T – skr. 1. →treonín; 2. →tymín; 3. →tumor; 4. tyreoidový.
t. – skr. farm. 1. talis takýto; 2. ter trikrát.
T-2-toxín– syn. fuzariotoxín T2; insariotoxín; mykotoxín T-2; 12,13-epoxytrichotec-9-en-3,4,9,15-tetro-4,15diacetát, C24H34O9, Mr 466,53; triotecénový mykotoxín izolovaný z Fusarium tricinctum. Pôsobí dráţdivo,
leptavo na koţu, vyvolá vznik pľuzgierov, nekrózy tkaniva, závraty, nauzeu, vracanie hnačku, krvácania aţ
exitus. LD50 (potkany) 4 mg/kg.

T-2-toxín

T3 – skr. →trijódtyronín.
T4 – 1. skr. staršie označenie pre CD4; 2. →tyroxín.
T8 – staršie označenie pre CD8.
T21 – skt. trizómie chromozómu 21, →Downov syndróm.
T200 – staršie označenie pre CD45.
T bunka →T- lymfocyt.
T-CLL – skr. chronická lymfatická leukémia T lymfocytov.
t. d. – farm. skr. l. tales doses takej dávky, takých dávok.
t. d. – farm. skr. 1. tales doses takéto dávky; 2. ter die 3-krát/d
t. d. d. – farm. skr. ter due die trikrát/d
t. d. s. – farm. skr. ter due sumendus uţiť trikrát/d
t. g. – skr. týţdeň gravidity.
t. i. d. – farm. skr. ter in die 3-krát/d
t. q. d. – farm. skr. ter quaterve die štyrikrát/d.
T lymfocyt (T bunka) – druh lymfocytu, ktorý sa zúčastňuje na bunkovej imunite. Jednotlivé podskupiny T l. sú
dôleţité pre likvidáciu cudzorodého materiálu a riadenie imunitných procesov. Tvoria väčšinu lymfocytov
cirkulujúcich v krvi, v lymfatickom tkanive sú v oblastiach závislých od týmusu. Vyzrievanie prebieha
v týmuse. Spoločným antigénom je CD2. Patria sem CD4, CD8, TC lymfocyty, TH lymfocyty, TS lymfocyty.
TC lymfocyt – cytotoxický T lymfocyt. Zúčastňuje sa na likvidácii buniek (napr. nádorových, infikovaných
vírusom, transplantovaných). Patrí k CD8 lymfocytom.
TS lymfocyt – supresorový T lymfocyt. Zúčastňuje sa na regulácii imunitnej odpovede, tlmí nadmernú
imunitnú reakciu vrátane alergickej. Patrí k CD8 lymfocytom.
TREG – regulačné lymfocyty, skupina T lymfocytov, najmä CD4+CD25+ a ďalších podskupín, kt. sa zúčastňujú
na regulácii imunitných odpovedí. V závislosti od spôsobu a intenzity aktivácie antigénom môţu regulovať
imunitné reakcie, najmä ich supresiu (predtým tzv. supresorové T lymfocyty). Ich mnoţstvo a aktivita môţu
ovplyvňovať imunitu proti infekciám, nádorom, transplantátom ap. a tieţ brzdiť autoimunitné procesy.
TH lymfocyt – pomocný, „pomáhačský― (helper) T lymfocyt. Pozri CD lymfocyty, Th1, Th2.
T-skóre – parameter pouţívaný pri hodnotení kostnej denzity (bone mineral density, BMD)
osteodenzitometriou. Definuje sa ako počet smerodajných odchýlok (s) nad alebo pod priemernou hodnotou
BMD pre mladých jedincov. Osteoporóza sa definuje ako úbytok o vyše 2,5 s pod T-skóre.
t-test – jeden z najčastejšie pouţívaných štatistických parametrických testov na overovanie významnosti
rozdielov medzi výberovými priemermi (podielmi). Označuje sa aj ako Studentov t-test.

T vlna – vlna T; →EKG.
TA – 1. skr. trikuspidálna atrézia; 2. teplota axilárna (meraná v pazuche).
TA-90 – glykoproteín, ktorý slúţi ako nádorový marker, umoţňujúci pri stanovení v krvi predikciu prítomnosti
mikrometastáz malígneho melatonínu. TA-90 má stimulačný účinok na imunitný systém.
tab. – farm. skr. 1. tabella tableta; 2. tabletta tableta, 3. tabula tabuľka; 4. tabuletta tabletka.
tabacín – glukozid obsiahnutý v tabaku.
tabac(o)ismus, i, m. – [l. tabacum tabak] tabak(o)izmus).
tabacosis, is, f. (pulmonum) – [l. tabacum tabak + -osis stav] →tabakóza, zaprášenie pľúc tabakovým prachom.
tabacum, i, n. – [l.] tabak.
tabak – Nicotiana tabacum. Kultúrna rastlina z čeľade ľuľkovitých (Solanaceae), ktoré sa pestuje pre listy,
obsahujúce alkaloid nikotín. Tabakové výrobky môţu byť určené na fajčenie, šnupanie, ţutie, ktoré sú celé
alebo čiastočne vyrobené z tabaku, a to najmä cigarety, cigary, „cigarillos", cigaretový, fajkový, šnupací,
ţuvací tabak, ,,snuff" (jemne nanesený vlhký tabak vo voľnej forme alebo upravený do vrecúšok). K hlavným
zloţkám tabakového dymu patria:
• Formaldehyd pokladá sa za ľudský karcinogén. Jeho prítomnosť v prostredí dráţdi sliznice očí a horné
dýchacie cesty.
• Kyanovodík HCN a i. cíliatoxické látky ničia prirodzenú samočistiacu schopnosť pľúc, a tým uľahčujú
hromadenie toxických látok v pľúcach. Cílie priamo poškodzuje akroleín , amoniak, oxid dusnatý a
formaldehyd. HCN je jedna z najtoxickejších látok vo forme pár. K akút. príznakom patrí slabosť, bolesti
hlavy, tachypnoe a dráţdenie očí a koţe.
• Benzén je karcinogénom I. triedy; jeho obsah v tele u fajčiarov je 6-násobný v porovnaní s nefajčiari.
• Nikotín je alkaloid, kt. sa prirodzene vyskytuje v tabaku; zodpovedá za vznik závislosti od fajčenia a pôsobí
na kardiovaskulárny a endokrinný systém a má psychostimulačný a miernymi euforizačný účinok. V
beţných cigaretách sa nachádza 1 – 1,3 mg. nikotínu, y cigare aţ 120 mg. nikotínu. Psychotropné účinky
nikotínu súvisia s aktivačným pôsobením na dopamínergné projekčné dráhy a zvýšeným uvoľňovaním
adrenalínu a noradrenalínu, serotonínu, dopamínu a viacerých neuropeptidov. Pri fajčení sa nikotín dostáva
k receptorom v mozgu za 7 – 10 sekúnd po vdýchnutí dymu. U pravidelných fajčiarov nikotín zlepšuje
náladu, zmierňuje psychickú tenziu. Veľké dávky nikotínu vyvolávajú psychické napätie, úzkosť, palpitácie,
opresie v prekordiu, nespavosť a nechutenstvo. Nikotín vyvoláva tachykardiu, zvyšuje krvný tlak, pôsobí
vazokonstrikčne, zrýchľuje dýchanie, zvyšuje glykémiu a hladinu mastných kyselín v krvi, tlmí pocit hladu.
Asi tretina pravidelných fajčiarov a takmer všetci, ktorí denne vyfajčia 20 a viac cigariet sú závislí od
nikotínu.
• Nikotín, ktorý vyvoláva závislosť, odbúrava pečeňový enzým CYP2A6. Enzým má rôzne varianty, kt.
determinujú spôsob odbúravania nikotínu. Ľudia so zníţenou funkciou enzýmu CYP2A6 majú niţšiu
pravdepodobnosť, ţe sa u nich vytvorí závislosť na nikotíne. Jestvujú 3 alely génu enzýmu pre CYP2A6,
jednu normálnu, t. j. divokú alelu, kt. je plne funkčná, a 2 nulové, neúčinné alely. Ľuďom s nulovými alelami
tento enzým chýba a nie sú preto schopní odbúravať nikotín na kotinín. Závislé osoby, mali nulovú alelu
pre enzým CYP2A6 a mali častejšie porušený metabolizmus nikotínu ako nezávislé. Nulová alela teda
,,chráni" osoby pred závislosťou od nikotínu. V skupine pravidelne fajčiacich osôb fajčia tí, kt. majú nulové
CYP2A6 alely, týţdenne menej cigariet ako tí, kt. majú normálne CYP2A6 alely. Zníţený prirodzený sklon k
fajčeniu a potreba fajčiť menej, pp. zniţujú riziko vzniku chorôb vyvolaných fajčením tabaku, napr.
rakoviny, u tých, ktorí majú nulové CYP2A6 alely. Poškodený enzým degraduje pomalšie aj nikotín z
iného zdroja ako sú cigarety, čo umoţňuje vyuţitie jeho prípravkov na náhradnú th. nikotínom (náplasti,
ţuvačky, spray). Ochranný účinok nulových aliel CYP2A6 umoţňuje vývoj liekov, kt. tento enzým tlmia, a
tým otvára nové prístupy k prevencii a th. závislosti od nikotínu.
• Pri prolongovanej expozícii v kombinácii s CO zvyšuje adhezivitu a agregabilitu trombocytov a
poškodzuje cievny endotel, a tým riziko koronárnej choroby, porúch, trávenia a reprodukcie. Nikotín sám
nieje karcinogén, ale umoţňuje tvorbu karcinogénnych nitrozamínov špecifických pre tabak. Priemerná
letálna dávka pre dospelého je 30 – 60 mg. Dávky prijímané v cigaretovom dyme sú podstatne niţšie, u detí
však môţu byť rizikové.

