej ide vertebrálny okraj lopatky
paralelne s chrbticou a premieta sa na 2. aţ 7. rebro.
Obr. Scapula. Vľavo hore: lopatka pravej strany, zozadu; vpravo dole – lopatka pravej strany, kostálna plocha.
4 – facies costalis (f. anterior, plocha privrátená k rebrám; B); 5 – fossa subscapularis (vyhĺbenie na facies
costalis; B); 6 – facies posterior
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privrátený k chrbtici; A, B); 14 – margo lateralis (vonkajší okraj lopatky, privrátený k ramennej kosti a
podpazuochovej jame; A, B); 15 – margo superior (horný okraj lopatky; A, B); 16 – incisura scapulae (zárez na
hornomm okraji lopatky, tesne mediálne pri proc. coracoideus; prechádza tade n. suprascapularis; A, B); 17 –
angulus inferior (dolný uhol lopatky; A, B); 18 – angulus lateralis (vonkajší uhol lopatky; A, B); 19 – angulus
superior (horný uhol lopatky, medzi vnútorným a horným okrajom; A, B); 20 – cavitas glenoidalis (kĺbová jamka
ramenného kĺbu; B); 21 – tuberculum infraglenoidale (drsné vyvýšenie pod kĺbovou jamkou; začína sa tu dlhá
hlava m. biceps brachii; B); 22 – tuberculum infraglenoidale (hrbolček nad kĺbovou jamkou, kde sa začína dlhý
m. biceps brachii; B); 23 – collum scapulae (krček lopatky, mierne zúţenie mediálne od okraja kĺbovej jamky;
A, B); 24 – proc. coracoideus (zobcovitý výbeţok, hákovitý výbeţok z horného okraja lopatky, kt. smeruje
dopredu, tesne laterálne od incisura scapulae; naň sa upína m. pectoralis minor, začína sa na ňom krátka
hlava m. biceps brachii a m. coracobrachialis; A, B)

Osifikácia – v chrupkovitej lopatke sa zjavuje hlavné osifikačné jadro koncom 32. fetálneho mes.,
blízko collum scapulae a táto oblasť sa rýchlo rozširuje; u novorodenca sú ešte chrup-kovité časti vo
fossa articularis, chrupavčitý je akromion a proc. coracoideus. Vertebrálny okraj lopatky ostáva
chrupavčitý ešte dlho po narodení. V proc. coracoideus sa zjavuje osifikačné jadro v 1. – 2. r. Ďalšie
jadro (subkorakoid) sa zjavuje u dievčat okolo 10. r, u chlapcov po 12. r. (z neho osifikuje aj
proximálny okraj kĺbovej jamky). Okolo 16. r. sa zjavuje prídavné jadro na konci konvexného okraja
proc. coracoideus. Na kaudálnom okraji jamky je v puberte samostatná kostná oblasť, kt. skoro
splýva s telom lopatky. Akromion má 2 al. 3 variabilné jadrá medzi 13. – 16. r. Po 16. r. zrastá
akromion s lopatkou. Nezrastený akromion sa javí ako samostatné os acromiale (~ 6 %). Doplnkový
osifikačný lem na vertebrálnom okraji a na kaudálnom uhle lopatky sa zjavuje v 15. – 18. r. a skoro
potom zrastá s lopatkou.
Scapulae alatae – krídlovito odstávajúce lopatky, vyskytujú sa pri leptozómnej konštitúcii, obrne m.
serratus, dystrophia musculorum progressiva a i. systémových myatrofiách ramen-ného pletenca.
Scapula elevata →Sprengelova choroba.
scapul|algia, ae, f. – [l. scapula lopatka + g. algos bolesť] skapulalgia, bolesť v oblasti lopatky.
scapularis, e – [l. scapula lopatka] skapulárny, lopatkový.
scapul|ectomia, ae, f. – [l. scapula lopatka + g. ektomé odstrániť] skapulektómia, chir. odstránenie
lopatky al. jej časti.
scapulo|clavicularis, e – [l. scapula lopatka + l. clavicula kľúčna kosť] skapuloklavikulárny, týkajúci
sa lopatky a kľúčnej kosti.
scapulo|costalis, e – [l. scapula lopatka + l. costa rebro] skapulokostálny, týkajúci sa lopatky a rebra.
scapul|odynia, e, f. – [l. scapula lopatka + g. odyné bolesť] skapulodýnia, bolesť v oblasti lopatky.
scapulo|humeralis, e – [l. scapula lopatka + l. humerus ramenná kosť] skapulohumerálny, týkajúci sa
lopatky a ramennej kosti.
scapulo|pexis, is, f. – [l. scapula lopatka + g. pexis upevnenie, spevnenie] skapulopexia, chir.
spevnenie lopatky.
scapulo|thoracicus, a, um – [l. scapula lopatka + g. thóráx hrudník] skapulotorakálny, týkajúci sa
lopatky a hrudníka.
scapus, i, m. – [l.] výčnelok, kmeň, valec.
Scarabeidae – chrobákovité. Čeľaď hmyzu z radu chrobákov. Patria sem zavalité chrobáky
podlhovasto a guľovito valcovitého tela, s lomenými vejárovitými a široko lupienkovitými tykadlami.
Prvý pár nôh je hrabavý. Larvy sú tlsté, valcovité, oblúkovito zahnuté na brušnú stranu (tzv.
pandravy). Obţierajú korienky rastlín, sú preto veľkými škodcami v poľnohospodárstve a lesníctve.

Imága sa tieţ ţivia listami kríkov a stromov. Iné druhy sú neškodné, ţivia sa trusom, kt. si formujú
do guličiek al. zaťahujú do vyhrabaných chodbičiek, kde nakladú vajíčka a na povrchu uzavierajú
zátkou. K chrobákovitým patrí napr. chrúst obyčajný a chrústik letný. Škodlivý je listokaz záhradný
(Phylloptera horticola), poletuje v lete odpoludnia v záhradách po ovocných stromoch a v lesoch po
listnatých stromoch. Lajniak obyčajný (Geotrupes stercorarius) má čiernu spodnú hrudnú a brušnú
stranu. Hlava, štít a krovky sú modročierne, lesklé a pozdĺţne jemne a husto ryhované. Lieta v
podvečer a vyhľadáva hovädzí a konský trus, kde vyhrabáva chodbičky, v kt. sa vyvíjajú larvy.
scarificatio, onis, f. – [l. scarificare škriabať] skarifikácia, narezanie drobnými povrchovými rezmi.
scarlatina, ae, f. – [persky sakirlát červená farba] →šarlach.
scarlatini|formis, e – [scarlatina + l. forma tvar, podoba] skarlatiniformný, podobný šarlachu.
scarlatino|ides, es – [scarlatina + g. eidos podoba] skarlatinoidný, podobný šarlachu.
scarlatinosus, a, um – [persky sakirlát červená farba] skarlatínový, šarlachový.
scarlet red – šarlachová červená.
Scarpov trojuholník – [Scarpa, Antonio, 1752 – 1832, modenský anatóm a chirurg] trigonum
femorale.
scat|acratia, ae, f. – [g. skór-skatos výkal + g. akrateiá nekontrolovanosť] skatakracia, inkontinencia,
neudrţanie stolice.
scat|aemia, ae, f. – [g. skór-skatos výkal + g. haima-haimatťos krv] skatémia, intoxikácia črevným
obsahom.
scato|phagia, ae, f. – [g. skór-skatos výkal + g. fagein zjesť] skatofágia, jedenie črevného obsahu,
stolice.
scato|philia, ae, f. – [g. skór-skatos výkal + g. filos milý] skatofília, perverzná záľuba pre špinu.
scato|scopia, ae, f. – [g. skór-skatos výkal + g. skopein pozorovať] skatoskopia, vyšetrenie stolice
pohľadom.
scatula, ae, f. – [l.] škatuľa, škatuľka.
ScD – skr. angl. Doctor of Science doktor vied.
ScDA – skr. l. scapulodextra anterior (positio) pravá lopatková predná (poloha plodu).
ScDP – skr. l. scapulodextra posterior (positio) pravá lopatková zadná (poloha polodu).
Scedosporium – nepravá huba z triedy Hyphomycetes; je anamorfná s Pseudoallescheria; starší
názov Monosporium. Scedosporium apiospermium – anamorf Pseudoallescheria boydii; pôvodca
mycetómu.
scel|algia, ae, f. – [g. skelos noha + g. algos bolesť] skelalgia, bolesti v nohách.
sceletisatio (onis, f.) intrauterina – [l. sceletum kostra] vnútromaternicová skeletizácia, rozklad
mäkkých častí plodu v maternici aţ na kosti.
sceleto|logia, ae, f. – [l. sceletum kostra + g. logos náuka] skeletológia, náuka o kostre.
sceleto|topia, ae, f. – [l. sceletum kostra + g. topos miesto] skeletotopia, určovanie polohy orgánu
priemetom na okolité časti kostry.
sceletum, i, n., sceletus, i, m. – [g. skeleton kostra] →skelet.
scelo|tyrbe, es, f. – [g. skelos noha + g. tyrbé porucha] skelotyrbe, spastická obrna dolných končatín.

scelus, i, m. – [l.] 1. zločin, zločinnosť; 2. odchýlka, ohyb.
Scelus suillum – vírus pseudobesnoty. Patrí do podčeľade a Herpetoviridae, pôvodca Aujeszkyho
choroby, Ø 100 aţ 200 nm.
®

Scepter (Am. Cyanamid) – herbicídum; imazachín.
sciaticus, a, um – [g. ischiadikos bedrový] sciatický, ischiadický, bedrový, vzťahujúci sa na bedro.
SCID – skr. angl. severe combined immunodeficiency ťaţká kombinovaná imunodeficiencia
s postihnutím bunkovej i humorálnej imunnity. Od narodenia býva vysoká vnímavosť k infekciám,
v krvi je výrazne zníţený počet leukocytov (lymfopénia), imunoglobulínov a i. Jestvujú viaceré
foprmy, podmienené mutáciou, napr. reťazca  pre IL-2 (IL-2R, CD132), tzv. SCID viazaná na
chromozóm X s agamaglobulínémiou, lymfopéniou a vysokou vnímavosťou k baktériovým,
vírusovým a mykotickým infekciám. Inou príčinou je mutácia adenozíndeaminázy (ADA), kinázy
JAK3, receptora pre IL-7 a i. Th. spočíva v transplantácii kostnej drene, kmeňových buniek,
perspektívne génovej th.
sciens, entis – [l. scire vedieť] vediaci, vedomý.
scientia, ae, f. – [l. scire vedieť] znalosť, učenosť.
scier|opia, ae, f. – [g. skieros tienistý + g. óps-opsis videnie] porucha videnia, pri kt. sa objekt javí ako
zatienený.
scifluorfén – herbicídum; acifluorfén.
scilabióza – syn. glukozidoramnóza; 6-deoxy-4--D-glukopyranozyl-L-manóza, C12H22O10, vzniká
kyslou hydrolýzou scilarénu; kardiotonikum.
Scilabióza

scilarén – zmes glykozidov scilarénu A a B (2:1), získaná z morskej cibule [Scilla maritima (L.) Baker,
Liliaceae). Scilarén A – glukoproscilaridín A, transvaalín, C36H52O13, Mr
692,78. kryštáliky veľmi horkej chuti. Scilarén B je vo vode rozp. zmes
glukozidov, kt. zostáva po extrakcii s. A.
Scilarén

scilarozid

–

(3,6)-6-(acetyloxy)-3-(-D-glukopyranozyloxy)-8,14-dihydroxybufa-4,20,22-trienolid,
C32H44O12, Mr 620,67; glykozid z morskej cibule [Urginea (Scilla)
maritima (L.) Baker, Liliaceae].

Scilarozid

scilla (squilla) ae, f. – [l.] morská cibuľa; malý kráb.
®

Scillacrits (Drago) – kardiotonikum; proscilaridín.
®

Scilla ,,Didier“ – kardiotonikum; proscilaridín.
scillismus, i, m. – [l. scilla cibuľa] otrava morskou cibuľou.
Scincidae – scinkovité. Sú to plazy so slabo vyvinutými končatinami. Telo pokrývajú lesklé hladké
šupíiny. U nás ţije krátkonôţka štíhla (Ablepharus kitaibelli) na teplých miestach. Je asi 10 cm dlhá.
Končatiny sú od seba vzdialené. Je vajcorodá (na rozdiel od iných ţivorodých druhov).
scinkovité – Scincidae.
®

Scinnamina – antihypertenzívum; rescinamín.
®

Scintadren – selenometylnorcholesterol.
scinti- – prvá časť zloţených slov z l. scintilla iskra.
scinti|grafia – [scintigraphia] gamagrafia, zobrazovacia metóda, pri kt. sa do organizmu vpra-vuje
rádioizotop emitujúci ţiarenie , kt. hromadenie v orgánoch sa graficky zaznamenáva;
→zobrazovacie metódy.
scinti|gramma, tis, n. – [scinti- + g. gramma
sledovanom orgáne (gamagram).
scinti|graphia, ae, f. – [scinti- + g. grafein písať] →scintigrafia.
scintilačný detektor – zákl. prvok detekčnej techniky pri →scintigrafii; →zobrazovacie metódy.
scintilátor – interakcia ionizujúcej častice al. fotónu s atómami scintilátora spôsobuje ich excitáciu s
následným vyţiarením energetického kvanta – scintilácia.
scinti|llans, antis – [l. scintilla iskra] iskriaci..
scintillatio, onis, f. – [l. scintilla iskra] iskrenie; 1. svetelné záblesky, kt. vznikajú v niekt. látkach
(scintilátoroch) pri prelete nabitých častíc; 2. subjektívny pocit videnia iskier.
®

Scintimun CEA inj. sicc. (Behringwerke) – rádionuklidové diagnostikum na scintigrafické vyšetrenie
malígnych nádorov, najmä kolorektálných. Zloţenie: 1. fľaštička: Anticorpus mo-noclonalis 431/26 2
g + Natrii hydrogenphosphas 1,42 mg + Natrii dihydrogenophosphas 0,6 mg + Sorbitolum 2 mg. 2.
fľaštička: Tetranatrii propantetrahyphosphas dihydricus 2,7 mg + Stannosi chloridum dihydricus 0,12
99m
mg + Natrii chloridum 0,2 mg). Po redukcii technicistanu ( Tc) sodného cínnatými iónmi sa
99m
pomocou propántetrafosfonátu viaţe
Tc na monoklo-novú protilátku, kt. vykazuje špecifickú
reaktivitu s CEA, väzbou na bunkovú membránu.
®

Scintimun Granulocyt inj. sicc. (Behringwerke) – rádionuklidové diagnostikum na scintigrafické
vyšetrenie kostnej drene, najmä pri podozrení na metastázy v dreni. Zloţenie: 1. fľaštička:
Anticorpus monoclonalis 250/183 1 m g + Natrii hydrogenphosphas 1,42 mg + Natrii
dihydrogenophosphas 0,6 mg + Sorbitolum 2 mg. 2. fľaštička: Tetranatrii propantetrahyphosphas
dihydricus 2,7 mg + Stannosi chloridum dihydricus 0,12 mg + Natrii chloridum 0,2 mg). Po redukcii
99m
99m
technicistanu ( Tc) sodného cínnatými iónmi sa pomocou propántetrafosfonátu viaţe
Tc na
monoklonovú protilátku, kt. vykazuje špecifickú reaktivitu s > 90 % granulocytov v krvi, príp. s
myelocytmi v kostnej dreni.
scirrh|oides, es – [g. skirrhos tvrdý + g. eidos podoba] scirhoidný, skirhoidný, podobný skirhu.
scirrh|oma, tis, n. – [g. skirrhos tvrdý + -oma bujnenie] skirhóm, skirózny karcinóm.

scirrh|ophthalmia, ae, f. – [g. skirrhos tvrdý + g. ofthalmos oko + -ia stav] skiroftalmia, skirhózny
karcinóm oka.
scirrhosus, a, um – [g. skirrhos tvrdý] scirhoidný, skirhózny, tvrdý.
scirrhus, i, m. – [g. skirrhos tvrdý] scirhus, skirhus, tuhý, fibrózny karcinóm s nadmernou tvorbou
väzivového tkaniva.
Scirrhus diffusus (ventriculi) – difúzna nádorová infiltrácia ţalúdkovej steny s tvorbou väziva.
scissura, ae, f. – [l. scindere štiepať, trhať] štiepenie, krájanie, trhlina, rázštep, štrbina.
scissus, a, um – [l. scindere štiepať, trhať] rozštiepený.
Sciuridae – vevericovité, hlodavce s dlhým huňatým chvostom. Patrí sem veverica obyčajná
(→Sciurus vulgaris). Svišť vrchovský (Marmota marmota) je veľký ako zajac, ţije v norách
v Tatrách, zimu prespáva, obyčajne od septembra do apríla. Syseľ (Citelus) ţije v norách, zimu
prespáva.
Sciurus vulgaris – veverica obyčajná. Hlodavec z čeľade vevericovitých (→Sciuridae). Ţije na
stromoch v lesoch, má dlhý huňatý chvost, na ušiach štetôčky a na prstoch ostré pazúriky, kt. jej
pomáhajú pri pohybe po stromoch. Ţije v dutinách stromov, kde si robí zásoby na zimu z lesných
plodocv, orieškov a húb. Zimu neprespáva, iba drieme. Ţiví sa semenami, hniezdi v opustených
hniezdach vtákov. U nás sa vyskytujú 2 farebné formy: hrdzavá a čierna.
ScLA – skr. l. scapulolaeva anterior (positio) ľavá lopatková predná (poloha plodu).
®

Sclane – antihyperlipoproteinemikum; →triparanol.
ScLC – skr. l. smal cell lung carcinoma malobunkový karcinóm pľúc.
sclera, ae, f. (tunica) – [g. skleros tvrdý] skléra, očné bielko, vonkajší nepriehľadný fibrózny obal oka,
vonkajšia vrstva bulbu oka, skelet bulbu. Zaujíma ~ 4/5 povrchu bulbu. Skladá sa z lamelózne
usporiadaného fibrilárneho väziva, prepleteného vo všetkých smeroch. Pre malé mnoţstvo ciev má
šľachovitý vzhľad a mliečne bielu farbu. V detstve je tenká a presvitajúca cievovka jej dáva
namodralý nádych, v starobe sa v nej ukladajú zrniečka tuku, a tak nadobúda naţltlý odtieň. Hrúbka
s. je najväčšia pri zadnom póle (1 – 2 mm), pred ekvátorom v miestach úponu svalových šliach sa
stančuje aţ na 0,4 mm a pri okraji rohovky je ~ 0,6 mm.
Nazálne od zadného pólu v mieste, kde z bulbu vystupujú nervové vlákna (fasciculus opticus) je
skléra rešetovite prederavená (area cribriformis sclereae). V okolí sú drobné otvorčeky, emissaria
posteriora pre prestup aa. choriodeae et iridis, nn. ciliares breves et longi; za ekvátorom sú
emissaria aequatorialia, kade z bulbu vystupujú vv. chorioideae majores (vv. vorticosae) a
v blízkosti okraja rohovky jemné emissaria anteriora pre prestup drobných ciev.
Na povrchu skléry je riedke episklérové väzivo, preloţené systémom štrbín, spatium circumbulbare
(spatium interfasciale Tenoni), kt. oddeľujú s. od capsula bulbi (fascia bulbi Tenoni). Capsula bulbi
je tuhá, väzivová blana, kt. pokrýva bulbus v rozsahu skléry. Pri ekvátore je najhrubšia, vpredu sa
stenčuje a vzadu prechádza do väzivového obalu fasciculi optici. Moţno ju prirovnať ku kĺbovej
jamke, v kt. sa bulbus pohybuje všetkými smermi. Umoţňuje to riedke spatium circumbulbare.
Zvonka súvisí capsula bulbi s tukovým vankúšom očnice.
Vnútornú plochu skléry oddeľuje od cievovky tenká vrstvička riedkeho väziva, kapilárny lymfatický
priestor (spatium perichorioideum) a obsahuje chromatofory, kt. pigment podmieňuje hnedé
sfarbenie tejto vrstvičky (odtiaľ názov lamina fusca sclerae).
Na skléru sa upínajú okohybné svaly. Cez šikmé kanáliky v s. (emisáriá) prestupujú cievy a nervy,
kt. slúţia na výţivu vnútroočných štruktúr. V blízkosti zadného pólu je lamina cribrosa sclerae, kt.

slúţi na výstup vláklen zrakového nervu z bulbu. Prednú 1/5 plochy skléry tvorí priehľadná
→rohovka.
Sklérou prestupuje mnoţstvo ciev, smerujúcich do strednej vrstvy bulbu, v sklére sa však
nerozvetvujú, ani do nej nevydávajú svoje vetvičky. S. je teda prakticky bezcievna a vyţivuje sa
najmä z jemnej episklérovej cievnej siete. Lymfatické cievy v sklére nie sú prítomné. Skléru inervujú
ciliárne nervy.
scler/o- – prvá časť zloţených slov z g. skleros tvrdý.
scler|aden|itis, itidis, f. – [scler- + g. aden ţľaza + -itis zápal] skleradenitída, zápalové stvrdnutie
ţliaz.
scler|ectasis, is, f. – [scler- + g. ektasis rozšírenie] sklerektázia, ohraničené vyklenutie očného bielka.
scler|ema, tis, n. – [scler- + l. oedema opuch] sklerém, stvrdnutie tkaniva, osobitne koţe.
Scleremia adiposum – s. neonatorum, Underwoodova choroba, ťaţká, niekedy fatálna porucha
tukového tkaniva postihujúca najmä predčasne narodených novorodencov s ťaţkými chorobami.
Postihnutá koţa je difúzne indurovaná, chladná, ţltkastej farby, tuhá.
Scleremia adultorum – scleredema.
scler|encephal|ia, ae, f. – [scler- + g. enkefalos mozog + -ia stav] sklerencefália, skleróza mozgu.
scler|iri|tomia, ae, f. – [scler- + l. iris dúhovka + g. tomé rez] skleriritómia, chir. preťatuie skléry a
dúhovky pri prednom stafylóme.
scleritis, itidis, f. – [scler- + -itis zápal] skleritída, zápal očného bielka. Môţe byť povrchový
(episcleritis) al. hlboká, kt. vyvoláva stenčenie a vyklenutie bielka. Môţe sa vyskytovať izolovane al. s
keratitídou al. uveitídou.
Scleritis annularis – skleritída vo forme prstenca okolo limbus corneae.
Scleritis anterior – zápal bielka naliehajúceho na limbus corneae.
Scleritis gelatinosa – obyčajne bilaterálna skleritída, kt. zanecháva zhrubnutie periférie bielka.
Scleritis necroticans – skleromalácia.
Scleritis nodularis – skleritída, kt. sa vyznačuje lokalizovanými tmavými škvrnami v prednej časti
bielka, kt. podmieňuje zviditeľnenie chorioidey cez transparentnú skléru.
Scleritis posterior – skleritída, kt. postihuje zadnú časť bielka, vagina bulbi a pod ňou leţiacu
cievnatku a sietnicu.
sclero|conjunctiv|itis, itidis, f. – [sclero- + l. conjunctiva spojivka + -itis zápal] sklerokonjunktivitída,
zápal bielka a spojovky.
sclero|dactyl|ia, ae, f. – [sclero- + g. daktylos prst + -ia stav] sklerodaktýlia, stuhnutie prstov,
,,drápovitá ruka“, príznak typický pre sklerodermiu.
sclero|derma, tis, n. – [sclero- + g. derma koţa] →sklerodermia.
Sclero|dermatacae – pestrecovité. Čeľaď triedy bazídiových húb. Má nadzemnú plodnicu s vyvinutou
a hrubou zákrovkou. Vnútro plodnice (gleba) pozostáva takmer len z bazídií a po dozretí
sa premení na prašnú hmotu. Pestrec obyčajný (Scleroderma vulgare) sa pouţíva ako
korenina (nepravá hľuzovka), vo väčšom mnoţstve je jedovatý.
Obr. Scleroderma vulgare (pestrec obyčajný)

sclero|dermatitis, itidis, f. – [sclero- + g. derma koţa + -itis zápal] →sklerodermatitída.

sclero|dermato|myos|itis, itidis, f. – [sclero- + g. derma koţa + g. mýs-myos sval + -itis zápal]
→sklerodermatomyozitída.
sclero|dermia, ae, f. – [sclero- + g. derma koţa + -ia stav] →sklerodermia.
Sclerodermia circumscripta – ohraničená sklerodermia, koţná choroba s tvorbou ojedinelých al.
viacpočetných loţísk na koţi.
Sclerodermia diffusa progressia – difúzna progresívna sklerodermia, systémová sklerodermia,
progresívna systémová skleróza, choroba väziva, kt. postihuje koţu i vnútorné orgány (paţerák,
črevá, pľúca, srdce a obličky) zápalovými, fibrotickými a degeneratívnymi zmenami, so
sprievodnými cievnymi poruchami. Vyskytuje sa v kaţdom veku, najmä však u ţien vo fertilnom
období.
Klin. obraz – iniciálnym prejavom je väčšinou Raynaudov fenomén (paroxyzmový vazospazmus
prstov s ich zbelením vplyvom chladu). Pri akroskleróze je koţa prstov rúk spočiatku zdurená
(párkovité prsty), neskôr sa stáva tuhou, napnutou, nedá za zriasniť, postupne sklerotizuje koţa
chrbta rúk, predlaktí, ramien, tváre (mikrostómia), nôh a predkolení. Na postihnutej koţi sa tvoria
teleangiektázie (tvár, predlaktia, prsty), ojedinele tmavé pigmentované škvrny, v podkoţí vznikajú
kalcifikácie.
Tzv. sy. CREST (skr. angl. calcinosis–Raynaud–esophagus–teleangiectasia) sa spája s tvorbou
anticentromérových protilátok; býva benígnejší. Centrálnu formu charakterizuje sklerotizácia koţe
hrudníka, brucha, príp. stehien. Niekedy sa uţ na začiatku zjavuje symetrická polyartritída so
stuhnutím kĺbov a kontraktúrami následkom fibrózy kĺbových puzdier a šliach, ako aj akrálne
ulcerácie, lýzy koncových článkov prstov a ohraničená myozitída. Hypomobilita paţeráka sa
prejavuje zníţenou peristaltikou a neskôr dilatáciou jeho dolného úseku. Intersticiálna a alveolárna
fibróza pľúc sa prejavuje dýchavicou a postupujúcou respiračnou insuficienciou. Fibróza myokardu
má za následok arytmie (poruchy vedenia a i.), ojedinele sa vyvíja perikarditída. Postihnutie GIT
fibrózou črevných sien, atrofiou sliznice zapríčiňuje tráviace ťaţkosti, chudnutie, hnačku,
hypomobilitu so zápchou, príp. tvorbou divertikulov a malabsorpčným sy. Neskorým, ale závaţným
príznakom choroby je nefropatia s hypertenziou a renálnou insuficienciou. Ojedinele sa choroba
vyvíja bez koţných prejavov. Moţná je kombinácia s lupus erythematosus systemicus. Benígnejším
variantom je Sharpov sy., Shulmanov sy. al. difúzna eozinofilná fascitída najmä ramenných a
stehnových svalov s prechodnou eozinofíliou; Raynaudov sy. chýba. Hodnoty FW a gamaglobulínov
v sére sú zvýšené. V 1/3 prípadov sú prítomné antinukleové protilátky (najmä proti kyslým
nukleárnym antigénom), počet T-lymfocytov je niţší.
Dg. – opiera sa o prejavy Raynaudovho fenoménu, sklerózy koţe, hypomobility paţeráka
(skiaskopia) a pľúcnu fibrózu (funkčné vyšetrenie pľúc), príznaky postihnutia srdca, obličiek. Biopsia
má malý dg. význam.
Dfdg. – treba odlíšiť ohraničenú formu sklerodermie (morphea, sclerodermia guttata ap.),
pseudosklerodermické sy. (Buschkeho a Wernerov sy.), dermatomyozitídu a reumatoidnú artritídu.
Th. – účinnú th. nepoznáme. Pri progredujúcej forme sa osvedčuje prednizóm (10 – 15 mg/d p. o.) v
kombinácii s cyklofosfamidom (50 – 100 mg/d p. o.). Nevyhnutná je fyzikálna th. (jemné masáţe
postihnutej koţe). a pohybová th. vrátane dýchacích cvikov. Raynaudov sy. moţno čiastočne
ovplyvniť vazodilatanciami, cervikodorzálnou sympatektómia nemá trvalý účinok. Koţná forma
niekedy ustúpi spontánne, progresívna forma má váţnu prognózu.
Sclerodermia guttata – ohraničená forma sklerodermie.
scler|oedema, tis, n. – [scler- + g. oidéma opucha] →skleredém.
sclero|genes, es – [sclero- + g. gennán tvoriť] →sklerogénny.

sclero|choroid|itis, itidis, f. – [sclero- + l. chorodea cievovka + -itis zápal] sklerochorioiditída, zápal
očného bielka a cievovky.
Sclerochoroiditis anterior – forma, kt. postihuje prednú časť bielka a vyvoláva predný stafylóm.
Sclerochoroiditis posterior – forma vyskytujúca sa pri progresívnej myopii, pri kt. vzniká v oblasti
optického terča zadný stafylom.
sclero|ir|itis, itidis, f. – [sclero- + g. íris dúhovka + -itis zápal] →skleroiritída.
sclero|kerat|itis, itidis, f. – [sclero- + g. keras roh + -itis zápal] →sklerokeratitída.
scler|oma, tis, n. – [scler- + -oma bujnenie] →skleróm.
sclero|malacia, ae, f. – [sclero- + g. malakos mäkký] s. perforans, skleromalácia, degenerácia a
stenčenie (zmäknutie) skléry, kt. sa vyskytuje pri reumatoidnej artritíde.
sclero|meros, (us), n. – [sclero- + g. meros časť] skleroméra; 1. časť al. metaméra kostrového
systému; 2. kaudálna polovica sklerotómu.
sclero|metron, i, n. – [sclero- + g. metron miera] sklerometer, prístroj na vyšetrovanie tvrdosti látok.
sclero|myx|oedema, tis, n. – [sclero- + myxoedema myxedém] skleromyxedém; 1. lichen
myxodematosus; 2. sklerodemia postihujúca tvár s nadmerným zvráskavením.
scler|onychia, ae, f. – [scler- + g. onyx-onychos necht + -ia stav] skleronychia, stvrdnutie
a zaschnutie nechtov.
scler|onyxis, is, f. – [sclero- + g. nyxis bodanie] skleronyxia, chir. prebodnutie očného bielka.
sclero|oophor|itis, itidis, f. – [sclero- + g. ooforon vaječník + -itis zápal] skleroooforitída,
sklerotizujúci zápal vaječníka.
sclero|oothec|itis, itidis, f. – [sclero- + g. oon vajce + g. théké obal -itis zápal] sclerooophoritis.
scler|ophthalm|ia, ae, f. – [scler- + g. ofthalmos oko + -ia stav] skleroftalmia, stav, pri kt. následkom
nedostatočnej diferenciácie očného bielka a rohovky ostáva periféria rohovky skalená a priehľadná
je len centrálna časť.
sclérose en plaques – [franc.] →sclerosis multiplex.
scler|osis, is, f. – [scler- + -osis stav] →skleróza.
Sclerosis amyotrophica lateralis →amyotrofická laterálna skleróza.
Sclerosis arterialis →arterioskleróza.
Sclerosis cerebrospinalis multiplex →sclerosis multiplex.
Sclerosis disseminata – mnohopočetná skleróza, chron. choroba charakterizovaná loţiskovými
demyelinizáciami v bielej hmote mozgu.
Sclerosis elastica – elastická skleróza, dystrofické procesy vo väzive, kt. nadobúda tinkčné
vlastnosti elastického tkaniva.
Sclerosis Erbi – prim. amyotrofická laterálna skleróza.
Sclerosis hyperostotica – hyperostotická skleróza, charaktrerizuje ju hyperostóza a prestavba
kostí na hrubú trámcovitú spongiózu.
Sclerosis Mönckebergi – arterioskleróza.

sclerosis multipex – celoţivotná, vyčerpávajúca demyelinizačná choroba postihujúca CNS (mozog a
miechu). Postihuje osoby vo veku 20 – 40 r., pred pubertou je jej výskyt ojedinelý, po 50. r. ţivota
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zriedkavý. U nás sa vskytuje ~ 50/10 obyvateľov; ţeny postihuje 2-krát častejšie ako muţov.
Etiológiu s. m. nepoznáme. K rizikovým faktorom patrí dedičnosť. K s. m. predisponujú napr.
obyvatelia sev. Európy, najmä škandinávskeho pôvodu. Choroba máva v 20 % familiárny výskyt.
Prvostupňoví príbuzní majú 20 – 40-násobne vyššie riziko ochorenia. Dôkazom toho je, ţe s. m.
vzniká v 70 % len u jedného z gen. identických dvojčiat. O gen. zloţke svedčí najmä asociácia s
určitými antigénmi HLA (najsilnejšia s DW2 a DR2).
V patogenéze majú dôleţitú úlohu autoimunitné procesy, iniciované zápalom s následnou
deštrukciou myelínových pošiev a sklerózou postihnutých oblastí. Mnohopočetné lézie zapríčiňujú
poruchy koordinácie svalov, zrakové poruchy a aţ blokádu vedenia nervových signálov.
Rozhodujúce pre vznik s. m. sú vonkajšie faktory, pôsobiace na organizmus v destkom veku.
Svedčí o tom zníţenie výskytu s. m. po migrácii detí z oblasti vysokého do oblasti nízkeho výskytu
na riziko v oblasti nového pobytu. U dospelých osôb sa však po rovnakej migrácii riziko choroby
nezmenší. U niekt. osôb s gen. dispozíciou môţu inciovať vznik s. m. infekcie ľudského vírusom
herpesu-6 (HHV-6) al. baktériami.
Charakteristický je výskyt roztrúsených loţísk (plakov) s Ø 3 mm aţ 1,5 cm v bielej hmote CNS s
rozpadom myelínových obalov nervových vláken bez deštrukcie vlastných axónov. Loţiská sa
lokalizujú perivenózne. Rozpad sprevádza zápalová reakcia. Loţisko sa postupne hojí, rozmnoţuje
sa v ňom glia, následkom čoho sa stáva tuhšie – sklerotické. Loţiska sa zjavujú pomerne náhle,
hoja sa niekoľko týţd., zničené myelínové obaly sa úplne neobnovia. V rozlične dlhých intervaloch
sa opakuje výsev nových loţísk.
Môţu byť lokalizované kdekoľvek v bielej hmote, ale najčastejšie v blízkosti komorového systému v
hemisférach, v mozgovom kmeni a v mieche.
Klin. obraz – je veľmi variabilný a závisí od lokalizácie, štádia a fázy choroby. Pvým prejavom býva
postihnutie zrakového zväzku, kt. sa prejaví ako neuritis n. optici (15 %). Príznaky sa vyvíjajú
niekoľko h: dostavuje sa hmlisté videnie, centrálny skotóm, amblyopia aţ amauróza. Častejšie sú
len jednostranné. Objektívne sa zisťuje edém terča zrakového nervu na očnom pozadí al. celkom
negat. nález pri loţisku hlbšie v priebehu zrakového nervu (tzv. retrobulbárna neuritída). Optická
neuritída sa v priebehu niekoľkých týţd. zahojí, objektívne pretrváva temporálne zblednutie terča
fasciculus opticus, čo môţe slúţiť ako dôkaz jej prekonania. Optická neuritída môţe mať viac príčin.
Úplný obraz s. m. vznikne po optickej neuritíde v 13 – 85 %. Iným častým príznakom s. m. sú
prechodné parézy jednej končatiny al. paraparéza dolných končatín, príp. hemiparéza. Prejavujú sa
neurčitými dyzestéziami. Nieke-dy nejde o centrálnu parézu, ale o cerebelárnu poruchu koordinácie.
Poruchy sfinkterov najmä vo forme imperatívneho nutkania na močenie sú častým inciálnym
príznakom. U muţov môţe vzniknúť impotencia. Ďalej sa môţe zjaviť závrat a nystagmus, diplopia
a i. Prvé príznaky trvajú max. niekoľko týţd. a upravujú sa veľmi dobre. Po veľmi variabilnom
intervale sa zjavujú príznaky znova. Sú rovnaké al. iné. Opakované ataky s nasledujúcimi remisiami
sú veľmi charakteristické pre priebeh s. m. Zanechávajú reziduálne príznaky, kt. sa sumujú,
a celkový stav pacienta sa zhoršuje. Po niekoľkých r. sa môţe ďalší priebeh zmeniť tak, ţe sa stav
začne pomaly zhoršovať bez atakov a remisií. Zriedkavejší je takýto priebeh choroby od začiatku.
Obraz rozvinutej choroby pozostáva zvyčajne z kombinácie spastických paréz prevaţujúcich na
dolnej končatine s mozočkovými príznakmi – ataxiou pri postoji a chôdzi, inkoordináciou pohybov
končatín a dyzartriou. Často je prítomný intenčný tremor. Dyzartria býva cerebelárneho typu s
charakteristicky skandovanou výslovnosťou. Pomerne včasne vymiznú koţné brušné reflexy. Iným
príznakom je predná internukleárna oftalmoplégia, zvyčajne bilaterálna. Prejaví sa nedoťahovaním
bulbov nazálne pri horizontálnych pohľadoch. Je spojená s diplopiou. Súčasne sa vyskytuje

disociovaný horizontálny nystagmus, zreteľnejší na abdukujúcom oku. Poruchy sfinkterov s
imperatívnym močením, retenciou, inkontinenciou ap. sú v pokročilom štádiu veľmi časté.
Spolu s nepohyblivosťou bývajú príčinou vzniku dekubitov. K ďalším príznakom patrí neuralgia n.
trigemini, psychické zmeny (napr. zábudlivosť, depresie, zmätenosť), epileptické záchvaty, kmeňvoé
tonické spazmy, uveitída a i.
Vývoj choroby môţe byť perakút. a uţ pri 1. ataku zapríčiniť exitus následkom centrálneho
postihnutia, priemerne však trvá aţ desaťročia. Po 20-r. trvaní asi 25 % pacientov je ešte schopná
chôdze. Známe je riziko vzniku ataku v šestonedelí. Zhoršenie však nie je pravidlom. S. m. sa
uznáva ako indikácia prerušenia gravidity.
Rozoznáva sa 5 hlavných typov s. m.: 1. Benígna forma (10 – 15 %) s miernymi príznakmi, kt. sa
nezhoršujú a nevyúsťujú do trvalej pracovnej neschopnosti. 2. Relapsujúco-remitujúca forma
(choroba sa v ~ 85 % začína touto formou a tvorí ~ 50 % všetkých prípadov) – s výskytom 1 – 2
vzplanutí kaţdé 1 – 3 r., po kt. nasleduje remisia. Relapsy vznikajú náhle, trvajú niekoľko týţd. al.
mes. a postupne miznú. Pri kaţdom relapse nastáva zhoršenie príznakov. 3. Prim. progresívna
forma – po vzniku prvých príznakov nastáva postupné zhoršovanie bez periód remisií. Len malé
percento prípadov sa začína touto formou. 4. Sek. progresívna forma – po niekoľkých rokoch
relapsujúco-remitujúcej s. m. nastáva v ~ 50 % štádium s trvalým zhoršovaním; môţu sa však zjaviť
náhle relapsy. 5. Progresívne relapsujúca forma (< 5 %) – prim. progredujúca forma s. m. s náhlymi
epizódami nových al. zhoršením jestvujúcich príznakov.
Dg. – stanovuje sa na základe anamnézy a neurol. vyšetrenia (reflexov, svalovej sily, svalové-ho
tonusu, citlivosti – algickej, tepelnej. dotykovej a vibračnej, ako aj chôdze, postoja, koor-dinácie a
rovnováhy a psychických funkcií (myslenia, úsudku, pamäti ap.). Dôleţité je aj vyšetrenie EEG
vrátane evokovaných potenciálov (vizuálna stimulácia). Poškodenie myelínu sa dá detegovať
pomocou zobrazovacích metód, ako je MRI.
Dfdg. – pri prevládaní spinálnych príznakov treba vylúčiť kompresiu miechy nádorom, prolapsom
medzistavcovej platničky ap. Pri cerebrálnej symptomatológii treba vylúčiť nádor mozgu,
encefalitídu ap. Cenné je vyšetrenie likvoru získaného lumbálnou punkciou, pretoţe aţ 90 %
pacientov so s. m. oligoklonové zmnoţenie IgG v likvore. Asi 30 % má aj miernu pleocytózu tvorenú
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mononukleárnymi bunkami s prítomnosťou plazmatických buniek. Pleocytóza > 33.10 /l poukazuje
na nepravdepodobnosť dg. s. m. O dg. s. m. svedčia opakované ataky a postihnutie viacerých miest
CNS. Dg. cenný je preto súčasný nález lézie optickej dráhy a paréz na končatinách. Dôleţité je
zistenie predĺţenej latencie kôrových zrakových evokovaných odpovedí po tzv. štrukturovanom
podnete.
Th. – mierne a zriedkavejšie ataky choroby sa dispenzarizujú a len sledujú. Th. je symptoma-tická.
Zápal sa zmierňuje kortikoidmi (prednizón 100 mg/d). Klin. prejavy ataku sa zmiernia po aplikácii
imunosupresív (cytostatiká, antilymfocytové sérum), príp. drenáţou ductus lym-phaticus. Ako
®
®
antivirotikum a imunomodulátor sa podáva interferón -1 (Betaseron , kaţdý 2. d) a -1a (Avonex ,
raz/týţd.). Interferóny zniţujú výskyt vzplanutia s. m. aţ o 30 %. Ich mechanizmus účinku ani
dlhodobý prospech nepoznáme. Odporúča sa ich podávanie pacientom, kt. sú ešte mobilní.
Nezabránia však progresii choroby a vývoju pracovnej neschopnosti.
V malom percente prípadov sú prítomné protilátky proti -interferónom, kt. ich inaktivujú, časť
pacientov netoleruje ich neţiaduce účinky, podobné chrípke. Interferóny sa preto odporúčajú
pacientom, kt. majú viac ako 1 ťaţký atak/r. a kt. sa nezotavili z relapsu.
®

Alternatívou interferónom  je glatirameracetát (Copaxone ). Podáva sa pri relapsovo-remitujúcej
forme s. m. Blokuje imunitný systém a zabraňuje deštrukcii myelínu. K neţiaducim účinkom patrí
vyráţka a dýchavica po inj. Podáva sa denne.