• Oxid uhoľnatý (CO) je plyn bez farby a zápachu. Vyskytuje sa v tabakovom dyme následkom
nedokonalého spaľovania. Jeho toxické účinky sú následkom väzby na hém erytrocytov za vzniku
karboxyhemogobínu, kt. zniţuje schopnosť erytrocytov transportovať kyslík do tkanív. Najcitlivejšie na
účinky CO sú tkanivá s najväčšou spotrebou O2 – srdce, mozog a pracujúce svaly.
CO vyvoláva zvýšený výskyt koronárnej choroby, pp. následkom nedostatočného zásobovania myokardu
kyslíkom, zvýšenej adhezitivy trombqcytov, čo uľahčuje rozvoj aterosklerózy, pľúcnych chorôb (zhoršuje
samočistiacu
schopnosť dýchacích ciest) a porúch videnia.
• Oxidy dusíka – vyskytujú sa v cigaretovom dyme v pomerne veľkej koncentrácii. Je o nich známe, ţe v
experimente vyvoláva poškodenie pľúcneho tkaniva a sú zodpovedné za vznik emfýzému.
• Decht fajčiar vdychuje po zapálení cigarety. Vo svojej kondenzovanej forme je to mazľavý, čierny zvyšok,
kt. sfarbuje prsty a zuby fajčiara na ţltohnedo; môţe sfarbovať aj pľúcne tkanivo. Decht pozostáva z častíc,
kt. obsahujú z mnoţstva anorg. a org. látok, najmä dusíka, kyslíka, vodíka, CO 2, CO, a rôznych prchavých
a poloprchavých org. látok; mnohé z nich sú karcinogénne. Patria sem nitrozamíny, polyaromatické
uhľovodíky (PAH), aromatické amíny, anorg. zlúč. atď. K hlavným polycyklickým uhľovodíkom patrí benzo[a]opyrén [3,4-benzpyrén], dimetylbenzantracén, 20-metylcholantrén a i.
Asi 1/2 zlúč. sa nachádza prirodzene v zelených listoch tabaku a 1/2 vzniká chem. reakciami pri spaľovaní
tabaku.Vyše 4000 chem. látok vrátane 43 známych karcinogénov sa uvoľňuje pri fajčení.
V tabakovom dyme sa nachádza 30 kovov vrátane Ni, As, Cd, Cr a Pb. Arzén a jeho zlúč., ako aj niekt. zlúč.
chrómu vyvolávajú rakovinu. Hodnoty As v tabaku zvyšujú aj arzénové pesticídy. Hodnoty Cd sa zvyšujú
následkom pouţívania fosfátových fertilizérov.
Z rádioaktívnych zlúč. je v cigaretovom dyme najviac polónia-210 a draslíka-40, ďalej ide o rádium-226,
rádium-228 a tórium-228. Rádioaktívne zlúč. sú karcinogénne.
tabakizmus – [tabac(o)ismus] chron. otrava tabakom, nikotínom; závislosť od →tabaku.
Vyfajčenie jednej cigarety zvyšuje po prechodnom podráţdení n. vagus výdaj katecholamínov, u silných
fajčiarov dlhodobo, vyvoláva tachykardiu, zvýšenie TK, spotreby O2 a zvýšenie koronárnej rezistencie.
Fajčenie môţe mať za následok nespavosť, podráţdenosť, dráţdivosť, úzkostné stavy, spomalenosť
psychiky.
Karbonylhemoglobín zniţuje transportnú kapacitu krvi, zniţuje kontraktilitu, zvyšuje agregácíu trombocytov
a poškodzuje endotel. Fajčenie je rizikovým faktorom ischemickej choroby srdca, hypertenzie, vredovej
choroby, zápalov horných dýchacích ciest a GIT, chorôb obličiek a i. Fajčenie vedie k manifestácii
ischemickej choroby srdca progresiou aterosklerózy vplyvom poškodenia endotelu, proagregácie
trombocytov a hyperlipidémiou, podporovaním koronárnych spazmov (dráţdenie vágu, sympatika,
uvoľňovanie histamínu, serotonínu, tromboxánu TX A2, potlačenie PGb a i.) a vzniku koronárnej trombózy
(proagregácia, navodenie hyperkoagulačného stavu). Riziko ischemickej choroby srdca sa zvyšuje 2-krát,
riziko úmrtia o 70 %. U silných fajčiarok uţívajúcich antikoncepčné prostriedky je riziko 30-krát vyššie (najmä náchylnosť na koronárnu trombózu a náhlu arytmickú smrť). U fajčiarov sa častejšie vyskytuje nemá
ischémia. Zvyšuje sa aj riziko ischemickej choroby dolných končatín.
Uvádza sa, ţe karcinóm pľúc je u fajčiarov 9 – 10-krát častejší ako u nefajčiarov. S fajčením cigariet súvisia
aj zhubné nádory ústnej dutiny, hltana, hrtana, paţeráka ţalúdka, močového mechúra, obličiek, pankreasu,
hrubého čreva, konečníka a u ţien krčka maternice. U nás na choroby súvisiace s fajčením zomiera ročne
asi 20 000 osôb. Po prerušení fajčenia riziká rýchlo miznú, úplne v priebehu 3 r. Rizikové je však aj
pasívne fajčenie.
Fajčí asi 1/2 dospelej populácie. Ubúda fajčiarov a pribúda fajčiarok. Nikotín je drogou. Niekt. ľudia majú
variant génu, kt. ich môţe chrániť pred vznikom závislosti od nikotínu. Jedinci s gen. podmieneným
variantom určitého enzýmu odbúravajú nikotín pomalšie.
Somatické následky – fajčenie sa podieľa na vzniku hypertenzie, ischemickej choroby srdca, cievnych
mozgových príhod, porúch hemocirkulácie, vyvoláva rakovinu pier, jazyka, ústnej dutiny, ezofagu, ţalúdka,
pankreasu, nosných dutín, trachey, bronchov, pľúc, obličiek a močového mechúra, genitálií, prsných ţliaz,
uteru, ovárií a adnex. Fajčenie v gravidite je nebezpečné, poškodzuje placentu a plod (placentárne
infarkty, zvyšuje riziko potratu a perinatálneho poškodenia dieťaťa). Deti fajčiariek sú náchylnejšie na
respiračné infekcie. Riziko náhlej novorodeneckej smrti je asi desaťnásobne vyššie ako u detí nefajčiarok.

Dg. – nikotinizmu vychádza z identifikácie všeobecných znakov závislosti. Na detekciu a dg. sa pouţívajú
aj dotazníky a kvantifikačné škály. Najvhodnejší je Fageströmoy dotazník, pretoţe je zameraná na príznaky
závislosti a nie na intenzitu fajčenia al. na zachytenie následkov. V skutočnosti je to škála, pomocou kt.
môţeme odhadnúť nielen pravdepodobnosť, ale aj intenzitu závislosti od nikotínu (pozri dotazník).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Fagerströmov dotazník (1991)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Kedy po prebudení si zapálite prvú cigaretu?
v priebehu 5 min
za 6 – 30 min
za 31 – 60 min
za > 60 min
2. Je pre Vás ťaţké nefajčiť v priestoroch, kde je fajčenie zakázané?
áno
1
nie
0
3. Ktorá cigareta by Vám v priebehu dňa najviac chýbala?
prvá ráno
1
ktorákoľvek iná
0
4. Koľko cigariet denne vyfajčíte
>30
3
21 – 30
2
11 – 20
0
5. Fajčíte častejšie v priebehu prvých hodín po prebudení?
áno
1
nie
0
6. Fajčíte, aj keď ste chorý a pripútaný na posteľ?
áno
1
nie
0
7. Koľko nikotínu obsahuje váš druh cigariet?*
do 0,9 mg
0
1,0 – 1,2
1
1,3 mg a viac
2
8. Inhalujete dym?
nikdy
0
občas
1
vţdy
2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Súčet 9 – 10 bodov = veľmi silná závislosť, 6 – 8 = silná závislosť, 4 – 5 bodov = stredná závislosť, > 3
bez závislosti
Abstinenčné príznaky sú ťaţké a trvajú niekoľko d aţ týţd. Zanechanie fajčenia je ťaţké, relapsy sú
časté.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–
Abstinenčné príznaky pri tabakizme
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Psychické: túţba po tabaku
Telesné: slabosť
zvýšená unaviteľnosť
bolesť hlavy
mrzutá a úzkostná nálada
kašeľ
nadmerná dráţdivosť
zvýšená chuť do jedena
dekoncentrácia pozornosti
nespavosť
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Th. nikotinizmu – je ťaţká, výsledky sú neuspokojujúce. V th. pomáha propagácia zdravého ţivotného
štýlu, reklamy, spoločné priestory bez fajčenia, osobné príklady. Pouţíva sa dočasná substitúcia nikotínu (
®
ţuvačky Nicorette gurrr 2 a 4 mg) alebo jeho transdermálna aplikácia (náplasť Nicotinell TTS 4 mg), príp.
nosový sprej, inhalácia vaporizérom. Prednosťou ţuvačiek obsahujúcich nikotín je podobnosť uţívania s

fajčením. Nevýhodou je krátkodobé pôsobenie nikotínu a problémy pri prípadnom zniţovaní jeho dávok.
Nevýhodou náplastí s transdermálnym prestupom nikotínu je uvoľňovanie nikotínu aj počas noci. Výhodou
je udrţiavanie kontinuálnej hladiny (účinnejšie tlmiacej abstinenčné príznaky túţbu po nikotíne) a lepšie
prepracovaný systém redukcie dávok. Vývoj substitučných prípravkov pokračuje (náplasti s kratšie
trvajúcim uvoľňovaním nikotínu, spreje). Ich pouţitie musí byť súčasťou komplexného th. programu, inak sú
málo účinné.
Rozhovor lekára s pacientom na túto tému by mal mať 4 časti (4P): 1. pýtať sa na vek začatia fajčenia, roky
fajčenia a denný počet vyfajčených cigariet, u detí sa opýtať na fajčenie rodičov; 2. poradiť fajčiarovi, ţe
musí (nie ţe by mohol) prestať fajčiť, informovať ho o následkoch fajčenia, poskytnúť mu informačné
materiály a svoje rady opakovať pri kaţdom vyšetrení; 3. pomôcť mu v úsilí o nefajčenie, dať mu k dispozícii
písomné informácie o postupoch pri zanechaní fajčenia, poučiť ho a zdôrazniť mu, ţe zanechanie fajčenia
znamená najmä zmenu ţivotného štýlu, návykov a správania, určiť závaţnosť nikotínovej závislosti, napr.
podľa Fagerstroema (→tabakizmus); 4. pochváliť, čo najskôr (prvá kontrola do týţd.) vzniknuté abstinenčné
príznaky (túţba po cigarete, nervozita, nepokoj, ospalosť, depresia, hlad, chuť na sladkosti aţ po
nesústredenosť a agresivitu) liečiť náhradnou th. nikotínovými prípravkami.
®

Postup th. ţuvačkou Nicorette gum : 1. Vysvetliť princíp th., spoločne stanoviť termín. 2. V stanovenom
termíne, ihneď po prebudení sa uţije 2 mg ţuvačka pokiaľ necíti pálenie na jazyku alebo slinenie, vtákom
prípade sa uloţi ţuvačka na 1/2 min. pod jazyk alebo medzi zuby a tvár. Počet skusov ţuvačky je
max. 15, čas ţuvania max. 30 min. Prehltnutie slín s nikotínom oslabuje účinok, lebo nikotín sa
metabolizuje v pečeni na kotinín. 3. V priebehu ţuvania, tesne pred ţuvaním a po ňom sa nemá piť ani
jesť. 4. Ďalšiu ţuvačku pouţije fajčiar vţdy keď má chuť na cigaretu, aby predišiel vzniku abstinenčných
príznakov. Spotrebuje ich v priemere 8/d, v situáciách, keď bol zvyknutý fajčiť aj viac. Pri spotrebe > 10
ţuvačiek/d sa prechádza na 4 mg ţuvačky. 5. Počas 3 mes. je ţiaduce dosiahnuť rovnomernú spotrebu,
po 5 mes. sa postupne redukuje počet ţuvačiek s cieľom ukončiť th. v priebehu 6 týţd. 6. Aj po ukončení
th. sa odporúča mať vţdy ţuvačku pri sebe pre pocit bezpečia.
®

Postup th. náplasťou Nicotinell TTS : 1. V stanovenom termíne, ihneď po prebudení si fajčiar nalepí
náplasť na suchú a neochlpenú koţu (vnútorná strana ramena, predlaktia, oblasť obličiek, gluteálna
oblasť). 2. Náplasť sa ponechá 24 h, potom sa odlepí a nová sa prilepuje striedavo najmenej na 4 rozličné
miesta z uvedených miest. 3. Th. sa začína s najväčšími náplasťami (30 cm, 21 mg/24 h) v období 3 – 4
týţd. ďalšie 4 týţd. sa pokračuje s 20 cm a posledné 4 týţd. sa aplikuje 10 cm náplasť.
Na ochranu nefajčiarov pred vznikom závislosti od tabaku, škodlivými účinkami fajčenia a inými spôsobmi
pouţívania tabakových výrobkov prijala 12. 2. 1997 NR SR zákon o ochrane nefajčiarov č. 67/1997 2. z.
tabakóza – [tabacosis] pneumokonióza, kt. vzniká u robotníkov v tabakových továrňach. Pri vdychovaní
tabakového prachu vzniká hnedavé sfarbenie pľúc bez výraznejších klin. prejavov.
®

Tabalgin – analgetikum, antipyretikum; acetaminofén.
®

Tabalon – (Hoechst) — antiflogistikum; ibuprofén.
Tabanus – ovad. Väčšia bodavá mucha, kt. napáda človeka i zvieratá a ţiví sa ich krvou. Jej bodnutie je
bolestivé a často vyvoláva opuchy v mieste vpichu. U nás sa vyskytuje T. bovinus (obr.).

Tabanus bovinus

Tabaseo Pepper – sušené zrelé plody získané z Capsicum annumtn var. longum Sendt. Pouţíva sa ako
antipruriginózum, karminatívum a stomachikum.
®

Tabatrex (Glenn) – repelent hmyzu; dibutylsukcinát.
Tabe

®

(Bernabo) – antiulcerózum; pirenzepín.

Tabernanthe Iboga Bail (Apocynaceae) – halucinogénna rastlina. Obsahuje alkaloid tabernantín. V niekt.
častiach Afriky domorodci ţuvajú jej koreň. Intoxikáciau charakterizuje vzrušenie, zmätenosť a halucinácie.
tabernantín – 13-metoxyibogamín, C20H26N2O5, Mr 310,42; indolový
alkaloid izolovaný z koreňa rastliny Tabernanthe iboga Bail,