Najvýznamnejšou zloţkou th. je rehabilitácia. Týka sa najmä paretických svalov. Spastickosť
®
®
zmierňujú myotonolytiká (chlórmezanón, karizoprodol (Scutamil C ), toleprizón (Mydocalm ), kt.
®
majú slabý účinok. Účinnejší je baklofén (Lioresal ) v dávke 30 – 75 mg/d rozdelenej na 3 čiastkové
®
®
dávky a tizanidín (Sicdalud , Zanaflex ) . Vyššia dávka baklofénu zmierni spastickosť, ale môţe
®
®
®
prehĺbiť parézu. Závraty zmierňuje moxastín (Kinderyl , Theadryl ) a l. embramín (Medrin ). V
jednotlivých prípadoch ťaţkej spastickosti treba uvaţovať o neurochir. výkone.
V th. s. m. je dôleţitá fyzioterapia a th. zamestananím. Pacienta treba udrţiavať v dobrej telesnej
kondícii. Odporúčajú sa posilňovacie cvičenia a rôzne pomôcky umoţňujúce zachovať max.
nezávislosť pri vykonávaní denných aktivít. Osvedčujú sa pravidelné masáţe na zlepšenie
svalového tonusu a obehu. Konzultácie a individuálna al. skupinová terapia pomáhajú pacientovi a
jeho rodine naučiť sa ,,ţiť s chorobou“, prekonať problémy s ňou spojené, mobilizovať vlastné sily a
zmierňovať emočné stresy. Treba zabezpečiť dostatok odpočinku, ale aj aeróbnych cvičení
(zvýšenie svalového tonusu a svalovej sily, zlepšenie rovnováhy a koordinácie), ako aj zmiernenie
depresií. Neodporúča sa dlhotrvajúci horúci kúpeľ. Diéta má byť vyváţená so dostatkom vitamínov,
dostatkom vlákniny, ovocia a zeleniny.
V štádiu klin. výskumu je výmena plazmy (plazmaferéza), i. v. aplikácia imunoglobulínu
a antivirotiká (acyklovir). Vo vyše 1/3 pacientov s s. m. sa dajú dokázať vírusy ľudského herpesu
HHV-6, avšak aj u zdravých osôb sa dá dokázať predchádzajúca infekcia týmto vírusom. Niekt.
autori odporúčajú aj aplikáciu vitamínu D3, pretoţe predpokladajú, ţe pri s. m. je nedostatok
vitamínu D3, kt. je dôleţitým faktorom v regulácii imunitného systému, takţe u gen.
predisponovaných jedincov môţe iniciovať s. m.
sclerosis Pelizaeus-Merzbacher – Merbacherova-Pelizaeusova choroba, familiárna centrolobulárna
skleróza, familiárna forma leukoencefalopatie. Manifestuje sa u detí a pomaly progreduje. Prejavuje
sa nystagmom, ataxiou, tremorom, choreoatetotickými pohybmi, parkinsonovskou tvárou, dyzartriou
a mentálnou retardáciou. Ide o difúznu demyelinizáciu bielej hmoty mozgu, kt. môţe postihovať
kmeň, mozoček a miechu.
sclerosis pluriglandularis – pluriglandulárna skleróza, atrofia endokrinných ţliaz následkom poruchy
adenohypofýzy.
sclerosis posterolateralis – posterolaterálna skleróza, degeneratívna choroba zadných a postranných povrazcov miechy.
sclerosis systemica – sklerodermia.
scelrosis tuberosa →tuberózna skleróza.
sclerosis valvularum semilunarium – skleróza polmesiacovitých chlopní.
®

Sclerosol (Res. Med.) – miestne antiflogistikum; →dimetylsulfoxid.
sclero|sten|osis, is, f. – [sclero- + l. stenosis zúţenie] sklerostenóza, stenóza podmienená
sklerotizáciou tkaniva.
Sclerostoma – Strongylus.
Sclerostoma duodenale – Ancylostoma duodenale.
Sclerostoma syngamus – Syngamus trachea.
sclero|stomia, ae, f. – [sclero- + g. stoma ústa] →sklerostómia.
Sclerotiniaceae – hľuznatkovité, 3. čeľaď askomycét (vreckatých húb – Ascomycetes), podtriedy
Leotiomycetidae, radu čiašočkotvarých (Helotiales).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Klasifikácia húb podtriedy Leotiomycetidae
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Biota
Doména: Eukaryota
Ríša: Fungi (Linnaeus, 1753, Nees, 1817 – fungi)
Kmeň (phylum): Ascomycota (Berkeley, 1857) Cavalier-Smith, 1998
Trieda: askomycéty, vreckaté huby (Ascomycetes)
Podtrieda: Leotiomycetidae
Rad: čiašočkotvaré (Helotiales Nannf., 1932)
1. čeľaď: čiašočkovité (Hetotiaceae)
2. čeľaď: krásavičkovité (Hyaloscyphaceae)
3. čeľaď: hľúznatkovité (Sclerotiniaceae)
Rod: Botryotinia
Rod: Ciboria
Rod: Coprotinia
Rod: Martininia
Rod: Minilinia Honey, 1928
Rod: Ovulinia
Rod: Pycnopeziza
Rod: Sclerotinia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sclerotisatio, onis, f. – [g. skleros tvrdý] →sklerotizácia.
sclerotium, i, n. – [g. skleros tvrdý] →sklerócium.
sclero|toma, tis, n. – [sclero- + g. tomé bujnenie] →sklerotóm.
sclero|tomia, ae, f. – [sklero- + g. tomé rez] →sklerotómia.
sclopetarius, a, um – [l. sclopus ručnica] strelný.
®

Scobro (Ono) – antispazmodikum; →N-butyskopolamíniumbromid.
®

Scobron (Mohan) – antispazmodikum; →N-butylskopolamíniumbromid.
®

Scobutil inj. a tbl. (Imecco; Rumaninan) – Butylscopolamini bromidum 10 mg v 1 amp., resp. v 1 tbl.;
spazmolytikum, parasympatikolytikum; →N-butylskopolamíniumbromid.
®

Scolaban (Cooper) – anthelmintikum; →bunamidín.
scolecit – skolecit, minerál aluminosilikát vápenatý.
scolex, ecis, m. – [g. skólex červ] skolex, hlavička pásomnice.
Scoliidae – ţihadlovkovité, čeľaď úzkopásých blanokrídlovcov. Samičky vyhľadávajú v zemi al. lesnej
hrabanke larvy chrústa obyčajného, chrústika letného, kt. najprv omráčia a potom na ne znášajú
vajíčka. Ich larvy poţierajú telo larvyu chrústa a kuklia sa v zámotkoch vedľa zvyškov potravy.
Známy druh ţihadlovka obrovská (Scolia flavifrons) vyhľadáva larvy nosoroţteka obyčajného.
®

Scoline (Duncan Flockhart) – myorelaxans; →sukcinylcholínchlorid.
scoli|o- – prvá časť zloţených slov z g. skolios krivý.
scolio|kyph|osis, is, f. – [skoli- + g. kýfos zahnutý + -osis stav] skoliokyfóza, vychýlenie chrbtice od
osi vo frontálnej rovine, komplikované patol. ohnutím chrbtice v sagitálnej rovine.
scoli|osis, is, f. – [skoli- + -osis stav] →skolióza.
Scoliosis acquisita – získaná skolióza, môţe vzniknúť následkom rachitídy, osteomalácie,
zápalových chôrb chrbtice (spondylartritída, spondylitída, empyém hrudníka), pri poruchách statiky

(skrátenie a kontraktúry dolných končatín), po úrazoch chrbtice a hrudníka, po jednostrannom
pracovnom zaťaţení, po operáciách na hrudníku, pri obrnách, napr. po poliomyelitíde, pri
bolestivých radikulitídach, pri konverzných poruchách (,,hystéria“).
Scoliosis Brissaudi – s. ischiadica.
Scoliosis cicatricosa – skolióza následkom jazvovitej kontrakcie po nekróze stavca (caries).
Scoliosis congenitalis – vrodená skolióza, vzniká následkom jednostranne vyvinutého stavca
(hemispondýlie), príp. viacerých stavcov na rôznych stranách s medzistavcovými zrastami
a numericky nesprávne vyvinutými rebrami (Klippelova-Feilova choroba).
Scoliosis coxitica – skolióza lumbálnej oblasti vyvolaná chorobou bedra.
Scoiliosis habitualis – skolióza následkom nevhodného postoja.
Scoliosis idiopathica – idiopatická skolióza, vyvíja sa v predškolskom veku v 2 – 3 % detí. Vzniká
u príliš skoro sediacich detí, neliečenej C-skolióze starších detí, jednostrannej poruche zraku,
sluchu, poruchách dýchania pri adenoidných vegetáciách; v puberte častejšie vzniká u dievčat ako
chlapcov.
Scoliosis inflammatoria – skolióza následkom zápalových chorôb chrbtice.
Scoliosis ischiadica – s. sciatica, skolióza následkom chorôb bedra.
Scoliosis myopathica – s. paralytica, myopatická skolióza, následkom myopatie.
Scoliosis ocularis, ophthalmica – skolióza následkom záklonu hlavy pri astigmatizme al.
nerovnováhe očných svalov.
Scoliosis osteopathica – skolióza následkom chorôb chrbtice, stavcov.
Scoliosis paralytica – s. myopathica.
Scoliosis rachitica – zakrivenie chrbtice následkom rachitídy.
Scoliosis rheumatica – s. Brissaudi, skolióza, kt. je následkom reumatizmu chrbtových svalov.
Scoliosis sciatica – s. ischiadica.
Scoliosis statica – skolióza následkom rozdielnej dĺţky dolných končatín.
scoli|oso|metria, ae, f. – [skoli- + -osis stav + g. -metriá meranie] skoliózometria, meranie úchylky
skoliotickej chrbtice pomocou špeciálneho prístroja – skoliometra.
scolioticus, a, um – [skoli- + -osis stav] skoliotický, týkajúci sa skoliózy.
scolio|tonum, i, n. – [scolio- + g. tonos napätie] skoliotón, prístroj na korekciu skoliózy.
Scolopacidae – slukovité. Sú to vtáky s dlhým a rovným, pri koreni mäkkým zobákom, kt. je veľmi
citlivý, hmatajú ním potravu v bahnitej zemi. Sfarbením sú dobre prispôsobené okoliu. Sluka hôrna
(Scolopax rusticola) ţije vo vlhkých lesoch. Je nočný vták s veľkými očami. Samce tokajú na jar
pred večerom a skoro ráno. Ţiví sa červami a hmyzom. Je sťahovavá, k nám prilieta v marci, mnohé
jedince naším územím iba preletujú, menej ich hniezdi. Močiarnica mekotavá (Capella gallinago)
ţije v bahnitých miestach okolo rybníkov. Je menšia. Patria sem aj
pobreţníky (Calidrinae), kt. sa zdrţujú pri brehoch tečúcich vôd, a kaluţiaky (Tringinae). Kaluţiaky (Tringa spp.) sú malé, štíhle brodivé
vtáky s dlhým tenkým zobákom, ktorý neustále zapichujú do bahna,
kde hľadajú drobný hmyz.
Sluka hôrna

Scolopendra – [g. skolops ostrý, špicatý] rod jedovatých stonoţiek triedy Chilopoda. Bodnutie niekt.
veľkými druhmi môţe vyvolať ťaţký lokálny zápal spojený s bolesťou, zväčšením lymfatických uzlín,
vracaním, bolesťami hlavy, závratmi a horúčkou.
scolopsia, ae, f. – [g. skolops ostrý, špicatý] skolopsia, sutúra kostí, kt. umoţňuje vzájomné pohyby.
Scolytidae – lykoţrútovité, čeľaď z radu chrobákov. Patrí sem väčšina obávaných škodcov lesných
kultúr. Samička vyţiera po oplodnení kolmé chodby pod kôru aţ do lykovej časti, do chodieb znáša
vajíčka. Vyliahnuté larvy vyţierajú svoje vlastné chodbičky, kt. sa striedajú
s materskými. Známy druh je lykoţrút smrekový (Ips typographus).
Obr. Ips typographus (lykoţrút smrekový, imágo, larva a kukla)

Scombriidae – makrelovité, štíhle morské →ryby. Majú úkrojky chrbtovej a análnej plutvy v zadnej
časti tela. Známa makrela obyčajná (Scomber scombrus) ţije v Stredozemnom a Čiernom mori, v
sev. oblastiach Atlantického oceánu. Je sťahovavá. Má chutné mäso. Niekt. obsahujú toxín
podobný histamínu skombrotoxín.
®

Scop (Ciba-Geigy) – anticholínergikum, →skopolamín.
-scopia – [g. skopein pozorovať] -skopia, vyšetrovanie zrakom.
scop/o- – prvá časť zloţených slov z g. skopein pozorovať
®

Scopoderm TTS (Geigy) – anticholínergikum, →skopolamín, transdermálny th. systém.
scopo|lagnia, ae, f. – [scopo- + g. lagneia pôţitok] skopofília.
Scopolaminium bromatum – ČSL 4, skr. Scopolamin. bromat.,
(hydro)bromid skopolamínia, syn. hyoscini hydrobromidum,
C17H22BrNO4.3
H2O,
Mr
438,31,
bezvodého
384,27,
parasympatikolytikum, anticholínergikum; →skopolamín. Sú to
bezfarebné, priesvitné kryštáliky al. biely mikrokryštalický prášok,
bez zápachu, na vzduchu zvetráva. Je veľmi ľahko rozp. vo vode,
mierne rozp. v 96 % liehu a veľmi ťaţko rozp. v chloroforme.
Scopolaminium bromidum

Dôkaz
a) Asi 0,01 g vzorky sa v porcelánovej miske povlhčí 5 kv. dymavej kys. dusičnej a odparí sa na
vodnom kúpeli do sucha. Vychladnutý odparok sa rozpustí v 2,0 ml acetónu a pridajú sa 2 kv.
liehového rozt. KOH; vznikne fialové sfarbenie (skopolamín).
b) Asi 0,01 g látky sa rozpustí v 5,0 ml vody a pridá sa rozt. dusičnanu strieborného; vylučuje sa
bledoţltá klkovitá zrazenina, prakticky nerozp. v konc. kys. dusičnej a v zriedenonm rozt. amoniaku,
–
rozp. v konc. rozt. amoniaku (Br ).
c) Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v me-tanole
v poradí:
1. 20 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml),
2. 20 ml rozt. overenej vzorky bromidu skopolamínia (10 mg/ml).
Vyvíja sa zmesou acetón–metanol–zriedený rozt. amoniaku (6 + 3 + 1 obj.) do vzdialenosti ~ 150
mm. Po vybratí z komory a vyprchaní rozpúšťadiel voľne na vzduchu sa vrstva rovnomerne

postrieka jódbizmutitanovým skúmadlom. Na chromatograme 1 je viditeľná oranţovočervená
škvrna, kt. má rovnakú polohu a farbu ako škvrna na chromatograme 2. Chromatogram 1 sa pouţije
aj na skúšku nacudzie alkaloidy.
Stanovenie obsahu
Asi 0,3000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa ~ 1,000 g jemne upráškovanej
látky najprv pri 40 °C, potom pri 105 °C do konštantnej hmotnosti) sa mierym zahriatím rozpustí v
zmesi 30,0 ml bezvodej kys. octovej a 10,0 ml rozt. octanu ortutnatého v kys. octovej. Po ochladení
sa pridajú 1 – 2 kv. rozt. kryštálovej violete a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l z
fialového do modrého sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,03843 g C17H22BrNO4.
Skopolamín je prirodzený alkaloid ľuľkovitých rastlín s terc. dusíkom v molekule, chem. blízky
atropínu. Dobre sa resorbuje po podaní p. o. a dobre preniká membránami. Pôsobí 4 aţ 6 h. Má
účinky podobné ako atropín, atropín však v malých dávkach nemá centrálne účinky, skopolamín
centráne uţ od malých dávok tlmí aktivačný systém retikulárnej formácie, vyvoláva spavosť a
únavu. Vyššie dávky vyvolávajú obnubiláciu aţ halucinácie. Antiemetický účinok je daný
kombináciou centrálneho útlmu s periférnym parasympatikolytickým pôsobením. Výraznejšie ako
atropín tlmí pri parkinsonizme svalovú rigiditu i tras.
Indikácie – prevencia kinetóz, premedikácia pred operáciou (blokáda neţiaducich vágových reflexov
s centrálnym útlmom), ako spazmolytikum (v kombinácii s atropínom a i. spazmolytikami),
parkinsonizmus, mydriatikum.
Kontraindikácie – glaukóm.
Neţiaduce účinky – nie sú výrazné, občas sa prejaví útlm. Môţe prehĺbiť útlm dýchacieho systému
po morfíne. Spazmolytické účinky sú o niečo silnejšie, účinky na oči a ţľazy o niečo slabšie ako
účinky atropínu.
Dávkovanie – dms 0,001 g p. o., 0,0005 s. c.; dmd 0,003 g p. o., 0,002 g s. c. V prevencii kinetóz sa
podáva v dávke 0,5 mg spolu s atropínom, ako antiparkinsonikum v mg dávkach, ako mydriatikum
0,5 % rozt. (pôsobí kratšie ako atropín).
®

®

Prípravky – Scopolamin amp., Scopos .
Scopolia – [Scopoli, Johann-Antoni, 1723 – 1788, tal. lekár] rod rastlín z čeľade Solanaceae. Patrí
európsky druh S. carniolica atropoides Jack., jap. druh. S. japonica a ázijský druh S. lurida; majú
podobné účinky ako hyoscyamus a belladonna.
scopo|metron, i, n. – [scopo- + g. metron miera] skopometer, prístroj na meranie zákalu rozt.,
optickej hustoty precipitátu.
scopo|philia, ae, f. – [scopo- + g. filiá láska] →skopofília.
scopo|phobia, ae, f. – [scopo- + g. fobos strach] skopofóbia, iracionálny strach pred obnaţením.
scopto|phobia, ae, f. – [g. skoptein pozerať sa + g. fobos strach] →skoptofóbia.
scopula, ae, f. – [l. malá kefka] aborálna organela obrvených prvokov, kt. pozostáva z kinetozómov a
nepohyblivých riasiniek.
Scopulariopsis – rod nepravých húb čeľade Moniliaceae, radu Moniliales. S. brevicaulis (Acaulium)
môţe vyvolať onychomykózu.
scopulariops|osis, is, f. – [Scopulariopsis + -osis stav] skopulariopsóza, infekcia hubou rodu
Scopulariopsis.

®

Scorbacid – kys. askorbová; vitamín C.
®

Scorbu-C – kys. askorbová; vitamín C.
scorbuticus, a, um – [l. scorbutus skorbut] skorbutický, týkajúci sa skorbutu.
scorbutus, i, m. – [hol. scroft] choroba z nedostatku vitamínu C; →skorbut.
scordinema, tis, n. – [g. skordinéma] zívanie a vystieranie údov s pocitom vyčerpanosti a slabosti
ako predzvesť niekt. infekčných ochorení.
Scorpionidae – šťúry, najväčšie klepietkavce. Telo majú zloţené z hlavohrude a dvojdielneho bruška,
predná časť je široká, zadná úzka s jedovým hrotom. Chelicery aj pedipalpy sú zakončené
klepietkami. Dýchajú 4 pármi pľúcnych vakov. Sú ţivorodé. Ţijú zväčša v subtropickom a tropickom
pásme. Sú dravé, chytajú iné ţivočíchy a usmrcujú ich jedom. Šťúr karpatský (Euscorpius
carpathicus) ţije na Balkáne, v Taliansku, Španielsku a juţ. Fran-cúzsku, je asi 4 cm veľký. Šťúr
menlivý (Euscorpius italicus) je pribliţne 5 cm veľký, šťúr stredomorský (Buthus occitanus) je
najväčší európsky šťút, aţ 8 cm dlhý, ţije vo Francúzsku, Španielsku a sev. Afrike. Najväčší je šťúr
obrovský (Pandinus imperator), aţ 18 cm dlhý, ţije v tropickej Afrike. Jeho pichnutie je nebezpečné
aj pre človeka.
®

Scorprin (Willows) – antibaktériový sulfónamid; →sulfadiazín.
®

Scotcil (Scott-Cord) – antibiotikum; →penicilín G draselná soľ.
®

Scotine (Unimed) – aktidepresívum; →kotinín.
scot/o- – prvá časť zloţených slov z g. skotos tma.
Scotobacteria – trieda baktérií oddelenia Gracilicutes, ríše Procaryotae. Zahrňujú gramnegat.
mikroorganizmy, kt. nezískavajú energiu zo svetla (nefototrofický metabolizmus). Patria sem
anaeróbne i anaeróbne paličky a koky vrátane med. významných čeľadí Spirochaetaceae,
Pseudomonadaceae, Eneterobacteriaceae, Vibrionaceae, Bacteroidaceae, Neisseriaceae, Legionellaceae, Pasteurellaceae a Veilloneaceae, ako aj rady Rickettsiales a Chlamydiales.
scoto|dinia, ae, f. – [scoto- + g. dínos, díné vír, kotúč] →skotodínia.
scot|oma, tis, n. – [scot- + -oma bujnenie] →skotóm.
scoto|metrum, i, n. – [scoto- + g. metron miera] →skotometer.
scoto|philia, ae, f. – [scoto- + g. philein milovať] skotofília.
scoto|phobia, ae, f. – [scoto- + g. phobos strach] →skotofóbia.
scot|opia, ae, f. – [scoto- + g. opis pohľad] →skotopia.
scotopicus, a, um – [l. skotos tma] skotopický, zreteľný v tme.
scoto|therapia, ae, f. – [scoto- + g. therapeiá liečenie] →skototerapia.
®

Scourge (Penick-Bio) – synergista insekticídov; →piperonylbutoxid.
scrapie – druh spongiformnej encefalopatie oviec a kôz, kt. charakterizuje intenzívne svrbenie,
chudnutie a porucha koordinácia svalov; býva fatálna; →prionózy.
screening – [angl. presievanie] →skríning.
Scribnerov shunt – [Scribner, Belding H., *1921, amer. nefrológ] Quintonov-Scribnerov skrat;
→skraty.
scripto|mania, ae, f. – [l. scribere písať + g. maniá vášeň] graphorrhoeae, →grafománia.

scriptorius, a, um – [l. scribere písať] písací, pisársky.
scrobiculus, i, m. – [l. scrobis jama] jamka.
scrofulo|derma, tis, n. – [l. scrofula uzlina + g. derma prietrţ] →skrofuloderma.
scroful|osis, is, f. – [l. scrofula uzlina + -osis stav] →skrofulóza.
scrofulosus, a, um – [l. scrofula uzlina] skrofulózny, týkajúci sa skrofulózy.
Scrophulariaceae – krtičníkovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, bylín. Majú striedavé, protistojné,
zriedka praslenové listy. Päťpočetné kvety sú väčšinou súmerné, dvojpyskovité al. škľabivé. Plodom
je tobolka. Vyznačujú sa obsahom glykozidov a saponínov. Charakterizuje ich prechod cez
poloparazitizmu k úplnému parazitizmu. Rastú po celom zemskom povrchu (200 rodov, 3000
druhov). Divozel sápovitý (Verbascum phlomoides) a divozel veľkokvetý (Verbascum thapsiforme
seu densiphorme BERTOL.) poskytujú liečivý kvet s expektoračným a diuretickým účinkom;
→Verbascum. Pištek obyčajný (Linaria vulgaris) je burina. Papuľka väčšia (Antirrhinum majus) je
známa okrasná rastlina. Z rodu veronika (Veronica) mnohé druhy sú poľné buriny. Náprstník
purpurový (→Digitalis purpurea) je dôleţitou liečivou rastlinou. Poloparazitické rody sú očianka
(Euphrasia), čermeľ (Melampyrum), všivec (Pediu-laris) a štrkáč (Rhinanthus). Úplným parazitom je
zubovník šupinatý (Lanthraea squamaria).
scrotalis, e – [l. scrotum miešok] skrotálny, mieškový.
scrot|ectomia, ae, f. – [l. scrotum miešok + g. ektomé odstrániť] skrotekómia, chir. odstránenie časti
al. celého mieška.
scrot|itis, itidis, f. – [l. scrotum miešok + -itis zápal] skrotitída, zápal mieška.
scroto|cele, es, f. – [l. scrotum miešok + g. kélé prietrţ] skrotokéla, miešková prietrţ.
scroto|plastica, ae, f. – [l. scrotum miešok + g. plastiké (techné) tvárne umenie] skrotoplastika,
plastická operácia mieška.
scrotum, i, n. – [l.] miešok, vak, kt. obsahuje →testes a epidydimis s obalmi a dolnú časť semenného
povrazca.
scrupulositas, atis, f. – [l. scrupus ostrý kameň, hnev, úzkosť]
škrupulozita, punktičkárstvo, pedantstvo, úzkostlivosť, týka sa najmä
náboţenských otázok.
scultetus, i, m. – [Schultes, Johann (Scultetus), 1595 – 1645, nem.
chirurg] mnohopočetný obväz s prekrývajúcimi sa pásmi, fixovaný
sponkami.
Scultetus
®

Scu-PA – trombolytikum; →prourokináza.
®

Scurenaline – sympatikomimetikum; epinefrín, →adrenalín.
®

Scurocaine – miestne anestetikum; →prokaín.
®

Scuroforme – miestne anestetikum; →butambén.
®

Scutamil C dr. (Egis) – Carisoprodolum 150 mg + Paracetamolum 100 mg v 1 tbl.; cent-rálne
myorelaxans, analgetikum, antipyretikum.
®

Scutl – fungicídum; octan fenylortutnatý.

scutulum, i, n. – [l. štítok, šupinka] okrúhle vyvýšené loţisko ţltej farby, veľko ako špendlíková
hlavička aţ šošovka, v strede vklesnuté, tvorené spleťou plesňových vláken, spór a buniek, typické
pre koţnú pleseň favus.
scutum, i, n. – [l. štít] 1. štítna ţľaza, 2. patela; 3. tvrdá chitínová platnička prednej časti dorzálneho
povrchu kliešťov čeľade Ixodidae.
Scutum pectoris – mostík.
scybalum, i, n. – [g. skybalon výkal] skybalum, vyschnutá, stvrdnutá stolica v čreve.
scyphoides, es – [g. skyfos pohár + g. eidos podoba, tvar] skyfoidný, podobný poháru.
Scyphozoa – medúzovce. Morské mechúrniky s malým štádiom polypa. Na polype vznikajú
strobiláciou eryfy, vrchné sa uvoľňujú, plávajú v mori a z nich sa utvárajú veľké medúzy. Majú
zvonovitý tvar tela s hrubou vrstvou mezogleí. Vonkajší okraj zvona je laločnatý, medzi lalokmi sú
pŕhlivé vlákna a rhopalia so zmyslovými ústrojmi. Tráviaca sústava je gastrovaskulárna. Sú
oddeleného pohlavia, z oplodneného vajíčka sa vyvíja obrvená larva planula a voľne pláva vo vode.
Medúzy sú dravé, ţivia sa rybami a inými ţivočíchmi ţijúcimi vo voľnej vode. Známych je ~ 200
druhov. Medúza svietivá (Pelagia noctiluca) má klobúk s Ø ~ 10 cm, svieti. Cyanea arctica má 2 m v
Ø, je najväčšia. Medúza ušatá (Aurelia aurita) má klobúk s Ø ~ 40 cm, pohlavné ústroje sú
podkovovitého tvaru. Po znesení vajíčok hynie, vyskytuje sa vo všetkých moriach. Rhizostoma
pulmo ţije v európskych moriach, klobúk má v Ø aţ 80 cm, je modrofialová.
scythro|pasmus, i, n. – [g. skythrópasmos, skythopazein pozerať zamračene] pochmúrny, unavený
výzor, príznak ťaţkej choroby.
scyto|blast|oma, tis, n. – [g. skytos koţa + g. blastos výhonok + -oma bujnenie] skytoblastóm,
rudimentárna koţa embrya.

SD
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SD – skr. angl. skin dose koţná dávka; 2. skr. sorbitdehydrogenáza; 3. skr. angl. standard deviation
štandardná deviácia, smerodajná odchýlka.
SDA – 1. skr. l. sacrodextra anterior pravý sakroanteriórny (poloha plodu); 2. skr. angl. specific
dynamic action špecifickodynamický účinok; →SDE.
SDE – skr. angl. specific dynamic effect špecifickodynamický efekt; zvýšenie metabolizmu nad
hodnotu bazálneho metabolizmu vyvolané poţitím al. asimiláciou potravy; pre tuky a sacharidy je to
4 – 6 %, pre proteíny 30 %.
SDP – skr. l. sacrodextra posterior pravý sakroposteriórny (poloha plodu).
SDS – skr. angl. sodium dodecyl sulfate dodecylsulfát sodný.
SDS-PAGE – skr. angl. SDS-polyacrylamide gel electrophoresis elektroforéza na polyakrylamidovom
géli s pouţitím SDS.
SDT – skr. l. sacrodextra transversa pravý sakrotransverzálny (poloha plodu).

SE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SE – 1. skr. angl. sphenoethmoidal suture sfenoetmoidový šev; 2. skr. angl. standard error
štandardná chyba, stredná chyba priemeru.
Se – symbol chem. prvku →selén.
sebaceus, a, um – [l. sebum loj, maz] lojový, mazový, produkujúci loj, maz.

®

Sabacil (Bayer) – insekticídum; →foxím.
®

Sebaklen (Fumouze) – miestne anestetikum s antibaktériovým a antimykotickým účinkom;
→bifenamín.
sebaposudzovanie – psychol. metóda sebahodnotenia. Na s. depresie pre deti a dospievajúcich
,
slúţi napr. Kovácsov dotazník depresií detí určený pre deti vo veku 10 – 15 r. (Children s
Depression Inventory, CDI; Kovács, 1980 – 81): údaje sa získavajú individuálne al. skupinovo, príp.
so súčasným predčítaním poloţiek najmä u detí s problémami s čítaním al. učením. Hodnotenie trvá
asi 15 – 20 min a týka sa ostatných 2 týţd.
Poloţky CDI:
01 Som smutný občas/často/stále
02 Nikdy sa mi nič nepodarí/nie som si istý, či sa mi veci budú dariť/veci sa mi podaria
03 Väčšina/mnohé/všetky vecí urobím dobre
04 Mnoho/niektoré vecí ma bavia/nič ma nebaví
05 Je mi s tále/často/niekedy zle
06 Občas premýšľam o tom, ţe sa mi dačo zlého prihodí/mám strach, ţe sa mi dačo zlé prihodí/som si istý, ţe
sa mi dačo zlé prihodí
07 Nenávidím sa/nemá sa rád/mám sa rád
08 Všetky zlé veci sú moja vina/mnoho zlých vecí je moja vina/zlé veci sú väčinou moja vina
09 Nemyslím na to, aby somsa zabil/ myslím na to, aby som sa zabil, ale neurobil by som to/ chcem sa zabiť
10 Mám chuť plakať kaţdý deň/často/občas
11 Veci mi robia stále(často/občas starosť
12 Som rád suďmi, často nie som rád s ľuďmi, nikdy nechcembyť s ľuďmi
13 Neviem sa o veciach rozhodnúť, ťaţko/ľahko sa o veciachrozhodujem
14 Vyzerám dobre, niektoré veci na mne nie sú pekné, vyzerámošklivo
15 Stále sa musím nútiť do učenia, často sa musím nútiť do učenia, učenie nie je veľký problém
16 Spím zle kaţdú noc/často spím zle/ spím dobre
17 Som občas/veľmi často/stále unavený
18 Väčšinu dní nemám chuť jdo jedenia/často nemám chuť do jedenia/jem dobre
19 Nerobím si starosti s bolesťami a ťaţkosťami/robím si veľmi často starosti s bolesťami a ťaţkosťami/stále si
robím starosti s bolesťami a ťaţkosťami
20 Necítim sa sám/cítim sa veľmi často sám/cítim sa stále sám
21 V škole sa nikdy nepobavím/len niekedy sa v škole pobavím/veľmi často sa v škole pobavím
22 Mám veľa kamarátov/ mám pár kamarátov, ale chcel by som mať viac/nemám nijakých kamarátov
23 Pracujem v škole dobre/nepracujem v škole tak dobre ako predtým/mám veľmi zlý prospech v predmetoch,
v kt. som býval dobrý
24 Nikdy nebudem taký dobrý ako ostatné deti/ keď budem chcieť, budem taký dobrý ako ostatné deti/som tak
isto dobrý ako ostatné deti
25 Nikto ma nemá skutočne rád/nie som si istý, či ma má niekto rád/som si istý, ţe ma má niekto rád
26 Väčšinou urobím/neurobím, čo sa mi povie/nikdy neurobím čo sa mi povie
27 Vychádzam s ľuďmi/často/stále sa bijem
®

Sebar (Vangard) – sedatívum, hypnotikum; →sekobarbital sodný.
®

Sebatrol (Schering) – antiandrogén, antineoplastikum; →flutamid.
sebavedomie – vedomie vlastnej ceny, kvalít a schopností a viera v ne a budúce výkony. Zvýšenie
dôleţitosti vlastnej osobnosti je forma zmeny idiognózie. Pacient si nemyslí iba, ţe je dôleţitý, ale
týmto presvedčením je preniknutá jeho celá osobnosť. Vysoko si cení svoj spoločenský zástoj,
pracovné výsledky, vynálezy a objavy. Niekedy sa táto porucha spája s bludmi. Naproti tomu pri
úkorových bludoch (napr. pri autoakuzácii) pacient zniţuje význam svojej osobnosti. Osobitnou
formou je sebapreklínanie a sebanenávisť, kt. sú častými príčinami samovraţdy.