Apocynaceae, ako aj druhov Tabernaemontana a Stemmadena spp.
Tabernantín

tabefactio, onis, f. – [l. tabes hnitie + l. facere činiť] tabefakcia, chradnutie, chudnutie.
tabella, ae, f. tabuletta, tableta, ae, f. – [l.] →tableta.
tabes, is, f. – [l. tabere mokvať; tabes chradnutie, choroba] kal, hnitie.
Tabes abortiva – t. rudimentaria.
Tabes cerebralís – dementia paralytica.
Tabes cervicalis – t. d. superior.
Tabes diabetica – diabetický neurotabes, periférna neuritída u diabetikov s príznakmi lokomočnej ataxie;
diabetická neuropatia.
Tabes dorsalis – nem. Rückenmarkschwindsucht (Romberg, 1840) – „vysychanie" miechy, tabes (Erb,
Moebius), ataxie locomotríce progressive (Duchenne, 1858), sclerosis luetica spinalis dorsalis Neskorá
forma syfilisu, systémová zápalovo degeneratívna choroba zadných koreňov a zadných miechových
povrazcov syfilitického pôvodu. Nastupuje 5 – 15 r. po infekcii. Postihovala ~ 2-5 % syfilitikov. Tabický sy.
charakterizuje atrofia zadných koreňov miechy a regresívne zmeny zadných povrazcov miechy. Je veľmi
zriedkavý. Postihoval stredný a vyšší vek. Klasický t. d. vyvoláva akút. intenzívne lancinujúce,
krátkotrvajúce bolesti, kt, sa opakujú niekoľkokrát/d. Opisujú sa ako drvivé, pálčivé, kŕčovité, elektrizujúce,
bleskové. Pri súčasnej pachymeningitíde môţu mať radikulárnu distribúciu so stálym tlakovým alebo
kŕčovitým charakterom. Prítomné bývajú pásové parestézie alebo dyzestézie (Hitzigov príznak),
hyperestézie nôh alebo tela a ataxia, pri pachymeningitíde svalová slabosť. Bolesti sú refraktérne na th.
Objektívne sa zisťujú iritačné a výpadové príznaky citlivosti, senzorické poruchy, ataxia, zníţenie alebo
vyhasnutie hlbokých šľachových reflexov, stuhnutie zreníc (Argyll-Robertsonove zrenice), s anizokóriou,
miózou, „chôdza po vate". Prítomná je svalová hypotónia, atrofia optika, obmy okohybných svalov,
nedoslychavosť, inkontinencia moču a stolice, poruchy chuti (glykogeuzia), trofické poruchy kostí, kĺbov,
koţe (artropatia, mal perforant plantaire). Pozit. bývajú sérol. testy na syfilis v likvore (Langeho test),
zmnoţenie bielkovín, leukocytov, pozit. koloidná reakcia. Pozit. nálezy sú na rtg. a myelograme. Vývoj
choroby je pozvoľný. Th. – antibiotiká (penicilín, ceftriaxón a i.)
Tabes dorsalis inferlor – choroba Gollovho povrazca, kt. postihuje dolné končatiny.
Tabes dorsalis superior – t. cervicalis, choroba Burdachovho povrazca s najväčšími prejavmi a zmenami
v krčnej mieche, postihuje horné končatiny.
Tabes ergotica – stav podobný t. d., avšak spojený s ergotizmom; obsol.
Tabes Friedreichi – Friedreichova ataxia.
Tabes hereditaria – hereditárna ataxia, Friedreichova ataxia.
Tabes infantum – t. detí s hereditárnym syfilisom.
Tabes inferior – t. d. inferior.
Tabes interstitialis – t. charakterizovaný prevaţne proliferáciou neuroglie vplyvom chron. zhrubnutia ciev
v zadných povrazcoch miechy.
Tabes juvenilis – juvenilný tabes, kt. sa obyčajne zjavuje v čase pohlavného dospievania.
Tabes marantica – t. d. so zreteľnou emaciáciou.
Tabes mesenterica – t. mesaraica, tbc mezenteriálnych uzlín u detí.
Tabes monosymptomatica – t. d. chrakterizovaný jedným príznakom.
Tabes nepravý – pseudotabes.
Tabes nervina – t. podmienený parenchymatickou degeneráciou zadných povrazcov miechy.
Tabes peripheralis – pseudotabes.

Tabes rudimentaris – t. abortiva, t d. s malým počtom príznakov a dlhým stacionárnym priebehom.
Tabes spasmodica – miechová sclerosis lateralis.
Tabes spinalis – ataxia locomotorica.
Tabes superior – t. d. superior.
Tabes vascularis – t. podmienený obliterujúcou endarteritídou na hlavnej cieve zásobujúcej zadný
povrazec miechy.
tabescens, entis — [l. tabescere mokvať] tabescentný, mokvajúci, hnijúci, ubúdajúci.
tabická artropatia – Charcotov kĺb, ťaţká porucha kĺbu pri tabes dorsalis v dôsledku poruchy hlbokej
citlivosti.
tabická ciliárna neuralgia – Pelov príznak (Pel, Pieter Klaze, 1825 – 1915, hol. lekár pôsobiaci v
Amsterdame).
tabická disociácia citlivosti – disociácia citlivosti, ktorá spočíva v zníţení hlbokej citlivosti (hypestézia
aelbo anestézia, porucha polohocitu, palestézia) pri poškodení zadných povrazcov alebo koreňov miechy
z akejkoľvek príčiny (tabes dorsalis, extramedulárne nádory, neuroanemický syndróm niektoré
degeneratívne choroby). Súčasne je aj svalová hypotónia, hyporeflexia, spinálna ataxia.
tabická chôdza – druh ataktickej chôdze. Je prejavom poškodenia zadných koreňov a povrazcov miechy
(tabes dorsalis, neuroanemický syndróm), pri ktorom nastáva prerušenie proprioceptívnej signalizácie
z periférie, a tým porucha polohocitu. Pacient nie je schopný správne prenášať ťarchu tela z jednej
končatiny na druhú, ľahko padá. Porucha rovnováhy sa často zhoršuje strachom z pádu.
tabická očná kríza – Pelov sy. (→syndrómy).
tabický syndróm – postihnutie zadných povrazcov miechy, najčastejšie syfilisom; tabes dorsalis.
Charakterizuje ho: 1. porucha hĺbkovej citlivosti – tabická disociácia citlivosti, t. j. hypestézia aţ
anestézia (porucha polohocitu, pohybocitu, vnímania vibrície ladičky) na dolných, zriedkavejšie aj na horných
končatinách; povrchová citlivosť je neporušená alebo je prítomná len mierna hypestézia (tabická disociácia
citlivosti); 2. spinálna ataxia – následkom prerušenia aferentnej proprioceptívnej signalizácie, t. j. prívodu
vzruchov informujúcich o polohe, postavení a smere pohybu končatín; pozit. je Rombergov príznak, ataxia je
výraznejšia pri zatvorených očiach; 3. šľachovo-svalová hyporeflexia aţ areflexia, 4. zníţený svalový
tonus. Príčinou t. s. je napr. tabes dorsalis, neuronemický syndróm a gastrická achýlia. Dfdg. treba vylúčiť:
1. iné syfilitické ochorenia; 2. osteoartritída; 3. prolaps intervertebrálneho disku; 4. nádor (intraspinálny,
vertebrálny alebo v sulcus pulmonalis sup.); 5. tbc; 6. traumatická avulzia nervového koreňa a i.
tabicus, a, um – [l. tabere mokvať] tabický, týkajúci sa tabesu.
®

Tabilin – antibiotikum; penicilín G draselná soľ.
tabl. – farm. skr. tabletta tableta.
tableta – tabulettae, skr. tbl, compressi, mechanicky pevné, tvarovo určité, pórovité výlisky z práškovaných
zmesí liečivých a pomocných látok. Sú to oválne alebo okrúhle formy lieku, pripravené stlačením suchej
chemikálie alebo práškovanej drogy. Rozoznávajú sa í.perorálne tbl. (tabulettae perorales, perolety),
prehĺtajú sa celé alebo rozpadnuté vo vode; 2. orálne tbl. (tabulettae orales, oriblety), nechávajú sa pomaly
rozplynúť v ústach; 3. sublingválne tbl. (tabulettae sublinguales, lingvety), vkladajú sa pod jazyk alebo
medzi ďasna a čeľusť a nechajú sa rozplynúť; 4. šumivé tbl. (tabulettae effervescentes, efervety), rozpustia
sa vo vode na šumivý rozt, kt sa vypije; 5. implantačné tbl. (tabulettae implantabiles, implantettae), určené
na implantáciu; 5. tbl. na prípravu inj. rozt. (tabulettae pro injectione); 6. vagínové tbl. (tabulettae
vaginales, vaginety), vkladajú sa do pošvy; 7. diagnostické tbl. (tabulettae diagnosticae, diagnety); 8.
tbl. na prípravu rozt. (tabulettae pro solutione, solvettae, solublettae, solublety), pripravujú sa z nich rozt.
určené na dezinfekciu, obklady, výplachy.
Na výroby tbl. sú potrebné pomocné látky, kt. sa podľa funkcie rozdeľujú na: 1. plnivá (škroby, laktóza,
mikrokryštalické celulózy, NaCI, fosforečnany); 2. spojivá (suché spojivá sú ľahko deformovateľné a umoţňujú
lisovanie bez granulácie, napr. mikrokryštalická celulóza; ako tzv. vlhčivá sa pouţíva škrob, ţelatína,
metylcelulóza); 3. látky podporujúce rozpad a rozpúšťanie (pôsobia kapilárne a napučiavaním – škroby,
reakciou s kyslým ţalúdkový obsahom – hydrogénuhličitan sodný; rozpúšťanie urýchľujú aj zmáčadlá –
tenzidy, spomaľujú ho napr. acylglyceroly); 4. kĺzne látky (kĺzadlá, zniţujú trenie v násypke tabletovacieho

lisu a bránia nalepovaniu tabletoviny na plochy lisovníkov) a protilepivé látky (mazadlá, antiadhezíva;
vhodné sú najmä zmesné kĺzne látky ~ mastenec so stearátom horečnatým).
Tbl. sa vyrábajú lisovaním zmesi liečiv a pomocných látok (tabletovina) v tabletovacích lisoch. Rozoznávajú
sa: 1. výstredníkové lisy (vhodné pre menšie prevádzky); 2. rotorové lisy (vhodné na výrobu veľkých šarţí,
ich hodnotový výkon je 250 000 – 600 000 tbl.). K ich zákl. súčastiam patrí lisovnica, lisovníky a násypka.
Priebeh lisovania sledujú registračné a kontrolné zariadenia (tenzometre), pri poklese tlaku sa lis samočinne
zastavuje.
Obr. Činnosť výstredníkového tabletovacieho listu. 1 – začiatok
plnenia lisovnice; 2 – naplnená lisovnica; 3 – lisovanie; 4 – vysunutie
výlisku