sebestačnosť – termín pouţívaný najmä v domácej ošetrovateľskej starostlivosti: aschopnosť
realizovať beţné denné aktivity. S. súvisí s mobilitou (pohybovou aktivitou), t. j. schopnosťou
pacienta orientovať sa v prostredí, kt. závisí od pocitu samostatnosti a nezávislosti od pomoci iných
osôb. Porucha mobility sa prejavuje pocitom bezmocnosti a závislosti. Jej príčinou býva silná bolesť,
poruchy kostrového, svalového a nervového systému, celková slabosť, ale aj psychosociálne
problémy (depresia, strach, stres ap.).
Stupeň s. sa zisťuje odhadom a pozorovaním pacienta a rôzne testy, ako sú:
• Test ošetrovateľskej záťaţe podľa Svantorga: hodnotí sa pohybová schopnosť, osobná
hygiena, prijem jedla, inkontinencia moču a stolice, dekubity, spolupárca pacienta.
• Barthelov test zákl. beţných činností (ADL): hodnotí sa príjem jedla a tekutín, obliekanie,
kúpanie a osobná hygiena, inkontinencia nmoču a stolice, presun z postele na stoliču, chôdza po
rovine, po schodoch.
• Test inštrumentálnych beţných činností (IADL): hodnotí sa telefonovanie, transport,
nakupovanie, varenie, domáce práce, práce okolo domu, uţívanie liekov, spravovanie financií.
• Testovanie vývoja sebestačnosti (TVS): hodnotí sa spánok a odpočinok, vyprázdňovanie,
osobná hygiena, výţiva, orientácia, verbálna komunikácia, pohyblivosť.
V domovoch ošetrovateľskej starostlivosti u nás sa hodnotí: 1. osobná hygiena; 2. pohyblivosť; 3.
vedomie (orientácia); 4. verbálna komunikácia; 5. obliekanie a vyzliekanie; 6. vyprázdňovanie; 7.
ochota spolupracovať.
Klasifikácia s. – z hľadiska s. moţno pacientov rozdeliť do 4 skupín:
1. Sebestačný pacient – úplná mobilita: pacient je nezávislý od pomoci iných, psychicky je
kompenzovaný a má neobmedzený pohybový reţim. Chodí samostatne, dokáţe sa sám najesť, má
jasné vedomie, je orientovaný v priestore i čase, komunikuje bez pomoci, je úplne kontinentný a
ochotný kontinuálne spolupracovať. Intervencia sestry je potrebná pri akút. stavoch (akút.
starostlivosť).
2. Čiastočne sebestačný pacient – čiastočná mobilita: pacient je schopný sebaobsluhy, ale za
výdatnej pomoci sestry a okolia. Má obmedzenú pohybovú aktivitu, vyţaduje pomoc pri osobnej
starostlivosti a menšiu asistenciu pri hygiene, chodí sám iba tam, kde to pozná, chodí s pomocou
jednej aţ dvoch osôb al. za pomoci barly, dokáţe sa sám najesť s menšou al. väčšou pomocou,
občas spolupracuje, je mierne dezorientovaný, máva občas psychotické a neurotické príznaky,
hovorí málo, občas s prestávkami, rozumie všetkému, oblieka a vyzlieka sa s námahou, verbálne
usmerňovaný napr. sestrou, prejde na toaletu s pomocou inej osoby al. pouţíva izbové WC,
podloţnú misu, močový pohár (krátkodobá starostlivosť)
3. Úplne nesebestačný pacient – úplná imobilita: pacient je pripútaný na posteľ, je schopný meniť
svoju polohu a spolupracuje na poţiadanie, sedí s pomocou na stoličke, vyţaduje si väčšiu pomoc
sestry a okolia, môţe byť aj psychicky dekompenzovaný a má veľmi obmedzenú pohybovú aktivitu.
Hygienu vykonáva na posteli, prípadne sa transportuje do sprchy, treba ho kŕmiť, je trvale
dezorientovaný, má psychotické a neurotické príznaky, nekomunikuje, občas rozumie, oblieka a
vyzlieka sa pomocou inej osoby, je čiastočne inkontinentný, pouţíva plienkové nohavičky, stolicu
udrţí. Vyţaduje si dlhodobú časovo ťaţko ohraničiteľnú starost-livosť (dlhodobá starostlivosť).
4. Nevládny pacient – je úplne závislý od pomoci okolia a vyţaduje si zvýšenú starostlivosť
ošetrovateľského personálu pre celkovo ťaţký zdrav. stav a nie je schopný nijakej pohybovej
aktivity. Celkovú hygienu na posteli vykonáva iná osoba, pacient je úplne upútaný na posteľ,
neschopný spolupracovať pri zmene polohy, ţiví sa sondou, enterálnou al. parenterálnou výţi-vou,
je trvale dezorientovaný v priestore i čase, v bezvedomí, sopore, nehovorí, nerozumie, v obliekaní a

vyzliekaní je úplne závislý od pomoci inej osoby, úplne inkontinentný. Ide o chron. a terminálne
chorých, kt. si vyţadujú trvalú starostlivosť (domáca hospitalizácia).
sebi/o- – prvá časť zloţených slov z l. sebum loj, maz.
sebi|ferus, a, um – [sebi- + l. ferre niesť] sebiparus, produkujúci tukový sekrét, maz.
sebi|parus, a, um – [sebi- + l. parere produkovať] produkujúci maz.
sebo|cystis, is, f. – [sebo- + g. kystis dutina] sebocysta, rozšírená ţliazka vyplnená mazom.
sebo|cysto|matosis, is, f. – [sebo- + g. kystis dutina + -omatosis bujnenie] sebocystomatóza,
mnohopočetné cysty mazových ţliaz.
sebo|lithos, i, m. – [sebo- + g. lithos kameň] sebolit, konkrement v mazovej ţľaze.
sebo|rea – [seborrhoea] mazotok, patol. zmenená činnosť mazových ţliaz, kt. vzniká na podklade
multifaktoriálnej dedičnosti. Na jej patogenéze sa zúčastňujú poruchy metabolizmu tukov, poruchy
CNS, hormónová dysfunkcia, liečivá (napr. trankvilizéry) hypochrómna anémia, poruchy GIT a i. Jej
torpídne formy sú príznakom komplexu príbuzného AIDS (AIDS related complex, ARC). Zvýšená
tvorba mazu v seboroickej lokalizácii (čelo, nos, nazolabiálna brázda, brada, koţa nad sternom,
medzi lopatkami, kapilícium a ohanbie) sa spája so zvýšeným potením a mastným výzorom koţe.
Pri nepomere mazu a potu vzniká emulzný typ v/o (seborrhoea oleosa) al. emulzný typ o/v
(seborrhoea sicca sive pityriasis seborrhoides) s mastnými otrubovitými šupinami. Ľahká forma s.
sa začína v puberte a môţe pretrvávať po celý fertilný ţivot. S. sa spája s hyperhidrózou stupají,
dlaní a pazúch, náchylnosťou na baktériové a mykotické infekcie. Pri zníţenej tvorbe mazu je koţa
a vlasy suché, so suchými otrubovitýmni šupinami, spojené s pruritom a náchylnosťou na vznik
ekzematidov.
Pridruţením zápalu vzniká dermatitis seborrhoica so slabo erytémovými, pomerne presne
ohraničenými, okrúhlymi loţiskami a povrchovou deskvamáciou. Jej osobitnou formou u detí je
crusta lacrea.Vzniká v prvých týţd. ţivota. Na temene hlavy sa na zapálenej koţi tvorí nános šupín
ţltej farby hrubý niekoľko mm, ku kt. sa niekedy pridrţujú nepresne ohraničené zápalové prejavy na
tele. V neskoršom veku sa môţe vyvinúť s.
Pri kongenitálnom chýbaní zloţku C3 komplementu vzniká generalizovaná, zriedkavá forma detskej
seboroickej dermatitídy erythrodermia desquamativa Leiner-Moussos, kt. vyţaduje nemocničné
liečenie.
Seboroická dermatitída u dospelých býva lokalizovaná obojstranne retroaurikulárne (dermeti-tis
seborrhoica retroauricularis), nad sternom (dermatitis seborrhoica mediothoracica figura-ta). K
figurovaným seboroickým dermatitídam patria ekzematidy (eczematides). Je to forma ekzému bez
vezikulácie s funkčnou poruchou ţlaz. Patrí sem aj folikulárny ekzematid, pityriazirozeoformný
ekzematid, pityriaziformný ekzematid, kt. imitujú s. V intertriginóznej oblasti vzniká dermatitis
seborrhoica erythematosquamosa corporis. Seboroická dermatitída v kapilíciu súvisí s vypadávaním
vlasov. Na s. nadväzuje aj acne vulgaris.
Dfdg. – seboroická dermatitída v kapilíciu pripomína psoriázu (pri psoriáze nevypadávajú vlasy). Od
s. treba odlšiť ekzematidy (niekedy prechádzajú z jednej formy do druhej), pityriasis rosea
(nevyskytuje sa v tvári), parapsoriasis ,,en plaques“ (lokalizuje sa na trupe v smere štiepiteľnosti
koţe).
Th. – odporúča sa nedráţdivá diéta, hygienické opatrenia (umývanie bez mydiel, kúpanie bez peny
a i.). Celkove sa podáva vitamín B6 200 mg/d, vitamín E 100 mg/d, síran zinočnatý 0,05 g 3-krát/d
®
pred jedením. Vhodné sú kúpele v Solfatane 2-krát/týţd., prípravky s obsahom dechtu (Rp. Liquor
carbonis detergens, Spiritus saponatokalini aa). V th. seboroickej dermatitídy (ekzematidov) sa

osvedčuje séria oţiarenia lúčmi UV v nízkych dávkach (1/2 – 1 min/d) a klimatická th., autogénny
tréning, psychická relaxácia. Pri crusta lactea sa pouţívajú na odlúčenie nánosu šupín oleje a
mechanické odstraňovanie šupín jemnou kefkou s prírodnými štetiami. Prognóza s. je dobrá, pri
pravidelnom ošetrovaní sa stav upraví, aj keď recidívy často závisia od psychického stavu.
sebo|rrhea, ae, f. – [sebo- + g. rhoiá tok] →seborea.
Seborrhoea adiposa – s. oleosa.
Seborrhoea oleosa – s. adiposa, olejovitý mazotok, nadmerná tvorba koţného mazu (najmä na
čele a nose), emulzný typ v/o, kt. vzniká pri nepomere mazu a tuku.
Seborrhoea sicca sive pityriasis seborrhoides – suchý mazotok, seboroická pityriáza; emulzný
typ o/v s mastnými otrubovitými šupinami.
sebo|rrhoicus, a, um – [sebo- + g. rhoiá tok] seboroický, mazový, mazotokový.
sebum, i, n. – [l.] loj, tuk, koţný maz.
Sebum bovinum – hovädzí loj.
Sebum cutaneum – koţný maz.
Sebum ovile – ovčí loj.
Sebum praeputiale – predkoţkový maz.
Secale cornutum – fungus secalis, raţná hubka, ergot, námeľ. Fialovočervené zrná v raţných
klasoch predĺţeného tvaru, trváce mycélium kyjaničky purpurovej (Claviceps purpurea Fries Tul.,
Hypocreaceae). Huba parazituje v semenníku raţi. Infekcia vzniká v čase kvitnutia askospórami
huby. Askospóry vyklíčia, vyrastie mycélium, kt. úplne prerastie vyvíjajúci sa semenník. Huba tvorí
mnohé konídiá, kt. sa uvoľňujú do sladkej medovej šťavy a zásluhou hmyzu sa prenášajú aj na
zdravé rastliny. Po strávení semenníka utvorí huba trváce mycélium (sklerócium), kt. vypadne z
klasu na zem. V nasledujúcom roku z neho vyrastú svetločervené stopkaté plodnicové lôţka s
peritéciami, kt. obsahujú askospóry. Askospóry rozširuje vietor. V raţnej hubke sa nachádzajú
námeľové alkaloidy. Na ich získavanie sa raţ infikuje umele na veľkých parcelách. Novšie sa huba
pestuje aj umele v tekutom kultivačnom rozt., kde produkuje i alkaloidy.
Suché sklerócia hubky kyaničky purpurovej parazitujú na obilí. Raţná hubka sa pestuje sa
v Španielsku, Francúzsku a Nemecku. Rozoznávajú sa 4 triedy námeľových alkaloidov: klavínové
alkaloidy, kys. lyzergová, amidy kys. lyzergovej a námeľové peptidové alkaloidy. V námeli sa
nachádza týchto 10 peptidov: ergokornín, ergokorininín, ergokristín, ergokristinín, ergokryptín,
ergokryptinín, ergotamín, ergotaminín, ergozín, ergozinín.
®

Secalip (Fournier) – antihyperlipoproteinemikum; fenofibrát.
®

Secalysat (Ysatfabrik) – hemostatikum; kotarnín.
®

Secatoxin lng. (Léčiva) – Dihydroergotoxini mesilas 1 mg v 1 sublingválnej tbl.; sympatikolytikum,
vazodilatans.
®

Secatoxin Forte gtt. (Galena) – Dihydroergotoxini mesilas 62,5 mg v 25 ml (1 kv. = 80 mg mezylanu
dihydroergotoxínia; 1 ml = 32 kv. = 2,5 mg mezylanu dihydroergotoxínia); sympatikolytikum,
vazodilatans; →dihydroergotoxín.
secbutobarbitone sodium – syn. →butabarbital sodný.
®

Seccidin (Nippon Kayaku) – koronárne vazodilatans; →prenylamín.
®

Secergan (Astra) – sedatívum, hypnotikum; →propiomazín.

secernens, entis – [l. secernere oddeľovať] secernujúci, vylučujúci.
secessio, onis, f. – [l. secedere odísť] odštepenie, odlúčenie.
secessus, us, m. – [l. secedere odísť] odlúčenie, odchádzanie.
Seckelov nanizmus – [Seckel, Helmut Paul, 1900 – 1960, amer. lekár] trpaslíctvo s vtáčou hlavou.
®

Seclar (Andromaco) – antikonvulzívum; →beklamid.
®

Secletan (Ipsen) – antihypertenzívum; →cikletanín.
®

Seclin (Panthox & Burck) – anticholínergikum; →hexyverín.
seclusa, orum, n. (remedia) – [l. secludere uzavrieť] sekluza, jedovaté liečivá, kt. treba v le-kárni
uschovávať v osobitnej uzavretej skrini.
seclusio, onis, f. – [l. secludere uzavrieť] seklúzia, odlúčenie, odrthnutie.
®

Seclodin (Much) – nesteroidové antiflogistikum; →ibuprofén.
secobarbitalum – sekobarbital.
®

Seconal – sekobarbital.
®

Seconal Sodium (Lilly) – sedatívum, hypnotikum; →sekobarbital sodný.
®

Secotil – metabolit chlórpromazínu; →opromazín.
®

Secrebil (Isnardi) – choleretikum; →piprozolín.
secret|agogus, a, um – [l. secretum výlučok + g. agógos vedúci] podporujúci sekréciu.
®

Secretin inj. sicc. (Boots) – Secretinum ~ 100 IU vo forme suchej substancie v 1 fľaštičke 10 ml;
polypeptidový hormón secernovaný sliznicou dvanástnika a horného úseku lačníka po vstupe
kyslého chýmu do čreva, diagnostikum; →sekretín.
®

Secretine (Sinbio) – polypeptidový hormón secernovaný sliznicou dvanástnika a horného úseku
lačníka po vstupe kyslého chýmu do čreva; →sekretín.
®

Secretin-Kabi (Kabi) – polypeptidový hormón secernovaný sliznicou dvanástnika a horného úseku
lačníka po vstupe kyslého chýmu do čreva; →sekretín.
secretinum →sekretín.
secretio, onis, f. – [l. secernere oddeľovať] sekrécia, oddelenie, vylučovanie (činnosťou ţliaz).
Secretio apocrina – apokrinná sekrécia, spôsob vylučovania sekrétu z bunky, pri kt. sa spolu so
sekrétom odlučuje aj časť cytoplazmy a tá sa potom stáva súčasťou výlučku.
Secretio eccrina – ekrinná sekrécia, spôsob vylučovania sekrétu z bunky, pri kt. sa vylučuje obsah
bunky priamo na povrch, napr. sekrécia potu.
Secretio holocrina – spôsob vylučovania sekrétu z bunky, pri kt. sa celé bunky menia na výlučok.
secreto|dermat|osis, is, f. – [l. secernere oddeľovať + g. derma koţa + -osis stav] sekretodermatóza,
koţná choroba spojená so zvýšenou sekréciou ţliaz.
secreto|inhibitor, oris, m. – [l. secernere oddeľovať + l. inhibere tlmiť] látka tlmiaca vylučovanie
sekrétu.
secreto|lysis, is, f. – [l. secernere oddeľovať + g. lysis uvoľnenie] sekretolýza, rozpustenie, uvoľnenie
sekrétu

secreto|lyticus, a, um – [l. secernere oddeľovať + g. lysis uvoľnenie] sekretolytický, uvoľňujúci,
rozpúšťajúci sekrety, hlieny.
secretor, oris, m. – [l. secernere oddeľovať] →sekretor.
secretorius, a, um – [l. secernere oddeľovať] secernovať, vylučovať.
secretum, i, n. – [l. secernere oddeľovať] sekrét, výlučok, vylučovaná látka.
sectilis, e – [l. secare rezať] sekaný, rezaný.
sectio, onis, f. – [l. secare rezať] sekcia; 1. rez, oddelenie, časť; 2. pitva tela.
Sectio abdominalis – chir. otvorenie brucha, laparotómia.
Sectio alta – odstránenie konkrementov z močového mechúra rezom vedeným v strednej čiare pod
pupkom a zabezpečenie odtekania moču drénom brušnou stenou.
Sectio anatomica – pitva.
Sectio caesarea – cisársky rez; podľa prístupu sa rozoznávajú abdominálne a vagínové s. c.
Abdominálna s. c. môţe byť konzervatívna al. radikálna. Pri konzervatívnej metóde sa postupuje
tak, ţe po vybavení plodu, placenty a plodových obalov sa maternica ponecháva v tele ţeny.
Generačná funkcia ţeny ostáva zachovaná. Patrí sem klasická, supravezikálna transperitoneálna a
extraperitoneálna s. c.
Klasická metóda (s. c. corporalis conservativa classica) – uterotómia sa vykonáva na prednej stene
maternice v strednej čiare, v dĺţke ~ 12 – 14 cm. Rez sa začína na funde maternice a končí sa na
hranici dolného segmentu. Výhodou metódy je, ţe netreba otvárať plica vesicouterina a zosúvať
močových mechúr. Metóda je vhodná pre stavy po operácii močového mechúra, po
rekonštrukčných operáciách, operáciách vezikovaginálnej fistuly, pri rozsiahlych zrastoch a varixoch
v oblasti dolného segmentu. Indikuje sa aj pri stavoch, kde je súčasne plánovaná supravagínová
amputácia maternice al. hysterektómia. Po operácii s ponechaním maternice sa rodičke odporúča
sterilizácia. Nevýhodou metódy je nedokonalé hojenie rany na maternici a jej peritonizácie, zvýšené
riziko pooperačných zrastov. Jazva býva menej kvalitná, čoho dôkazom je vyšší výskyt ruptúr v
ďalšej gravidite.
Supravezikálna transperotineálna metóda (s. c. supravesicalis transperitonealis, longitudinalis,
transversalis, spiralis) – najčastejšie sa pouţíva laparotómia dolným stredným rezom (laparotomia
medialis inferior) a laparotómia priečnym rezom (laparotomia sec. Pfannenstiel, 1900). Pri priečnej
laparotómii sa koţný rez vedie ~ 4 cm nad symfýzou oblúkovite v dĺţke 7 aţ 10 cm. Skalpelom sa
pretína koţa, podkoţie a celá vrstva podkoţného tuku aţ k aponeuróze brušných svalov. Krvácanie
z aa. pudendales externae a a. epigastricae superficiale sa zastavuje ligovaním al. koaguláciou.
Aponeuróza sa inciduje priečne, avšak o niečo kraniálnejšie a nie v poloblúku, ale priamo. Laterálne
sa pri incízii pretína aponeuróza m. obliquus abdominis externus a preniká sa medzi priečne
prebiehajúce svalové snopce m. obliquus abdominis internus a m. transversum abdominis. V strede
incídie sa zachytia okraje aponeurózy do Kocherových klieští a vlhkým tampónom sa zosunie pošva
priamych brušných svalov, pričom sa opichuje hrubšia krvácajúca vetva a. epigastrica caudalis. S
aponeurózou pevne zrastá linea alba, kt. sa naostro odpreparuje. Potom sa ostrou a tupou
preparáciou oddelia priame brušné svaly. Pod nimi sa zjaví fascia transversalis abdominis, kt. sa
súčasne s parietálnym peritoneom opatrne pretne medzi dvoma pinzetami. Incízia peritonea sa
potom rozšíri noţnicami logintudinálne kaudálnym a kraniálnym smerom.
Po otvorení brušnej dutiny sa maternica obalí niekoľkými vlhkými rúškami, čím sa odizoluje brušná
dutina a zabráni sa tým vytláčaniu čriev do operačnej rany a prenikaniu obsahu maternice do
brušnej dutiny. V súčasnosti sa najčastejšie pouţíva transperitoneálny supravezikálny rez (Döfler,

1929). Maternica sa pritom otvára v dolnom segmente, v časti, kt. má malú vaskularizáciu, leţí za
močovým mechúrom a peritoneom. Uterotómiu v dolnom segmente moţno viesť longitudinálne,
transverzálne al. špirálovite.
Po odpreparovaní plica vesicouterina a zosunutí močového mechúra kaudálnym smerom sa vykoná
krátka priečna uterotómia v oblasti dolného segmentu (Geppertova modifikácia uterotómie, 1932),
pretoţe väčšina vetiev a. uterina prebieha v dolnom segmente priečne). Tá sa digitálne rozšíri do
potrebnej veľkosti. Tento postup je vhodný pri rozvinutom tenkom dolnom segmente. Pri hrubom
dolnom segmente sa uterotómia rozšíri do strán naostro noţnicami, pretoţe pri digitálnej trakcii by
nastala separácia jednotlivých vrstiev myometria, rana by mala neostré okraje, čo by sťaţovalo
suturáciu a hojenie. Po otvorení dutiny maternice sa pretrhne vak blán. Rukou zavedenou do dutiny
maternice sa opatrne vyluxuje hlavička plodu (al. pri panvovom konci zadoček) do operačného poľa,
následne sa rodia ramienka a trup plodu. Pri pôrode hlavičky moţno pouţiť kliešte, príp.
vákuumextraktor. Po porodení plodu sa podávajú rodičke uterokinetiká (oxytocín 5 m. j. i. v.) a
následne sa rodí placenta a plodové obaly. Manuálne sa skontroluje dutina maternice. Uterotómia
sa suturuje v jednej al. dvoch vrstvách a peritonizuje sa pomocou plica vesicouterina. Nasleduje
toaleta brušnej dutiny, vybratie a spočítanie pouţitých rúšok a operačných nástrojov, revízia a
aspekcia oboch ovárií a sutúra prednej brušnej steny v 5 anat. vrstvách.
K výhodám tejto metódy patrí jej jednoduchosť, min. krvné straty, ľahké ošetrenie operačnej rany,
ako aj moţnosť dokonalej peritonizácie. Nevýhodou je skutočnosť, ţe dĺţka uterotómie je
obmedzená a ničekedy sa traumaticky poškodia vasa uterina. V prípade, ţe treba uterotómiu
rozšíriť (priečna poloha plodu, panvový koniec, veľký plod), moţno vykonať obrátený ,,T“ rez
(uterotómia sa rozšíri v strednej čiare lognitudinálne a kraniálne).
V ostatných r. sa pri uterotómii rozšírilo pouţívanie staplerov, zavedených do chir. r. 1987. Nástroj
obsahuje v zásobníku 2-krát po 8 svorkách z resorbovateľného materiálu pre prednú a zadnú
brandţu. Po vykonaní priečnej uterotómie v oblasti dolného segmentu sa zasunie zadná brandţa do
rany, smerom k jednej z hrán uteru. Naliehajúca časť plodu sa izoluje od nástroja prstom. Podľa
rozvinutia dolného segmentu sa volí horizontálny al. mierne vzostupný smer. Ak je vylúčený kontakt
s naliehajúcou časťou plodu moţno stapler ,,odpáliť“. Mechanickým prenosom sa zošije dolný
segment 4 radmi svoriek. V strede čepeľ nástroja prerezáva zvolenú polovicu dolného segmentu.
Rovnako sa postupuje na kontrolaterálnej strane. Výhodou metódy je zníţenie krvných strát pri
operácii. Pri perakútnych operáciách nie je stapler vhodný.
Extraperitoneálna metóda (s. c. extraperitonealis, paravesicalis, supravesicalis) – uplatňovala sa v
minulosti v prípade, kde bol obsah maternice infikovaný. Zabránila vniknutiu infekcie do brušnej
dutiny. Princípom metódy je odpreparovanie močového mechúra a jeho odsunutie bez toho, aby sa
otvorila peritoneálna dutina. Uterus sa otvára v dolnom segmente priečnym rezom. Pri preparácii
močového mechúra nastáva často krvácanie z perivezinálnych ţilových spletí. Prístup k dolnému
segmentu je priestorovo obmedzený. Pri vybavovaní plodu sa často natrhne stena maternice s
krvácaním. Vysoké je tu aj riziko poranenia močového mechúra. V súčasnoti sa preto táto metóda
pouţíva výnimočne.
K modifikáciám konzervatívnych metód s. c. patrí Dörflerova, Frankova-Critchonova, Portesova,
Sellkheimova metóda, laparoelytrotómia a i.
Pri radikálnych postupoch operatér maternicu čiastočne al. úplne extirpuje. Patrí sem Porrova
metóda a metóda s totálnou extirpáciou maternice.
Porrova metóda (1876) mala pôvodne za cieľ zabrániť neutíšiteľnému krvácaniu a zlému hojeniu
uterotómie. Po extrakcii plodu nasleduje supravagínová amputácia maternice a fixácia cervikálneho
pahyľa do dolného pólu laparotomickej rany. R. 1922 metódu modifikoval Harris. Indikáciou metódy
je uterus myomatosus, placenta accreta, increta et percreta, apoplexio uteroplacentaris,

extragenitálne choroby, zdruţené indikácie (s. c. itterativa, indicatio ad sterilisationem, myoma uteri
atď.).
Cisársky rez s totálnou extirpáciou maternice (s. c. cum extirpationem uteri totalis) – má rovnaký
postup ako pri abdominálnej hysterektómii, indikácie rovnaké ako pri supravagínovej amputácii
maternice, navyše sú to ťaţké dysplázie a karcinóm krčka maternice, myóm v oblasti krčka,
krvácanie pri DIC).
Vagínové metódy s. c. zaviedol Dührsen (1896). Jej jedinou indikáciou je predčasné ukonče-nie
gravidity v IV. – VIII. mes. pri indikovanom (zdrav., vitálna, gen.) umelom prerušení gravidity. V
iných indikáciách na operačné ukončenie gravidty zrelých, resp. ţivotaschopných nezrelých plodov
sa uprednostňuje abdominálna s. c. Vagínová s. c. je alternatívou abdominálnej s. c. parva.
Postup pri Dührsenovej metóde. v širokých pošvových zrkadlách sa zachytí krček maternice do
jednozubých amer. klieští a ťahá sa čo najviac do pošvového vchodu. Ak je pošva príliš úzka, rozšíri
sa operačné pole vagínoperitoneálnym Schuchardtovým rezom. Potom sa pozdĺţnym rezom v
strednej čiare rozpoltí zadný pysk krčka aţ na zadnú stenu pošvy. Douglasov priestor sa neotvára,
iba sa natupo vysunie kraniálne a rez sa predlţuje nad úroveň vnútornej bránky. Vpredu sa vykoná
predná kolpotómia, močový mechúr sa vysunie kraniálne do výšky úponu plica vesicouterina, kt. sa
neotvára. Nasleduje rozpoltenie predného pysku krčka v strednej čiare aţ na úroveň dolného
segmentu. V operačnom poli sa objaví vak blán, kt. sa pretrhne a následným zavedením ruky do
dutiny maternice sa obratom a extrakciou vybaví plod. Pri vstúpenej hlavičke sa plod vybavuje per
forcipem. Tretia pôrodná fáza sa vedie aktívne. Suturuje sa obvyklým spôsobom jednotlivými
uzlovými stehmi. Operácia je technicky ľahšia pri descenze maternice a u viacrodičiek.
Najčastejšie sa pouţíva modifikácia podľa Otta-Heinsiusa: po dilatácii cervikálneho kanála (Hegar č.
4) sa vykoná priečne al. pozdĺţna predná kolpotómia. Močový mechúr sa natupo vysunie kraniálne
aţ do plica vesicouterina, kt. sa neotvára. Longitudinálnou uterotómiou v strednej čiare v oblasti
dolného segmentu sa extrahuje plod. Uterotómia a kolpotómia sa suturuje v jednej vrstve
jednotlivými stehmi.
Komplikácie s. c. môţu byť skoré (anestetické príhody, krvácanie, poranenie susedných orgánov –
močového mechúra, močovodu, pooperačný šok, pooperačný ileus a tromboembolické príhody) al.
neskoré (neplodnosť,častejší výskyt abortov, no najmä ruptúra jazvy na maternici v nasledujúcej
gravidite).
Materská mortalita je ~ 0,5 %. Moţno ju ovplyvniť dodrţiavaním týchto zásad: u rizikových
pacientiek profylaxia tromboembolických príhod (nízkomolekulový heparín, skorá mobilizácia,
správna technika operácie, antibiotiká), predchádzanie väčším krvným stratám dôslednou
hemostázou, včasná náhrada strát náhradnými rozt. a transfúziou krvi, profylaktické podávanie
antibiotík (opakovaná s. c., rizikové pacientky, predčasný odtok plodovej vody atď.), dôkladná
predoperačná príprava, nepripustiť protrahovanie pôrodu, pouţívanie moderných šicích materiálov a
revízia dutiny maternice.

Spôsoby otvorenia brušnej dutiny pri sectio caesarea. 1 – laparotomia
medialis inferior; 2 – l. paramedialis inferior; 3 – l. sec. Cherney; 4 – l. sec. JoelCohen; 5 – l. sec. McBurney

Sectio cervicalis – cervikálny, tracheálny rez, rez na priedušnici.
Sectio extraperiton(a)elis – extraperitoneálna, mimobrušná sekcia.
Sectio in moribunda – cisársky rez na mŕtvej rodičke.

Sectio lateralis – laterálny, bočný rez.
Sectio legalis – súdna pitva.
Sectio minor – s. parva.
Sectio parva – s. minor, cisárky rez na odstránenie nezrelého plodu.
Sectio perinealis profunda – hlboký rez perineálnou hrádzou.
Sectio supracervicalis – s. suprapubica – otvorenie maternice priečnym poloblúkovitým rezom na
dolnom segmente.
Sectio suprapubica – s. supravesicalis.
Sectio transversa – transverzálny, priečny rez.
Sectio vaginalis – pošvový cisársky rez.
®

Sectosteron – progestagén; dimetisterón.
®

Sectorgel (Hisamitsu) – antiflogistikum, analgetikum; ketoprofén.
®

®

Sectral a Sectral 400 tbl. (M & B; Rhône-Poulenc Rorer) – Acebutololi chloridum 200 al. 400 mg
bázy v 1 tbl.; 1-kardioselektívny blokátor so stabilizačným účinkom na membrány,
antihypertenzívum, kardiakum, antiarytmikum; →acebutolol.
sectus, a, um – [l. secare rezať] sečný.
secundarius, a, um – [l. secundus druhý] sekundárny, druhotný.
secundigravida, ae, f. (femina) – [l. secundus druhý + l. gravida ťarchavá] ţena gravidná druhýkrát.
secundinae, arum f. – [l. secundus druhý] plodové obaly.
secundipara, ae, f. – [l. secundus druhý + l. parere rodiť] ţena rodiaca druhýkrát, druhorodička.
secundum – [l.] druhý raz; po, podľa. Secundum arte – v zhode s umením, lekárskou vedou.
secundus, a, um – [l.] druhý.
®

Securon (Knoll) – blokátor vápnikových kanálov, antianginózum, antiarytmikum; verapa-mil.
®

Securopen inf. a inj. (Bayer) – Azlocillinum natricum, zodpovedá 5 g, resp. 2 g azlocilínu v 1
fľaštičke; širokospektrálne ureidopenicilínové antibiotikum; →azlocilín.
®

Securpres (Poli) –
→indenolol.

-blokátor; antihypertenzívum, antiarytmikum, antianginó-zum;

sedací – l. ischiadicus.
Sečenov, Ivan Michajlovič – (1829 – 1905), rus. fyziológ. Zakladateľ rus. fyziológie. Zaoberal sa
problémami fyziológie nervového systému, centrálneho útlmu a výmeny plynov. V práci Mozgové
reflexy obhajoval koncepciu materiálneho základu doševného ţivota.
sedácia – [sedatio] upokojenie.
®

Sedacoron a Sedacoron 200 mg inj. (Ebewe Arzneimittel) – Amiodaroni hydrochloridum 150 a 200
mg + Aqua por inj. ad 3 ml; antiarytmikum; →amiodarón.
®

Sedafamen – anorektikum; →fendimetrazín.
®

Sedaform – sedatívum, antipruriginózum, antiseptikum; →chlórbutanol.
Sédanov príznak – príznak vnútorného poranenia lebky: krátkodobá konvergencia očí pre-chádza do
divergentného strabizmu.

sedatio, onis, f. – [l. sedare utíšiť] →sedácia.
sedativa (orum, n.) remedia – [l. sedare utíšiť] sedatíva, upokojujúce lieky; vo väčších dávkach
pôsobia ako →hypnotiká. Pokladajú sa za doplnkové al. podporné liečivá, niekt. z nich sú obsol.,
najmä kombinované prípravky, kt. obsahujú fenobarbital al. bromidy. Patria sem:
®

Alfrodor 2000 dr. (acekarbromal + -tokoferolacetát + kvebracho extractum siccum. Pouţíva sa v
th. porúch potentia coeundi a neuróz v sexuálnej sfére.
®

Bellaspon dr. (ergotamíntartrát + belladonnae radicis alcaloida + phenobarbitalum). Indikoval sa pri
neurotických poruchách spojených s neurovegetatívnou symptomatológiou, psychosomatických
ochoreniach, poruchách GIT psychovegetatívneho pôvodu, klimakterických ťaţkostiach.
®

Calabron inj. a tbl. eff. (calcii bromolactobionas). Podával sa pri predráţdenosti pri neurotických
sy., miernej nespavosti, vazomotorickiých poruchách, alergických a svrbivých dermatózach.
®

Novo-Passit sol. por. (herbarum extractum pro Passit + guaifenesinum + maltodextrinum).
®

Sanosan tbl. obd. (valerianae extractum + humuli lupuli strobili extractum siccum).
®

Valdispert tbl. obd. (valerianae extractum siccum).
®

Visinal dr. (valerianae extractum siccum + passiflorae extractum siccum + humuli lupuli strobili
extractum siccum).
Z fytoterapeutík sedatívne účinky majú najmä: betonika lekárska (Betonica officinalis), blen čierny
(Hyoscya-mus niger), hloh jednosemenný (Crategus monogyna), hluchavka biela (Lamium album),
chmeľ obyčajný (Humulus lupulus), kalina obyčajná (Viburnum prunifolium), kyjanička purpurová
(Claviceps purpurea), kôpor voňavý (Anethum graveolens), lastovičník väčší (Chelidonium majus),
levandula úzkolistá (Lavandula angustifolia), ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), majorán
záhradný (Majorana hortensis), mak siaty (Papaver somniferum), medovka lekárska (Melissa
officinalis); petrţlen záhradný (Petroselinum crispum), puškvorec obyčajný (Acorus calamus),
rebríček obyčajný (Achilea millefolium), ruta voňavá (Ruta graveolens), valeriána lekárska (Valeria
officinalis), vŕba biela (Salix alba), vres obyčajný (Calluna vulgaris), všeliek hojivý (Imperatoria
ostruthium), zimozeleň menšia (Vinca minor).
Miernejšie sedatívne účinky majú: lipkavec marinkový (Galium odoratum), mak vlčí (Papaver
rhoeas), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), slnečnica ročná (Helianthus annuus).
sedativus, a, um – [l. sedare utíšiť] sedatívny, upokojujúci.
sedekamycín – syn. bundlín, lankacidín A, lakacidín C14-acetát;
[1S-(1R*,2S*,3E,5E,7R*,
9E,11E,13R*,15S*,19S*)]-N-[13(acetyloxy)-7-hydroxy-1,4,10,19-tetrametyl-17,18-dioxo-16oxabicyklo[13.2.2]nonadeka-3,5,9,11-tetraen-2-yl]2oxopropamid,C27H35NO8, Mr 501,58; jedna zo 7 zloţiek
antibiotika T-2636. Prvýkrát izolovaný ako bundlín B z kultúry
Streptomyces griseofuscus. Podobá sa lankamicínu, kt. sa
izoloval z kultúry S. violaceoniger. Pouţíva sa pri dyzentérii
®
ošípaných (Takelan ).
Sedekamycín

sedes, is, f. – [l.] sídlo, kreslo.
Sedes cruentae – krvavá stolica.
Sedes morbi – miesto, sídlo choroby.