Obalené tablety – tabulettae obductettae, obduktety, draţé (z franc. dragée), mechanicky pevné, tvarovo
určité, dávkované prípravky, zloţené z jadra (tablety, výlisky) a jedno alebo viacvrstvového obalu. Obalené
tbl. sa vyrábajú s cieľom zlepšiť ich vzhľad, maskovať nepríjemnú chuť a zápach a uľahčiť prehítanie.
Obalené tbl. sú stálejšie pred vonkajšími vplyvmi a pred ich inaktiváciou y kyslom ţalúdkovom prostredí,
umoţňujú oddelenie inkopatibilných látok tým, ţe jedna látka sa stane súčasťou jadra a druhá obalu.
Hlavnou výhodou obalených tbl. je prenesenie resorpcie liečiva zo ţalúdka do tenkého čreva. Liečivo sa
môţe uvoľňovať aj permeáciou obalom bez toho, aby sa obalená tbl. celá rozpadla alebo rozpustila.
Obalené tbl. majú šošovkový alebo guľatý tvar, ich veľkosť je prispôsobená prehĺtaniu vcelku.
Na výrobu obalených tbl. sa pouţívajú plnivá (sacharóza, škrob, uhličitan vápenatý a i. indiferentné látky),
spojivá (napr. škrobový sirup, rozt. sacharózy s prísadou ţelatíny alebo arabskej gumy), vlhčivá, farbivá
(farebné pigmenty, kt. základom je oxid titaničitý ako biely pigment), leštivá a laky.
Podľa spôsobu nanášania obalových vrstiev na jadrá sa rozoznávajú obduktety draţované, poťahované a s
nalisovaným obalom. Na obaľovanie sa pouţívajú najmä rozt. sacharózy, arabskej gumy, ţelatíny a
práškovitého plniva (bezvodý síran vápenatý, mastenec, uhličitan vápenatý, kaolín, práškový cukor. Na
utvorenie izolačnej vrstvy medzi jadrom a obalom, kt. chráni jadro pred rozpadom, sa pouţíva liehový rozt.
šelaku, rozt. celoftalu, polyvinylacetátftalátu, hydroxypropylmetylcelulózy v liehu, metanolu, acetónu, metylénchloridu v koncentráciách 3 – 10 %.
Pri tzv. poťahovaných tabletách sa na povrch jadier pôvodne pouţíval keratín, salol, ţelatína
denaturovaná (zosieťovaná) formaldehydom, šelak. V súčasnosti sa dáva prednosť nanášaniu tenkého
rovnorodého filmu z vhodného polyméru, ako sú akrylové deriváty – estery kys. akrylovej a metakrylovej
(Eudragit E, L, S®), celacefát (CAP), deriváty celulózy, hydroxypropylcelulóza, hydroxypropylmetylcelulóza
(Methocer®, Pharmacoat®), hydroxypropylmetylftalán celulózy (HPM-CP, H P), metylhydroxyetylceiulóza,
etylcelulóza, polyvinylpyrolidón (Kolidon®). Vlastnosti filmu sa ešte vylepšujú prísadami zvláčňovadiel
(plastifikátorov), ako je triacetín, acetylované monogiyceridy, dibutylftalát, ricínový olej, a to v pomere 1 časť
zvláčňovadla a 10 častí polyméru. Vo fluidných aparátoch sa obaľujú liečivé prípravky dvojzloţkovou fluidnou
vrstvou.
taboparalysis, is, f. – [tabes + paralysis] taboparalýza, taboparéza, progresívna paralýza s pridruţenými
príznakmi tabes dorsalis. Ide o formu dementia paralytica, kt. prebieha súčasne s tabes dorsalis. Charcot
rozoznával: 1. paralýzu s príznakmi zadných pdvrazcov miechy; 2. paralýzu s vyjadrenými príznakmi tabes
dorsalis; 3. tabes s následnou paralýzou.
tabu – [angl. z polynéz. tapu posvätný, svätý, zakázaný, zasvätený, ale aj oddelený prekliatím, analogicky
ţidovskému „nečistý")] sociálny zákaz, najmä v primitívnych spoločnostiach; jeho porušenie podlieha
sankciám. Výraz magicko-náboţenského významu, tzv. many. Vyjadruje zákaz pouţívania určitých slov,
mien, názvov ap. a vyplýva z primitívneho stotoţňovania mena s označovanou bytosťou a z predstavy, ţe
moţno vyslovením mena privolať alebo uraziť dotyčnú osobu, zviera alebo boha. T. sa spájalo obyčajne s
náboţenskými obradmi.
tabul. – l. tabuletta(e) tableta(y)
tabula, ae, f. – [l.] tabuľka, tabuľa, doska, stôl.

Tabula rasa – čistá, prázdna povoskovaná doska, na kt sa písalo; expres, čistá, nepopísaná duša, s kt. sa
človek rodí (Albert Veľký, 13. stor., rozšíril J. Locke v 17. stor.). Charakteristický názor empirickej
psychológie 17. a 18. stor. Pôvodný stav mysle predtým, čo v nej skúsenosť začne „písať záznamy".
Tabulata – doskovité korale. Vyhynutá skupina výlučne koloniálnych koralov. Trs sa skladal z drobných
valcovitých alebo prizmatických koralov, kt. sa obyčajne stýkali pozdĺţ bočných stien. Vnútri koralitov boli
dobre vyvinuté horizontálne priehradky – dná (tabulae), radiálne usporiadané šeptá boli vyvinuté len
rudimentárne. Ţili v prvohorách. Dôleţité horninotvomé fosílie, najmä v silúre a devóne (prvohory).
tabuletta, ae, f. – [l.] tableta.
®

Tabulettae magnesii lactici 0,5 CSC tbl. (C.S.C. s.r.o. Praha) – Magnesii lactas trihydricus 500 mg v 1 tbl.;
mineralium, kt. sa pouţíva v th. a prevencii nedostatku horčíka.
Tabulettae obductae – obalené tablety, draţé, obduktety.
tabun – etylester kys. dimetylfosforamidokyanidovej; etyl N-dimetylamidoetoxyfosforylkyanid, DA, C5H11N2O2P,
Mr 162,12; inhibítor cholínesterázy, bojový nervovoparalytický jed. Je to priehľadná, bezfarebná kvapalina,
priemyselný produkt má hnedú farbu s mierne sladkastým zápachom, v nízkych koncentráciách zapácha po
ovocí, pri vyšších koncentráciách po rybách. Je ťaţko rozp. vo vode, ale dobre rozp. v org. rozpúšťad lách.
Absorbujú ho gumové predmety a farebné plochy. Otravu vyvoláva inhalácia a kontakt pár alebo kvapiek s
koţou a spojovkou. Príznaky sa dostavujú takmer okamţite. Vzniká výrazná mióza, bronchokonstrikcia, dýchacie ťaţkosti, konvulzie a exitus. LD 50 (myši) i. p. 0,6 mg/kg.
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®

Tabutrex – repelent hmyzu; →dibutylsukcinát.
Tacaribe – komplex vírusov čeľade Arenaviridae. Patrí sem vírus Guanarito, pôvodca venezelskej
hemoragickej horúčky (vyskytuje sa v hlodavcoch – bavlníkovej kryse), vírus Junin, pôvodca argentínskej
hemoragickej horúčky (vyskytuje sa v hlodavcoch), vírus Machupo (pôvodca bolivíjskej hemoragickej
horúčky, vyskytuje sa v bavlníkovej kryse).
®

(Westwood) – antipruriginózum; →metdilazín.

Tacaryl
®

Tace (Merrell) – estrogén; →chlórtrianizén.
®

Tacer (Griinenhtal) – cefalosporínové antibiotikum III. generácie; →cefmenoxím.
®

Tacitin (Ciba) – anxiolytikum, relaxans kostrového svalstva; →benzoktamín.
®

Tackle (Sánkyo) – antimykotikum produkované kultúrou Helminthosporium siccans Drechsler, parazitický
organizmus Lolium multiflorum Lam.; siccanin, →sikanín.
Tacosal

®

– antikonvulzívum; →fenytoín.

tacrinum →takrín.
®

Tacryl – akrylové vlákna špecifického mnohoreťazcového typu podobného molekule pavučine aţ so 6
lineárnymi úsekmi, orientovanými nezávisle, kt. a utvárajú väzivovú štruktúru. Má podobný vzhľad, a
vlastnosti ako vlna.
tactilis, e – [l. tangere dotýkať sa] hmatateľný, dotykový.
tactio, onis, f. – [1. tangere dotýkať sa] dotyk, hmat.
tactivus, a, um – [l. tangere dotýkať sa] hmatový.
tactus, us, m. – [l. tangere dotýkať sa] hmat, dotyk, dotýkanie.
®

Tacumil (Promesa) – antibaktériový sulfónamid; →sulfametoxazol.
TAD – kombinácia cytostatík: 6-tioguanín + ara-C (cytarabín) + daunorubicín.
®

tadalafil – inhibítor fosfodiesterázy 5 pouţívaný na navodenie erekcie (Cialis ).
®

Tadenan tbl. (Laboratoires Fournier S.C.A.) – Pygei africani extractum 50 mg + pomocné látky (sorbát
draselný, podzemnicový olej, oxid titaničitý, sodnomeďnatý komplex chlorofylínu, ţelatína a glyceroloxid).

Extrakt zo kôry slivy africkej (Pygeum africanum) vyvoláva priamo v tkanive prostaty inhibíciu proliferácie
fibroblastov indukovanej rastovými faktormi (β-FGF, EGF), kt. sa zúčastňujú na vzniku adenómu prostaty.
Upravujú pruţnosť steny močového mechúra, majú protizápalový a antiedémový účinok. Upravujú sekrečnú
funkciu staršieho tkaniva bez súčasného ovplyvnenia hormónovej aktivity reprodukčných orgánov.
Indikácie – funkčné ťaţkosti spojené s hypertrofiou prostaty u muţov stredného a vyššieho veku (časté
močenie najmä v noci, ťaţkosti pri močení, slabý močový prúd, pocit nedokonalého vyprázdnenia, ťaţký
začiatok močenia, najmä ráno).
Neţiaduce účinky – ojedinelé sa môţu vyskytnúť tráviace ťaţkosti (nauzea, zápcha, hnačka).
Dávkovanie – 2-krát 50 mg/d počas 6 – 8 týţd., príp. opakovane.
tadeonal – syn. polygodial, látka izolovaná z Polygonum hydropiper L., Polygonaceae; anorektikum hmyzu.
taedium, i, n. – [l.] omrzenosť.
Taedium vitae – odpor, nechuť k ţivotu; splín.
TA3DPT – skr. angl. Twitchell-Allen-Three-Dimensional Personality Test (1948 – 1960), test osobnosti pre vek > 3
r.
Taenia – rod veľkých pásomníc; →Cestoidea; →vajíčko.
Taenia africana – T. saginata.
Taenia antarctica – druh parazitujúci v psoch v antarktickej oblasti.
Taenia balaniceps – druh parazitujúci v psoch a rysoch v Nevade a New Mexico.
Taenia brachysoma – druh parazitujúci v psov v Taliansku.
Taenia bremneri – T. confusa.
Taenia cervi – druh parazitujúci v psoch v Dánsku.
Taenia coenurus – pásomnica motoţková, ţije v čreve ovčiarskych psov; s trusom psa sa vajíčka dostanú
na trávu a s ňou do tela oviec. Zárodok onkosféra sa dostáva do mozgu.
Taenia confusa – druh, kt. sa vyskytuje v údolí rieky Mississippi a vých. Afrike, variant T. saginata a T.
bremneri.
Taenia crassiceps – cestóda, kt. parazituje v líškach Aljašky a Kanady, jej medzihostiteľom sú hlodavce.
Taenia crassicollis – T. taeniaeformis.
Taenia curcubitina – T. saginata.
Taenia demarariensis – Raillietina demarariensis.
Taenia echinococcus – Echinococcus granulosus.
Taenia elliptica – Dipylidium caninum.
Taenia hydatigerta – T. marginata, druh, kt. cudzopasí v psoch a divých mäsoţravcoch; larvové štádium
(cysticerkus) prebieha v pečeni a brušnej dutine rozličných preţúvavcov a hlodavcov, príp. iných zvierat a v
človeku.
Taenia krabbei – druh vyskytujúci sa v rysoch, vlkoch a psoch v sev. oblastiach USA, Kanady, Aljašky a
Islandu.
Taenia madagascariensis – Raillietina madagascariensis.
Taenia marginata – T. hydatigena.
Taenia mediocaneflata – T. saginata.
Taenia nana – Hymenolepis nana.
Taenia philippina – T. saginata.
Taenia pisiformis – pásomnica parazitujúca v psoch, mačkách, líškach, vlkoch a i. zvieratách. Larvové
štádium (cysticerkus) prebieha v pečeni a brušnej dutine králikov.

Taenia saginata – pásomnica dlhá, syn. Taeniarhynchus saginatus, pásomnica bezbranná, nemá háčiky,
prechodným hostiteľom je dobytok. Je to najčastejší druh pásomníc u nás. Hlavička (skolex) má 0 ~ 1 – 2
mm, na hlavičke sú 4 prísavky a meria 3 – 8 m, bez háčikov. Gravidné proglotidy (články) majú rozmery 5
aţ 10 × 15 – 20 mm. Bilaterálny uterus s 20 i viacerými hniezdami denne vrhá asi 5 článkov naplnených
vajíčkami. Zrelé články dosahujú veľkosť 16 – 20 × 5 – 7 mm; →teniáza.
Taenia solium – pásavka dlhočlánkovaná, je 2 – 3 m dlhá, skolex má 0 – 1 mm, cudzopasí v tenkom čreve
človeka, prichytená o stenu 4 prísavkami a háčikmi. Gravidné proglotidy majú
rozmery 5 – 8 × 10 – 15 mm, obojstranný uterus s 5 – 12 bočnými hniezdami;
vrhá gravidné proglotidy jednotlivo alebo vo forme reťazcov, proglotidy sú len
málo pohyblivé; →teniáza.
Vľavo skolex, vpravo zrelé proglotidy

Taenia taeniaeformis – pásomnica, kt. cudzopasí v mačkách, zriedka psoch,
líškach a i. zvieratách. Medzihostiteľom sú potkany, myši a i. hlodavce.

taenia, ae, f. – [l.] 1. pruh, prúţok, stuţka, linka; 2. pásomnica.
Taeniae acusticae – striae medullares ventricuili quarti.
Taeniae coli – t. Valsalvae, 3 zhrubnuté pruhy široké asi 6 mm a o 1/6 kratšie ako hrubé črevo; tvoria ju
pozdĺţne vlákna svaloviny hrubého čreva. Siaha od koreňa proc. vermiformis ku konečníku, kde sa vlákna
rozbiehajú a tvoria súvislú vrstvu obkolesujúcu vajíčkovod. Zahrňuje t. libera, t. mesocolica a t. omentalis.e
pozdĺţnej svaloviny tračníka.
Taeniae fornicis – vonkajší okraj fornix cerebri, línia pripojenia plexus choroideus bočnej komory k fornixu,
zahrňuje čiaru jeho pripojenia k fimbria hippocampi.
Taeniae choroidea – t. telae, čiara pripojenia plexus choroideus lateralis na mediálnu stenu mozgovej
pologule; čiara pripojenia ependýmu komory k ependýmu plexus choroideus.
Taeniae libera – voľne prístupná ténia, medzi taenia mesocolica a omentalis.
Taeniae mesocolica – ténia na priečnom tračníku v mieste pripojenia na mezokolón.
Taeniae omentalis – ténia na priečnom tračníku v mieste pripojenia na veľkú predsteru.
Taeniae pontiss – prúţkok vlákien, kt. sa niekedy nachádza na pedunculus cerebri pozdĺţ rostrálneho
okraja ponsu, prebiehajú izolovane k mozoţku medzi pedunculus cerebelli superior a medius.
Taeniae pylori – ligg. pylori.
Taeniae telae choroideae – čiara pripojenia stenčenej steny mozgových komôr.
Taeniae terminalis – crista terminalis atrii dextri.
Taeniae thalami – medullaris thalami, línia pripojenia ependýmových buniek stropu III. komory k
dorzálnemu okraju talamu.
Taeniae tubae – zhrubnutý pruh peritonea pozdĺţ horného okraja vajíčko vodu.
Taeniae Valsalvae – taeniae coli.
Taeniae ventriculi quarti – línia pripojenia ependýmových buniek plexus chorioideus k ependýmu pozdĺţ
okraja kaudálnej časti IV. komory; vzniká odtrhnutím stropu IV. mozgovej komory.
taenialis, e – [l.] téniový, prúţkový.
Taeniarhynchus saginatus – pásomnica bezbranná. Jej vývojové štádium parazituje vo svaloch a i.
orgánoch hovädzieho dobytka, diospelé červy v čreve človeka. Vyvoláva teniózu.