Sédillotova operácia – [Sédillot, Charles Emmanuel, 1804 – 1883, franc. chirurg] 1. metóda
stafylorafie; 2. plastika hornej pery.
sedimentácia – [sedimentatio] usadzovanie; 1. geol. súhrn procesov, pri kt. vznikajú usadené
(sedimentárne) horniny; S. predchádza rozpad hornín na zemskom povrchu, oprava a s ňou
spojené spracovanie úlomkov al. rozpúšťanie a chem. vyluhovanie látok do rozt., nakoniec
usadenie vylúčenín al. vyzráţanie a akumulácia prenášaného materiálu. Záverečnou fázou je
diagenéza (spevnenie) sedimentov. Prenášať ich môţe vietor – eolitické sedimenty (napr. spraš),
pohybujúce sa ľadovce – ľadovcové sedimenty, al. pôsobenie organizmov. Sedimenty sa delia
podľa pôvodu na klastické (úlomkovité, napr. zlepence, pieskovce, ílovce); chemogénne (napr.
kuchynská soľ, vápence, sadrovce); organogénne (biolity, napr. uhlie, ropa, časť vápencov). Môţu
byť sypké (piesok štrk) al. spevnené zlepence (kremenec, pieskovec, arkóza).
2. Fyz. chem. usadzovanie, klesanie a hromadenie častíc v kvapaline al. plyne vyvolané rôznou
špecifickou hmotnosťou, oddeľovanie častíc dispergovanej fázy účinkom tiaţe. Častice rozptýlené v
plynnej al. kvapalnej nepohybujúcej sa fáze sa usadzujú, ak ich hustota je väčšia ako hustota
disperzného prostredia. U. veľmi malých častíc bráni Brownov pohyb. Vzťahy pre u. častíc v
suspenzii sa odvodzujú z rovnice pádovej rýchlosti guľovej častice v neobmedzenom viskóznom
prostredí. Na časticu vo viskóznom prostredí pôsobí sila tiaţe (F1), vztlak (F2)(Archimedov zákon) a
sila odporu proti jej pohybu (FR). Pôsobením sily tiaţe sa rýchlosť pádu častice zväčšuje. S rastúcou
rýchlosťou pohybu častice sa zväčšuje sila odporu a po krátkom čase pádu sa dosiahne stav
dynamickej rovnováhy, pri kt. sily pôsobiace na časticu, sú v rovnováhe: F1 – F2 = FR. Keď sa
dosiahne tento stav, častica padá konštantnou rýchlosťou w0. Rýchlosť u. moţno vypočítať z
3
2
2
rovnice rovnováhy síl: (d /6)(s – f)g = p(d /4)(w0 f), kde d je priemer častice, s, f sú hustoty
častice a disperzného prostredia, g je gravitačné zrýchlenie, p súčiniteľ odporu proti pohybu, w0
rýchlosť u. p pri hladkých guľových časticiach je funkciou Reynoldsovho čísla. Pre laminárnu oblasť
prúdenia (Rep < 0,4) je p = 12/Rep, takţe sila odporu je daná vzťahom (Stokesova rovnica): FR =
2
3 dw0 a rýchlosť u. vzťahom: w0 = d (s – f)g/18. Táto rovnica je základom na meranie viskozity
() kvapalín v Höplerovom viskozimetri. Súčiniteľ odporu neguľových častíc je funkciou tvaru a
charakteru povrchu (drsnosť). U. v suspenziách v dôsledku kolízií častíc v koncentrovaných
suspenziách sa obyčajne stanovuje sedimentačným testom. Oddeľopvanie tuhých častíc z kvapalín
u. sa v priemysle uskutočňuje v sedimentačných nádrţiach al. usadzovákoch. Zákonitosti pádu
častíc vo viskóznom prostredí sa uplatňuje aj pri triedení častíc suspenzie podľa veľkosti, podľa
hustoty (oddeľovanie hlušiny od rúd al. uhlia) v sadzačkách a pri →flotácii.
sedimentácia krviniek – skr. FW (Fahraeus-Westergreen), ukazovateľ aktivity zápalových chorôb.
Postup metódy podľa Fahraeusa a Westergreena: suchou sterilnou 2-ml striekačkou sa odoberie 1
diel 3,8 % citrónanu trojsodného a 4 diely ţilovej krvi. Obsah striekačky sa dôkladne premieša
opakovaným jej prevracaním a vyprázdni do mištičky, z kt. sa naplní pipeta 200 mm dlhá s mm
delením, svetlosti 2,5 mm. Pipeta sa plní po značku 0, pritlačí sa ku dnu mištičky a zvislo sa zafixuje
v stojane. Výška plazmatického stĺpca v mm, v kt. krvinky klesli za 1 a 2 h, je hodnota FW. Hranicu
medzi plazmou a krvinakmi treba odčítať v mieste, kde krvinky tvoria uţ hustý stĺpec. Niekedy býva
totiţ táto hranica neostrá, ,,závojovitá“. Tento úkaz zapríčiňuje napr. rozličná hustota Erc a zisťuje
sa pri retikulocytóze a v prítom-nosti chladových aglutinínov. Vyšetrenie treba vykonať do 2 h po
odbere krvi, pretoţe po tomto čase sa rýchlosť s. krviniek spomaľuje. Vţdy sa má dodrţať pomer
citrónanu krvi, majú sa pouţívať suché striekačky a pipety (bez alkoholu a éteru) a v pipete sa
nemajú nachádzať vzduchové bubliny.
Hodnotenie – Erc sú v plazme vystavené pôsobeniu gravitačnej sily úmernej ich hmotnosti, kt.
vyvoláva ich s., ako aj pôsobeniu flotačnej sily, úmernej ich objemu a prúdeniu plazmy pozdĺţ
klesajúcich Erc. Erc majú negat. náboj, preto sa navzájom odpudzujú. Väčšina plazmatických

proteínov má naopak pozit. náboj, preto zniţujú odpudivé sily a uľahčujú agregáciu Erc (tvorbu
rouleaux, ,,peniaţkovatenie“), a tým zrýchľujú s. Reaktanty akút. fázy uľahčujú zhlukovanie Erc, a to
v zostupnom poradí: fibrinogén, -, - a -globulín, albumíny (v pomere 10:5:2:1). C-reaktívny
proteín vo fyziol. koncentráciách neovplyvňuje zhlukovanie Erc.
FW ovplyvňujú korpuskulárne, extrakorpuskulárne a exogénne faktory. Z korpuskulárnych faktorov
je to hmotnosť a povrchová plocha erytrocytov (Erc). FW je priamo úmerná hmotnosti a nepriamo
úmerná povrchovej ploche Erc. Makrocyty majú veľký pomer objem/povrch, a preto menší náboj a
sedimentujú pomalšie. Pri zníţenom počte Erc (nízky hematokrit) sa FW zrýchľuje následkom
menšiích odpudivých síl medzi sedimentujúcimi Erc. Pri zvýšenom počte Erc (vyšší hematokrit) sa
FW spomaľuje v dôsledku väčšej hustoty krvi a väčšieho pôsobenia odpudivých a trecích síl. FW
modifikujú proteíny, soli ţlčových kys., cholesterol, lyzofosfatidy a i. zloţky plazmy vrátane niekt.
liečiv (napr. kortikosteroidov).
Arteficiálne môţu FW ovplyvniť zrazená krv v striekačke, resp. pipete, dlhšie (ako 2 h) státie krvi
pred vyšetrením, naklonená pipeta a teplota prostredia. Pri teplote > 27 °C klesá (od telesnej teploty
nezávisí). Pri malígnych nádoroch je zrýchlenie FW pri vyššej teplote väčšie ako pri zápalových.
Pri vyšetrení FW si treba všímať aj farbu a vzhľad plazmy nad stlpcom krviniek. Plazma býva
nápadne svetlá pri ťaţšej sideropenickej anémii, ikterická pri ţltačke. Hemolytický ikterus sa prejaví
navyšečervenou zónou nad stĺpcom Erc, zapríčinenou hemolýzou Erc. Pri leukózach spojených s
anémiou býva na rozhraní plazmy a (nízkeho) stĺpca Erc zreteľná vrstva leukocytov. Pri
dyslipoproteinémiách môţe byť plazma ,,chylózne“ skalená.
Indikácie FW – 1. podozrenie na aktívnu, ale skrytú chorobu; 2. monitorovanie aktivity chron.
zápalov a nádorov. Vyšetrenie nie je vhodné na skríning chorôb u asymptomatických jedincov, t. j. s
malou apriórnou pravdepodobnosťou choroby. Významný je nález FW > 50 mm/h; odhaľuje
závaţnú chorobu len ~ v 1:1000 prípadov. Preto ho treba indikovať selektívne po vypracovaní
pracovnej dg. na základe anamnézy a somatického vyšetrenia.
Horná hranica referenčných hodnôt (mm/h) u < 50-r. muţov je 15, u ţien 20, u > 50-r. muţov 20 a
ţien 30.
Stavy so zrýchlenou sedimentáciou
1. Lymfoproliferatívne stavy so zvýšenou produkciou imunoglobulínov (myelóm, makroglobulinémia,
kryoglobulinémia, stavy spojené s tvorbou chladových aglutinínov)
2. Malígne nádory, najmä s metastázami, rozpadom al. zápalom. Normálne hodnoty však malígny nádor
nevylučujú. Vyšetrenie FW sa osvedčuje pri monitorovaní Hodgkinovej choroby. V 1. štádiu choroby bývajú
zvýšené hodnoty v 2/3 prípadov, v 4. štádiu aţ v 100 % prípadov. Po 1-r. th. sa zrýchlená FW pozoruje len v 20
%.
3. Makrocytové (megaloblastické) anémie
4. Zápalové

a

nekrotické procesy (akút. baktériové infekcie vrátane aktívnej tbc, subakút. baktériová

endokarditída, febris rheumatica, reumatoidná artritída, arteriitis temporalis, polymyalgia rheumatica, lupus
erythematosus systemicus, ankylozujúca spondylitída a i. kolagenózy, akút. infarkt myokardu a i. nekrotické
procesy;
5. Gravidita (postupné zrýchlenie aţ k hodnote 50/h, úprava úprava trvá 4 – 6 týţd. Zvýšené hodnoty môţu byť
uţitočné pri dg. extrauterinnej gravidite, najmä spojenej s ruptúrou al. perforáciou).
6. Hypercholesterolémia.
7. Ţenské pohlavie.
8. Vyšší vek.
9. Arteficiálne: pri naklonenej pipete, zvýšenej teplote prostredia.
Stavy spojené so spomalenou FW
1. Korpuskulárne poruchy Erc (mikrocytóza, sférocytóza, anzocytóza, akantocytóza, kosáčiková anémia).

2. Zvýšený počet elementov v periférnej krvi a zvýšená hustota krvi (polycytémia, hemokoncentrácia, napr. pri
kongestívnom zlyhaní srdca).
3. Hypofibrinogenémia.
4. Zvýšená koncentrácia solí ţlčových kys. v plazme (cholestatické formy hepatitíd, obštrukčný ikterus).
5. Hypotyreóza.
6. Kachexia s hypalbuminémiou.
7. Th. kortikosteroidmi a i. lieky.
8. Arteficiálne: zrazenie krvi v striekačke, resp. pipete, státie krvi pred vyšetrením > 2 h, zníţená teplota
prostredia.

sedi|metria – špeciálna semikvantit. mikroanalyt. metóda, pri kt. sa stanovovaná zloţka vylúči v
nerozp. forme, a jej mnoţstvo sa odhaduje z objemu zrazeniny.
sedmohlások obyčajný – Hippolais icterina, spevavý vták z čeľade penicovitých (Sylviidae).
sedmokráska – Bellis perennis, dvojklíčnolistová okrasná rastlina z čeľade astrovitých (Asteraceae).
®

®

Sedotussin 20 mg K a Sedotussin 8 mg S supp. (Union Chimique Belge) – Pentoxyverinum 8 al.
20 mg 1 čapíku; antitusikum; →pentyoxyverín.
®

Seduxen inj. a tbl. (Gedeon Richter) – Diazepamum 10 mg v 1 amp. 2 ml, resp. 2,5, al. 10 mg v 1
tbl.; psychofarmakum, anxiolytikum, antiepileptikum, myorelaxans; →diazepam.
Seelingmüllerov príznak – [Seeligmüller, Otto Ludwig Gustav Adolf, 1837 – 1912, nem. neurológ]
nekonštantná mydriáza na postihnutej strane pri neuralgii n.trigeminus al. n. facialis.
Seesselov vak – [Seessel, Albert, 1850–1910, amer. embryológ a neurológ] prechodný vak
eplodového hltana rostrálne od orofaryngovej membrány a kaudálne od Rathkeho puzdra.
Segmentina – rod sladkovodných slimákiov ţijúcich vo vých. Ázii. S. hemishaerula, S. largillierti a S.
trochoideus sú prvými medzihostiteľmi Fasciolopsis buski.
segment rodu – časť →rodu, kt. členovia sa pokladajú za potomkov toho istého spoločného predka.
Rozšírený rod, kt. utvára pyramídovú štruktúru pozostávajúcu z niekoľkých následných generácií a
jeho členovia sú schopní definovať svoj genealogický vzťah k rodovému predku, sa delí na
segmenty. S. r. sa nachádza v genealogickom strome na úrovni bezprostredne niţšej, ako je úroveň
posledného spoločného predka všetkých s. r. Zo sociol. hľadiska ide o autonómnu jednotku.
segmentum, i, n. – [l.] segment, úsek, časť.
Segmentum anterius hepatis – predný segment pravého laloka pečene.
Segmentum anterius pulmonis (III) – predný segment horných lalokov pľúc.
Segmentum apicale boli inferioris pulmonus (VI) – syn. s. superius lobi inferioris pulmonum,
apikálny segment dolných pľúcnych lalokov.
Segmentum apicale lobi superioris pulmonis (I) – syn. s. superius, apikálny segment pravého
horného laloka pľúc.
Segmentum apicoposterius pulmonis (I + II) – apikoposteriórny segment ľavého horného laloka
pľúc.
Segmentum basale anterius pulmonis (VIII) – bazálny predný segment dolných lalokov pľúc.
Segmentum basale laterale pulmonis (IX) – bočný bazálny segment dolných pľúcnych lalokov.
Segmentum basale mediale pulmonis (cardiacum, VII) – bazálny mediálny segment dolných
lalokov pľúc.

Segmentum basale posterius pulmonis (X) – bazálny zadný segment dolných lalokov pľúc.
Segmentum bronchopulmonale – pľúcny segment zásobený vlastnou vetvou priedušky a pľúcnej
tepny.
Segmentum capitis – čepcový obväz hlavy. Asi 1 m dlhý pruh pevného ovínadla sa poloţí na
temeno hlavy a jeho voľné konce smerujú dole pred obidvoma ušnicami (kravata). Druhým ovínadlom sa vedie kruhová obtáčka okolo hlavy cez
nadočnicové oblúky vpredu a pri protuberantia
occipitalis vzadu sa vedie ovínadlo dozadu do
záhlavia. Na druhej strane sa ovínadlo opäť obtočí
okolo kravaty a pokračuje sa šikmo dopredu a nahor
na čelo. Týmito obtáčkami sa postupne zakrýva celá
hlava. Koniec obväzu sa pripevní k jednej strane
kravaty. Potom sa obidva konce kravaty zviaţu pod
bradou.
Obr. Segmentum capitis

Segmentum laterale pulmonis (IV) – bočný segment pravého stredného laloka pľúc.
Segmentum lingulare inferius (V) – dolný lingulárny segment ľavých pľúc.
Segmentum lingulare superius pulmonis (V) – horný lingulárny segment ľavých pľúc.
Segmenta lumbalia – segmenta lumbaria, segmenta medullae spinalis.
Segmentum mediale hepatis – mediálny segment ľavého laloka pečene.
Segmentum mediale pulmonis (V) – stredný segment pravého stredného laloka pľúc.
Segmenta medullae spinalis – segmenty miechy, oblasti miechy, ku kt. sa pripájajú predné
a zadné korene 31 párov miechových nervov: 8 krčných (segmenta cervicalia), 12 hrudných
(segmenta thoracica), 5 driekových (segmenta lumbaria), 5 kríţových (segmenta sacralia) a 1 aţ 3
kostrčových (segmenta coccygea).
Segmentum posterius (II) – zadný segment horných pľúcnych lalokov.
Segmenta renalia – segmenty obličky, oblasti zásobené nezávisle od seba jednotlivými vetvami a.
renalis. Patrí sem s. superius, s. anterius superius, s. anterius sinferius, s. inferius a s. posterius.
Segmentum superius – syn. s. apicale.
Segmentum venosum anastomosis arteriovenae glomeruliformis – tenkostenné ţilové
segmenty anastomosis arteriovenosa glomeruliformis, kt. má široký priesvit, kt. sa vlievajú do
subpapilárnej ţily.
®

Segontin dr. (Hoechst) – Prenylaminum 15 mg v 1 dr.; blokátor vápnikových kanálov, inhibítor
spätného vychytávania noradrenalínu v adrenergických neurónoch, vazodilatans; →prenylamín.
segregácia – [segregatio] 1. štiepenie, oddeľovanie; 2. gen. oddeľovanie alel jedného alelického páru
a ich distribúcia do rôznych buniek (gamét).
segregatio, onis, f. – [l. segregare odlučovať] →segregácia.
Séguinov príznak – [Séguin, Edouard, 1812 – 1880, franc. chirurg] mimovôľová kontrakcia svalu
pred epileptickým záchvatom, druh epileptickej aury.
Sehrtova svorka (kompresor) – [Sehrt, Ernst, nem. chirurg 20. stor.] zvorka na kompresiu aneuryzmy
al. končatiny, kt. sa pouţíva na zastavenie krvácania.

®

Secholex (Pharmacia) – hypocholesterolemikum; →polidexid.
®

Sechvitan – kofaktor enzýmov; →pyridoxal-5-fosfát.
Seidelov skotóm – [Seidel, Erich, 1882 – 1946, nem. oftalmológ] nekoršie štádium scotoma
arcuatum.
Seidlitzská zmes – [podľa čes. minerálneho prameňa v Sedliciach, nem. Sedlitz)] zmes 3 dielov
Rochellovej soli a 1 dielu NaHCO3. Na prípravu Seidlitzovho prášku sa pouţíva 10 g tejto zmesi as
2,17 g kys. vínnej. Po podaní S. z. v prášku pacientovi s diafragmatickou herniou sa ţalúdok
distenduje, čo umoţní rtg vizualizáciu herniovanej slučky ţalúdka.
Seidlov príznak – [Seidel, Erich, 1882 – 1946, nem. oftalmológ] →príznaky.
Seignettova soľ – [Seignette, Pierre, 1660 – 1719, franc. farmaceut] triviálny názov tetrahydrátu
vínanu draselno-sodného KNa(C4H4O6) . 4 H2O.
Seitelbergerova choroba – [Seitelberger, Franz, *1916, rak. lekár] →choroby.
Seitzov príznak →príznaky.
Seitzove filtre – azbestovocementové priehradky. Sú to hĺbkovo účinné priehradky zo zmesi celulózy
a azbestu vhodné aj na filtráciu parenterálnych rozt. Zachytávajú mikroorganizmy aj toxíny
(→pyrogény). Pre riziko prenikania azbestových vláken do krvného obehu a pľúcnych alveol ich
pouţívanie FDA v USA r. 1976 zakázala. Pouţívajú sa však ďalej v kombinácii s membránovými
filtrami (póry 0,45 mm), čím sa riziko prechodu chryzofilných vláken do prípravku zniţuje na
minimum.
seklazón
–
seclazonum,
7-chlór-3,3-dihydro-2H,9H-izorazolo[3,2-b][1,3]benzoxazin-9-ón,
C10H8ClNO3; antiflogistikum s urikozurickým účin kom.
seknidazol – ,2-dimetyl-5-nitro-1H-imidazol-1-etanol, C7H11N3O3, Mr 185,18; antiamébikum,
®
®
®
antiprotozoikum účinné proti trichomonádam (P-185184 , RP-14539 , Flagenyl ).
Seknidazol

sekobarbital sodný – Secobarbitalum natricum, syn. mebalymal, chinalbarbitón
sodný; jednosodná soľ 5-(1-metylbutyl-5-(2-propyl)2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidíntrión, C12H17N2NaO3, Mr
260,27;
krátkodobo pôsobiace hypnotikum. Pri podaní v
gravidite blízko
pôrodu, pri dojčení následkom vytesnenia bilirubínu z
väzby
na
plazmatické bielkoviny môţu vyvolať poruchy CNS
(Kernikterus).
Sekobarbital sodný
®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – Barbosec , Bipinal sodium , Imesonal , Immenoctal , Seotal , Pramil , Quinalspan ,
®
®
®
®
Sebar , Seconal Sodium , Sedutain , Seotal .
sekretín – secretinum, silne zásaditý polypeptidový hormón secernovaný sliznicou dvanástnika a
horného úseku lačníka po vstupe kyslého chýmu do čreva.
1
10
20
His–Ser–Asp–Gly–Thr–Phe–Thr–Ser–Glu–Leu–Ser–Arg–Leu–Arg–Asp–Ser–Ala–Arg–Leu–Gln–
21
27
Arg–Leu–Leu–Gln–Gly–Leu–Val

Prasačí sekretín, C130H220N44O41

Objavil ho W. M. Bayliss a E. H. Starling (1905). S. stimuluje vylučovanie hydrogénuhličitanov a
vody v bunkách pankreatických acinov do dvanástnika a zmenu pH z kyslého na zásadité, čím

uľahčujú účinok črevných tráviacich enzýmov. Má menší stimulačný účinok na vylučovanie ţlče a
črevnej šťavy. Pouţíva sa v testoch na dg. gastrinómu a funkcie pankreasu.
®

®

®

Prípravky – Secretine , Secretin-Kabi , Sekretolin .
®

Sekretolin inj. sicc. (Hoechst) – Secretini hydrochloridum 57 mg (200 klin. j.) v 24,5 mg suchej
substancie v 1 amp.; polypeptidový hormón secernovaný sliznicou dvanástnika a horného úseku
lačníka po vstupe kyslého chýmu do čreva; antacídum; →sekretín.
®

Sekretolin Diagnostikum inj. sicc. (Hoechst) – Secretini hydrochloridum s obsahom 29 mg (100
klin. j.) v 24,4 mg suchej substancie v 1 amp.; polypeptidový hormón secernovaný sliznicou
dvanástnika a horného úseku lačníka po vstupe kyslého chýmu do čreva; diagnostikum; →sekretín.
sekta – [l. secare z g. sequo oddeliť, odrezať, nasledovať] skupina, resp. hnutie zaloţené a vedené
charizmatickým al. non-charizmatickým vodcom oddelené od jestvujúcej a prevaţujúcej
konsenzuálnej viery al. ideológie s výzvami k nasledovaniu. Ide o početne malú, pôvodne najmä
náboţenskú skupinu, kt. sa konštituuje ako opozícia voči konvenčnej cirkvi al. uznávanej ideológii.
Rozvoj s. nastal najmä v postmodernej spoločnosti. Na našom území pôsobí vyše 40 siekt. S. sa
obyčajne riadi súborom osobitných zásad, z kt. niekt. sú spoločensky prospešné, iné aj
nebezpečné. Z med. hľadiska sú zaujímavé s., kt. odmietajú určitú th. (napr. Svedkovia Jehovovi
transfúziu krvi). Pobyt človeka v sekte môţe však mať za následok rôzne psychol. a sociálne
dôsledky. Adventisti 7. dňa navštevujú starých ľudí doma i v nemocni-ciach a snaţia sa zmierniť ich
osamelosť. Angaţujú sa aj v prospech pacientov s AIDS ap. V dôsledku pobytu v s. môţu vznikať
atypické disociatívne poruchy.
S. charakterizujú 3 zákl. znaky: 1. Autoritárstvo – člen s. je síce slobodný občan, kt. dobrovoľne
vstúpil do s., a ak nebol uţ predtým psychicky manipulovaný, postupne sa čoraz viac stáva závislým
od s., resp. jeho vodcu, a to psychicky, avšak často aj materiálne. Výsledkom je bezvýhradná
poslušnosť. 2. Fundamentalizmus – nekritické preberanie učenia s., vydávajúcich sa za ,,sväté
pravdy“, osvojenie kt. umoţňuje ľahké a rýchle riešenia všetkých problémov. Náš svet je zloţito
konštruovaný, neprehľadný a nepochopiteľný, preto sa vníma ako ,,nepriateľský“, ,,cudzí“,
,,nevľúdny“. Atraktívnosť kaţdej s. je zaloţená na tom, ţe ponúka jednoduché odpovede na zloţité
otázky. 3. Uzavretosť a utajovanie – napr. medzi Poslov Grála sa neprijme nový člen skôr neţ
odkáţe všetko, čo má, spoločenstvu. Iné s. vykonávajú rôzne misijné aktivity, odmietajú dialóg a
chránia svoje vnútorné rády (napr. mormoni). S. väčšinou skrývajú podstatu svojej náuky al. údaje o
svojej organizačnej štruktúre. Napr. členovia Rodiny (syn. Boţie deti, Rodina lásky) nemajú tušenie
o hierarchii s. a sú presvedčení o svojbytnosti a nezávislosti kaţdej komunity. Naproti tomu
Svedkovia Jehovovi vydávajú kaţdý rok Svetovú správu za sluţobný rok, z kt. je zrejmé, ţe ide o
spoločenstvá nadnárodné, pyramídovo usporiadané, kt. ústredie je v amer. Bethele.
S. moţno rozdeliť na kresťanské, hraničné a ezoterické. Ku kresťanským s. patrí Voda Ţivota
(Praha), Marantha (Plzeň), Jeţiš príde (Brno), Zbor boţieho slova (Příbram), Adventisti siedmeho
dňa (s výnimkou Dávidovskej vetvy získali uţ charakter cirkvi) a i.
Na pomedzí kresťanstva sú mormóni (Cirkev Jeţiša Krista svätých posledných dní). Rozvíjajú
vzdelávaciu činnosť (najmä výučbu angličtiny) a oslovujú najmä technicky orientovanú mládeţ.
Dokonale organizovaná a ekonomicky úsepšná je Cirkev zjednotenia zaloţená Kórejcom Sunom
Myungom Moonom (1954) Má vlastný balet (tzv. malých anjelov), vlastní Newyorský symfonický
orchester a The Washington Times (100-tisícový náklad). Zaoberajú sa vývozom liečiv, práve tak
ako obchodom so zbraňami. Laická verejnosť ich vníma ako organizátorov kolektívnych svadieb
Reverend Sun Myung Moon so svojou manţelkou vystupuje v úlohe oddávajúcich potom, keď určí,
kto a koho si má vziať. R. 1997 bolo napr. vo Washingtone oddaných 2500 párov (z toho 24
českých snúbencov). Ich identifikačným znakom s. je Akademické zdruţenia pre výskum zásad
(Collegiate Association for Research of Principles, CARP).

Z med. hľadiska nebezpečné sú niekt. s. vychádzajúce zo západného ezoterizmu (európskeho
pohanstva). Vábia svojou tajomnosťou (slobodomurári, rozikruciáni, hermetizmus, okultizmus a
novšie New Age). Sem patrí aj Scientologická cirkev. Oslovujú o. i. aj humanisticky orientovaných
mladých ľudí, s výnimkou tých, kt. sa systematicky venujú štúdiu filozofie al. teológie. Lákavým
ponukám jej psychol. výcviku v tzv. Dianetických centrách môţu podľahnúť študenti med. V tzv.
očistnej fáze výcviku odmietajú scientologovia akúkoľvek th.
Zo siekt orientálneho pôvodu je známa Haré Krišna, členovia kt. sa odlišujú od ostatných ľudí
svojím odevom i spôsobom ţivota. Zrejmá je tu spojitosť s hinduistickým fundamentalizmom. K
osobitným sektárskym hnutiam patrí aj ,,transcendentálna meditácia“, čo je v skutočnosti zneuţitie
→jógy, príp. v kombinácii s ,,psychoterapiou“. V pozadí týchto koncepcií osobného zdokonaľovania
stojí Ind Mahariši Maheš Jogi.
R. 1997 zaloţil Varilhon-Rael spoločnosť Clonaid s cieľom klonovať ľudské bytosti. Podľa raeliánov
ţivot na Zemi vznikol umelo – klonovaním. Na svojich internetových stránkach ponúkajú moţnosť
neplodným a homosexuálnym párom mať vlastného potomka a utvoriť ,,vlastný genet. opravný
nástroj“, kt. má slúţiť na uchovanie buniek pre prípad budúceho pestovania vlastných náhradných
orgánov. Koncom r. 2002 oznámila verejnosti, ţe vyklonovala prvého ľudského jedinca.
sekurinín – sekurinan-11-ón, C13H15NO2, Mr 217,26; látka izolovaná z listov a koreňov rastliny
Securinega suffruticosa Rehder, Euphorbiaceae z oblasti Usuri.
Sekurinín

sekvester – [sequestrum] odumretá a od zdravej časti orgánu
odlúčená časť, napr. nekrotická časť kosti pri osteomyelitíde.

Obr. Sekvester. Vylúčenie kostného sekvestra. 1 – fistula so
sekvestrom; 2 – odstránený sekvester; 3 – vyhojené štádium

sekvestrácia – [sequestratio] tvorba sekvestrov, odlúčenie, uvoľnenie odumretej časti tkaniva od
ţivého tkaniva; izolácia pacienta pri infekčnej chorobe.
sekvestr|ektómia – [sequestrectomia] chir. odstránenie sekvestra.
sekvestro|tómia – [sequestrotomia] operačné odstránenie sekvestrov.
selagín

–

5-amino-11-etylidén-5,8,9,10-tetrahydro-7-metyl-5,9-metanocyklookta[b]pyridin-2-(H)-ón,
C15H18N2O, Mr 242,31; amorfná látka, zápachu po koniíne, kt. sa vyskytuje
v lodyhe a listoch Lycopodium selago L., Lycopodiaceae.
Selagín

selectio, onis, f. – [l. seligere vyberať] selekcia.
selectivus, a, um – [l. seligere vyberať] selektívny, výberový.
®

®

Selectol tbl. a Selectol 200 mg tbl. (Rhône Poulenc Rorer) – Celiprololi chloridum 100 al. 200 mg v
1 tbl.; selektívny 1-blokátor s čiastočným 2-sympatikomimetickým účinkom; hypertenzívum,
kardiakum.
selectus, a, um – [l. seligere vyberať] vybraný, odlúčený, vylúčený.
selegilín – selektívny ireverzibilný inhibítor MAO typu B a spätného vychytávania dopamínu;
antiparkinsonikum, antidepresívum; →(–)deprenyl. Zvyšuje účinok dopamínu. Pri súčasnom
podávaní levodopy s inhibítorom DOPA-dekarboxylázy potencuje ich účinok a umoţňuje redukciu
dávok a zniţuje výskyt motorických fluktuácií závislých i nezávislých od dávky. Má aj
neuroprotektívny účinok, zniţuje pp. oxidačný stres a vznik endogénnych neurotoxínov. Neinhibuje
metabolizmus iných monoamínov, preto nevyvoláva hypertenznú reakciu (tzv. tyramínový al. syrový
efekt). Ten však môţe vzniknúť pri pouţití vysokých dávok (> 30 mg).
Po podaní p. o. sa s. rýchlo a úplne vstrebáva, max. koncentráciu v plazme dosahuje za 30 – 50
min. Z 94 % sa viaţe na plazmatické proteíny. Po prvom prechode pečeňou sa metabolizuje na
dezmetylselegilín a levoamfetamín, kt. nemajú vplyv na klin. účinok. Amfetamínový účinok je
viazaný na D-formu Biol. t0,5 a jeho metabolitov je ~ 39 h, vylučujú sa močom (2/3) a stolicou (1/3).
Indikácie – m. Parkinsoni pri kolísaní účinku levodopy (akinetické krízy, ,,end-to-the dose“ akinézy,
paradoxné, paroxyzmálne).
®

®

®

®

®

Prípravky – (–)-forma Eldéprine , Movergan ; hydrochlorid C13H18ClN – E 250 , Eldepryl , Jumex .
selekcia – [selectio] výber; proces, kt. má za následok zmenu frekvencie určitých genotypov
v populácii.
selektíny – povrchové glykoproteíny, kt. patria k adhezínom. Na svojom N-terminálnom konci majú
doménu podobnú lektínom, kt. viaţe niekt. sacharidový zvyšky, ako aj doménu homologickej časti
molekuly EGF.
E-selektín (endotelový s.) je exprimovaný na povrchu endotelových buniek aktivovaných cytokínmi.
Sacharidové receptory na povrchu granulocytov, monocytov a časti T-lymfocytov sú určené pre Eselektín. Adhézia medzi endotelovými bunkami a leukocytmi je veľmi rýchla, vyvoláva veľmi rýchlo
zhlukovanie leukocytov a uľahčenie ich diapedézu mimo cievu, do miesta zápalu.
L-selektín (leukocytový s.) je exprimovaný len na povrchu leukocytov, ligand pre L-selektín je
lokalizovaný na endotelových bunkách.
P-selektín (trombocytový s., angl. plattelet selectin) môţu exprimovať trombocyty, ako aj
endotelové bunky. Uskladňuje sa v granulách a po aktivácii trombocytov (napr. trombínom) sa
rýchlo translokuje na povrch bunky.
selén – selenium, symbol Se, chem. prvok VI. skupiny periodickej sústavy (patrí k chalkogénom),
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2
4
elektrónová konfigurácia atómu [Ar](3d) (4s) (4p) , Ar 78,96, Z = 34. Se objavil Berzelius (1817) a
pomenoval ho podľa g. názvu Mesiaca – selén (podobá sa telúru; l. tellus Zem). Tvorí ~ 0,09 ppm
zemskej kôry. Se je v stopách prítomný v prírodných sírnikoch, napr. v pyrite, chalkopyrite a
sfalerite, ako aj v clausthalite (PbSe), naumannite [(Ag, Pb), Se] a tiemannite (HgSe). Známy je
červený a sivý Se. Červený Se je práškový a sklovitý. Sklovitý Se je amorfná, krehká látka, 
–3
aţ 4,30 g.cm . Moţno ho ľahko rozotrieť na prášok, nevedie elekt. prúd. Vo vode je nerozp., v
konc. kys. sírovej sa rozpúšťa na zelený, v sírouhlíku na rubínovočervený rozt. Sivý Se je
–3
kryštalická látka s reťazcovou štruktúrou, t. t. 217,4 °C, t. v. 688 °C, 4,82 g.cm . Kvapalný Se je
hnedočervený, v parách je ţltkastý. V tme vedie elekt. prúd nepatrne, osvetlením stúpa vodivosť aţ

tisícnásobne. Pri zohrievaní na vzduchu zhorí modrosivým plameňom za vzniku oxidu seleničitého
SeO2. Ľahko sa zlučuje s halogénmi a mnohými kovmi. S vodíkom reaguje priamo a vzniká
selénovodík H2Se. Zlučuje sa aj so sírou, netvorí však zlúč., ale rozt. Rozpúšťa sa v konc. H 2SO4,
HNO3 a v rozt. hydroxidov alkalických kovov. Se sa pouţíva vo fotoelekt. prístrojoch, napr. pre
zvukový film, fototelegrafiu a televíziu, pri fotometrii ako selénové hradlové články. Slúţi aj na
farbenie skla na ţltočervené odtiene.
Zlúčeniny selénu
Oxid seleničitý – seléniumdioxid, SeO2, Mr 110,96. Lesklé tetragonálne ihličky, kyslej chuti,
zanecháva pocit pálenia. Jeho ţltozelené pary majú ostrý, štipľavý, kyslý zápach. Oxidačné činidlo,
pouţíva sa pri stanovovaní alkaloidov a príprave iných zlúč. Se.
Kys. seleničitá – H2SeO3, Mr 128,98. Pouţíva sa ako činidlo na stanovenie alkaloidov a oxidovadlo.
Oxid seléničitý – SeO2, Mr 110,96. Pouţíva sa pri výrobe iných zlúč. Se, ako činidlo pri stanovení
alkaloidov a oxidovadlo. Silne dráţdi koţu a oči.
Kys. selénová – H2SO4, Mr 155,98.
Sulfid seleničitý – Se4S4 (červené kryštáliky z benzénu), Se2S6 (oranţové kryštáliky z benzénu)
pouţíva sa vo veter. med. ako miestne antiseboroikum pri ekzémoch a dermatomykózach a
®
®
®
®
detergent; pokladá sa za karcinogén (Exsel , Selenex , Sel-O-Rinse , Selsun ).
Selenilyloxybromid – syn. seléniumoxybromid, selenylbromid, Br2OSe, Mr 254,79. Červenohnedá
tuhá látka, so sodíkom a draslíkom reaguje explozívne.
Selenilylchlorid – syn. selenylchlorid, seléniumoxychlorid, Cl2SeOSe, Mr 165,87; takmer
bezfarebná, korozívna, dymivá kvapalina. Pľuzgierotvorná, silne dráţdivá látka.
Selenilylflluorid – syn. selenylfluorid, seléniumoxyfluorid, F2SeOSe, Mr 132,97; dymivá kvapalina,
zápachu podobného ozónu. Pľuzgierotvorná, silne dráţdivá látka, môţe vyvolať edém pľúc.
Selenidy sú binárne zlúč. selénu s kovmi. Pripravujú sa zráţaním z vodných rozt. ako sírniky pri
zvýšenej teplote. S. alkalických kovov al. s. kovov alkalických zemín adujú ďalší selén a utvárajú
I
polyselenidy M2 Sex (analogické polysulfidom). S. ťaţkých kovov bývajú farebné, vo vode a často aj
v kys. nerozp. Sú známe aj alkylselenidy R2Se, napr. dietylselenid (C2H5)2Se a
alkylselenomerkaptány, napr. etylselenomerkaptán C2H5SeH.
Selenovodík – selán H2Se, bezfarebná plynná, sírovodíku podobná látka, t. t. –60,4 °C, t. v. –41,5
I
I
°C. S vodou reagujú ako dvojsýtna kys. Tvorí dva rady solí: hydro selenidy M HSe a selenidy M2 Se.
Dá sa pripraviť priamou syntézou selénu s vodíkom pri zvýšenej teplote. Ľahko sa oxiduje na
vzduchu zhorí na oxid seleničitý.
Biologický význam selénu – celkový obsah Se v tele je 12 – 20 mg. Najvyššie koncentrácie sú v
obličkách, srdci a pankrease. U muţov sa retinuje v reprodukčných tkanivách. V pľúcach sa
nachádza 0,05 – 0,5 g/g Se. Nízke hodnoty Se majú predčasne narodení novorodenci (v gravidite
sa hodnoty Se zniţujú ~ o 30 %). V krvi sa Se nachádza v koncentrácii 120 ± 50 (20 – 220) g/l (1,5
± 0,6 mol/l) (neutrónová aktivácia). Dlhodobým markerom telových zásob Se je obsah Se
v nechtoch na nohe. U Fínov sa zistili hodnoty 0,45 mg/kg a po hnojení pôdy Se 0,96 mg/kg. V
zubnej sklovine sa Se nachádza v koncentrácii 33 mmol (2,6 mg), v dentíne mliečneho chrupu 57
mmol (4,5 mg) a v dentíne trvalého chrupu 5 mmol (0,4 mg) na kg. sušiny.
V materskom mlieku je 13 – 56 g/l. Se sa resorbuje v distálnom ileu, a to z rastlinných zdrojov ~ 40
aţ 90 %, zo ţivočíšnej potravy ~ 25 %. Optimálna je resorpcia selenocysteínu a selenometionínu.
Resorpciu Se v GIT zvyšujú tuky a alkohol. Se sa môţe do tela dostať aj inhaláciou. Selénové

väzby sa na vzduchu redukujú na sulfhydrily, elementárny Se sa ukladá v koţi. Anorg. zlúč. Se sa v
tele rýchlo redukujú a môţu sa meniť na biol. aktívne formy. Se sa vylučuje močom i stolicou, pri
nadmernom prívode aj dychom a potom, kt. páchnu po cesnaku.
Se je pre človeka nepostrádateľný, najmä na syntéze a aktivitu glutatiónperoxidázy, kt. je súčasťou.
Tento Se-dependentný metaloenzým je súčasťou systému, kt. organizmus človeka chráni pred
škodlivým účinkom peroxidov, superoxidov, voľných radikálov a kyslíkom (antioxidačné pôsobenie).
Detoxikuje molekulu peroxidázy, čím udrţuje peroxidy na priemerne nízkych hodnotách a chráni
nenasýtené fosfolipidy a proteíny pred deštruujúcim vplyvom reaktívneho kyslíka. Se chráni pred
oxidáciou vitamíny rozp. v tukoch A, D, E a K. Zúčastňuje sa na syntéze proteínov a glutatiónu,
koenzýmu Q, kt. je nevyhnutná pre oxidačnú fosforyláciu, čím sa Se zúčastňuje aj na vzniku ATP,
energetickom matebolizme a prenose elektrónov.
Zúčastňuje sa aj na spermatogenéze a priaznivo ovplyvňuje motilitu spermií. U gravidných ţien by
nemal prekroťi jeho prívod 0,2 mg/d. Vyššia je potreba Se u ţien s toxíémiou, pretoţe pomeru
Se:Cd sa pripisuje pri toxémii význam kritického faktora.
Se sa v tele detoxikuje cheláciou, inaktivuje niekt. ťaţké kovy (napr. Ag, Cd, Hg, Pb), zniţuje ich
toxickosť. Priamo kompetuje s arzénom. Deficit Se môţe demaskovať toxickosť aj malých
mnoţstiev kovov prítomných v tele. Zlúč. Se interagujú so skupinami SH; Se a síra sa môţu v
rôznych zlúč. a reakciách vzájomne nahradzovať, síra ho však nemôţe nahradzovať v jeho nutričnej
esencialite.
Kardiomyopatia následkom deficitu Se sa opísala v Keshane v provincii Heilongjiang (kešanská
choroba (→choroby).
Denný príjem Se potravou u muţa je 70 g, u ţeny 55 g. Za nutrične dostatočný a bezpečný sa
však pokladá 50 – 200 g/d, u detí 10 – 40 g/d. Bohatá na Se je napr. cibuľa (18 mg/kg), kukurica
(15 mg/kg), ovos (10 mg/kg), obličky, pečeň, mäso najmä rýb a morských ţivočíchov. Napr. morský
rak obsahuje ~ 7 mg, tuniak 3,5 mg/kg, ustrice 2 mg/kg, pšeničná múka 1 – 2 mg/kg, celozrnný
chlieb, ryţa, pivovarské kvasnice, cesnak, rajčiaky a huby. Mäso morských ţivočíchov obsahuje aj
veľa ortuti, ale Se chráni organizmus pred jej príp. toxickosťou.
Väčšina prípravkov s obsahom org. viazaného Se sa zakladá na kvasniciach Saccharomyces
cerevisiae, kt. obsahujú 62,5 g/100 g. Anorg. prípravky sú väčšinou rozt. selenitu sodného (100 g
Se v 1 dávke). Podávajú sa obyčajne spolu s vitamínom A, C a E. V materskom mlieku je 13 – 53
g/ml, kým v kravskom mlieku 5 – 67 g/ml, v mliečnych výrobkoch 5 aţ 10 g/ml; ~ 60 %
dojčených detí a aţ 95 % ţivených mliečnymi výrobkami nedosahuje odporúčaný príjem Se.
Toxikologický význam selénu – za toxikol. hraničnú hodnotu sa pokladá príjem Se 0,5 – 2 mg/d.,
u gravidných ţien by jeho príjem nemal prekročiť 0,2 mg/d, lebo nadmerný prívod môţe interferovať
s metabolizmom síry a proteínov a potlačiť rast plodu. V experimente toxickosť metylovaných
metabolitov Se zvyšujú najmä zlúč. Hg. Toxickosť Se zniţuje súčasný prívod proteínov, zlúč. síry a
ľanový olej.
Zvýšenej expozícii Se sú vystavení taviči medi, sklári, pracovníci v chem. priemysle, najmä pri
výrobe fotochemikálií, práci s pesticídmi, farbami, plastmi, gumou, kys. sírovou, svetelnými
elektródami a i. Max. prípustná priemyselná záťaţ je 0,1 mg/m 3 vzduchu. Koncentrácie v moči
nemajú prekročiť hodnotu 100 g/l.
Inhalácia prachu a dymu s obsahom Se vyvoláva miestne dráţdenie a môţe vyvolať zápaly pľúc a
očí; môţe vzniknúť aţ edém pľúc. V pľúcach toxicky pôsobí najmä demetylselenit. Se sa nachádza
aj v cigaretovom dyme. V priemyslových emisiách sa môţe nachádzať toxický selénhexafluorid, kt.
3
môţe vyvolať intoxikáciu po jedinom vdýchnutí vzduchu s jeho obsahom 0,05 ml/m . Niekt. zlúč. Se

silne dráţdia koţu a sliznice a majú leptavý účinok. Vyvolávajú začervenanie a opuchy koţe, najmä
na miestach vystavených svetlu. Se sa však koţou resorbuje min.
Akút. otrava Se môţe vzniknúť u osôb exponovaných Se profesionálne. Prejavuje sa nepokojom,
pocitom strachu, depresiami, vracaním hnačkou, kovovou pachuťou, závratmi, kŕčmi, spavosťou,
dýchacími ťaţkosťami, príp. aţ zástavením dychu. Koncentrácia Se v krvi pritom dosahuje aţ 3
mg/l, pričom dych a pot páchne po vylučovanom demetylselenite cesnakom. Uvádza sa antitoxická
®
aktivita kys. lipoovej (Thioactacid ) voči Se. Pri perorálne aplikácii je toxickosť zlúč. Se v porovnaní
s aplikáciou parenterálnej asi polovičná. Letálne dávky sú ~ 3 mg/kg, selenitu sodného 1 g,
elementárneho Se 4 g. Najvyššia prípustná kontaminácia farieb pouţívaných vo farm. je 1 ppm Se.
Chron. nutričná otrava Se (selenóza) vznikla v Číne r. 1961 – 64 v dôsledku vzniku rozp. formy Se
v pôde vplyvom zvýšenia pH vápnením, ako aj v USA u ľudí uţívajúcich dlhodobo tbl. s vysokým
obsahom Se. Tieto otravy sa prejavili vypadávaním a odfarbovaním vlasov, odfarbovaním a
lámavosťou nechtov, chron. dermatitídami, zvýšenou kazivosťou chrupu a neurol. poruchami. K
ďalším prejavom chron. otrav patrí pp. únavnosť, nervozita, bolesti hlavy, labilita vegetatívneho
nervového systému, bradykardia, zníţenie TK, anémia, sklon ku krvácaniu, porfyrinúria, poškodenie
pečene.
Pri nadmernom príjme s konzumáciou potravín kontaminovaných dusičnanmi, dusitanmi a fajčením
môţe byť Se rizikový z hľadiska kancerogenity. Se pp. chráni organizmus pred karcinogenézou
indukovanou rôznymi chemikáliami a azda aj vírusmi. Ide pp. o inhibíciu účinku proteínov rôznymi
reakčnými produktmi selenitov a tiolov, napr. selenodiglutatiónom. Se vplýva pp. na metabolizmus
chem. karcinogénov, zvyšuje tvorbu IgM a inhibuje syntézy DNA a proliferácie buniek al.
ovplyvnenie väzby karcinogénu na DNA. Zabraňuje aj mutáciám DNA a uľahčuje proces jej
reparácie.
Na stanovenie Se v biol. materiáli (krv, moč, vlasy) je najvhodnejšia neutrónová aktivačná analýza,
rýchlejšia je emisná spektrofotometria a atómová absorpčná spektroskopia. Na orientačné
vyšetrenie je vhodné meranie aktivity glutatiónperoxidázy v plazme.
®

®

®

®

Prípravky – Analog XP plv., Centrum from A to Zinc tbl. obd., Ensure Plus sol., Paediasure sol.
selene, es, f. – [g.] mesiac. Selene unguium – mesiačkovitý tvar nechtu.
selenidy →selén.
selenium →selén.
selenocysteín – 3-selenyl-L-alanín, seléniumcysteín, C3H7NO2Se, Mr 168,05; Vyskytuje sa
v mnohých enzýmoch, napr. v katalytickom mieste glutatiónperoxidázy.
COOH
|
H2N – C – H
|
CH2
|
SeH Selenocystín
75

®

Selenomethioninum ( Se) inj. (Deutsche Akademie der Wissenschaften HA Radioaktive
75
Präparate) – Selenii ( Se) 7,4 aţ 18,5 MBq + Selenomethioninum 20 – 100 mg v 1 amp.;
rádionuklidové diagnostikum na scintigrafiu pankreasu, prištítnych ţliaz, malígnych lymfómov,
nádorov.
75

selenometionín – kys. 3-amino-4-(metylseleno)butánová, C5H11NO2Se, Mr 196,11; označený Se sa
75
®
®
pouţíva ako diagnostikum na scintigrafiu pankreasu (Selenomethioninum ( Se) , Se-thotope ). S.
sa zapája do proteosyntézy najmä v pečeni, pankrease a prištítnych ţľazách. V obličkách sa ukladá
3,9 %, v pečeni 24 %, slezine 1,45 %, pľúcach 3,6 %, pankrease 0,69 % s 3 t0,5: 0,55, 46 a 220 d.

Týmto t0,5 zodpovedajú príslušné frakcie: celé telo 14, 44 a 42 %, obličky 26, 70 a 4 %, pečeň 38, 58
a 4 %, slezina 33, 64 a 3 %, pľúca 11, 81 a 8 %, pankreas 87, 10 a 3 %.
Indikácie – pouţíva sa ako rádionuklidové diagnostikum na scintigrafiu pankreasu, hyperaktívnych
prištítnych ţliaz, malígnych lymfómov, nádorov. Vzhľadom na vysokú radiačnú dávku sa od
scintigrafie pankreasu upúšťa.
selenovodík →selén.
self|psycho|lógia – [angl. self sám] psychol. smer v súčasnom psychoanalytickom hnutí;
→psychoanalýza. Jej autorom je chicagský analytik rak. pôvodu Heinz Kohut (1913 aţ 1981).
Pojem ,,self“ (,,sebapoňatie“) na rozdiel od ,,ego“ je spôsob, akým ,,ja“` vidí a preţíva ,,seba“, je
teda reprezentáciou seba vnútri ega. Kohut ho pokladá za nepoznateľný. Jeho ,,selfobjekt“ je stav
splynutia záţitku seba a záţitku objektu, kt. jedinec potrebuje na svoje uspokojenie; sú to osoby, kt.
sa preţívajú ako súčasť self a vyuţívajú v sluţbách self.
Kohut sa zameral na pochopenie →narcizmu, pre kt. sú príznačné poruchy sebahodnotenia
a neschopnosť pacientov mať hodnotné vzťahy s inými ľuďmi. Podľa neho ide o prejavy
nedostatočnej pripravenosti na vládnutie nárokov beţného ţivota. Cieľom th. je objaviť a posilniť
zárodky ambícií a ideálov, podporiť utváranie osobnej autonómie a empatie, tvorivosť a zmysel pre
humor. Kohut navrhuje v th. posilňovať ich sebalásku, aby nemuseli strácať dobrú mienku o sebe a
vnímať iných ľudí ako rušivé činitele.
Príčinou narcistického osobnostného vývoja podľa Kohuta je absencia blízkosti, empatického
porozumenia a ocenenia od rodičov v detstve spolu s absenciou rodičovskej postavy, kt. by si mohli
idealizovať. V určitom období vývoja dieťa potrebuje vnímať seba velikášsky (,,grandiózne self“) a
získavať za to príslušné ocenenie a obdiv a zároveň potrebuje mať vo svojom okolí dokonalú osobu
s črtami všemohúcnosti (,,idealizovaný objekt“), kt. by mohlo obdivovať a s kt. by sa mohlo
stotoţňovať. Ak sa mu to nedostáva, prenesú sa tieto neuspokojené potreby aj do dospelosti. V th.
situácii sa to opakuje a preto utvára narcistická osobnosť dva druhy prenosu: zrkadliaci prenos
oţivujúci velikášske poňatie seba s potrebou obdivu, predvádzania sa a idealizujúci prenos, v kt. sa
idealizuje terapeut tak, aby sa s ním pacient mohol identifikovať. Terapeut sa nesnaţí túto idealiáciu
zrušiť interpretáciami, ale zabezpečuje empatické porozumenie, kt. pomôţe uspokojiť neuspokojené
potreby z detstva, a tak napomôcť osobnostnému dozretiu.
sella, ae, f. – [l.] sedlo, sedadlo, stolica, kreslo.
Sella turcica – turecké sedlo, jamka v klinovej kosti pre hypofýzu.
sellaris, e – [l. sella sedadlo] sedlový, sedlovitý, vzťahujúci sa na sella turcica.
Sellheimov príznak – [Sellheim, Hugo, 1871 – 1936, nem. gynekológ] →príznaky.
Sellikov hmat – manuálna profylaxia aspirácie tlakom na prstencovú chrupavku počas úvodu do
narkózy; vyvolá sa ním uzavretie paţeráka.
Selye, János – (1907 – 1982) kanad. biochemik a fyziológ, známy ako ,,otec stresu“. Narodil vo
Viedni ako syn Huga Selyeho maď. vojenského lekára, jeho matka bola Rakúšanka. Zákl. školu
vychodil v Komárne, kde jeho otec slúţil počas 2. svetovej vojny. Štúdium med. začal na nem.
lekárskej fakulte v Prahe, stáţoval v Paríţi a Ríme. Promoval r. 1929, po ukončení štúdia pôsobil do
r. 1931 ako asistent na Ústave experimentálnej patológie a histológie, kde získal titul PhD z chémie.
V tom istom roku získal Rockefelllerovo štipendium a prešiel na Johns Hopkins University, kde sa
začal venovať štúdiu biochémie a hygieny. R. 1932 sa usadil v Montreali, kde prednášal biochémiu
na Mc Gill University. R. 1941 pôsobil ako prof. histol. a od r. 1945 ako riaditeľ Ústavu
experimentálnej med. a chir. na univerzite v Montreali do r. 1976. R. 1970 s Alvinom Tofflerom
zaloţili kanadský ústav pre stres. Selye je nositeľom 3 doktorátov, mnohých čestných doktorátov z

rozličných univerzít a titulov (MD, PhD, DrSc.); titul Doctor Honoris Causa získal 43-krát. Je autorom
39 kníh a > 1700 článkov. Bol 10-krát nominovaný na Nobelovu cenu. R. 1947 napísal
endokrinologickú učebnicu a r. 1950 publikoval 1025-stranovú monografiu The Physiology and
Pathology of Exposure to Stress, v kt. prezentuje idey vyvinuté od r. 1936.
Na základe svojich pokusov na zvieratách dospel k záveru, ţe rozličné príčiny chorôb vedú vţdy
k rovnakej reakcii organizmu. R. 1936 zaviedol v med. a biol. pojem stres. R. 1950 publikoval štúdiu
The physiology and pathology of exposure to stress a v Nature článok o strese ako ,,všeobecnom
adaptačnom sy.“ a štúdiu. R. 1956 na toto dielo nadviazal prácou The Stress of Life. Svojou
sociálno-kritickou konotáciou sa pojem stres dostal aj do beţnej reči; →Selyeho teória stresu.
Svoju teóriu vplyvu stresu na schopnosť ľudí vyrovnávať sa so záťaţami úrazu a choroby
a adaptáciou na ne začal koncpovať uţ r. 1926, ako študent 2. ročníka lekárskej fakulty. Všimol si, ţe
choroby vykazovali príznaky, kt. pripisoval úsiliu organizmu vystavenému záťaţi, bojovať proti
chorobe. Selye v experimentoch na potkanoch zistil, ţe tie isté somatické odpovede existujú aj pri
zvieratách, ak ich vystavil stresu. Z toho vyvodil záver, ţe stres má dôleţitú úlohu vo vývoji kaţdej
choroby a neschopnosť vyrovnať sa so stresorom, ktorým môţe byť akýkoľvek podnet, môţe vyvolať
chorobu adaptácie, ako je vred a hypertenzia. Poukázal na to, ţe to, čo nám škodí nie je stres, ale
distres.
Stredobodom jeho t. bol všeobecný adaptačný sy. (General Adaptation Syndrome, GAS). S prvou
zmienkou o strese sa u Selyeho stretávame pri vysvetľovaní príčiny GAS. Pojem stres, kt. zaviedol
sám Selye, nahradil neskôr termínom stresor, kt. lepšie zodpovedal technickej terminológii, a
navyše zaviedol pojem záťaţ (strain), kt. nazval účinok stresu. Stres sám sa teda nepokladal za
príčinu GAS, ale za stav. Stres sa stal vedúcou ideou psychosomatickej teórie. 50. r. Podľa tejto
teórie rozličné ,,stresory“ (chlad, teoplo, slnečné ţiarenie, popálenie, nervové podnety) vyvolávajú
generalizovanú, stereotypnú reakciu v biosystéme zameranú na vykonávanie určitých adaptačných
funkciía a nastolenie normálneho stavu. Pri automatickej mobilizácii obranných mechanizmov sa
prvý podráţdi hypotalamus, potom po slede účinkov začína produkovať svoje hormóny kôra
nadobličiek. Kortikoidy vyvolávajú rad charakteris-tických somatických reakcií vrátane vzniku
gastrointestinálnych vredov. Selyeho sy. je eponým pouţívaný na označenie súhrnu reakcií – fyziol.
zmien – kt. nasledujú po expozícii silného stresu.
Jeho teória sa stala veľmi populárnou aj v laickej verejnosti. Sám autor napísal niekoľko
vedeckopopulárnych publikácií (The Story of the Adaptive Syndrome, 1952; The Stress of Life, 1956
a 1976; Stress Without Distress, 1974). Avšak v 70. r. sa začali ozývať kritické hlasy proti S. t.
Narastala najmä kritika proti nejasným a kontraverzným formuláciám.
Selye pripúšťal súvislosť medzi stresom a chorobou a domnieval sa, ţe rakovina môţe pôsobiť ako
značný stres, vyvolať al. zhoršovať rakovinu a ţe stres môţe inhibovať al. dokonca zabrániť vzniku
rakoviny. Neskôr Rosch poukázal na to, ţe nejestvujú dôkazy o tom, ţe stres vyvoláva chorobu.
Niekt. stres pokladajú za kofaktor al. prispievajúci faktor, kt. v ko-incidencii s inými faktormi vyvoláva
chorobu. V prípade choroby ľudí je navyše ťaţké odlíšiť objektívnu existenciu choroby od
subjektívneho pocitu choroby. Mnoho dejov al. situácií sa pokladá za stres, aj keď nimi nie sú.
Takisto účinky pokladané za následok stresu nemusia byť v skutočnosti reakciami na stres. Na
veľké ťaţkosti naráţa často spoľahlivé meranie účinkov stresu neovplyvnené inými fakormi.
V pokusoch na zvieratách sa nevie, či je zviera schopné rozpoznať príjemné podnety (napr. zvuky)
od nepríjemných a ak je schopné, či si ich uvedomuje ako my. Deprivácia spánku, elekt. šoky,
rotácia, ponáranie do studenej vody, expozícia nadmernému teplu a dlhodobému blikavému svetlu
sa vyskytuje u ľudí len v extrémnych situáciách, s kt. sa človek stretáva zriedka. Keď k tomu
pridáme imobilizáciu a izoláciu, tieto typy stresorov sa podobajú väzeniu, kde sa pouţíva fyzické
mučenie a psychické týranie.

S poklesom popularity psychoanalýzy koncom 50. r. min. stor. sa psychosomatická med. sa začala
orientovať viac med. zaloţenej na dôkaze (evidence-based medicine). Napr. pri štúdiu etiológie
peptického vredu, asthma bronchiale a ulceróznej kolitídy sa dosiahli výsledky, kt. oprávňovali
kritiku a revíziu th. prístupov s odklonom od psychodynamickej psychoterapie. Najdramatickejšie sa
zmenil prístup k th. peptického vredu po objave HP, kt. sa dal eradikovať anitbiotikami, čím sa
choroba vyliečila. Tieto nové prúdy atakovali aj konverznú hystériu – jeden z najväčších prínosov
Freuda a zákl. kameň psychosomatickej teórie. Jeden z najvplyvnejších kritikov bol neurológ Eliot
Slater, kt. vo svojej publikácii z r. 1965 nazval dg. konverznej hystérie zastieraním neznalosti a
výdatným zdrojom klin. omylov.
V ostatných desaťročiach sa dosiahli značné pokroky v chápaní placeba a psychosomatickej med.,
súčasne však nastal odklon od ideí o význame nevedomých emócií, skúseností získaných v ranom
období ţivota a zvláštností osobnosti, kt. boli zákl. princípmi psychoanalýzy. Pozornosť sa začala
sústreďovať na manifestné emócie, aktuálne ţivotné situácie a socio-environmentálne okolnosti, v
kt. sa vyskytovala choroba. Začalo sa operovať novými termínmi, ako je maladaptácia, strata
adaptácie al. všeobecnejšie záťaţ (stres, deprivácia). Na základe fyziol. teórií a experimentov
vznikali nové koncepcie, kt. platnosť sa generalizovala na všetky choroby, nielen na klasických
„psychosomatických sedem“ (kt. zahrňovali peptický vred, asthma bronchiale, hypertenziu a, v
závislosti od psychosomatických textov, kolitídu, srdcové arytmie, neurodermatitídt a hypertyreózu).
Počet chorôb, pri kt. sa uplatňujú súvislosti s emóciami sa rozšíril na všetky ,,psychosomatické“
choroby, t. j. choroby psychogénneho pôvodu. Individuálna psychoterapia sa nahradila redukciou
stresu, štruktúrovanou moblizáciou jedinca proti pocitom straty, beznádeje a osamelosti, a na
zvýšenie dôvery na th. moţnosti biomedicíny.
Diskeditácia psychoanalýzy rozšírila priestor pre pochybnosti v medzerách psychosomatiky, v kt. sa
mohli ţiviť alternatívne teórie. Ttieto koncepcie spočívali na priamo pozorovateľných a menej
tajomných súvislostiachj medzi emóciami a vznikom chorôb. Tieto psychobiol. koncepcie sa
zakladali na holistickom prístupe, zdôrazňovaní reakcie organizmu ako celku na rôzne podnety,
hrozby a útoky z jeho prostredia. Fundamentálnym dielom, kt. najlepšie vysti-hovalo tieto idey bola
práca harwardského fyziológa Waltera B. Cannona na zač. 20. stor. Jeho všeobecným programom
bolo poukázať na to, ako biosystém automaticky mobilizuje svojej fyziol. a biochem. zdroje na
utváraní ,,múdrosti organizmu“, aby sa ubránil reálnemu al. intencionálnemu ohrozeniu. Podobne
ako pri mobilizácii obrany v diele Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage (1915), ako
organizmus reaguje na strach a hnev (fear and rage) prípravou na boj al. útek (fight or flight),
zastavením procesov uskladňovania energie a akti-váciou ich uvoľňovania. V 490. r. min. stor.
psychosomaticky orientovaný autor Harold G. Wolff a spol. na Cornell Medical School prevzal
mnohé Cannonove idey a v 50. r. prešiel z tohto organizmickej modelu sebaobrany priamo
prepoţičaného od Cannona ku generalizo-vanej koncepcii „stresu a choroby“, podľa kt. choroba je
nevhodná („inept“) verzia normálne-ho vhodného vzorca obrannej reakcie („apt protective reaction
pattern“), kt. umoţňuje mobili-záciu ľudskému organizmu proti stresujúcim situáciám a udalostiam.
Jednou z hlavných alternatívnych koncepcií na vrchole pôvodnej popularity S. t. stresu bola tzv. t.
,,únikovej obrany“ (conservation-withdrawal), kt. autorom je George Engel a spol. z University of
Rochester Medical Center. Podobne ako Selye študoval psychobiol. ohrozenie a pohodu (wellbeing) jedinca. Avšak namiesto toho, aby pokladala ohrozenie za ,,stresor“, kt. vyvoláva obranné a
ochranné správanie nadmerne stimulovaného organizmu, rochesterská skupina pokladala za
najdôleţitejší spôsob správania ,,útlm“ a ,,depriváciu“, t. j. zníţenie aţ zlyhanie funkcií organizmu.
Rochesterská skupina bola vo všeobecnosti naklonená psycho-analytickej t. a rezervovala pre ňu
priestor aj v psychosomatickej med. Vyvinula zloţitú schému utvorenú z pojmov porušených
medziľudských vzťahov, stavu bezmocnosti a pasív-nej rezistencie (conservation-withdrawal), v kt.
sú utlmené fyziol. funkcie, takţe utvárajú spoločnú terminálnu dráhu k vzniku choroby a exitu.

Lazarus pôvodne prijal Arnoldovu predstavu významu emócií pre stres, neskôr však stres chápal
ako podskupinu emócií. Za uţitočnejšie pokladal študovať nie emócie, ale čo sa deje s jedincom
vystaveným stresu, pretoţe kaţdá emócia je jedinečná a reprezentovaná rozdielnym záţitkom.
Albrecht nepochyboval, ţe stres v 20. stor. je schopný zabíjať Ameri-čanov. Poukázal však aj na to,
ţe stres je aj fyz. a chem. proces prebiehajúci v tele, pričom ide o úplne normálne funkcie v našom
organizme ako ţivých bytostiach. Zhubným sa stres stáva, keď prekročí určité hranice. Ako spôsob
úniku demonštroval Albrecht na príklade duševnej choroby: ,,Zošalel“, aby unikol hroznej,
nevďačnej, otrasnej, stresovej mikroklíme, v kt. ţil. V tomto duševnom stave má uţ asi pokoj, nuţ a
keď sa stres nezmierni, siahne si nakoniec na ţivot.
S. t. spochybňovala aj idea ,,zvládania“ (v angl. coping úspech pri zvládnutí situácie). Neschopnosť
zvládnuť situáciu pripomína zlyhanie, stratu kontroly, príp. beznádejnosť a zúfalstvo. V transakčnom
modeli sa očakáva, ţe jedinec zvládne udalosť al. situáciu, kt. zaţíva ako stresovú al. ju vníma ako
stresor. Koncepcia ,copingu‘ viedla aj k zavedeniu koncepcie odolnosti voči stresu. Niekt. autori, kt.
uznávali nielen stres, ale aj jeho nevyhnutnosť, prišli k záveru, ţe niekt. ľudia reagujú na ten istý
podnet ako na stresor, kým iní sú voči nemu odolní.
Od 70. r. min. stor. vládli v psychosomatickej med. dve koncepcie: jedna zdôrazňujúca nadmernú
stimuláciu organizmu pôsobením stresora a druhá zníţenú stimuláciu, útlm organizmu vyvolaný
depriváciou. Veľkým výdobytkom nasledujúcej dekády bolo zlúčenie obidvoch teórií do jedného
modelu socio-environmentálneho podnetu a reakcie a ujednotenie tohto modelu s inými prúdmi
zameranými na zmenu ţivotného štýlu (rozvody, úmrtia a nezamestnanosť) a „sociálne stresory“
(vysoké tempo ţivota a práce, migrácia a strata sociálnej istoty) ako príčiny choroby.
V 70. r. sa začali navyše uplatňovať sofistikovanejšie bioštatistické metódy a presnejšie epidemiol.
štúdie. Medzníkom bola štúdia S. Cobba a R. M. Roseho o hypertenzii, peptickom vrede a cukrovke
u kontrolórov letísk na konferencii v New Yorku na tému ,,Stressful Life Events“ (1973), práca J.
Cassela (1976) o účasti sociálneho prostredia na rezistencii hostiteľa a D. Jenkinsa, kt. potvrdil
význam správania typu A ako rizikového faktora ischemickej choroby srdca. Tieto a ďalšie práce
prispeli k dôkazom o vzťahu medzi sociálnou podporou, ţivotným stresom a chorobou a o tom, ţe
stres moderného ţivota, tenzia a anxiozita súvisiaca s vysokým pracovným tempom a
devastatujúce tragégie spojené so stratou komunikácie môţu mať za následok závaţné poruchy
zdravia. Za hlavné a prim. príčiny rýchleho nárastu neurotizácie v modernej spoločnosti sa pokladá
moderná civilizácia vyvolaná najmä vyuţívaním energie vodnej pary, periodickej tlače, telegrafu,
vied a psychickej aktivity ţien.
Selyeho syndróm →syndrómy.
SEM – skr. angl. slow eye movement pomalé pohyby očí; fáza →spánku.
semeio|logia, ae, f. – [l. semeion znamenie + g. logos náuka] semiológia, náuka o príznakoch
choroby.
semel – [l.] raz.
semen, inis, n. – [l.] semeno, kmeň.
Semen amygdali – mandle.
Semen cacao – kakaové semeno.
Semen coffae – kávovníkové semeno, kávové zrno, káva.
Semen lini – ľanové semeno.
Semen papaveris – makové zrno.
Semen sinapis – horčicové semeno.

Semen strychni – strychnínové semeno.
®

Semeno ľanu nálevkové vrecká (Slovakofarma, Liečivé rastliny) – vo forme nálevu al. priamo sa
pouţíva pri tráviacich ťaţkostiach – zápaloch a zápche.
semi- – prvá časť zloţených slov z g. hémi pol, polo-, napolo.
semi|aminis, e – [semi- + l. anima duša] polomŕtvy.
semi|apertus, a, um – [semi- + l. apertus otvorený] pootvorený, polootvorený.
semi|canalis, is, m. – [semi- + l. canalis priechod] polokanál, čiastočný, úzky kanál.
semi|cartilagineus, a, um – [semi- + l. cartilago chrupavka] polochrupkovitý.
semi|circularis, e – [semi- + l. circulus kruh] semikcirkulárny, polkruhovitý.
semi|coctus, a, um – [semi- + l. cocquere variť] napolo uvarený, nedovarený.
semi|coma, tis, n. – [semi- + g. kóma hlboký spánok] smikóma, kvantit. porucha vedomia, sopor.
semi|dominans, antis – [semi- + l. dominari panovať] semidominantný, polodominantný neúplne
prevládajúci, prevaţujúci.
semi|duplex, icis – [semi- + l. duplex dvojitý] polorozdvojený.
semi|flexio, onis, f. – [semi- + l. flexio ohnutie] semiflexia, čiastočné ohnutie.
semi|lateralis, e – [semi- + l. latus bok] semilaterálny, týkajúci sa jednej polovice tela.
®

Semilente MC inj. (Novo Nordisk A/S) – Insulinum monocomponentum amorphum 40 IU + Zincum
aceticum 80 mg v 1 ml; stredne dlho pôsobiaci inzulín z ošípaných. Účinok sa začína 1 – 2,5 h po s.
c. podaní, vrcholí medzi 5. – 10. h a trvá 12 – 16 h.
®

Semilente Iletin I inj. (Eli Lilly) – Insulini cum zinco suspensio 40 IU v 1 ml; intermediárny zmesný
(hovädzí a bravčový) inzulín s kratším trvaním účinku; účinok sa začína 1 – 2,5 h po s. c. podaní,
vrcholí medzi 3. – 6. h a trvá 8 – 14 h.
semi|letalis, e – [semi- + l. letalis smrteľný] polosmrteľný (faktor).
semi|luna, ae, f. – [semi- + l. luna mesiac, luna] polmesiac; demilunium (Gianuzziho lunula);
polmesiacovitý útvar zloţený zo seróznych buniek, kt. sú na konci tubulov zmiešanej slinnej ţľazy
(napr. gl. sublingualis).
semi|lunaris, e – [semi- + l. luna mesiac] semilunárny, polmesiacovitý.
semi|luxatio, onis, f. – [semi- + l. luxatio podvrtnutie] semiluxácia, neúplné podvrtnutie.
semi|membranaceus, a, um – [semi- + l. memrana blana] poloblanitý.
semi|membranosus, a, um – [semi- + l. memrana blana] semimembranózny, poloblanitý, sčasti
vzniknutý z blany.
semi|mortuus, a, um – [semi- + l. mortuus mŕtvy] polomŕtvy.
seminalis, e – [l. semen semeno] seminálny, semenový, vzťahujúci sa na semeno.
seminatio, onis, f. – [l. semen semeno] seminácia, oplodnenie.
semini|fer, era, erum – [l. semen semeno + l. ferre niesť] semenovodivý, semenonosný.
semino|logia, ae, f. – [l. semen semeno + g. logos náuka] seminológia, náuka, kt. sa zaoberá
oplodnením.

semin|óm – [seminoma] najčastejší nádor semenníka; karcinóm semenníka, seminálny karci-nóm,
spermacytóm. Klin. sa prejavuje nebolestivým al. bolestivým zväčšením semenníka. Tvoria ho
bunky podobné primitívnym germinatívnym bunkám, s vysokým stupňom rádiosenzitivity.
Rozoznávajú sa anaplastické s. a s. so syncytiotrofoblastickými bunkami. Tvorí 40 – 48 % všetkých
nádorov semenníkov. Môţe byť zloţkou iných germinatívnych nádorov (14 – 15 %). Postihujú
najčastejšie 30. – 40. r. muţov, menej často mladších a starších; je najčastejším nádorom
bilaterálnych nádorov a v nezostúpenom semenníku.
Vyskytuje sa v jednom al. obidvoch semenníkoch, častejšie vpravo, príp. s iným neseminómovým
nádorom. Postihuje obyčajne muţov vo veku ~ 30 r., niekedy aţ 60-r., u osôb < 20-r. je jeho výskyt
len 1 %. S. tvoria takmer ½ všetkých nádorov semenníkov. V anamnéze sa zisťuje často údaj o
retinovanom testis.
Makroskopicky je testis rovnomerne zväčšený s lesklým povrchom obalov s rozšírenými vinutými
cievami puzdra. Najväčšie sú intraabdominálne nádory. Pri malých nádoroch môţe byť semenník
atrofický. Niekedy sa vyklenuje ako uzol al. infiltrácia extratestikulárnych štruktúr. Na reze sa zisťuje
lobulizovaný nádorový uzol al. viacpočetné splývavé uzly. Nádor je solídny, homogénny, ruţový aţ
sivobiely, jeho konzistencia záví od mnoţstva väzivovej strómy. Prítomné bývajú loţiská
koagulačnej nekrózy, príp. krávacania.
Mikroskopicky ide o uniformné, veľké, polygonálne, dobre ohraničené bunky. Ich cytoplazma je
svetlá al. granulárna, obsahuje glykogén, kt. podmieňuje typickú PAS pozitivitu. Jadrá buniek sú
centrálne uloţené, veľké, okrúhle al. oválne, s nepravidelnymi kontúrami a malým obsahom zrnitého
chromatínu s 1 al. 2 jadierkami. Bunky sú usporiadané do alveolárnych štruktúr, kompaktných más
al. trámcov. Typická je infiltrácia strómy malými lymfocytmi s malou prímesou plazmatických buniek
a eozinofilov. Charakteristická je granulomatózna reakcia strómy so zmnoţením histiocytov,
fibroblastov, príp. obrovských Langhansových buniek a tvorbou uzlíkov tbc typu. Strómu tvoria
jemné retikulárne vlákna, rozdeľujúce masy nádorových buniek na alveolárne hniezda.
S. rastie najprv expanzívne, semenník sa zväčšuje, vţdy však moţno nájsť aj infiltráciu
a deštrukciu. Makroskopicky ide o medulárny, sivobelavý nádor, prestúpený krvácaniami
a nekrózami. Najprv je lokalizovaný len v testes, neskôr infiltruje epididymis, funiculum, zriedka koţu
skróta. Mikroskopicky sa skladá z okrúhlych buniek so svetlou cytoplazmou, v kt. je veľa glykogénu.
Bunky sú usporiadané do alveolových formácií, alveoly tvoria strómu nádoru s bohatou
lymfocytovou a plazmocelulárnou infiltráciou. Niekedy moţno nájsť aj granulómy, v kt. sú
epiteloidné, ako aj obrovské bunky Langhansovho typu. Tvorba granulómov v nádore súvisí zrejme
s imnunol. reakciou a môţe naširoko zničiť nádorové tkanivo. Lymfogénne metastazujú do pľúc. S.
sú rádiosenzitívne.
Zriedkavou formou s. je spermatocytový s. Vyskytuje sa vo veku ~ 50 r. Histol.obraz býva pestrý,
niekedy pripomína vývojové štádiá spermatogenézy. Nádor je malígny, ale pretoţe metastazuje
veľmi zriedka a neskoro, je jeho prognóza pomerne dobrá.
Dg. – stanovuje sa jemnou palpáciou obsahu skróta. Pri palpácii moţno rozoznať nezmenený
nadsemenník a semenný povrazec. Palpáciu sťaţuje hydrokéla, kt. v 15 % sprevádza nádory
semenníka. V týchto prípadoch uľahčí aspirácia obsahu hydrokély punkciou. Dg. spresní USG
skróta. Vyšetrenie sa doplní urografiou, CT a rtg vyšetrením pľúc, nádorových markerov (fetoproteín a hCG). V nejasných prípadoch o dg. rozhodne chir. revízia testis.
Dfdg. – treba odlíšiť neseminómové germinálne nádory semenníkov (vyskytujú sa u mladších
muţov, 20 – 30-r.); tzv. nádor zo ţĺtkového vaku (postihujú malé deti).

Th. – začína sa radikálnou orchiektómiou cez ingvínovú incíziu. S. sú rádiosenzitívne, ostatné
germinatívne nádory semenníkov sú rádiorezistentné. Zmiešané nádory sa liečia ako neseminomatózne. Nezostúpený semeník sa má uloţiť do skróta do 5. r. veku.
semin|oma, tis, n. – [l. semen semeno + -oma bujnenie] →seminóm.
semi|nucleus, i, m. – [semi- + l. nucleus jadro] seminukleus, polojadro.
semin|uria, ae, f. – [l. semen semeno + g. úron moč] seminúria, prítomnosť semena v moči.
semio|graphia, ae, f. – [g. sémeion znak + g. grafein písať] semiografia, opis príznakov choroby.
semi|permeabilis, e – [semi- + l. permeabilis priepustný] semipermeabilný, polopriepustný.
semi|permeabilitas, atis, f. – [semi- + l. permeabilis priepustný] semipermeabilita, poloprie-pustnosť.
semi|spinalis, e – [semi- + l. spina tŕň, hrebeň] semispinálny, polotŕňovitý.
semi|tendineus, a, um – [semi- + l. tendo šľacha] pološľachovitý.
Semmelweiss, Ignaz Fülöp – (1818 – 1865) rak. gynekológ maď. pôvodu. Študoval med.
v Budapešti a vo Viedni. Počas asistentskej praxe na pôrodníckom oddelení viedenskej Všeobecnej
nemocnice objavil podstatu prenosu popôrodnej sepsy a vypracoval preventívne opatrenia proti
tejto nákaze. Keď na jar r. 1847 totiţ zomrel súdny lekár prof. Jakob D. Kolletschka, lebo sa zranil
pri pitve, S. zistill., ţe sepsa uňho prebiehala rovnako ako u rodičiek. Dlhé roky bol zaznávaný.
Zomrel v ústave pre choromyseľných v Döblingu pri Viedni.
Semmelweissova metóda – [Semmelweiss, Ignaz Fülöp, 1818 – 1865, viedenský gynekológ maď.
pôvodu] →metódy.
Semonov príznak – [Semon, Felix, 1849 – 1921, angl. otorinolaryngológ] →príznaky.
®

Semoxydrin – metamfetamínhydrochlorid.
sempervirín

–

syn.

sempervirén; 2,3,4,13-tetrahydro-1H-benz-[g]indol[2,3-achinolizín-6-ium,
C19H16N2, Mr 272,33; látka, kt. sa nachádza v podzemku a koreni
Gelsemium sempervirens (L.), Loganiaceae.
Semperviridín

®

Semprex cps. (The Wellcome Foundation) – Acrivastine 8 mg v 1 cps.; antihistaminikum.
semustín – NSC 95441, metyl-CCNU, 1-(2-cholóretyl)-3-(4-metylcyklohexyl)-1-nitrózomočovina;
cytostatikum. Je liposolubilnejší. V tele sa okamţite metabolizuje, v plazme sa zisťujú len jeho
metabolity. Vylučuje sa obličkami.
Indikácie – astrocytómy a gliómy (v monoterapii). Skúšal sa pri Hodgkinovej chorobe, neHodgkinových lymfómoch, melanóme, kolorektálnych karcinómoch (v kombinácii s 5fluorouracilom), karcinóme pankreasu a pľúc (s bleomycínom a vinkristínom).
Neţiaduce účinky – ako pri iných derivátoch nitrózomočoviny, typická je neskorá hematol. toxickosť
(útlm erytropoézy).
2

Dávkovanie – 200 – 250 mg/m per os.
Senatorov príznak →príznaky.

Sendalov vírus – syn. vírus parainfluenzy typ 1 z čeľade Paramyxoviridae; pôvodca ende-mickú
pneumóniu laborat. myší.
Senearov-Usherov syndróm →syndrómy.
senecialdehyd – 3-metyl-2-butenal; 3,3-dimetylakroleín, C5H8O, Mr 84,11; dá sa pripraviť
z amylakoholu. Dráţdi sliznice, vo vyšších koncentráciách pôsobí narkoticky.
senecifylín

–

-longilobín; 13,19-didehydro-12-hydroxysenecionan-11,16-dión,
C18H23NO5, Mr 333,39; hepatotoxický pyrolizínový alkaloid, zloţka
druhov Senecio platphyl-lus DC, Compositae a Crotolaria juncea L.,
Leguminosae.

Senecifylín

Senecio – rod zloţnokvetých rastlín. S. aureus a príbuzné druhy sa pouţíval ako emenagogá;
obsahujú alkaloidy toxické pre dobytok.
senecionín – syn. aureín; 12-hydroxysenecionan-11,16-dión, C18H25NO5, Mr 335,39; hepatotoxický
pyrolizidínový alkaloid z celej rastliny Senecio vulgaris L., Compositae.
C15-trans-izomér [15(20)E]-12-hydroxysenecionan-11,16-dión sa nazýva
interimín, syn. skvalidín.