taeniasis, is, f. – [Taenia + -asis stav] →teniáza.
taeniatus, a, um – [1. taenia prúţok, lem, stuţka] prúţkovaný, stuţkovitý.
taenicidus, a, um – [l. taenia pásomnica+ l. caedere zabíjať] tenicídny, ničiaci pásomnice.
taeniformis, e – [l. taenia pásomnica + l. forma tvar, podoba] teniformný, podobný pásomnici, tvaru
pásomnice.
taenifuga (remedia) – [l. taenia pásomnica + l. fugare zaháňať] tenifiigá, lieky proti pásomnici.
Taeniidae – čeľaď stredne veľkých a veľkých pásomníc radu Cyclophyllidea, podtriedy Cestodes, kt. parazitujú
na cicavcoch vrátane človeka. Patria sem 3 med. dôleţité rody: Echinocooccus, Multiceps a Taenia.
taeniola, ae, f. – [l. taenia prah] malý prúţok.
taeniophobia, ae, f. – [l. taenia pásomnica + g. fobos strach] teniofóbia, chorobný strach pred črevnými
parazitmi, pásomnicami.
TAF faktory – faktory, kt. predstavujú súčasť faktorov TAFIID a SL1 (selectivity transcription factor 1). Viaţu sa
na jednotlivé časti promoorov RNA-polymerázy II a RNA-polymerázy I.
®

Tafen Nasal 50 mg spr. nas. (Lek) – Budesonidum 50 g v 1 dávke spreja; lokálny glukokortikoid pouţívaný v
ORL.
®

Tafíl

(Upjohn) – anxiolytikum; →alprazolam.

tafofilia – [taphophilia] chorobné nutkanie, priťahovanie k cintorínu, hrobom.
tafofóbia – [taphophobia] tafefóbia; 1. chorobný strach z jaskýň; 2. chorobný strach pred pochovaním za
ţiva.
Taftova rovnica – poloempirická rovnica na výpočet kvantit. vplyvov polárnych efektov substituentov na
reakčné centrum molekúl alifatických zlúč.
TAG – skr. triacylglycerol(y).
®

Tagameť (SK&F) – kompetitívny antagonista H2-receptorov; →cimetidín.
®

Tagathen (Lederle) – antihistaminikum; →chlorotén.
D-tagatóza – D-lyxohexulóza, C6H12O6, Mr 180,16;

čiastočne acetylovaný kyslý polysacharid, kt. vyskytuje sa v

ţivici rastliny Sterculia setigera.

D-tagatóza
®

Tag Fungicide – herbicídum, fungicídum; octan fenylortutnatý.
®

Tag HL-331 – herbicídum, fiingicídum; octan fenylortutnatý.
tagilit – minerál fosforečnan meďnatý CU3O8P2.
Tagliacozzi, Gaspare – (1546 – 1599) tal. anatóm a chirurg. Pôsobil v Bologni. Ako prvý opísal v knihe De
eurtorum chirurgia... rinoplastiku pomocou koţného laloka. Transplantácie koţného laloka z ramena na
defektne miesto na tvári robil postupne, niekoľkými čiastkovými operáciami.
taglutimid

–

syn.

biglumid; 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)hexahydro-4,7-metano-l[[-izoindol-l,3(2H)-dión,
C14H16N2O4, Mr 276,29; sedatívum, hypnotikum štruktúrne podobné
talidomidu; v dávke 5 g/kg (myši) ani 400 mg/kg (psi) nevyvoláva toxické
®
®
príznaky (K 2004 , Synval ).
Taglutimid

TAH – 1. skr. angl. total abdominal hysterectomy úplná abdominálna hysterektómia; 2. skr. angl. total
artificial heart umelé srdce, mechanická dočasná náhrada srdca, obyčajne ako prechodné riešenie do
transplantácie srdca. Vkladá sa priamo do tela, jeho čerpadlá sa poháňajú prevaţne pneumaticky.

Tahyňa-vírus – [podľa slov. obce Tahyňa, kde sa prvýkrát opísal r. 1958] vírus z čeľade Bunyaviridae,
prenášaný komármi Aedes. Infekcia sa prejavuje horúčkou, bolesťami hlavy, vracaním, faryngitídou, zriedka
intersticiálnou pneumóniou.
Tache(s) – [franc] škvrna(y).
Taches bleus – [franc.] modravé škvrny po poštípaní Phthirus pubis. Vznikajú enzýmovou premenou
hemogoblínu na modrozelené farbivo.
Taches laiteuses – [franc.] mliečne škvrny, bunkové zhluky viditeľné makroskopický na omentum majus,
pozostávajúce najmä z histiocytov a lymfocytov, bohaté na kapiláry. Sú dôleţité pre obranu proti infekcii
peritonea. Po vycestovaní voľných buniek sa môţu meniť na tukové orgány.
Tache noire – [franc.] čierna škvrna, boutonneuská horúčka. Podľa miesta výskytu sa označuje aj ako
astrachanská, stredomorská horúčka, africký kliešťový týfus, kenský kliešťový mor a i. Označuje sa tak
primárna lézia vzniknutá po prisatí kliešťa pri marseillskej horúčke. Je to druh purpurovej horúčky,
kliešťovej riketsiózy Starého sveta vyvolanej Rickettsia conorii. Vyskytuje sa v oblasti Stredozemného
mora, na Blízkom východe, v sev. Afrike a i. Rezervoárom sú napr. psi, vektoromkliešte. Inkubácia je asi 1
týţd. Okrem celkových príznakov (bolesti hlavy, končatín, vysoká horúčka, exantém) sa na mieste
poštípania zjavuje drobný vred s reakciou lymfatického tkaniva.
Taches vierges – [franc. vierge panna] sterilné škvrny na baktériových pôdach následkom prítomnosti
bakteriofágov.
®

Tachicol (Radiumfarm) – choleretikum; cyklobutyrol.
®

Tachionin (Sans) – diuretikum, antihypertenzívum; trichlórmetiazid.
tachistoscopia, ae, f. – [g. tachistos najrýchlejší + g. skopein pozorovať] →tachiskoskopia.
tachistoskop – [tachistoscopos] aparát na prezentáciu krátkodobých (obvykle 0,1-s) a presne časovo určených
zrakových podnetov (obrázky, písmená, číslice). Zakladá sa na princípe clony alebo selektívneho osvetlenia.
Pouţíva sa pri štúdiu percepcie, rozpoznávaní vzorcov a vplvyvu motivácií na percepciu.
tachistoskopia – [tachistoscopia] vyšetrenie postrehu, schopnosti rýchlo si zapamätať; vyšetrenie rýchlosti
očnej akomodácie pomocou →tachistoskopu.
®

Tachmalcor tbl. obd. (Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Radebeul) – Detajmii bitartas 25 mg v 1
poťahovanej tbl; antiarytmikum. Pouţíva sa v th. symptomatickej supraventrikulárnej a komorovej
tachykardie.
Tachmalin

®

– antihypertenzívum, antiarytmikum; →ajmalín.

tacho/y- – prvá časť zloţených slov z g. tachys rýchly.
®

Tachocomb Coated Dry-Foam Fleece vstrebateľný obväz (Hafslund Austria GmbH, Linz) –
antikoagulans, hemostyptikum. Zloţenie: Collagenum 0,329 (2) mg + Fibrinogenum humanum
cryodessicatum 1,1 (6,7 mg + Thrombinum bovinum 6,58 (40) g + Aprotininum 3,29 (20); g +
Riboflavinum 4,28 (26) g v hubke 2,5 × 3 × 0,5 (9,5 × 4,8 × 0,5) cm.
tachogramma, tis, n. – [tacho- + g. gramma zápis] tachogram, záznam rýchlosti krvného prietoku.
®

Tacholiquin →tyloxapol.
®

Tachostyptan (Consdolidated) – lokálne hemostatikum; →tromboplastín.
tachy- – prvá časť zloţených slov z g. tachys rýchly.
tachyalimentácia – [tachy- + l. alimentum potrava] rýchla alimentácia, príjem potravy al. dodávanie výţivy.
tachyalimentačný syndróm – [tachy- + l. alimentum potrava] neskorý →dumping sy. po resekcii ţalúdka.
tachyarrhythmia, ae, f. – [tachy-+ g. alfa priv. + g. rhythmos pravidelný pohyb] →tachyarytmia.
tachyarytmia – [tachyarrhythmia] →arytmia so zrýchlenou srdcovou frekvenciou; →tachykardia s
nepravidelným rytmom. Predtým bol tento termín vyhdradený rýchlej fibrilácii predsiení, v súčasnosti sa
pouţíva aj na označenie iných arytmií s frekvenciou >100/min. Pri t. srdce čerpá pomerne malý objem krvi (s
nízkou hemodynamickou účinnosťou) a pritom sa rýchlo vyčerpáva.
tachycardia, ae, f. – [tachy- + g. kardia srdce] →tachykardia.

tachyfágia – [tachyphagia] rýchle prehítanie, hltavosť.
tachyfémia, ae, f. – [tachyphemia] tachylália, nápadné zrýchlené tempo reči, často explozívneho charakteru
(pri palidových poruchách po e/ncefalitídach spolu s paliláliou, trasom, rigiditou, myoklóniami atď.).
tachyfrazia – [tachyphasis] tachyglosia, tachylália, tachylógia, nadmerná produckai reči.
tachyfrénia – [tachyphrenia] mentálna hyperaktivita, abnormálne rýchle myslenie, rýchle chápanie;
tachypsychia.
tachyfylaxia – [tachyphyllaxia] zníţená vnímavosť organizmu na liek alebo drogu po ich dlhodobom
pouţívaní.
tachygenesis, is, f. – [tachy- + g. gignesthai vznikať] tachygenéza, zrýchlený vývoj zárodku s vynechaním
niekt. embryových štádií.
tachykardia – [tachycardia] zrýchlená činnosť srdca; delia sa podľa vzniku na supraventrikulárne a komorové
a môţu byť pravidelné a nepravidelné t.