Senecionín

senectus, atis, f. – [l.] staroba, vysoký vek.
senega – sušený koreň zo severoamer. rastliny Polygala senegae L., Polygalaceae; pouţíva na
prípravu expektorancií; emetikum.
senegenín – kys. 12-(chlórmetyl)-dihydroxy-27-norlean-13-en-23,28-diová, C39H45ClO6, látka
izolovaná z koreňov severoamer. rastliny Polygala senega Lim.,
Polygalaceae.

Senegenín

senescentia, ae, f. – [l. senex starec] senescencia, starnutie.
senex, is, m. – [l.] starec, starý človek.
Sengstakenova-Blakemoreova sonda – [Sengstaken, Robert William, *1923, neurochirurg
pôsobiaci v Garden City, N. Y.; Blackemore, Arthur H., 1897 – 1970, amer. chirurg] balóni-ková
sonda.

seni, ae, a – [l.] po šiestich.
senilis, e – [l. senex starec] senilný, starecký, staroba, vysoký vek.
senilismus, i, m. – [l. senex starec + -ismus] predčasná starnutie, zostarnutie.
senilitas, atis, f. – [l. senex starec] senilita, starecký vek spojený s ubúdaniím telesných a du-ševných
schopností, stareckosť. Senilitas praecox – progéria, predčasná staroba.
sen(i)|opia, ae, f. – [l. senex starec + g. óps oko] sen(i)opia, starecké videnie, presbyopia.
senium, i, n. – [l. senex starec] sénium, staroba, starecká slabosť; →geriatria.
Sennae fructus – sušené lístky Cassia senna L. (C. acutifolia Delile, Alexandra sennae al. C.
angustifolia Vahl, Leguminosae), kt. rastie v Egypte a juţ. Indii. Obsahuje senozidy A a B, glukozidy
®
®
reínu a kys. chryzofánovú; laxatívum (zloţka prípravku Agiolax grn., Regulax kocky).
®

Sennagran gr. (Léčivé rostliny) – Magnesium sulfuricum 3,40 + Folium sennae 13,95 g + Cortex
frangulae 17,35 g + Radix liquiritiae 25 g + Herba menthae piperitae 5,15 g + Fructus foeniculi 5,15 g
v 70 g granuliek; laxatívum.
Senningova operácia →operácie.
senociklín – syn. gradocyklínu; kafrocylín, levocyklín; protercyklín; -ester kys. jantárovej s D(–)treo2,2-dichlór-N-[-hydroxy--(hydroxymetyl)-pnitrofenetyl]acetamid
a
4-(dimetylamino)1,4,4,5,5,6,
11,12-oktahydro3,6,10,12,12-pentahydroxy-6-metyl-1,11dioxo-N-(1-pyrolidinylmetyl)-2naftacénkarboxamid,
C42H49Cl2N5O16,
Mr
950,79;
širokospektrálne
polosyntetické
®
®
antibiotikum. Je to kombinácia chloramfenikolsukcinátu s rolitetracyklínom (Ciclincaf , Clorociclin ,
®
®
®
®
®
®
®
Crovicina , Levociclina U. M. , Metilcaf , Proterciclina , Rei-caf , Tecaf , Tetrafenicol ).
Senociklín

seno- – prvá časť zloţených slov z franc. sein prsník.
seno|graphia, ae, f. – [seno- + g. grafein písať] senografia, nízkovoltová rtg metóda mamografie.
®

Senokot – prípravok Casia sennae L.
seno|logia, ae, f. – [franc. sein prsník + g. logos náuka] senológia, náuka o chorobách ţenského
prsníka.
sen|opia, ae, f. – [l. senex starec + g. óps-ópsis oko] →presbyopia.
senozid A – sennosidum C42H38O20, Mr 862,72; antrachinónové glukozidy, vyskytujú sa v Senna
angustifolia Vahl, Leguminosae a rebarbore (Rheum palmatum L.,
v kt. prevaţuje s. A); laxatívum.

Senozid A

,

,

,

,

,

Senozid A + B – kys. 5,5 -bis -D-glukopyranozyloxy)-9,9 ,10,10 -tetrahydro-4,4 -dihydroxy-10,10 ,
,
dio-xo[9,9 -biantracén]-2,2 -dikarboxylová, sú to pravouhlé ţlté platničky (zo zriedeného acetónu)
®
®
®
®
®
®
(Amyron , Colonorm , Glysennid , Laxenna , Nytilax , Pursennid ; zloţka prípravku Heumann
®
®
Abfuhrtee Solubilax N spec. a Tisasen dr.
sensatio, onis, f. – [l. sentire vnímať] senzácia, silné vnímanie, cítenie, podráţdenie.
®

Sensibamin – ekvimolárna zmes →ergotamínu a →ergotaminínu.
sensibilis, e – [l. sentire vnímať] senzibilný, prístupný zmyslovému vnímaniu.
sensibilisatio, onis, f. – [l. sentire vnímať] →senzibilizácia.
sensibilitas, atis, f. – [l. sentire vnímať] senzibilita, citlivosť, schopnosť zmyslového vnímania,
schopnosť organizmu reagovať na vplyvy prostredia.
sensitivitas, atis, f. – [l. sentire vnímať] →senzitivita.
sensitivus, a, um – [l. sentire vnímať] senzitívny, citlivý, vnímavý, precitlivený.
senso|mobilitas, atis, f. – [l. sentire vnímať + l. movere hýbať] senzomobilita, schopnosť reagovať na
zmyslové podnety pohybom.
senso|motoricus, a, um – [l. sentire vnímať + l. movere hýbať] senzomotorický, vzťahujúci sa na
citlivosť a pohyb.
sensorium, i, n. – [l.] vedomie, vnímanie; zmyslový aparát.
sensorius, a, um – [l. sensorium vedomie] senzorický, vnímateľný.
sensualitas, atris, f. – [l. sensus zmysel, vnímanie] senzualita, schopnosť vnímania.
sensus, us, m. – [l.] zmysel, vnem, vnímanie.
senzibilizácia – [sensibilisatio] prebudenie, podnietenie citlivosti s následným urýchlením reakcie na
rôzne podnety.
senzitivita – [sensitivitas] citlivosť, schopnosť vnímať a hodnotiť rôzne podnety a reagovať na ne;
citlivosť organizmu na niekt. podané lieky; →citlivosť.
Analytická senzitivita – analytická citlivosť, je to najmenšie mnoţstvo stanovovanej látky, kt. dáva
ešte analytickú odozvu. V rozsahu lineárnej závislosti analytickej odozvy sa analytická s. metódy
stanovuje zo smernice podrobnej kalibračnej závislosti a vyjadruje sa ako závislosť prírastku
meranej veličiny (odozvy) od jednotky koncentrácie. Dolná hranica s. (hranica stanoviteľnosti,
detekčný limit) analytickej metódy sa vypočíta z analytickej odozvy kontrolného materiálu
(štandardu) podľa vzorca s = 3 s (pre n = 20).
Senzitivita vyšetrovacej metódy (diagnostická ssenzitivita) – vyjadruje presnosť s akou môţe
test potvrdiť prítomnosť choroby. Je to schopnosť testu odhaliť skutočne chorých. Dá sa vypočítať z
% podielu skutočne pozit. výsledkov a celkového počtu pozit. výsledkov podľa vzorca
a
Diagnostická citlivosť = –––––
a+b
kde a – skutočne pozit. výsledky, b – klamne pozit. výsledky.
Test s vysokou s. vykazuje málo klamne negat. výsledkov. Stopercentná dg. c. (1,0) znamená, ţe u
všetkých chorých je výsledok pozit. Dg. c. sa získava zo skupiny chorých; por. dg. špecifickosť.
senzor – [l. sentire vnímať] snímač.
separabilis, e – [l. separare oddeľovať] separačný, oddeliteľný, odlúčiteľný.

separácia – oddelenie, odlúčenie. Fázová separácia – farm. jedna z metód prípravy →mikrokapsúl.
F. s. koloidov je →koacervácia. Je jednoduchá al. zloţená, v závislosti od toho, či systém obsahuje
jeden al. viac koloidov. Vyvolá sa interakciou koloidov al. pridaním elektrolytu. F. s. iných polymérov
moţno vyvolať zmenou rozpúšťadla a zmenou teploty.
separanda (remedia) – [l. separare oddeľovať] liečivá, uskladňované oddelene od ostatných liekov v
osobitných oddeleniach.
separatio, onis, f. – [l. separare oddeľovať] →separácia.
separator, oris, m. – [l. separare oddeľovať] separátor, oddeľovač (napr. krviniek).
separatus, a, um – [l. separare oddeľovať] separovaný, oddelený.
separovaná strava – Hayova diéta (Hay, Willim Howard, 1866 – 1940: Health via Food, 12. vyd.
1929). Diéta populárna vo V. Británii a USA v 30. r. 20. stor. Základom boli ,,chem. zákonitosti
trávenia“, podľa kt. bielkoviny potrebujú kyslé a uhľohydráty zásadité tráviace šťavy. Hay rozoznával
,,alkalicky presýtené“ potraviny (ovocie, mlieko, smotana) a ostatné, kde prevláda kyslosť (napr.
syry, mäso, produkty z obilia). Zdravú výţivu má pozostávať 80 % zásaditých a 20 % kyslých
produktov. Nemajú sa konzumovať potraviny bohaté na bielkoviny a uhľohydráty. Metóda však
nemá oporu vo vedeckej teórii.
sepazódiumchlorid
–
1-[2-(2,4-dichlórfenyl)-2-[2,4-dichlórfenyl)metoxy]etyl]-3(2-fenyletyl)-1Himidazóliumchlorid, C26H2Cl5N2O, lokálne antiseptikum.
sepedon, i, n. – [g.] hnitie, otrava.
sepedo|genesis, is, f. – [g. sepedo hnitie, otrava + g. genesis vznik] sepedogenéza, pôvod, vznik
sepsy.
seperidolhydrochlorid – 4-[4-[4-chlór-3-(trifluórmetyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluór-fenyl)-1butanón, C22H22ClF4NO2.HCl; trankvilizér.
Sephadex – zosieťovaný dextrán, médium na chromatografiu, kt. má charakter molekulového sita.
sépia – 1. hlavonoţec (→Sepioidea); 2. kostná substancia , kt. sa nachádza pod koţou chrbta Sepia
officinalis L., Cephaloidea. Obsahuje uhličitan a fosforečnan vápenatý, glutén. Pouţíva sa v
leštiacich a zubných pastách.
Sepiodea – sépie dvojţiabrové hlavonoţce. Majú 8 rovnakých ramien s prísavkami na vnútornej
strane a 2 dlhšie ramená, rozšírené na konci, kde sú prísavky. Na bokoch tela sú plutvovité
výrastky. Sépia obyčajná (Sepia officinalis) je aţ 30 cm dlhá. Pohybuje sa na dne ramenami,
dopredu pláva pomocou plutvovej obruby a rýchlo dozadu sa dostáva vystrekovaním vody z lievika.
Ţije v hlbších moriach, k pobreţiu prichádza iba počas rozmnoţovania. Schránka je redukovaná na
sépiovú kosť s veľkou sépiovou ţľazou. Sepiola rondeleti má krátke telo a rudimentárnu schránku. V
prostriedku sú okrúhle plutvy, ramená sa zaťahujú. Ţije v Stredozemnom mori a Atlantickom
oceáne.
sépiomelanín – pigment, eumelanín izolovaný zo sépie (Sepia officinalis L., Cephalopoda).
Nachádza sa v pigmentovom vaku vo forme malých tmavých granúl v bezfarebnej plazme. Ide o
makromolekulu, pp. zmes polykyselinových polymérov, v kt. zákl. jednotkou sú látky indolového
typu.
sepsa – [g. sepsis] syn. septikémia, ,,otrava“ krvi, choroba vyvolaná opakovaným al. trvalým
zaplavovaním organizmus mikroorganizmami, keď organizmus stratil pri zníţenej obranyschopnosti
schopnosť lokalizovať nákazu. Pôvodcami s. môţu byť: 1. v dojčenskom veku E. coli a
Enterobacteriaceae, stafylokoky, Pseudomonas aeruginosa, streptokoky; 2. u väčších detí
stafylokoky, Enterobacteriaceae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus

influenzae; 3. u dospelých: stafylokoky, salmonely a Enterobacteriaceae, Streptococcus
pneumoniae a i. streptokoky, pasteurely, gonokoky, Proteus vulgaris, a rozličné druhy aneróbych
mikróbov (korynebaktérie, druhy Bacteroides, klostrídie, anaeróbne streptokoky a fuzobaktérie), kt.
sa dostávajú do obehu najmä z GIT a ţenského genitálu a môţu vyvolať endokarditídu. Pri
nozokomiálnych infekciách môţu byť pôvodcami s. aj fakultatívne patogénne mikróby (napr.
Serratia, Hafnia, Candida albicans).
Príčinou s. môţu byť mikróby, kt. sa dostali do tela zvonka (exogénna s.) cez bránu vstupu al. ide o
vzplanutie ,,driemajúcej“ infekcie (endogénna s.). Brána vstupu môţe byť súčasne septickým
loţiskom, z kt. sa mikróby vyplavujú do obehu. Septické loţisko sa môţe utvoriť aj inde v tele, napr.
v pupočníku (novorodenci), srdci (endokarditída), ţilách (tromboflebitída), koţi (ranové infekcie,
pyodermie a i.), v ORL oblasti (tonzilitída, otitída, sínusitída), lymfatic-kých uzlinách (lymfadenitída a
lymfangitída), v pľúcach, v dutých orgánoch, ako sú črevá, biliárny systém (cholangítída), obličkové
panvičky, maternica a na koreňoch zubov.
V ostatnom čase sa častejšie vyskytuje s. vyvolaná gramnegat. baktériami a hubami, najmä
v nemocniciach a u pacientov s imunodeficitnými stavmi (okrem kongenitálnych imunodeficiencií u
detí ide najmä o pacientov s malígnymi chorobami lymforetikulárneho systému, liečených
imunosupresívami a oţarovaním, u diabetikov ap.). Podporným faktorom sú chir. výkony, invazívne
dg. a th. procedúry (cystoskopia, katetrizácia – ciev (v. cava) al. močového mechúra, tracheotómia,
intubácia, masívna antimikróbiová th. Zo septického loţiska sa mikróby dostávajú do obehu bez
rozmnoţenia (bakteriémia), môţu sa rozmnoţovať (septiké-mia) al. zachytiť v rozličných orgánoch,
kde vznikajú metastatické abscesy (pyémia).
Klin. obraz – v popredí sú prejavy toxikózy a metastatických hnisaní. Typická je intermitentná
horúčka s triaškami. Koţa má ţltkastý nádych, niekedy sa zjaví septický ikterus bez zjavnej
hepatopatie al. postihnutia ţlčových ciest. Časté je krvácanie do koţe a slizníc. Prítomná je
tachykardia aj v čase, keď nie je horúčka; pulz môţe byť dikrotický a nepravidelný. Častý je nález
endokarditídy na mitrálnej a aortovej chlopni a embolické loţiská v iných orgánoch. Zriedkavejšia
býva myokarditída a perikarditída. Postihnuté bývajú aj obličky (hemoragická nefritída, krvácanie do
panvičiek), kĺby (hnisavé artritídy). Jazyk býva suchý, fuliginózny. Prítomná býva toxická hnačka.
Obyčajne sa zisťuje splenomegália. Metastázy môţu vzniknúť v pľúcach (absces, infarkt,
gangréna), mozgu (meningitída pri otogénnej s.) a i. V KO je leukocytóza s posunom doľava, často
aţ k myeloblastom, anémia, v ťaţkých prípadoch sa pozoruje leukopénia. K osobitným formám s.
patria:
Streptokoková sepsa – vzniká najčastejšie pri potratoch, otitídach, furunkuloch na tvári, eryzipeli,
angínach. Charakterizuje ju búrlivý priebeh, často koţné krvácania, artritídy, zriedka metastázy.
Viridujúce streptokoky vyvolávajú subakút. prebiehajúcu s. (s. lenta).
Stafylokoková sepsa – vychádza z koţných hnisavých afekcií a osteomyelitídy. Charakterizujú ju
viacpočetné metastázy.
Pneumokoková sepsa – vychádza z otitídy, angíny, pneumónie a časté je pri nej postihnutie srdca
a meningov.
Pri gonokokovej sepse býva monoartritída a meningitída.
Pri kolibacilárnej sepse sú časté metastázy do sleziny, pečene, obličiek, pľúc a mozgových blán;
často sa vyskytuje herpes. Septické loţisko býva v močových a ţlčových cestách, črevách a utere.
Pri sepse vyvolanej gramnegat. mikróbmi je sklon k šoku s ischémiou mozgu, obličiek, anúriou,
acidózou.

Pri plynovej gangréne býva dýchavica, ikterus, anémia v mieste infekcie sa ziťuje praskanie.
Bránou vstupu môţe byť poranenie al. sa kontaminuje rana pri operáciách (rodidiel, ţlčníka,
extrakcii zubov a i.). S. sa môţe vyvinúť aj po hlbokých inj. a po kriminálnom potrate.
Dg. – stanovuje sa na základe klin. obrazu a dokazuje opakovanými hemokultúrami.
Dfdg. – treba vylúčiť najmä brušný týfus, maláriu, pneumóniu, miliárnu tbc., leptospirózu,
Hodgkinovu chorobu, leukémiu a i.
Th. – závisí od celkového stavu, najmä stavu imunitného systému. Dôleţité je pátranie po
septickom loţisku a jeho likvidácia antibiotickou th., príp. chir. V kauzálnej th. sa uprednostňuje
kombinácia baktericídnych antibiotík pred monoterapiou. S podávaním antibiotík sa prestáva 1
týţd., pri endokarditídach 4 týţd. po poklese teploty.
Pri sepse s neznámym zdrojom sa podáva ceftazidím al. piperacilín + aminoglykozid, príp.
vankomycín (teikoplanín) + netilmicín.
Sepsa pri endokarditíde – penicilín (oxacilín) + aminoglykozid al. piperacilín + aminoglyko-zid, príp.
vankomycín (teikoplanín) + netilmicín.
Sepsa pri purulentnej tromboflebitíde (napr. pri kanylácii centrálnej ţily) – vyvoláva ju
Staphylococcus aureus, S. epidermidis, streptokoky, enterobaktérie. V th. sa odporúča vankomycín
+ cefalosporín III. generácie, príp. s antimykotikom.
Sepsa po splenektómii – pôvodcom býva Streptococcus pneumoniae al. Haemophilus influenzae.
V th. sa odporúča amoxicilín/klavulanát, ampicilín/sulfónamid; alternatívou sú cefalosporíny III.
generácie + aminoglykozid.
Katétrová sepsa – býva vyvolaná Staphylococcus epidermidis, S. aureus al. kvasinkami. V th. je
dôleţité odstránenie katétra. Podáva sa vankomycín + aminoglykozid, príp. teikoplanín +
aminoglykozid, u detí aj cefazolín + aminoglykozid al. cefotaxím + netilmicín.
Urosepsa – pôvodcom býva E. coli a i. enterobaktérie, enterokoky. V th. sa odporúča cefotaxím, +
aminoglykozid, piperacilín, tikarcilín/klavulanát, piperacilín/tazobaktán + aminoglykozid, chinolóny al.
aztreonam; →uroinfekcia; →urosepsa.
Sepsa u pacientov s neutropéniou – býva vyvolaná enterobaktériami, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, S. epidermidis, enterokokmi, kvasinkami, plesňami. V th. sa osvedčuje
tikarcilín/klavulanát + aminoglykozid; alternatívou sú cefalosporíny III. generácie, vankomycín,
piperacilín/tazonbaktám + aminoglykozid, imipeném (meropeném) + aminoglykozid. Dôleţité je
potlačenie endogénneho zdroja v GIT (chinolónmi, kolistínom/kolimicínom + ketokonazolom, príp.
flukonazolom al. itrakonazolom).
Sepsa
u
neutropenických
a
imunokompromitovaných
detí
–
odporúča
sa
piperacilín/tazobaktám al. tikarcilín/kvalulanát + netilmicín (amikacín), piperacilín + ceftazidím, prip.
chinolón + piperacilín, ceftazidím + amikacín (netilmicín). Ak sa stav do 48 h nezlepší, pridáva sa
vankomycín al. teikoplanín a ak sa stav nezlepší ani po ďalších 48 h, pridáva sa amfotericín B al.
flukonazol.
Sepsa pri cholangitíde (biliárna sepsa) – býva vyvolaná enterobaktériami, streptokokmi,
enterokokmi al. anaeróbmi. V th. sa osvedčuje amoxicilín/klavulanát, ampicilín/sulfónamidy +
aminoglykozid. Alternatívnou je piperacilín, piperacilín/tazobaktám, tikarcilín/klavulanát, ceftriaxón,
príp. cefoperazón + aminoglykozid. Endotoxíny gramnegat. baktérií môţu vyvolať infekčný septický
šok, stafylokokové exotoxíny (najmä u ţien, kt. pouţívajú vagínové tampóny) sy. toxického →šoku.
Kandidová sepsa – najťaţšia forma kandidózy (→mykózy) vzniknutá disemináciou a generalizáciou ochorenia. Asi v ½ prípadov ide o pacientov po dlhodobej kortikoterapii, zvyšok tvoria

pacienti po th. antibiotikami, leukémiou a i. malígnymi ochoreniami. Klin. sa prejavuje pestrou
kombináciou orgánových postihnutí s postihnutím viditeľných slizníc a koţe.
Dg. – pri podozrení na k. s. sa materiál na mykologické vyšetrenie odoberá opakovane zo všetkých
dostupných miest bez ohľadu na lokalizáciu príp. infekčného loţiska. Rýchly predbeţný výsledok
poskytuje mikroskopické vyšetrenie. Negat. nález kandidóz nevylučuje, pri pozitivite myslíme aj na
moţnosť kontaminácie príp. kolonizácie. Dg. sa overuje kultivačným vyšetrením. Rozhodujúce je,
odkiaľ materiál pochádza. Ak ide o miesta za fyziol. okolností sterilné (krv, likvor, synoviálna,
pleurálna peritoneálna tekutina), je opakovaný dôkaz kandíd veľmi významný a svedčí o invazívnej
infekcii; ak ide o koţu a sliznice, kde sú kandidy súčasťou komenzálnej flóry (ústna dutina, črevo,
vagína), al. kde je častá kolonizácia (moč, spútum), rozhodne kvantit. stanovenie a korelácia s klin.
obrazom. Dg. najcennejší je opakovaný dôkaz kvasiniek v hemokultúrach; pozit. sú menej ako v 1/2
prípadov, lebo mikroskopicky dg. kandidy nemusia byť schopné mnoţenia. Kvasinkové bunky sú
veľké, vychytávajú sa v kapilárach, a tak je ţilová časť krvného riečiska na kandidy chudobnejšia
ako artériová. Ak je zdrojom kandidémie kolonizované črevo, kvasinky sa vychytávajú makrofágmi
pečene a do systémového riečiska prechádzajú v nízkej koncentrácii. Pravdepodobnosť záchytu
kandíd rastie s celkovým objemom kultivovanej krvi. Na kultiváciu kandíd sa hodí lyzocentrifugačná
technika, pomocou kt. sa získava výsledok dvakrát rýchlejšie (Isolator, DuPont). Metóda umoţňuje
odhadnúť počet kandíd v ml krvi; veľký počet kolónií svedčí o kontaminácii kanyly, opakované
stanovenie niekoľko d po sebe svedčí o odstránení katétra, príp. prerušení antimykotickej th.
Odporúčajú sa aj hemokultúry BACTEC NR (Becton Dickinson) s o niečo niţšou citlivosťou a
pomalším rastom, ale menšou prácnosťou a niţsím rizikom kontaminácie. Nevýhodou obidvoch
systémov je vysoká cena. O kandidémii spojenej s infekciou ţilového katétra svedčí prítomnosť >15
3
kolónií, zo špičky katétra kvantitatívnou metódou >10 kvasiniek.
sepsín – toxická kryštalická látka z rozkladajúcich sa kvasníc a ţivočíšneho materiálu.
sepsis, is, f. – [g.] →sepsa.
Sepsis agranulocytaria – agranulocytárna sepsa, pri nedostatku granulocytov v periférnej krvi.
Sepsis candidomycotica – kandidová spesa.
Sepsis colibacillaris – kolibacilárna sepsa, vyvolaná E. coli al. i. gramnegat. baktériami.
Sepsis haemorrhagica – hemoragická sepsa, spojená so silným krvácaním.
Sepsis intestinalis – intoxicatio alimentaris.
Sepsis lenta – plazivá sepsa, často unikajúca pozornosti, starší názov pre endocarditis lenta.
Sepsis murina – myšia sepsa, septicaemia murina, infekčná choroba myší, vyvolaná Erysipelothrix
insidiosa.
Sepsis otogenes – otogénna sepsa, ušného pôvodu.
Sepsis pneumococcica – pneumokoková sepsa.
Sepsis puerperalis – puerperálna sepsa, popôrodná sepsa, vzniknutá následkom endometri-tídy.
Sepsis staphylococcica – stafylokoková spesa.
Sepsis streptococcica – strreptokoková sepsa.
Sepsis tonsillogenes – tonzilogénna sepsa, vzniká rozšírením zápalu mandlí.
Sepsis tuberculosa acutissima – syn. typhobacillosis Landouzy, fudroyantne prebiehajúca
mykobaktériová sepsa, väčšinou s pozit. hemokultúrou, ťaţkým klin. obrazom, vysokou horúčkou,
splenomegáliou, bolesťami hlavy; rtg snímka nevykazuje patol. zmeny.

Sepsis violacea – druh muchy, čes. výkalnica.
septalis, e – [l. septum priehradka] septový, priehradkový.
septána – opakujúca sa kaţdých 7 d (horúčka)
septanóza – monosacharid obsahujúci 7 atómov uhlíka.
septatio, onis, f. – [l. septum priehradka] utvorenie priehradky, rozdelenie priehradkami.
sept|ectomia, ae, f. – [l. septum priehradka + g. ektomé odstrániť] septektómia, odstránenie
priehradky (nosovej).
septem – [l.] sedem, skr. sept.
septeni, ae, a – [l.] po siedmich.
septic|aemia, ae, f. – [sepsis + g. haima krv] →septikémia.
septicín – ptomaín al. zlúč. hexylamínu a amylamínu z rozkladajúceho sa mäsa.
septico|py|aemia, ae, f. – [g. sepsis sepsa + pyaemia] septikopyémia, kombinácia a sepsy a pyémie.
Septicopyaemia cryptogenes – septicopyaemia spontanea.
Septicopyaemia metastatica – froma , kt. sa vyznačuje septickými uloţeninami v pľúcach,
vyvolaná emboliázciou hnisových trombov.
Septicopyaemia spontanea – s. crytpogenes, septikopyémia bez zjavnej príčiny al. z nepatrného
koţného poranenia.
septicus, a, um – [g. sepsis sepsa] septický, týkajúci sa sepsy.
septies – [l.] sedemkrát.
septi|gravida, ae, f. (femina) – [l. septem sedem + l. gravida ťarchavá ţena] sedemkrát ťarchavá.
®

Septichen tbl. (Slovakofarma) – Aminotridecani adipas 5 mg v 1 tbl.; otorinolaryngologi-kum s
antibaktériovou aktivitou proti grampozit. a gramnegat. baktériám, ako aj kvasinkám a kvasinkovitým
mikroorganizmom.
septik|émia – [septicaemia] syn. →sepsa.
septimus, a, um – [l.] siedmy.
septi|neur|itis, itidis, f. – [g. sepsis sepsa + neuritis] neuritída následkom sepsy.
Septineuritis Nicolaui – generalizovaná, difúzna neuritída celého nervového systému následkom
rozmnoţenia a mig-rácie vírusov v nervovom tkanive. Vyskytuje sa pri besnote.
septi|para – [l. septem sedem + l. parere rodiť] para VII, rodička, kt. porodila 7 ţivonarodených detí.
®

Septisan tbl. (Slovakofarma) – Aminotridecani adipas 5 mg v 1 pastilke; antibaktériové otorinolaryngologikum účinné proti grampozit. a gramnegat. baktériám, ako aj kvasinkám a kvasinkovitým mikroorganizmom.
septo- – prvá časť zloţených slov z l. septum priehradka.
®

Septolete loz. (Krka) – otorinolaryngologikum. Zloţenie: Benzalkonii chloridum 1 mg + Mentholum
1,2 mg + Menthae piperitae etheroleum 1 mg + Eucalypti etheroleum 0,6 mg + Thymolum 0,6 mg +
Saccharosum ad 1,2 g v 1 pastilke. Pouţíva sa pri ľahších infekciách úst a hltana, profylaxii pri
chrípke a infekčných chorobách horných dýchacích ciest, gingivitídach a stomatitídach. Obsahuje
farbivo – chinolónovú ţltú E-104 (C.I. 47005) a indigotín (modrý) E-132 (C. I. 73017, 0,64 g cukru a
laktózu.

septo|marginalis, e – [septo- + l. margo kraj, okraj] septomarginálny, týkajúci sa okraja priehradky.
septo|nasalis, e – [septo- + l. nasus nos] týkajúci nosovej priehradky.
®

Septonex pulv. (Slovakofarma) – Carbetopendecinii bromidum v prášku; vonkajšie antiseptikum a
dezinficiens. Pouţíva sa na dezinfekciu: predoperačné umývanie rúk: 1 % vodný rozt.; ošetrovanie
šestonedeliek: 0,5 % vodným rozt. omývať genitálie a bradavky po dojčení; uchovávanie
sterilizovaných nástrojov: 0,5 % vodný roztr s prísadou 0,5 % natrii nitrosi; dezinfekcia textílií a
predmetov: 1 % rozt. na namáčanie pred praním (napr. posteľná bielizeň a ponoţky pri prevencii
dermatomykóz), 2 % rozt. na potieranie gumových predmetov a 1 % rozt. na ich namáčanie (gumu
mierne poškodzuje), hračky sa dezinfikujú v 0,5 % rozt. počas 60 min, inkubátory 2 % rozt. 30 min,
koberce 0,5 % rozt. 60 min, vane a umývadlá 2 % rozt. 20 min.
®

Septonex spr. (Galena) – Carbetopendecinii bromidum 380 mg + Propylenglycolum v 45 ml rozt.;
dermatologikum, vonkajšie antiseptikum a dezinficiens.
®

Septonex tct. (Slovakofarma) – Carbetopendecinii chloridum 1 g v 100 ml liehového rozt.;
dermatologikum, vonkajšie antiseptikum a dezinficiens. Pouţíva sa na dezinfekciu koţe, prípravu
operačného poľa, genitálnej oblasti pred pôrodom, preväzy, dezinfekcia beţných povrchových
poranení ap.
®

Septonex ung. (Léčiva) – dermatologické externum. Zloţenie: Carbetopendecinii bromidum 60 mg +
Hexachlorophenum 30 mg v 30 g masti. Masťový základ: Paraffinum durum, Paraffinum liquidum,
Stearinum, Alcoholum cetylicum, Oleomacrogolum, Propylenglycolum, Dimodans, Monoglyceridum
KOS 2, Parfum, Aqua purificata; dermatol. externum. Pouţíva sa na ošetrovanie infikovaných rán a
vredov, povrchovej pyodermie (folikulitídy, impetiga, ektymy a i.), impetiginizovaných dermatóz,
mikróbiového ekzému (v kombinácii s lokálnymi kortikoidmi) a v prevencii reinfekcie dermatomykóz.
®

Septopal-10ER- a 20-ER-Minikette imp. (Merck) – Gentamicini sulfas 2,8 mg (zodpovedá 1,7 mg
bázy) + Zirconium dioxidatum 3,9 ako rtg kontrastná látka v 1 oválnom teliesku z polymetylmeakrylátu s rozmermi 3 × 5 mm; aminoglykozidové antibiotikum v lokálnej aplikačnej forme.
Pouţíva sa v th. infekcií kostí (osteomyelitída, infikovaná osteosyntéza, pseudoartróza),
infikovaných otvorených zlomenín kostí s vnútornou fixáciou, infekcií mäkkých tkanív.
®

Septopal-30-Kette imp. (Merck) – Gentamicini sulfas 7,5 mg (zodpovedá 4,5 mg bázy) + Zirconium
dioxidatum 20 mg v 1 guličke zhotovenej z metylmetakrylát-metylakrylátového kopolyméru s Ø 7
mm; guličky navlečené na oceľovom drôtiku; aminoglykozidové antibiotikum v lokálnej aplikačnej
®
forme; →Septopal-10R-Minikette .
septo|plastica, ae, f. – [septo- + g. plassein formovať] rekonštrukcia nosovej priehradky.
septo|stomia, ae, f. – [septo- + g. stomoun opatriť otvorom] septostómia, chir. utvorenie otvoru v
priehradke. Rashkindova balóniková predsieňová septostómia – utvorenie chir. otvoru v medzipredsieňovej priehradke srdca pomocou balónikového katétra z pravej predsiene cez priehradku
do ľavej predsiene; keď sa balónik nafúkne a katéter vytiehne s cieľom utvoriť medzipredsieňový
defekt septa; vykonáva sa pri transpozícii veľkých ciev s intaktným septom.
septo|tomia, ae, f. – [septo- + g. tomé rez] septotómia, chir. preťatie nosovej priehradky.
®

®

Septrin inf. a Septrin I. M. inj. (The Wellcome Foundation) – Trimethoprimum 80 a 160 mg +
Sulfamethoxazol 400 a 800 mg v 5, resp. 3 ml. inj. rozt.; chemoterapeutikum; kotrimoxazol.
®

®

Septrin tbl. a Septrin pro Adults susp. (The Wellcome Foundation) – Trimethoprimum 80 +
Sulfamethoxazol 400 mg v 1 tbl., resp. 5 ml suspenzie na perorálne podanie; chemoterapeutikum.

®

Septrin pro Infantibus susp. a tbl. (The Wellcome Foundation) – susp.: Trimethoprimum 40 +
Sulfametoxazol 200 mg v 5 ml suspenzie; tbl.: Trimethoprimum 20 mg + Sulfamethoxazol 100 mg v
1 tbl. na perorálne podávanie; chemoterapeutikum.
septulum, i, n. – [l.] malá priehradka. septula – priehradky.
Septula testis – jemné väzivové lamely, kt. prebiehajú od vnútorného povrchu tunica albuginea do
parenchýmu semenníka a utvárajú mediastinum testis; rozdeľujú tkanivo semenníka na lobuli testis.
septum, i, n. – [l.] priehradka, ohrada.
Septum atrioventriculare – AV septum, predsieňovokomorová priehradka.
Septum Bigelowi – vrstva tvrdého kostného tkaniva v krčku femoru.
Septum bronchiale – carina tracheae.
Septum bulbi urethrae – väzivová priehradka, kt. rozdeľuje dolnú časť bulbus urethrae na dve
pribliţne rovnaké časti.
Septum canalis musculotubarii – kostná priehradka medzi semicanalis m. tensoris tympani
a semicanalis tubae auditivae.
Septum cartilagineum nasi – pars cartilaginea septi nasi.
Septum cervicale intermedium – väzivová priehradka, kt. vychádza z pia mater medzi Gollovým
a Burdachovým povrazcom miechy.
Septum Cloqueti – s. femorale.
Septum corporum cavernosum – neúplná väzivová priehradka na styku corpora cavernosa
obidvoch strán.
Septum Douglasi – priehradka utvorená v plode spojením Rathkeho záhybov, z kt. vzniká
konečník.
Septum femorale (Cloqueti) – časť transverzálnej fascie, kt. sa rozkladá medzi lig. lacunare a cievami.
Septum glandis penis – neúplná väzivová priehradka v mediálnej rovine glans penis, najmä pod
uretrou.
Septa interalveolaria (mandibulae et maxillae) – kostná priehradka medzi zubnými lôţkami.
Septum interatriale cordis – predsieňová priehradka, oddeľuje pravú a ľavú predsieň.
Septum interlobulare – interlobulárna, medzilalôčiková priehradka.
Septum intermusculare anterius cruris – s. intermusculare cruris anterius.
Septum intermusculare brachii laterale – s. intermusculare humeri laterale, fascia, kt. siaha od
laterálneho okraja humeru k dolnému povrchu fascie ramena.
Septum intermusculare mediale – s. intermusculare humeri mediale, fascia, kt. siaha od mediálneho okraja humeru k dolnému povrchu fascie humeru.
Septum intermusculare cruris anterius – s. intermusculare anterius cruris, fascia, kt. sa rozprestiera medzi m. extensorum longus a m. peronaeus ku crista fibularis anterior.
Septum intermusculare cruris posterius – s. intermusculare posterius cruris, fascia, kt. sa
rozprestiera medzi m. peronaeus a m. soleus ku crista fibularis lateralis.

Septum intermusculare femoris mediale – fascia v stehne, kt. oddeľuje m. vastus medialis od m.
adductor a m. pectineus.
Septa interradicularia mandibulae et maxillae – kostné priehradky sánky a čeľuste medzi
dutinami pre korene jedného zuba v spoločnom alveole.
Septum intersinuale – s. sinuum frontalium, tenká kostná lamina v dolnej časti čelovej kosti v
mediálnej rovine, kt. rozdeľuje čelové sínusy.
Septum intersinuale sphenoidale – s. sinuum sphenoidalium, obyčajne asymetrická, tenká kostná
lamina v tele klinovej kosti v mediálnej rovine, kt. rozdeľuje sinus sphenoidalis.
Septum interventriculare cordis – medzikomorová priehradka srdca.
Septum linguale – väzivová platnička v mediálnej rovine jazyka.
Septum medianum posterius – neurogliová priehradka, pokračovanie sulcus medianus posterior
miechy, preniká do miechy a rozprestiera sa takmer v celom centrálnom kanáli.
Septum membranaceum – blanitá priehradka, pars membranacea septi nasi.
Septum mobile nasi – pars mobilis septi nasi.
Septum nasi – nosová priehradka, rozdeľuje nosovú dutinu v strednej čiare; skladá sa
z chrupkovitej, membranóznej (s. nasi cartilagineum) a kostnej časti (s. nasi osseum). Kostnú časť
tvorí najmä čerieslo (dole) a kolmá platnička riečice (hore).
Septum orbitale – väzivová platnička v očnici medzi okrajom očnice pod m. orbicularis oculi
a vonkajším okrajom tarzu.
Septum pellucidum – syn. s. lucidum, trojuholníková dvojitá priehradka medzi prednými rohmi
bočných mozgových komôr v strednej rovine, obkolesuje ju corpus callosum a corpus et columnae
fornicis.
Septum penis – priehradka medzi pravým a ľavým corpus cavernosum penis.
Septum praecommissurale – s. verum, priehradka uloţená pred commissura rostralis cerebri,
korešponduje sčasti s gyrus paraterminalis, kt. pozostáva z dorzálnej, ventrálnej, mediálnej
a kaudálnej skupiny jadier.
Septum primum – priehradka v srdci plodu, kt. rozdeľuje primitívnu predsieň na pravú a ľavú časť.
Septum rectovaginale – väzivová priehradka medzi konečníkom a pošvou.
Septum rectovesicale – väzivová priehradka medzi konečníkom, prostatou a močovým mechúrom.
Septum renis – columnae renales.
Septum scrotale – mediálna fibromuskulárna priehradka v mediálnej rovine, kt. rozdeľuje miešok
na dve takmer rovnako veľké časti.
Septum secundum – priehradka v srdci plodu vpravo od septum primum; po narodení splýva so s.
primum a zatvára foramen ovale, utvára s. interatriale.
Septum sinuum frontalium – s. intersinuale frontale.
Septum sinuum sphenoidalium – s. intersinuale sphenoidale.
Septum spurium – štruktúra utvorená spojením dvoch záhybov na obidvoch stranách, kt. zakrýva
otvor sinus venosus do dorzálnej steny pravej predsiene srdca vo včasnom embryovom vývoji.

Septum tracheooesophageale – priehradka, kt. počas 4. týţd. embryového vývoja oddeľuje
tracheu od ventrálneho povrchu prvočreva (endodermový kanál embrya cefalicky spojený so
ţlĺtkovým vakom; vzniká z neho hltan, pľúca, paţerák, ţalúdok a časť dvanástnika; angl. foregut).
Septum tubae – processus cochleariformis.
Septum verum – s. praecomissurale.
septus, a, um – [l. saepire oddeľovať, ohraničiť] oddelený, rozdelený priehradkou.
sepulcralis, e – [l. sepulcrum náhrobok] pohrebný.
sequester, tra, trum – [l. sequestrum odlúčená časť] sprostredkujúci, uchovávajúci.
sequestratio, onis, f. – [l. sequestrum odlúčená časť] →sekvestrácia.
sequestr|ectomia, ae, f. – [l. sequestrum odlúčená časť + g. ektomé odstrániť] →sekvestrektómia.
sequestro|tomia, ae, f. – [l. sequestrum odlúčená časť + g. tomé rez] →sekvestrotómia.
sequestrum, i, n. – [l. sequestrare oddeľovať] →sekvester.
Séquinov príznak – [Séguin, Edouard, 1812 – 1880, franc. psychiater] →príznaky.
sequ|osis, is, f. – exogénna alergická alveolitída, kt. sa vyskytuje u drevorubačov, vyvolaná
inhaláciou prachom obsahujúcim spóry druhov Graphium a Aureobasidium.
Ser – skr. →serín.
seraktidacetát – 25-L-aspartát-26-L-alanín-27-glycín-30-L-glutamát-31-L-serín-1-39-kortikotropín
(prasačí); C207H308N56S.(C2H4O2)x.xH2O; syntetický kortikotropín.
seralbumín – sérový albulín.
serang|itis, itidis, f. – [g. séranx dutina + -itis zápal] cavernitis.
®

SerApEs – kombinácia rezerpínu s hydralazínhydrochloridom a hydrochlorotiazidom.
Serapion z Alexandrie – [~280 pr. nl. l.] g. lekár, zakladateľ empirickej lekárskej školy.
®

Serax – oxazepam.
®

Serenium – etoxazénhydrochlorid.
®

®

Serenoae extractum siccum – Capistan tbl. obd., Spasmo-Urgenin dr.
®

Serentil – mezoridazínbezylát.
®

Serfin – antihypertenzívum; →rezerpín.
Sergentov príznak I a II – [Sergent, Emile, 1867 – 1943, franc. internista] →príznaky.
sericín – proteín získaný z hodvábu.
sericit – forma sľudy al. muskovitu, zloţitý kremičitan, inhalácia jeho prachu vyvoláva pneumokoniózu.
Sericopelma – rod pavúkov čeľade Theraphosidae. S. communis je veľký čierny druh ţijúci v Canal
Zone; jeho jed je škodlivý pre človeka.
sericum, i, n. – [l.] hodváb, hodvábna látka. Sericum album – biely hodváb.
series, ei, f. – [l.] séria, rad, poradie.
serín – skr. Ser, kys. 2-amino-3-hydroxypropiónová, b-hydroxyaalanín; C3H7NO3, Mr 105,09;
neesenciálna aminokyselina. Izolovala sa z fibroínu hodvábu (sericín). Ser vzniká v tele z 3-

fosfoglycerátu cestou defosforylovaných al. fosforylovaných medziproduktov (obr. 1), a to: 1.
odštiepením fosfátu za vzniku glycerátu, kt. sa oxiduje na hydroxypyruvát a po transaminácii vzniká
Ser; 2. podobným spôsobom (oxidácia, transaminácia) cez fosforylované intermediáty, ale
hydrolytické odštiepenie fosfátu nastáva aţ pri premene 3-P-serínu na Ser.
Obr. 1. Metabolizmus serínu
V metabolizme zo Ser vzniká (obr. 2): 1.
pyruvát,
pôsobením
serínhydratázy
(koenzým B6), pričom odobratím vody
vzniká nenasýtená aminokyselina, z nej
prešmykom dvojitej väzby iminokyselina a
po hydrolytickom odštiepenení amoniaku
vzniká
pyruvát;
2.
sfingozín;
Ser
a palmitoyl-CoA
za
súčasnej
dekarboxylácie
poskytuje
3oxodihydrosfingozín, z kt. odobratím
vodíkov v polohe C4–5 vznikne 3oxosfingozín a redukciou oxoskupiny
sfingozín; 3. etanolamín v reakcii katalyzovanej dekarboxylázou (koenzým B6); etanolamín a cholín
sú súčasťou fosfolipidov, v kt. ako dusíkatá báza sa nachádza aj Ser; 4. glycín v reakcii
katalyzovanej hydroxymetyltetrahydrofoláttransferázou (THF-transferázou); vznik THF-CH2OH pri
premene Ser na glycín predstavuje hlavný spôsob vzniku jednouhlíkových zvyškov. Glycín môţe
vznikať aj v reakciách po jeho dekarboxylácii na etanolamín, po transaminácii a oxidáciách.
®

®

®

Prípravky – zloţka prípravkov: Amino-Mel 3,5 % G inf., Amino-Mel 5 % G inf., Amino-Mel 7 % G
®
®
®
inf., Amino-Mel Nephro inf., Amino-Mel Optimal 3,5 % inf., Amino-Mel Optimal 5 % inf., Amino®
®
®
®
Mel Optimal 10 % inf., Amino-Mel 8X-E inf., Aminoplasmal 5 % E inf., Amino-plasmal 5 % SE
®
®
®
inf., Aminoplasmal 10 % inf., Aminoplasmal 10 % E inf., Aminoplasmal 10 % XE inf.,
®
®
®
Aminoplasmal 15 % inf., Aminoplasmal 15 % E inf., Aminosteril N Hepa 5 % inf., Aminosteril N
®
®
®
Hepa 8 % inf., Aminovenoes N Paed 6 % inf., Aminovenoes N Paed 10 % inf., Eloamin 10 %

®

®

®

®

®

Pur inf., Eloamin 15 % Pur inf., Maxamaid XP plv., Nutramin M plv., Nutramin N plv., Nutramin
®
®
®
®
®
®
Neo inf., Nutramin Neo SX inf., Nutramin P inf., Nutramin S inf., P-AM 1 plv., P-AM 2 plv., P®
®
®
®
®
AM 3 plv., P-AM 4 plv., Salviamin 10 E inf., Salviamin LX inf., Salviamin 3 X-E inf., Vamin 9
®
®
®
®
®
EF inf., Vamin 14 inf., Vamin 14 EF inf., Vamin 18 EF inf., Vaminolac seu AA 4310 inf.,
®
®
Vaminolac seu Vaminolac 726 inf., Vaminolac seu Vaminolac Novum inf., Vaminolac seu
®
®
®
®
Vaminolact inf. DL-serín – prípravky: Aktiferm cps., Aktiferm gtt., Aktiferm sir., Aktiferm
®
Compositum cps.
– EC 4,2,1,13, ezným z triedy lyáz, kt. katalyzuje dehydratáciu a deami-náciu Lserínu za vzniku pyruvátu.

L-seríndehydratáza

serínhydroxymetyltransferáza – glycínhydroxymetyltransferáza.
serínové endopeptidázy – EC 3.4.21, skupina endopeptidáz obsahujúcich aktívne miesto triády
zvyškov serínu, aspartátu a histidínu, kt. sa zúčastňujú na katalýze. Patria sem enzýmy aktívne pri
trávení, hemokoagulácii, imunitných reakciách a oplodnení vajíčka.
serínová proteináza – serínové endopeptidázy.
serínový typ karboxypeptidázy – 1. EC 3.4.16, skupina exopeptidáz, kt. obsahujú diizopropylfluorofosfát-senzitívne serínové zvyšky vo svojich katalytických miestach, majú optimum aktivity
pri kyslom pH a katalyzujú hydrolytické štiepenie C-terminálnych aminokyselín z peptidového
reťazca; 2. EC 3.4.16.1, špecifická lyzozómová karboxypeptidáza obsahujúca serín, kt. katalyzuje
túto reakciu a pôsobí na rôzne peptidy.
sério|skopia – rtg zobrazenie tela vo forme sérií paralelných rovín mnohopočetnými expozí-ciami. Z
rozličných smerov sa zhotovujú dve al. viaceré snímky.
serkláž – [franc. cerclage] kruhový steh hrdla maternice. Indikuje sa pri rizikovej gravidite: A. na
základe anamnézy: 1. predchádzajúce neskoré potraty a predčasné pôrody; 2. predčasný odtok
plodovej vody pred 37. týţd. gravidity pri latentnej dilatácii hrdla maternice; 3. s. v predchádzajúcej
gravidite; B. na základe klin. nálezu: 1. skrátené a zmäknuté portio vaginalis uteri; 2. dilatované
hrdlo (na prst) u primigravíd; 3. lievikovitá dilatácia vnútornej bránky; 4. vysoko zasahujúca
Emmetova trhlina; 5. stav po konizácii, príp. amputácii hrdla maternice; 6. viacpočetná gravidita.
®

Sermion tbl. fc. (Farmitalia Carlo Erba) – Nicergolinum 30 mg + Calcii hydrogenophosphas
dihydricus 73,3 mg v 1 tbl.; ergolínový alkaloid, blokátor 1-adrenegrických receptorov,
vazodilatans, nootropikum; →nicergolín.
sermo, onis, f. – [l.] reč, rozhovor. Sermo gesticulatorius – gestikulačná, posunková reč.
sermorelín – angl. human growth hormone releasing factor (1 – 29)amide, skr. hGRF(1 – 29)-NH2,
(1 – 29)amid ľudského faktora uvoľňujúceho rastový hormón; human pancreatic somatoliberin (1 –
29)amide, skr. hpGRF(1–29)NH2 (1–29) amid ľudského pankreatického somatoliberínu,
®
C149H246N44O42S, Mr 3357,92; amidovaný fragment ľudského somatoliberínu (Groberelin inj. sicc.).
1
25
Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-AspIle-Met-Ser-Arg-NH2
26
29

Sermorelín

sero – [l.] neskoro.
ser/o- – prvá časť zloţených slov z l. serum tekutina.
sero|albuminum, i, n. – sérový →albumín.
Seroalbuminum humanum – ľudský sérový albumín.

Seroalbuminum humanum chrominatum – chrómovaný ľudský sérový albumín.
Seroalbuminum humanum iodinatum – jódovaný ľudských sérový albumín
Seroalbuminum humanum macroaggregatum – makroagregovaný ľudský sérový albumín.
®
®
®
®
®
®
Prípravky – Albuminar , Albumisol , Albuspan , Buminate , Pro-Bumin , Proserum ; jódo vaný s.
131
®
®
®
označený I, 131 HSA – Albumotope-131I , Macroscan-131 , Risa-131-H .
sero|cele, es, f. – [sero- + g. kélé prietrţ] sérokéla, výpotok seróznej tekutiny, často v brušnej dutine.
®

Serocryptin tbl. (Serono) – Bromocriptini 2,5 mg v 1 tbl.; agonista dopamínu, antihormón,
antiparkinsonikum.
sero|dermat|osis, is, f. – [sero- + g. derma koţa + -osis zápal] sérodermatóza, koţná choroba
(opuch, puchiere) s vylučovaním nahromadeného séra.
sero|diagnostica, ae, f. – [sero- + diagnostica] sérodiagnostika, rozpoznávanie choroby pomocou
sérol. testov.
sero|fibrinosus, a, um – [sero- + g. fibra vlákno] sérofibrinózny, obsahujúci tekutinu zmiešanú s
fibrínom.
sero|genes, es – [sero- + g. genesis vznik] sérogenéza, tvorba séra.
sero|haemo|rrhagicus, a, um – [sero- + g. haima krv + g. rhégnynai výron] sérohemoragický,
obsahujúci tekutinu zmiešanú s krvou.
sero|hepatitis, itidis, f. – [sero- + hepatitis] sérová hepatitída, vírusová hepatitída typu B.
sero|immunitas, atis, f. – [sero- + g. immunitas odolnosť] séroimunita, pasívna odolnosť vyvolaná
podaním antiséra.
sérko|konverzia – zmena sérol. testu z negat. na pozit., kt. poukazuje na vývoj protilátok ako
odpovede na infekciu al. imunizáciu. Obdobie, počas kt. sa zjaví po nákaze pozit. výsledok
sérologického vyšetrenia odráţa schopnosť imunitného systému reagovať na prienik určitého
patogénu.
sero|lemma, tis, n. – [sero- + g. lemma obal] sérolema, vonkajší obal amniovej dutiny.
séro|lógia – [serologia] náuka o vlastnostiach a reakciách (najmä imunol.) krvného séra.
séro|logické metódy →metódy.
ser|oma, tis, n. – [ser- + -oma bujnenie] seróm; 1. nahromadenie lymfy al. krvnej tekutiny (po
resorpcii hemoglobínu) v ohraničenom priestore, z kt. vzniká útvar podobný nádoru; 2.
pretrvávajúca sekrécia povrchovej uzavretej rany (napr. po operácii).
sero|membranaceus, a, um – [sero- + l. membrana blana] séromembranózny, vzťahujúci sa na
seróznu blanu.
sero|muco|tympanon, i, n. – [sero- + l. mucus hlien + g. tympanon bubienok] katar Eustachovej rúry.
sero|mucosus, a, um – [sero- + l. mucus hlien] séromukózny, obsahujúci sérum a hlien.
®

Seromycin – cykloserín.
sero|negativus, a, um – [sero- + l. negare poprieť] séronegatívny, negat. reakcia v sére, kt.
nepotvrdzuje chorobu.
sero|peritonaeum, i, n. – [sero- + l. peritonaeum pobrušnica] séroperitoneum, nahromadenie tekutiny
v brušnej dutine; ascites.
®

Serophene tbl. (Teva) – Clomifeni citras 50 mg v 1 tbl.; gynekologikum, antiestrogén.

sero|pneumo|thorax, cis, n. – [sero- + g. pneuma vzduch + g. thórax hrudník] séropneumotorax,
nahromadenie tekutiny a vzduchu v pleurálnej dutine.
®

Seropram inf. a tbl. obd. (Lundbeck) – Citalopramum 40 mg v 1 ml infúzneho rozt., resp. 10, 20 al.
40 mg v 1 poťahovanej tbl.; antidepresívum; →citalopram.
sero|positivus, a, um – [sero- + l. positivus kladný] séropozitívny, kladný výsledok serol. reakcie.
sero|purulentus, a, um – [sero- + l. pus hnis] séropurulentný, obsahujúci tekutinu a hnis.
sero|reactio, onis, f. – [sero- + l. reactio spätné pôsobenie] sérol. reakcia.
serosa ae, f. (tunica) – seróza, serózna blana z mezotelu, kt. vystiela niekt. dutiny (napr. brušnú)
a pokrýva v nich leţiace orgány.
sero|sanguineus, a, um – [sero- + l. sanguis krv] obsahujúci tekutinu a krv.
seros|itis, itidis, f. – [sero- + -itis zápal] serozitída, zápal seróznej blany.
serosus, a, um – [l. sérum tekutina] serózny, bohatý na sérum, obsahujúci sérum.
sero|therapia, ae, f. – [sero- + g. therapeiá liečenie] séroterapia, th. krvným sérom, kt. obsa-huje
protilátky proti určitej chorobe.
sero|thorax, cis, m. – [sero- + g. thóráx hrudník] nahromadenie séroznej tekutiny v pohrud-ničnej
dutine.
serotinus, ae, um – [l. sero neskoro] neskorý, neskoro vystupujúci.
sérotonín – 3-(2-aminoetyl)-1H-indol-5-ol; 5-hydroxytryptamín, 5HT; syn. enteramín, trombocytín,
trombotonín, C10H12N2O, Mr 176,21; biogénny amín, mediátor. S. je vazoaktívny amín, kt. sa
nachádza v tkanivách a tekutinách stavovcov i nestavovcov.
Extrahoval ho z králičieho tkaniva Erspamer (1940, z hovädzieho
séra izoloval Rapport (1948). Je to mediátor, kt. sa uplatňuje na
synapsiách v mozgu cicavcov.
Sérotonín

Tvorí sa z esenciálnej aminokyseliny L-tryptofánu a po odbúraní na kys. 5-hydroxyindoloctovú sa
vylučuje močom. S. sa nachádza v enterochromafinných bunkách črevnej sliznice, trombocytoch,
CNS (najmä v hypotalame), granulách bazofilných granulocytov. Jeho účinky sú excitačné i
inhibičné. Vyvoláva konstrikciu arteriol (pľúca obličky), dilatáciu arteriol (kostrové svalstvo), pozit.
inotropný a chronotropný účinok na srdce, pôsobí na hladkú svalovinu GIT, bronchov a mierne aj
maternice (excitačne i inhibične).
V CNS L-tryptofán pochádzajúca z potravy prechádza hematoencefalickou bariérou aktívnym
procesom vyţadujúcim energiu. Rýchlosť syntézy sa zvýši ihneď po perorálnej al. parenterálnej
aplikácii L-tryptofánu. Táto súvislosť medzi rýchlosťou syntézy sérotonínu v mozgu a dostupnosťou
jeho prekurzora je následkom toho, ţe enzým limitujúci konverziu tryptofánu na sérotonín, tryptofán
hydroxyláza, nie je saturovaný pri normálnej koncentrácii tryptofánu v mozgu. Dôleţitým faktorom
ovplyvňujúcim rýchlosť syntézy sérotonínu je preto koncentrácia tryptofánu v mozgu. Najvyššia
aktivita tryptofán hydroxylázy v mozgu sa zistila v systéme ncl. raphe v medzimozgu, takţe
sérotonín sa takmer selektívne lokalizuje do sérotonínergických neurónov. Preto po inj. L-tryptofánu
výrazne klesá frekvencia výbojov v sérotonínergických neurónoch. Priaznivý účinok na migrénu má
tryptofán i 5-hydroxytryptofán. Má pp. úlohu v patogenéze migrény (→sérotonínová teória migrény),
schizofrénie a halucinácií. LSD, kt. vyvoláva u človeka halucinácie, antagonizuje kontraktilný účinok
sérotonínu na hladké svaly a spomaľuje jeho metabolizmus v mozgu. Nadmerná produkcia s. sa
pozoruje pri →karcinoide.

S. má vzťah k termoregulácii, spánku, funkcii centra pre vracanie, psychickým a emocionálnym
procesom, správaniu, centrálnej regulácii bolesti a zúčastňuje aj na regulácii cirkadiánnych rytmuv.
Hlavnou úlohou 5-hydroxytryptamínu v suprachiazmatických jadrách je facilitácia regulácie rytmu
výdaja ACTH, a tým nykthemerálneho rytmu.
sérotonínergický systém – regulačný systém, kt. hlavným mediátorom je →sérotonín. V mozgovom
kmeni sa nachádza ascendentný s. s. (ncl. raphe), kt. inervuje cerebrálne cievy a distribuuje sa do
talamu, hypotalamu a mozgovej kôry. Descendentný s. s., kt. moduluje bolesť sa začína v
periakveduktovej sivej hmote stredného mozgu, prechádza cez ncl. raphe magnus v predĺţenej
mieche a konči v zadných rohoch miechy. Centrom noradrenergického systému modulujúceho
bolesť je locus coeruleus v ponse. Ascendentný noradrenergický systém inervuje cerebrálnu
mikrocirkuláciu a projikuje sa do mozgovej kôry. Descendentný systém sa končí v cervikálnej a
torakálnej mieche. Prostredníctvom descendentných systémov modulujúcich bolesť sa realizuje
kontrola bolestivých podnetov prichádzajúcich z periférnych receptorov, pričom s. s. komunikuje s
enkefalínovými neurónmi a noradrenergický systém s interneurónmi obsahujúcimi kys. aminomaslovú. Segmentálna porucha týchto kontrolných systémov má za následok nemodulovaný
prenos excesívnych výbojov vznikajúcich v neurónoch spinálneho jadra trojklanného nervu v
dôsledku excesívnych aferentných stimulov do talamu a kôry a vznik bolesťového vnemu.
Sérotonín sa vo veľkom mnoţstve nachádza v hypotalame, strednom mozgu, retikulárnej formácii,
limbickom systéme a vegetatívnych centrách. Najviac sa ho nachádza v neurónoch, kt. telá sa
nachádzajú oblasti ncl. raphe a ich zakončenia difúzne po celom CNS. Lieky, kt. stimulujú účinok
sérotonínu na postsynaptické receptory, stimulujjú aj odpoveď na elekt. stimuláciu systému ncl.
raphe al. na serotonín aplikovaný priamo do okolia jeho neurónov.
Sérotonín je prevaţne inhibičný neuromediátor: po elekt. stimulácii ncl. raphe nastáva
v cerebrálnych neurónoch postsynapticky zníţenie frekvencie výbojov. Sérotonín aplikovaný do
oblasti ncl. raphe inhibuje spontánnu frekvenciu výbojov týchto neurónov (účinkom na presynaptické
receptory), ako aj frekvenciu výbojov v neurónoch, obkolesených zakonečniami sérotonínergických
nervov v mozgu (účinkom na postsynaptické receptory). Sérotonínergické neuróny mozgového
kmeňa obsahujú autoreceptory, kt. sú citlivé na transmitery secernované týmito neurónmi.
sérotonínová teória migrény – Sicuteriho teória, podľa kt. v patogenéze →migrény má kľúčovú
úlohu porucha metabolizmu →sérotonínu. Predpokladá sa, ţe patofyziol. podkladom migrénovej
aury a s ňou spojenej prechodnej neurol. symptomatológie je šíriaca sa depresia (spreading
depression) opísaná Leaom (1944). Je to koncentrická vlna depolarizácie propagujúca sa v
mozgovej kôre rýchlosťou 2 – 5 mm/min. Sprevádzajú ju poruchy iónovej homeostázy, potlačenie
spontánnej i evokovanej elekt. aktivity neurónov, zvýšenie energetického metabolizmu a zníţenie
regionálneho prietoku krvi. Jej vznik sa vysvetľuje krátkotrvajúcim (1 – 2 s) lokálnym vzostupom
koncentrácie extracelulárneho draslíka nad 10 – 12 mmol/l, čo je spojené s depolarizáciou okolitých
synaptických zakončení, uvoľnením excitačných a inhibičných neurotransmiterov a následným
otvorením membránových iónových kanálov. Výsledný výtok draslíkových iónov vyvoláva ďalšiu
presynaptickú depolarizáciu v priľahlých oblastiach. Magnetoencefalografické štúdie Welcha (1989)
prekázali existenciu tohto fenoménu u pacientov počas záchvatu migrény s aurou a jeho časovopriestorovú zhodu s hypoperfúziou (spreading oligemia) opísanou Edvissonom a spol. (1985) a
Olesenom (1986).
Aktivita výbojov v neurónoch ncl. raphe dorsalis značne závisí od noradrenergického systému. Lieky
inhibujúce výboje indukované noradrenergicky al. porušujúce prenos noradrenergických vzruchov
potláčajú tvorbu sérotonínergických výbojov a metabolizmus sérotonínu. Antagonisty adrenergických receptorov v adrenergických zakončeniach lokalizovaných v ncl. raphe dorsalis sú
schopné úplne blokovať účinky sérotonínu. Medzi sérotonínergickým a noradrenergickým systémom

je obojsmerná interakcia. Sérotonínové axóny z ncl. raphe dorsalis inervujú noradrenalínové
neuróny v locus coeruleus ponsu; selektívne lézie sérotonínových axónov v locus coruleus
vyvolávajú zvýšenie aktivity (vzostupnú reguláciu) -adrenergických receptorov. Mnohé antagonisty
-adrenergických receptorov. Sérotonín má významnú úlohu v regulácii počtu, ako aj funkcie
centrálnych -adrenergických receptorov. -adrenergických receptorov, napr. propranolol, sa viaţe
na sérotonínové receptory mozgu, takţe pôsobia na sérotonínové receptory priamo i nepriamo.
Porucha modulácie sérotonínových receptorov sa nemusí obmedzovať na CNS, ale môţe sa týkať
aj plexus myentericus intestini, čím sa vysvetľujú poruchy motility GIT spojené so záchvatom
migrény. Rozmanitosť funkcií ascendentných sérotonínergických projekcií sa odráţa v pestrom klin.
obraze migrény. Modulácia sérotonínových receptorov ovariálnymi hormónmi podmieňuje
ovplyvňovanie migrény graviditou a menštruačným cyklom. Pokles počtu receptorov 5-HT2 s vekom
vysvetľuje tendenciu migrény zlepšovať sa v pokročilom veku. Vyhasínanie výbojov v neurónoch
ncl. raphe dorsalis počas hlbokého spánku korešponduje so skutočnosťou, ţe spánok obyčajne
ukončuje záchvat migrény.
Na limitujúci krok syntézy sérotonínu – hydroxyláciu tryptofánu na 5-hydroxytryptofán – je potrebný
molekulový kyslík. Inhalácia 100 % kyslíka v experimente výrazne zniţuje syntézu sérotonínu, kým
hypoxia má opačný účinok. Priaznivý účinok kyslíka pri m. sa dá vysvetliť zvýšením metabolického
poolu sérotonínu.
Podľa Sicuteriho sa sérotonín podieľa na početných vegetatívnych poruchách pri migréne (nauzea a
vracanie, poruchy termoregulácie, pozáchvatový spánok, depresia, ortostatická hypotenzia). Všetky
senzitívne podnety vrátane nociceptívnych kontroluje talamus, pričom významnú úlohu majú najmä
sérotonínergické neuróny. Podanie selektívneho inhibítora sérotonínu, fenklonínu (pchlórfenylalanínu), má za následok inhibíciu syntézy sérotonínu a vznik hyperpatického stavu;
zniţuje sa prah bolesti a zvyšuje citlivosť na elektrické podnety. Naproti tomu podávanie prekurzora
sérotonínu, 5-hydroxytryptamínu, zniţuje reakciu na bolesť.
Metabolizmus sérotonínu ovplyvňujú aj exogénne faktory, ako je spánok, menštruácia, gravidita,
hladovanie, emócie, námaha a chlad. Metysergid a pizotrifén nemajú antisérotonínový účinok, ale
určitým spôsobom sérotonín nahradzujú. V nízkych koncentráciách majú na cievy podobný účinok
ako sérotonín a pp. pôsobia na tie isté receptory.
V skupine neurónov kontrolujúcich vnímanie bolesti, tzv. antinociceptívnom systéme sa podľa
Sicuteriho nachádzajú mediátory, najmä endorfíny a enkefalíny.
Sérotonín sa uvoľňuje z perivaskulárnych nervových zakončení vychádzajúcich z ncl. raphe n.
trigemini počas záchvatu následkom aktivácie 1D-sérotonínových receptorov v nociceptívnych
aferenciách v cievnej stene mikrovaskulatúry intrakraniálnych (nie však extrakraniálnych) lebkových
a piálnych ciev. Tým sa aktivuje uvoľňovanie sP, CGRP a neuropeptidu 4, čo vedie k axónovým
reflexom a vzniku bolesti. Tieto bolestivé aferencie sa vedú do n. trigeminus, kt. sa aktivuje a
vyvoláva vazodilatáciu, zvýšenie permeability ciev a následné uvoľňovanie vazoaktívnych
neuropeptidov cestou axónových reflexov. To má za následok neurogénnu zápalovú reakciu
perivaskulárnu reakciu a edém dura mater. Tým sa vysvetľuje vznik bolesti.
Receptory 5-HT1 vykazujú najvyššiu hustotu v hipokampe, ncl. raphe dors. a substantia nigra.
Vysokú afinitu majú voči námeľovým derivátom (ergotamín a dihydroergotamín), niţšiu voči
metysergidu. Receptory 5-HT2 sa nachádajú najmä v strednej vrstve frontálnej kôry a majú vysokú
afinitu voči metysergidu, pizotifénu a cykloheptadínu. Receptory 5-HT1 sa delia podľa afinity voči
antimigrenóznym liekom na ďalšie podtypy: receptory 5-HT1 majú vysokú afinitu voči propranolulu,
cyklohepatínu, metysergidu a pizotifénu. Výsledným účinkom týchto liekov je zníţenie rýchlosti
výbojov a ncl. raphe dorsalis a zastavenie uvoľňovania neurotransmiterov. Medzi sérotonínergickým
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adrenergických receptorov.
Receptory podliehajú vlastnej regulácii: ich trvalá inhibícia antagonistami má za následok
senzibilizáciu (vzostupnú reguláciu), kým antagonisty vyvolávajú desenzibilizáciu receptorov
(zostupnú reguláciu). Desenzibilizácia sérotonínových receptorov sa dostavuje aţ po 2-týţd.
podávaní amitriptylínu, čo vysvetľuje oneskorený nástup účinku tohto lieku. To pp. platí aj
o metysergide a cykloheptadíne. O účinnosti týchto liekov rozhoduje aj intracelulárna kon-centrácia
vápnika, pretoţe presynaptické uvoľňovanie sérotonínu a i. neurotransmiterov závisí od vápnika a
ióny vápnika zvyšujú počet väzbových miest sérotonínu na membránoch neurónov. Účinok
antagonistov vápnikových kanálov pri migréne sa vysvetľuje skôr pôsobením na neuróny ako stenu
ciev. Verapamil je navyše antagonistom receptorov 5-HT2.
Iné autoreceptory sa nachádzajú presynapticky na zakonečeniach sérotonínergických nervov
a inhibujú uvoľňovanie sérotonínu vyvolané stimuláciou. Tento mechanizmus umoţúje
presynaptickú moduláciu uvoľňovania sérotonínu. Periférne pôsobiace antagonisty sérotonínu
neblokujú obyčajne inhibičné účinky sérotonínu v CNS. Tieto látky, štruktúrne podobné sérotonínu
(námeľové alkaloidy a cyproheptadín) svojím presynaptickým účinkom napodobňujú prevaţne
centrálne účinky sérotonínu. Metysergid, cyproheptadín a pp. ergotamín a ergonovín majú centrálne
účinky; pôsobia síce ako agonisty sérotonínu, ale pretoţe sérotonín je inhibítorom, ich výsledný
účinok je inhibícia výbojov v sérotonínergických neurónoch.
Medzi frekvenciu výbojov v sérotonínergických neurónoch a metabolickým obratom sérotonínu je
korelácia. Elekt. stimulácia ncl. raphe zvyšuje syntézu a obrat sérotonínu v mozgu. Zvýšenie
obsahu sérotonínu v synapsiách vo všeobecnosti zniţuje frekvenciu výbojov a syntézu
presynaptického sekrečného neurónu, čo svedčí o spätnej väzbe regulujúcej frekvenciu výbojov v
neurónoch ncl. raphe. Pokles frekvencie výbojov v neurónoch ncl. raphe vyvoláva aj stimulácia
receptorov agonistami sérotonínu. Naproti tomu blokáda receptorov má za následok zvýšenie
frekvencie výbojov a uvoľnenie transmiteru z presynaptických neurónov. Medzi obsahom sérotonínu
na synapsiách a séroptonínergickou aktivitou neurónov je teda nepriama korelácia. Amitriptylín,
látka zabraňujúca spätnému vychytávaniu sérotonínu vyvoláva trvale vyššiu koncentráciu
transmiteru na synapsiách a zníţenie frekvencie výbojov v neurónoch ncl. raphe. Podobne fenelzín,
inhibítor monoaminooxidázy blokuje prim. katabolizmus sérotonínu, následkom čoho sa zvyšuje
obsah sérotonínu na synapsiách a zniţuje frekvencia výbojov v ncl. raphe. Chron. inhibícia
spätného vychytávania sérotonínu vyvoláva zvýšenie sérotonínovej transmisie desenzibilizáciou
autoreceptorov na zakončeniach sérotonínergických projekcií.
Je pp., ţe príčinou migrény je vrodená instabilita sérotonínergickej neurotransmisie, kt. má za
následok zvýšenie výbojov v ncl. raphe dorsalis. Porucha modulácie sérotonínových receptorov sa
nemusí obmedzovať na CNS, ale môţe sa týkať aj plexus myentericus intestini, čím sa vysvetľujú
poruchy motility GIT spojené so záchvatom migrény. Rozmanitosť funkcií ascendentných
sérotonínergických projekcií sa odráţa v pestrom klin. obraze migrény. Modulácia sérotonínových
receptorov ovariálnymi hormónmi podmieňuje ovplyvňovanie migrény gravi-ditou a menštruačným
cyklom. Pokles počtu receptorov 5-HT2 s vekom vysvetľuje tendenciu migrény zlepšovať sa v
pokročilom veku. Vyhasínanie výbojov v neurónoch ncl. raphe dorsalis počas hlbokého spánku
korešponduje so skutočnosťou, ţe spánok obyčajne ukončuje záchvat migrény.
Sérotonín má vzťah k termoregulácii, spánku, funkcii centra pre vracanie, psychickým a emocionálnym procesom a správaniu, ako aj v centrálnej regulácii bolesti. Na limitujúci krok syntézy
sérotonínu – hydroxyláciu tryptofánu na 5-hydroxytryptofán – je potrebný molekulový kyslík.
Inhalácia 100 % kyslíka v experimente výrazne zniţuje syntézu sérotonínu, kým hypoxia má opačný

účinok. Priaznivý účinok kyslíka pri migrény sa dá vysvetliť zvýšením metabolického poolu
sérotonínu.
Podľa Sicuteriho sa sérotonín podieľa na početných vegetatívnych poruchách pri migréne (nauzea a
vracanie, poruchy termoregulácie, pozáchvatový spánok, depresia, ortostatická hypotenzia). Všetky
senzitívne podnety vrátane nociceptívnych kontroluje talamus, pričom významnú úlohu majú najmä
sérotonínergické neuróny. Podanie selektívneho inhibítora sérotonínu, fenklonínu (pchlórfenylalanínu), má za následok inhibíciu syntézy sérotonínu a vznik hyperpatického stavu;
zniţuje sa prah bolesti a zvyšuje citlivosť na elektrické podnety. Naproti tomu podávanie prekurzora
sérotonínu, 5-hydroxytryptamínu, zniţuje reakciu na bolesť.
Metabolizmus sérotonínu ovplyvňujú aj exogénne faktory, ako je spánok, menštruácia, gravidita,
hladovanie, emócie, námaha a chlad. Metysergid a pizotrifén nemajú antisérotonínový účinok, ale
určitým spôsobom sérotonín nahradzujú. V nízkych koncentráciách majú na cievy podobný účinok
ako sérotonín a pp. pôsobia na tie isté receptory.
V skupine neurónov kontrolujúcich vnímanie bolesti, tzv. antinociceptívnom systéme sa podľa
Sicuteriho nachádzajú mediátory, najmä endorfíny a enkefalíny.
sérotonínové granuly – organely obsahujúce →sérotonín v →trombocytoch.
sero|typus, i, m. – [sero- + g. typos výraz, znak] sérotyp; 1. mikrobiol. antigénne rozdielne entity vnútri
jedného druhu mikroorganizmov; napr. klasifikácia salmonel podľa Kauffmannovej-Whiteovej
schémy; 2. sérol. súhrn dedičných vlastností erytrocytov, plazmatických proteínov a enzýmov
určitého jedinca; termínom sa označujú napr. krvné skupiny.
sero|vaccinatio, onis, f. – [sero- + l. vaccinatio očkovanie] sérovakcinácia, súčasná aktívna
a pasívna imunizácia.
serpens, entis – [l. serpere plaziť sa] plazivý, pomaly sa šíriaci.
serpentín (alkaloid) – 3,4,5,6,16,17-hexadehydro-16-(metoxykarbonyl)-19-metyloxayohimbánium,
C21H20N2O3, Mr 348,39; alkaloid získaný z rauvolfie hadovitej
[Rauwolfia serpentina (L.) Benth., Apocynaceae].
Serpentín

serpentín (minerál) – skupinový názov pre minerály antigorit, lizardit a chryzotil, hydrokremičitan
horečnatý Mg6[OH)8(Si4H10)]. Šupinkovitý zelený miinerál. Vzniká premenou olivínu a i. minerálov.
Vláknitou odrodou s. je chryzotilazbest. Nahromadený vo veľkých mnoţstvách utvára →serpentinit.
serpentinit – hadec, ultrabázická hornina tvorená najmä →serpentínom. Pouţíva sa ako dekoračný
kameň al. na výrobu ohňovzdorných (forsteritových) tehál. Vyskytuje sa v Spišsko-gemerskom
rudohodí (Dobšiná).
serpiginosus, a, um – [l. serpere plaziť sa] girlandovitý, krúţivo sa pohybujúci.
serpiginosus, a, um – [l. serpere plaziť sa, vinúť sa] krúţivý, krúţivo sa pohybujúci.
serpigo, onis, f. – [l. serpere plaziť sa, vinúť sa] krúţkový opar, lišaj.
Serpula lacrimalis – drevokaz slzivý, bazídiová huba z čeľade chrastavkovitých (Coniophoracerae).
Serpylli extractum et herba – extrakt a vňať z materinej dúšky; →Thymus.

Serratia – rod fakultatívne anaróbnych gramnegat. paličiek. V prírode sú značne rozšírené. Med.
významná je S. marcescens, charakterizovaná červeným pigmentom (prodigiozínom), kt. vzniká len
pri izbovej teplote. Na krvnom agare tvorí úzku zónu hemolýzy. S. sú proteolytické (skvapalňujú
ţelatínu). Pokladala sa za typicky nepatogénny mikrób, pouţíva sa pri biol. metóde anaeróbnej
kultivácie (Fortnerova metóda). Nepigmentované kmene sa však často izolujú pri infekciách z
močových a dýchacích ciest a pri sepse nozokomiálneho pôvodu.
Serratia liquefaciens – S. proteomacularis, nepigmentovaný druh, kt. sa niekedy zisťuje v klin.
vzorkách ako oportunistický patogén; je ornitínkarboxylázo-pozit. sometimes found in clinical
specimens as an opportunistic pathogen; it is ornithine decarboxylase positive.
Serratia marcescens – najčastejšie izolované druhy, ku kt. patria červeno sfarbené varianty;
vyskytujú sa vo vodách, pôde, potravinách a klin. vzorkách; niekt. sú ornitínkarboxylázo-pozit. Je to
oportunistický patogén, kt. u imunokompromitovaných jedincov vyvoláva nozokomiálne bakteriémie,
eondokarditídy a pneumónie.
Serratia odorifera – druh s charakteristickým zápachom podovným zemiakom, občas izolovaný
z rastlín al. potravín, zriedka je oportunistickým patogénom.
Serratia plymuthica – druh, kt. má pigmentované kmene klyzínkarboxylázo- a ornitínkarboxylázonegat.; pozorovali sa v ľudskom späte.
Serratia proteamaculans – S. liquefaciens.
Serratia rubidae – druh s pigmentovanými kmeňmi, kt. sú ornitíndekarboxylázo-negat.,
nachádzajú sa v zrelých plodoch kokosu; zriedka sa izolovali z ľudských vzoriek.
serratus, a, um – [l. serra píla] pílovitý.
Serreho operácia →operácie.
Serresov uhol – [Serres, Antoine Etienne Reynaud Augustin, 1786 – 1868, franc. fyziológ]
metafaciálny uhol, uhol kt. zviera lebková báza a proc. pterygoideus.
Serresove žľazy – [Serres, Antoine Etienne Reynaud Augustin, 1786 – 1868, franc. fyziológ]
perleťové masy epitelových buniek v blízkosti povrchu ďasien u malých detí.
Sertoliho bunky – [Sertoli, Enrico, 1842 – 1910, tal. histológ] →bunky.
Sertoliho stĺpce – [Sertoli, Enrico, 1842 – 1910, tal. histológ] col predĺţené Sertoliho bunky
v parietálnej vrstve tubuli seminiferi.
sertralín – (1-cis-)-4-(3,4-dichlorfenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-metyl-1-naftalénamín, C17H17-Cl2N, Mr
306,23; selektívny inhibítor vychytávania sérotonínu, antidepresívum
®
(hydrochlorid C17H18Cl2N – CP-51974 ).
Sertralín

serum, i, n. – [l.] tekutina; krvné sérum, naţltlá tekutina, kt. sa oddeľuje po zráţaní krvi od krvnej
zrazeniny (krvného koláča); plazma zbavená fibrínu.
®

Serum antirabicum 1000 IU Pasteur inj. (Pasteur Mérieux S. V.) – Immunoserum antirabicum
animale purificatum 1000 IU (15 mg max.) + Tricresol q. s. + Aqua pro inj. ad 5 ml inj. rozt.;
špecifický heterológny globulín na opasívnu imunizáíciu proti besnote.

serum|globulinum, i, n. – [l. serum + globulinum] sérový globulín, bielkovina krvného séra;
→proteíny.
serus, a, um – [l.] neskorý.
serv. – skr. l. serva uchovaj.
Servetus, Michael – (1511 – 1553) špan. teológ. Zaoberal sa geogragfiou, astrológiou a med. Jeho
dielo Chistianismi restituo (1553) obsahuje prvý tlačou publikovaný opis malého obehu. R. 1553 ho
upálili ako kacíra. Zachovali sa len 3 výtlačky jeho knihy.
servomechanizmus – regulačný systém, v kt. sa na úpravu chýb iného systému vyuţíva spätná
väzba; uplatňuje sa aj v biol. systémoch, napr. ako mechanizmus, kt. reguluje priemer zrenice v
závislosti od osvetlenia.
seryl – acylový radikál serínu.
Sesamum indicum L. (Pedaliaceae) – sezam indikcý. Je to jednoročná bylina, kt. v subtropických
podmienkach dorastá do výšky aţ 1 m, v trópoch 2 m. Rastliny z trsu utvárajú
niekoľko stoniek, kt. sa ešte asi v prvej pol. aţ tretine rozkonárujú. Listy sú
tvarovo veľmi premenlivé, kopijovité, vajcovité aţ oválne a majú dlhé stopky.
Kvety vyrastajú z pazúch listov po jednom aţ po troch. Skladajú sa z rúrkovito
zvončekovitej ochlpenej korunky a malého päťdielneho kalicha. Farba korunky
môţe byť biela, ruţová, červená aţ fialová. V podlhovastej hranolovitej
štvorpuzdrovej tobolke sa utvárajú drsné matné sploštené semená. Môţu byť
biele, ţlté, hnedé aţ červené.
Sesamum indicum (sezam indický)

Pestuje sa v trópoch a subtrópoch Starého sveta, najviac v Indii, sev. a vých. Afrike, Sýrii a Egypte.
Zbierajú sa olejnaté semená (podobne ako u nás mak). Olej (Sesami oleum) je svetloţltá olejovitá
kvapalina, takmer bez zápachu, blandnej chuti. Obsahuje ~ 50 % polovysychavého oleja (oleín,
stearín, palmitín, myristín, linoleín, sezamín, sezamolín). Pouţíva sa na výrobu oleomargarínu,
mydiel, pleťových mliek, krémov a vlasových zmäkčovadiel, ako rozpúšťadlo, emoliens a vo veter.
med. ako pedikulicídum. V parfumérii je významným tukovým médiom pre tzv. enfleuráţ (šetrná
extrakcia tukom, kt. sa pouţíva na destiláciu chúlostivých voňavých látok, napr. kvetov z mimóz a
tuberóz). Sezamové otruby (rozomleté výlisky po vytlačení oleja zo semien) obsahujú 15 % oleja, aţ
40 % proteínov a 22 % bezdusíkatých látok. Pouţíva sa na čistenie suchej pleti. Je výborným
jedlým olejom. Sladká orientálna cuk-rovinka chalva sa vyrába z praţených a rozomletých semien s.
s prídavkom snehu z bielkov, medu a citrónovej šťavy.
sesamoides, es, sesamoideus, a, um – [g. sésamom rastlina domáca v ázijských a afrických
trópoch] sézamský.
sesín – 2,4-dichlórfenoxyetylester kys. benzoovej, C 15H12Cl2O3, Mr 311,18; pesticídum.

Sesín

sesqui- – [l.] o polovicu viac.
Sessidae – podobníkovité. Čeľaď z radu motýľov. Vzhľadom a sfarbením pripomínajú blanokrídly
hmyz (včely a osy). Úzke predné krídla majú sklovito priehľadné, pretoţe šupiny sú len v okolí ţiliek.
Húsenice ţijú pod kôrou stromov a kríkov, v dreni prútov al. koreňov, v kt. vyţierajú chodbičky.
Niekt. druhy sú škodcami lesných a záhradných rastlín. Najväčším druhom je čiernoţltý priečne

pruhovaný podobník sršňovitý (Sessia apiformis). Jeho húsenica ţije pod kôrou topoľov. Motýľ sa
kaţdý večer vracia do chodby, v kt. sa vyliahol.
sessio, onis, f. – [l. sedere sedieť] miesto na sedenie.
setaceus, a, um – [l. seta srsť, štetiny] srstnatý, štetinovitý.
Setaria – rod filáriových nematód.
Setaria cervi(na) – S. labiatopapillosa.
Setaria digitata – druh parazitujúci vo vých Ázii v domácich zvieratách, pri kt. môţe vyvolať
encefalomyelitídu, prenosnú aj na ľudí.
Setaria equina – druh vyskytujúci sa v brušnej dutine koní, bizónov, dobytka, niekedy aj u ľudí.
Setaria labiatopapillosa – druh vyskytujúci sa v peritoneálnej dutine dobytka a rôznych afrických
zvierat.
setari|osis, is, f. – [Setaria + -osis stav] setarióza, encefalomyelitída vyvolaná larvami filárie →Setaria
digitata.
setastín – 1-[2-[1-(4-chorfenyl)-1-fenyletoxy]-etyl]hexahydro-1H-azepín, C22H28ClNO, Mr 357,92;
nesedatívny
antagonista
histamínových
H 1-receptorov;
®
antihistaminikum (hydrochlorid C22H29Cl2NO – EGIS-2062 , EGYT®
®
2062 , Loderix ).
Setastín

seti|ferus, a, um – [l. seta srsť + l. ferre niesť] srstnatý, pokrytý srsťou.
seton – [franc. z l. seta srsť] hodvábna, ľanová al. iná jemná niť, kt. sa pouţíva na prevliekanie cez
sinus, fistulu al. epitelový trakt, napr. vodič pre následnú dilatáciu prístrojom väčšieho priemeru.
setoxydím – sethoxydim; 2-[1-(etoxyimino)butyl]-5-[2-(etyltio)propyl]-3-hydroxy-2-cyklohexen-1-ón,
C17H29NO3S,
Mr
327,86;
selektívne
postemergentné
®
®
®
herbicídum (BAS 9052 , NP 55 , Poast ).
Setoxydím

severe acute respiratory syndrome – [angl.] skr. SARS, ťaţký akút. respiračný sy.; →syndrómy.
Severova choroba – [Sever, James Warren, 1878 – 1964, amer. ortopéd] →choroby.
sex – 1. [l.] šesť; 2. sexus.
sex|chromatín – pohlavný chromatín, →Barrove telieska (→telieska).
sexies – [l.] šesťkrát.
sexti|gravida, ae, f. (femina) – [l. sextus šiesty + l. gravida ťarchavá] ţena šiestykrát gravid-ná.
sexti|para, ae, f. (femina) – [l. sextus šiesty + l. parere rodiť] ţena rodiaca šiestykrát.
sextus, a, um – [l.] šiesty.
sexualis, e – [l. sexus pohlavie] sexuálny, pohlavný.
sexualitas, atis, f. – [l. sexus pohlavie] sexualita, pohlavný ţivot.

Sexualitas infantilis – podľa Freuda erotický ţivot dieťaťa, kt. zahrňuje orálnu, análnu a falickú
fázu psychosexuálneho vývoja.
sexuálne centrum – oblasť tuber cinereum v hypotalame, dôleţitá pre reguláciu sexuálnych funkcií.
Jeho nervové zakončenia, kt. vedú regulačné signály z nadradeného limbického systému, vstupujú
do styku s portálnym systémom hypofýzy; sú sídlom tvorby gonadoliberínov, kt. regulujú tvorbu
gonadotropínov.
sexuálne poruchy – poruchy →sexuality. Zahrňujú: 1. poruchy sexuálnej diferenciácie; 2. sexuálne
deviácie (→aberrationes sexuales); 3. poruchy sexuálnej funkcie; 4. organické sexuálne poruchy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Poruchy sexuálnej diferenciácie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Poly-X testikulárna skleróza
Klinefelterov sy. XXY a X
Neúplný Klinefelterov sy. XXY/XY
Varianty Klinefelterovho sy. XXXY; XXYY aXXXY
2. Dysgenéza gonád
Turnerov sy. 45,X
Varianty Turnerovho sy. 45,X/46,XY
Čistá agenéza gonád 46,XY a 46,XX
Agonadizmus
Anorchia (..miznúce semenníky“)
3. Pravý hermafroditizmus
Unilaterálny: ovotestis-ovarium
ovotestis-testis
Bilaterálny: ovotestis-ovotest
Laterálny: testis-ovarium
4. Ţenský pseudohermafroditizmus
Teratoidné formy
Hyperandrogénne formy
Kongenitálna hyperplázia nadobličiek
5. Muţský pseudohermafroditizmus
• bez maternice
Poruchy sekrécie LH, poruchy receptora LH-hCG, aplázia
Leydigových buniek
Monogénne poruchy konverzie steroidov
Poruchy receptora pre testosterón
• s maternicou
Bilaterálna testikulárna dysgenéza
Zmiešaná dysgenéza gonád
Jednostranná testikulárna dysgenéza u muţov
Maternica u muţov bez testikulárnej dysgenézy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prevalencia sexuálnych porúch u mladých osôb (%)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Porucha
Muţi
Ţeny
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zníţené libido
30
40
Poruchy vzrušivosti
50
60
Predčasné dosahovanie orgazmu
15
10
Neschopnosť dosiahnuť orgazmu
2
35
Dyspareunia
5
15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ţenský pseudohermafroditizmus – zahrňuje: 1. teratoidné formy (malformácia vonkajšieho
genitálu u ţien; 2. hyperandrogénne formy (malformácia vonkajšieho genitálu podmienená
monogénnymi poruchami konverzie steroidov s tvorbou androgénov); 3. kongenitálna hyperplázia
kôry nadobličiek (s virilizáciou, plytvaním soľou al. hypertenziou; adrenogenitálny sy.).
Muţský pseudohermafroditizmus s maternicou má tieto formy: 1. sy. bilaterálnej testikulárnej
dysgenézy; 2. sy. zmiešanej dysgenézy gonád; 3. sy. jednostrannej testikulárnej dysgenézy s
maternicou u muţov; 4. sy. pseudohermafroditizmu muţov s maternicou bez testikulárnej
dysgenézy. K ďalším sy. s poruchou sexuálneho vývoja patrí sekvencia MURCS, asociácia VATER,
ADAM; →syndrómy.
Mierne formy androgenizácie postihujú ~ 20 % mladých ţien, pokročilý prejav androgenizácie –
virilizácia je zriedkavá a je vţdy prejavom závaţnej choroby. V th. androgenizácie sa uplatňuje
zníţenie tvorby androgénov, ich periférnej syntézy redukciou telesnej hmotnosti, zvýšenie tvorby
SHBG a blokáda receptorov androgénov v cieľových tkanivách. Th. je individuálna a často
neúspešná.
Hypogonadotropný hypogonadizmus s anosmiou al. hyposmiou sa nazýva →Kallmanov sy.
(→syndrómy). Pri dedičných formách viazaných na chromozóm X sa zistila mutácia génu KALIG-1,
kt. kóduje proteín s homomológiou pre N-CAM (Neural Cell Adhesion Molecule). Porušená je
normálna migrácia neurónov produkujúcich GnRH z ich pôvodného miesta v plode z me-diálnej
nosovej plakódy do hypotalamu.
Sexuálne deviácie →aberrationes sexuales, charakterizuje trvalá potreba odchýlnej prípravy
orgazmu. Odchýlnosť sa môţe týkať objektu (inverzie) al. spôsobu (perverzie).
Inverzie – za normálny erotický objekt sa pokladá zrelá osoba opačného pohlavia a primeraného
veku. Deviáciami objektu sú →homosexualita, pedofília (objektom sú deti), gerontofília (zameranie
na staré osoby, s bielymi vlasmi), zoofília (bestiofília, sodomia, ukájanie sa so zvieratmi – ovce,
ťeľatá, psi, sliepky, husy a i.), nekrofília (ukájanie sa na mŕtvolách), fetišizmus (symbolizmus,
partikularizmus, parcializmus), myziofília (záľuba v špine, výkaloch – koprofília, koprofágia),
narcisizmus (automonoerotizmus).
Perverzie – za normálny spôsob prípravy orgazmu sa pokladá erotické vyladenie dvoch objektov od
zoznámenia. dvorenia, cez dotykovú fázu (necking zameraný na hornú časť, petting prevaţne
genitálne dotyky) ku koitu tak, aby nastalo vystupňované pohlavné vzrušenie a ukojenie obidvoch
partnerov. K perverziám patrí erotografománia, voyerizmus, transvestitizmus, exhibicionizmus,
frotérstvo, patol. sexuálna agresivita, sadizmus a i.; →aberrationes sexuales.
Poruchy sexuálnej funkcie – sexuálne dysfunkcie sú poruchy priebehu pohlavného reakčného
cyklu, kt. postihnutý al. partner vníma ako hendikep, org. príčina sa však nezisťuje. Väčšina
dospelých osôb má skúsenosť so zníţenou apetenciou al. zníţením orgazmu. Výskyt porúch
vzrušivosti sa zvyšuje s vekom. Polovica muţov máva občasné problémy s erekciou, ejakuláciou al.
orgazmom a 75 % ţien so vzrušivosťou al. orgazmom.
Rozoznávajú sa kvalit. a kvantit. poruchy. Ku kvalit. poruchám patria: 1. poruchy fázy vzrušivosti
(prekoitálnej fázy): u muţa chýbanie erekcie (erektilná impotencia), u ţeny chýbajúca lubrikácia
pošvy; 2. porucha regulácie časovania orgazmu: subjektívne u muţa predčasná al. oneskorená
ejakulácia (ejaculatio praecox, resp. retardata); u ţeny ,,frigidita“; 3. chýbanie orgazmu: u muţa
chýbajúca ejakulácia (ejaculatio deficiens), u ţeny anorgazmia. Inou formou sexuálnej interakcie je
vaginizmus. Kvantit. poruchy zahrňujú hypersexualitu a hyposexualitu.
Hypersexualita – je nadmerné zvýšenie pohlavného pudu. Rozoznáva sa muţská a ţenská
hypersexualita.

Muţská hypersexualita – satyriáza, donjuanizmus, je charakterizovaný výrazne zvýšenou
pohlavnou vzrušivosťou a s ňou súvisiacou potrebou sexuálneho vybitia. Jej etiológia je väčšinou
neznáma, v niekt. prípadoch môţe ísť o následok abnormálneho vývoja hypotalamických centier.
Sek. hypersexualita sa pozoruje pri endokrinne aktívnych nádoroch, org. léziách mozgu a psychózach (maniách). Na rozdiel od →promiskuity ide výlučne o kvantit. poruchu →sexuality.
Hypersexualita sa nemusí pociťovať ako porucha, pokiaľ aj partnerka vyţaduje al. aspoň znáša
vyššiu frekvenciu stykov. Nositeľovi poruchy vadí tam, kde nemoţno sexuálnej potrebe vyhovieť
obvyklým spôsobom al. kde sa táto potreba zameriava deviantne. Potom narúša koncentračnú
schopnosť, pracovnú výkonnosť, spánok a celkovú sociabilitu. Neuspokojovaná hypersexualita
môţe vyvolať deviantné konanie a mechanizmom náhradného správania viesť príp. k trestnému
činu.
Th. – pri sek. hypersexualite sa lieči základné ochorenie. Inak sa tlmí celková reaktivita a vzrušivosť
(anxiolytiká, neuroleptiká, napr. benperidol) al. hormónových útlmom (estrogény, antiandrogény).
Ţenská hypersexualita – nymfománia, je patol. zvýšený záujem ţeny o sexuálnu aktivitu
a orgazmické vyvrcholenie. Nadmerná sexuálna vzrušivosť býva relat. nezávislá od predchádzajúcej orgazmickej frekvencie, lebo je porušená uvoľňovacia fáza (deplécia), ako aj schopnosť
dosiahnuť sexuálne ukojenie (potentia satisfactionis), takţe neraz ani mnohopočetný orgazmus
neprináša postihnutej ţene ţiaduce uvoľnenie sexuálnej tenzie a pocit uspokojenia. Hypersexualita
sa spája s celkovou predráţdenosťou, zníţenou schopnosťou koncentrácie, poruchami spánku,
striedaním nálad, depresívnymi stavmi a i. neurotickými symptómami.
Dfdg. – treba odlíšiť: 1. promiskuitné vzťahy, kde môţu byť frekvencia koitov a celkový počet
organizmického vyvrcholenia aj silne promiskuitnej ţeny priemerné al. aj podpriemerné; 2.
prostitučné správanie, kt. sa môţe spájať s anorgazmiou a frigiditou. Dg. ťaţkosti môţu vznikať pri
relat. nepomere medzi sexuálnou apetenciou ţeny a muţa (ţena s normálnou sexuálnou
apetenciou, avšak muţ frigidný), al. u niekt. ţien v klimaktériu sa môţe zjaviť dočasne
hypersexualita, kým muţ má uţ fyziol. úbytok potencie.
Th. – odporúča sa psychoterapia, prevedenie na nekoitové sexuálne aktivity, sedatíva, antidepresíva, neuroleptiká.
Hyposexualita – je zníţenie pohlavného pudu.
Hyposexualita u muţov – je zákl. problémom dysfunkcia erekcie, t. j. sťaţené dosiahnutie
a udrţanie erekcie potrebnej na uspokojivú súloţ. Ak je erekcia v niekt. situáciách normálna, napr.
pri masturbácii al. v spánku, príp. s inou partnerkou, ide pp. o psychogénnu príčinu; →erektilné
poruchy.
Impotencia – je analógiou frigidity u ţien. Ide o neschopnosť vykonať pohlavný akt normál-nym
spôsobom, neschopnosť súloţiť (impotentia coeundi). Potencia sa niekedy zachová, ale záţitok
pohlavnej slasti je oslabený, pred vykonaním al. dokončením pohlavného aktu, ale nedostavuje sa
orgazmus. Môţe ísť súčasne o poruchy excitácie, erekcie, ejakulácie; →erektilné poruchy.
Keď sa do definície zahrnie aj sexuálne uspokojenie ţeny (dosiahnutie jej orgazmu), dosahuje
výskyt „impotencie“ ~ 50 % (Simpson). Sexuálny výkon u muţa pokrýva v norme akési kontinuum,
kde na opačných póloch sú muţi s nízkou sexuálnou potrebou a na druhom s vysokou potenciou a
sexuálnou potrebou (Kinsey). ,,Sexuálny hlad“ ovplyvňujú aj početné psychosociálne determinanty.
Ide o rôzne psychogénne faktory, ku kt. patria postoje k sexualite vôbec, idiosynkrázia voči ţene
ako sexuálnemu partnerovi ap.
Medzi potenciou a vekom je opačný vzťah. Pokles sekrécie androgénov s vekom môţe byť však len
sprievodným javom. Sexuálna virilita s vekom postupne klesá, avšak nevyhasína úplne a je

podmienené do značnej miery psychogénnymi faktormi. Impotencia sa delí na impotentia coeundi a
impotentia generandi.
Impotentia coeundi je (neschopnosť súloţe u muţa). Jej príčinou môţu byť org. (somatické),
konštitučné a psychogénne.
Impotentia generandi je neschopnosť plodiť deti, neplodnosť. Môţe byť následkom afekcií testes,
epidydimitídy, prostaty, semenných vačkov s nekrospermiou al. azoospermiou.
Ţenská hyposexualita (frigidita) – podľa MKCH-10 sa frigidita zaraďuje medzi sexuálne dysfunkcie
nevyvolané org. poruchou al. chorobou (F52). Patrí sem:
F52.0 Nedostatok al. strata sexuálnej túţby – ide o zákl. problém a nie je sek. pri ostatných
sexuálnych ťaţkostiach, ako je napr. neschopnosť erekcie a dyspareunia. Nevylučuje sexuálnu
slasť al. vzrušenie, ale znamená, ţe postihnutý pp. sexuálnu aktivitu nezačne. Najčastejšie ide o
zníţenie apetencie, kt. sa prejavuje ako chýbanie sexuálnej fantázie, nezáujem a chýbanie túţby po
sexuálnej aktivite. Pacienti si sťaţujú na nedostatok záujmu o sex, zriedkavú sexuálnu aktivitu, čo
má za následok manţelské (partnerské) konflikty. Niekt. z ohľadu na partnera neprerušia pohlavný
ţivot. Táto porucha je častejšia u muţov, kt. partnerky očakávajú iniciatívu z ich strany. Patrí sem
frigidita a hypoaktívna sexuálna túţba.
Príčinou býva nesprávna, puritánska výchova, partnerské konflikty, traumatizujúce a stresové
udalosti, psychické poruchy (neurózy a deptresívne stavy), telesné vyčerpanie, chron. somatické
choroby, zníţená produkcia testosterónu a gonadotropínov, zvýšená produkcia prolaktínu, farmaká
(hypnotiká, anxiolytiká, neuroleptiká, lieky zvyšujúce produkciu prolaktínu, antiandrogény).
F52.1. Odpor k sexu(alite) a nedostatok sexuálnej slasti
F52.2. Zlyhanie genitálnej odpovede – zahrňuje poruchy erekcie u muţov, poruchy sexuálneho
vzrušenia u ţien a psychogénna impotencia. Nepatria sem niekt. neurotické poruchy, ako je
→Dhatov sy. (→syndrómy) a →koro.
Hyposexualita u ţien – je zákl. problémom suchosť pošvy al. neschopnosť lubrikácie, a to
psychogénna, následkom lokálnej patológie (napr. infekcie), nedostatku estrogénov (napr. po
menopauze). Ţeny si obyčajne na suchosť pošvy nesťaţujú s výnimkou príznakov deficitu
estrogénov po menopauze.
F52.3. Dysfunkčný orgazmus – orgazmus sa vôbec nedostaví al. je značne oneskorený. Môţe byť
podmienený situačne, t. j. vyskytuje sa len v určitých situáciách a je pp. vyvolaný psychogénne) al.
je nemenný, pričom nemoţno vylúčiť somatické al. konštitučné faktory s výnimkou pozit. reakcie na
psychologickú th. Dysfunkcia organizmu je častejšia u ţien ako u muţov. Patrí sem inhibícia
orgazmu a psychogénna anorgazmia.
Neschopnosť preţívať orgazmus sa všeobecne znáša lepšie neţ impotencia muţov. Neprekáţa
totiţ iným dôleţitým funkciám, ako je napr. plodenie potomstva. Problém nastane len vtedy, keď sa
pohlavná chladnosť vystupňuje do sexuálnej averzie voči partnerovi, pri kt. uţ úvahy o moţnosti
pohlavného styku s partnerom vyvoláva strach al.odpor. Frigidita môţe byť následkom psychických
faktorov (napr. antipatie, sklamania, neporozumenia, ţiarlivosti ap.). Frigidita je neraz permanentná
a hlboko zasahuje do formovania celého ţivota ţeny.
Dfdg. – treba rozlišovať izolovanú poruchu orgazmu, kt. sa od chladnosti líši najmä kladnými
reakciami ţeny z prekoitovej a koitovej fázy. Ďalej treba odlíšiť relat. (zdanlivú) pohlavnú chladnosť
vyplývajúcu z nepomeru medzi vyššou apetenciou partnera a podstatne niţšou, avšak ešte
normálnou apetenciou a pohlavnou reaktivitou ţeny, čo sťaţuje vzájomné prispôsobovanie dvojice.
Nepravá frigidita sa týka len sexuálneho vzťahu ţeny k jednému partnerovi, nie však sexuálnych
vzťahov ţeny vôbec.

Th. – dôleţité je vyriešenie citových konfliktov. Ak chýba citový vzťah medzi partnermi, frigidita sa
neupraví. Vhodná je explikatívna psychoterapia zameraná na zmenu postojov ţeny k sexuálnemu
ţivotu. Partnerov treba poučiť o správnej technike súloţe. Dôleţité je vylieče-nie afekcií genitálií,
telesná a duševná hygiena, zmena spôsobu ţivota, gymnastika a hydrote-rapia, prechodná
sexuálna abstinencia. Po dlhšom správnom pohlavnom spolunaţívaní al. 1. pôrode sa ľahšie formy
upravia. Pri hypogenitalizme ţien sú indikované estrogény a gestagény, u muţov androgény
®
(Agovirin dr. 10 mg kaţdý 2. d). Afrodiziaká majú pochybný účinok.
F52.10 Odpor k sexualite – výhliadky na sexuálnu interakciu s partnerom sa spájajú so silnými
negat. pocitmi a vyvolávajú taký strach a úzkosť, ţe sa subjekt sexuálnej aktivite vyhne.
F52.11. Nedostatočné preţívanie sexuálnej slasti – sexuálne reakcie sa normálne vyskytujú
a orgazmus sa dostaví, je však bez primeranej rozkoše. Je oveľa častejší u ţien ako u muţov. Patrí
sem sexuálna andedónia.
Frigidita – [frigiditas] pohlavná chladnosť, nezáujem ţeny o pohlavný styk s muţom, malá al. ţiadna
sexuálna vzrušivosť, zníţenie al. chýbanie miestnej citlivosti pohlavných orgánov a erotogénnych
zón na sexuálne podnety a neschopnosť dosiahnuť orgazmus (anorgazmia), alibidímia. Frigidita
postihuje väčšinou ţeny (aţ 40 % ţien v určitom období ţivota trpí frigiditou). Frigidita a nedostatok
libida sa môţu spájať s nedostatkom orgazmu, sexuálnou anestéziou aţ →dyspareuniou. Frigidné
ţeny bývajú v prekoitovej a koitovej aktivite muţského partnera psychicky i fyzicky nezúčastnené,
pri kopulačných frikciách nedostatočne citlivé al. necitlivé a zriedka dosahujú orgazmus.
Prim. frigidita sa vyskytuje ako habituálny stav. Prejavuje sa od začiatku pohlavného ţivota, kt. ţena
začína niekedy skôr zo spoločenského tlaku a vlastnej schopnosti prispôsobiť sa daným
spoločenským normám sexuálneho správania, inokedy z citovej náklonnosti k určitému muţovi,
avšak bez zreteľnejšieho eroticko-sexuálneho zafarbenia. Zo somatických príčin môţe prim. frigiditu
zapríčiniť hypogenitalizmus a vývinové chyby genitálií, zväčšená vzdialenosť dráţdca od pošvového
vchodu. Významným faktorom tu býva sexuálna hypestézia. Obvykle sa uplatňuje aj negat.
pôsobenie sociálno-psychol. faktorov (puritánska výchova, traumatizujúce záţitky z mladosti v čase
dospievania ap.).
Sek. frigidita môţe vzniknúť kedykoľvek v priebehu heterosexuálneho ţivota, a to aj po rokoch
uspokojivého pohlavného spoluţitia. Môţe byť následkom rôznych chorôb, ťaţkých pôrodov,
interrupcií, neurol. príčin (napr. lézia miechy). Frigidita po pôrode u niekt. ţien mizne. Frigiditu môţu
vyvolať chron. intoxikácie a drogové závislosti (alkohol, nikotín, morfín, barbituráty a i.).
Najčastejšou príčinou je však odpor k manţelovi, záujem o iného partnera, psychosexuálna
nedospelosť, dlhotrvajúca masturbácia. V anamnéze sa často zisťuje impotencia manţela, kt. tkvie
v nesprávnej technike súloţe al. zníţenej potencii coeundi. Dôleţitú úlohu majú aj strach z gravidity,
pohlavnej choroby, psych. trauma v čase dospieva-nia, neskúsenosť, eticko-sexuálne konflikty.
Niekedy je frigidita prechodná pri poruchách menštruačného cyklu a v záťaţových situáciách, napr.
pri ťaţkých ochoreniach. Podľa prí-tomnosti neurotických príznakov moţno frigiditu deliť na
neurotickú a neneurotickú.
Väčšina prim. frigidít býva aspoň spočiatku nekomplikovaná, s príznačným vnútorným pokojom aţ
ľahostajnosťou v zbliţovacej fáze počas koitu i po ňom. Ţena netrpí nepríjemným pocitom
sexuálneho deficitu ani pohlavnou neukojenosťou a ich dôsledkami. Po čase sa však môţu dostaviť
neurotické príznaky vyplývajúce najmä z pocitu menejcennosti, často v dôsledku výčitiek partnera
al. strachu z ohrozenia partnerského vzťahu. Neurotický charakter mávajú najmä sek. frigidity u ţien
pôvodne schopných sexuálnych záţitkov. Neuspokojivý koitus v nich vzbudzuje nepríjemné pocity,
zlú náladu, bolesti hlavy, bolesti v podbruší, nespavosť, niekedy prevládajú pocity menejcennosti,
chorobnosti, sexuálnej nedostatočnosti. Sek. frigidita sa môţe javiť ako ,,útek do choroby“ v rámci
konverznej poruchy, keď ţena nevie vyriešiť svoju partnerskú krízu. Nemoţno vylúčiť ani vplyv

exhauscie, jej význam sa však preceňuje. Ťaţké býva pátranie po neuvedomelých konfliktoch z
detstva. Sek. frigidita môţe byť aj jedným z príznakov celkovej neurotickej reakcie. Frigidita má
viaceré stupne, pričom najľahší stupeň je nezáujem o predohru súloţe a pasivitu pri súloţi.
Organické sexuálne poruchy – somatické faktory sú príčinou sek. impotencie. Môţu to byť:
• Anat. poruchy urogenitálneho systému (kongenitálne deformácie, fibróza testes, parotitída,
hydrokéla, fimóza, priapizmus, perineálna prostatektómia – často, suprapubická a transuretrálna
prostatektómia – občas, prostatidída, uretritídy, genitálna tbc, gonorea a i.)
• Kardiovaskulárne ochorenia – kardiálna insuficiencia, ischemická choroba srdca, mozgu
a periférnych ciev, ťaţšie chlopňové chyby, aneuryzmy, arteritídy, tromboembolické príhody a i.
• Respiračné ochorenia – respiračná insuficiencia pri obštrukčnej chorobe pľúc, emfyzéme ap.
• Hematol. ochorenia – ťaţšie anémie, leukémie, lymfómy
• Endokrinné a metabolické ochorenia – akromegália, adrenogenitálny sy., kraniofaryngeóm, hypoa hyperkorticizmus, hyper- a hypotyreóza, myxedém, feminizujúce nádory intersticálnych buniek,
testes, infantilizmus, eunuchoidizmus (vrátane Klinefelterovho sy.), po aplikácii estrogénov, diabetes
mellitus, obezita
• Neurol. ochorenia – amyotrofická laterálna skleróza, nádory a i. lézie miechy, demyelinizačné
ochorenia vrátane sclerosis multiplex, periférne neuropatie, tabes dorsalis, lézie temporálnych
lalokov, parkinsonizmus, elektrošoková th. spina bifida, stav po sympatektómii a i.
• Ťaţšie celkové ochorenia – systémové, alergické, imunodeficiencie, infekčné choroby, nutričné
deficity
• Lieky – aditívne lieky, alkohol, -metyldopa, amfetamíny, atropín, digitalisové prípravy (zriedka),
fenotiazínové prípravky (zriedka), guanetidín, chlórdiazepoxid, chlórprotixén, imipramín, inhibítory
MAO, metantelínbromid, nikotín (zriedka), rezerpín a i.
Konštitučné faktory – zahrňujú skôr predpoklady k impotencii, napr. tendencia k gynandrofii
(,,ţenskosti“). Tzv. skóre androgýnie podľa Johnsonovej (1965) sa vypočíta z rozdielu 3-krát
distantia biacromialis – distantia biiliacalis.
Psychogénne faktory – môţu zapríčiňovať poruchy erekcie →penisu, ejakulácie, orgazmu,
ejaculatio retarda al. praecox, pokoitové depresie a i. Patrí sem úzkosť, strach, hostilita
a resentiment, nechuť, znechutenie, inverzia sexuálneho pudu, inhibícia, faktory osobnosti,
neznalosť, mizinformácia, funkčné psychózy. V neskoršom veku môţe ísť o ,,psychol. únavu“ pri
dlhotrvajúcej skúsenosti s tou istou partnerkou, aj keď zvýšenie potencie pri mladšej, atraktívnejšej,
stimulujúcej partnerke je aj tu skôr prechodné a pomerne rýchlo vyhasína.
V DSM-IV Amer. psychiatrickej spoločnosti sa rozlišujú tieto s. p.:
1. Hypoaktívne s. p. (trvale zníţený pohlavný pud al. libido, kt. nesúvisí s depresiou a zníţenou
túţbou, sexuálnou aktivitou al. sexuálnou fantáziou).
2. Sexuálne averzné poruchy (vyhýbanie sa pohlavnému styku al. averzia voči nemu).
3. Porucha sexuálnej vzrušivosti a lubrikácie/zdurenia u ţien.
4. Erektilné poruchy u muţov (neschopnosť dosahovať erekciu al. neschopnosť ju udrţať).
5. Poruchy orgazmu u ţien (dlhšie oneskorenie al. chýbanie orgazmu po dostatočnej predohre).
6. Poruchy orgazmu u muţov (dlhšie oneskorenie al. chýbanie orgazmu po normálnej excitácii,
erekcii a adekvátnej stimulácii)

7. Predčaná ejakulácia (neţiaduca ejakulácia uţ po min. stimulácii pred imisiou al. krátko po nej). V
th. sa osvedčuje fluoxetín.
8. Dyspareunia (nie následkom uţívania liekov, opakované bolesti pri súloţi, u ţien nie následkom
vaginizmu, zníţenej lubrikácie a u ţien i muţov nie následkom liekov ani fyzikálnych príčin).
Org. príčiny dyspareunie u ţien: a) porucha lubrikácie pošvy; b) porucha kongestívneho zdurenia; c)
porucha elevácie uteru a balónovania pošvy pri vzrušení; d) hypoestrogenizmus s atrofickou
vaginitídou; e) rádioterapia malignity; f) infekcie pošvy, napr. trichomoniáza al. herpes; g)
podráţdenie pošvy, napr. alergia na krémy al. dezodorans; h) abnormálny tonus svalstva
panvového dna; i) jazvy po epiziotomii al. chir. výkone; j) cysta al. absces Bartholiniho ţľazy; k)
rigidný hymen, malý introitus.
Org. príčiny dyspareunie u muţov. a) bolestivá retrakcia predkoţky; b) herpetická al. iná infekcia; c)
asymetrická erekcia následkom fibrózy al. Peyronieho choroby; d) hypersenzitivita glans penis.
9. Vaginizmus (mimovôľový al. trvalý spazmus svalstva vonkajšej tretiny pošvy, nie následkom
fyziol. účinkov fyz. príčin); môţe byť celoţivotný al. aktuálny, generalizovaný, kt. sa týka všetkých
partnerov al. špecifický, kt. sa týka len určitých partnerov al. situácií.
10. Sek. sexuálna dysfunkcia (napr. pri hypotyreóze, psychických poruchách, ako sú depresívne
stavy al. po liekoch, napr. fluoxetíne).
11. Parafílie (exhibicionizmus,
transvestitizmus, voye-rizmus).

fetišizmus,

pedofília,

frotérstvo,

masochizmus,

sadizmus.

12. Poruchy pohlavnej identity (silná a trvalá identifikácia s opačným pohlavím, trvalá nespokojnosť
s vlastným pohlavím, túţba zúčastňovať sa na stereotypných hrách a aktivitách opačného pohlavia;
sú presvedčení, ţe nemajú to pravé pohlavie; vyskytujú sa u detí i dospelých; nie sú idenetické so
stavmi intersexu.
sexually transmitted diseases – [angl.] pohlavne prenášané choroby; →STD.
sexuo|logia, ae, f. – [l. sexus pohlavie + g. logos náuka] sexuológia, náuka o pohlaví, pohlavnom
ţivote, pohlavných vzťahoch a úchylkách.
sexus, us, m. – [l.] sex, pohlavie.
sezam indický →Sesamum indicum.
sazamex – 5-[1-[2-(2-etoxyetoxy)etoxy]etoxy]-1,3-benzodioxol C15H22O6, Mr 298,33; slamovoţltá
kvapalina rozp. v kerozéne, Freone 11 a 12 a i. org.
rozpúšťadlách; insekticídum, synergista pyretrínov, aletrínu,
®
metoxychlóru (Sesoxane ).
Sezamex
,

sezamín – 5,5 -(tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]-furan-1,4-diyl)bis-1,3-benzodioxol, C20H18O6, Mr 354,34;
synergista insekticídov, získaný z kôry rôznych druhov Fagara a
Piper lowong Blume, Piperacecae. Jeho dl-forma je identická s
fagarolom a d-forma s pseudokubebínom.
Sezamín

sezamolín

–

5-[4-(1,3-benzopdioxolol-5-ylozy)tetrahydro-

1H,3H-furo[3,4-c]furan-1-yl]-1,3-benzodioxol,
insekticídov.

C20H18O7,

Mr

370,34;

synergista

Sezamolín

Sézaryho bunky – [Sézary, Albert, 1880 – 1956, paríţsky dermatológ] →bunky.
Sézaryho syndróm →syndrómy.

pyretrových