Obr. Druhy tachykardií – 1 – normálny sínusový rytmus; 2 – sínusová
tachykardia; 3 – supraventrikulárna tachykardia; 4 – predsieňová tachykardia
(prevod 2:1); 5 – flutter predsiení; 6 – fibrilácia predsiení; 7 – supraventrikulárna
extrasystólia al. tachykardia; 8 – komorová extrasysola; 9 – komorová
tachykardia; 10 – komorový flutter; 11 – komorová fibrilácia

A. Sínusová tachykardia – je vyvolaná zvýšenou tvorbou impulzov v sínusovoátrialnom (SA) uzle, kt. je
ovplyvňovaný vegetatívnymi nervami. T. je vyvolaná poklesom aktivity parasympatika a vzostupom aktivity
sympatika Sínusová t. m,ôţe byť prispôsobením srdcovej činnosti na potreby organizmu (telesná námaha,
rozrušenie), niekedy kompenzuje iné poruchy (snaha zvýšiť minútový vývrh srdca); príkladom je ťaţšia anémia,
horúčka (hyperkinetická cirkulácia), srdcové zlyhanie. Nápadná t. môţe byť pri tyreotoxikóze a myokarditíde.
Striedavé sínusové tachykardie a bradykardie môţu byť pri sy. chorého sínusu. Nesínusové t. sú spôsobené
poruchami tvorby vzruchu al. mechanizmami reentry (→arytmie).
B. Supraventrikulárne tachykardie (SVT) – zahrňujú všetky t. s abnormálnou elekt. činnosťou (rýchlejšou
depolarizáciou) predsiení alebo AV junkcie s pravidelným rytmom, často záchvatovité. Na EKG sa
prejavujú normálnym trvaním QRS (< 120 ms) – tzv. úzkokomplexové t Môţu byť podmienené: a)
krúţivým vzruchom (reentry, návratná t.) vyvolaným jednosmernou blokádou v jednej oblasti a spomaleným
vedením v inej oblasti; b) abnormálnou automaciou centier; c) spúšťanou aktivitou (triggered activity). K
SVT s nepravidelným rytmom patria supraventrikulárne extrasystoly a fibrilácia predsiení.
I.1. Pravidelné SVT – zahrňujú: 1. predsieňokomorová uzlová návratná t. (AVNRT); 2. ortodrómna a
antidrómna uzlová návratná t. (oAVRT a aAVRT); 3. junkčná, ektopická t.; 4. sínusoátriálna uzlová
návratná t.; 5. ektopická predsieňová t.; 6. multifokálna predsieňová t.; 7. flutter predsiení.
I.1.1. Predsieňokomorová uzlová návratná – AV nodálna návratná tachykardia, angl. AV nodal reentry
tachycardia, AVNRT, tvorí ~ 60 % všetkých t. Postihuje ľudí v 4. – 5. dekáde, v 70 % ţeny. Podmieňuje ju
prítomnosť min. 2 funkčných dráh, funkčného duálneho vedenia AV uzla s rozdielnou rýchlosťou vedenia
vzruchu: rýchla dráha p má dlhšiu refraktému fázu, pomalšia dráha a, krátku refraktému fázu. Pri včasnej
extrasystole je dráha p po rýchlom prechode vzruchu dočasne refraktérna. Vzruch vedený dráhou a
postupuje anterográdne pomalšie. Rozoznávajú sa 2 druhy AVNRT, pričom obidva vznikajú mechanizmom
makroreentry:

• Typická forma („beţná", angl. slow-fast typ, výskyt ~ 90 %) s aktivačnou sekvenciou pomalá dráha-rýchla
dráha. Vzruch sa prevádza z predsiení cez pomalú dráhu a nájde dráhu p uţ zotavenú, môţe sa vrátiť rýchlou
dráhou na predsiene a pri vhodných refrakteritách cyklus pokračuje, t. j. súčasne postupuje ďalej na
komory. Typické je rýchle retrográdne vedenie (V-A < 100 ms) a retrográdnou vlnou P tesne pred
komplexom QRS alebo je vlna P , .skrytá" v terminálnom úseku komplexu QRS; vzhľadom na kaudokraniálny postup aktivácie predsiení je vlna P negat. vo zvode II, III a aVF, často vo forme „pseudokmitu"
S v rámci komplexu QRS v uvedených zvodoch (treba porovnať QRS pri t. a sínusovom rytme).
• Atypická forma (menej beţný, angi. fast-slow typ) ide vzruch z predsiení rýchlou dráhou na komory a
súčasne pomalou dráhou späť na predsiene (aktivačnou, sekvencia rýchla dráha–pomalá dráha). Interval
V-A je dlhší ako A-V a retrográdna vlna P je skrytá v komplexe QRS alebo je za ním; vlny P sú zväčša
zreteľné, ich časovanie je také, ţe počas t. je interval R-P > PR.
Na okruhu sa môţu okrem heterogenity uzlových dráh zúčastňovať perinodálne prúţky tkaniva alebo
anizotropia. Záchvat t. vzniká náhle, obvykle vplyvom podráţdenia sympatoadrenálneho systému, najmä u
zdravých ľudí, napr. pri emócii, patol. na začiatku infarktu myokardu a výnimočne pri iných chorobách.
Predsiene sa kontrahujú takmer súčasne s komorami, predsieňový príspevok chýba. Ide o najčastejší typ
SVT (~ 60 %).
Klin. obraz – pacient pociťuje rýchle pravidelné búchanie srdca, kt vzniká náhle a väčšinou sa náhle končí.
Môţe ho uvádzať niekoľko nepravidelných úderov srdca. Trvá niekoľko min aţ hodiny, rôzne často sa
opakuje. Rýchlosť je ~ 180 – 200/min. Môţu sa dostaviť anginózne bolesti, pri rýchlejšej frekvencii mdloba.
Pri dlhšom trvaní, najmä pri akút. infarkte myokardu, sa zjavuje stáza. Pacient je bledý, akcia srdca rýchla a
pravidelná, jugulárne ţily viditeľne pulzujú.
Na EKG sú retrográdne vlny P, kt. tesne predchádzajú komplex QRS, sú v ňom skryté alebo sú tesne za
ním. Komorové komplexy sú štíhle, pravidelne radené vo frekvencii 180 – 200/min. Pri vyššej frekvencií
môţe nastať aberácia komplexov QRS. Podobný obraz dáva návratná t. s blokádou ramienka, kt. však bola
prítomná uţ predtým a pacient o nej nevedel. Po záchvate môţe byť urina spastica a na EKG invertované vlny
T (posttachykardický sy.).
Th. – AV uzol má vegetatívnu inerváciu, prevaţne z ľavého vagosympatika. Prvou pomocou sú vágové
manévry (masáţ karotického sínusu), kt. môţu záchvat prerušiť. Pacienti s opakovanými záchvatmi si
vedia záchvaty zastaviť sami (tlakom na bulby, ponorením tváre do studenej vody, kompresiou solárneho
plexu, resp. predklonom alebo podrepom, tlakom na karotídy). Z farmák sa osvedčuje i. v. podanie
antiarytmíka, kt. blokuje vedenie AV uzla alebo parasympatikomimetika s krátkym polčasom. Pri štíhlych
komplexoch sa podáva yerapamil i. v., adenozín i. v., ajmalín i. v., metoprolol 10—20 mg i. v. Odporúča sa
betablokátor esmolol. Predtým sa pouţíval digitoxín, je však najmenej účinný. Pri neúspechu, u nestabilných
pacientov so širokým komplexom QRS moţno pouţiť propafenón, ajmalín alebo flekainid i. v., kt. zastaví
komorvú t. Alternatívou, najmä u obehovo nestabilných, je elekt. kardioverzia (100-200 J). V profylaxii
moţno skúsiť verapamil digitalis, betablokátory, propafenón, dizopyramid ap., aj v kombináciách.
Poslednou moţnosťou je rádiofrekvenčná ablácia pomalej dráhy.
1.1.2. Predsieňovokomorová návratná uzlová tachykardia (AVRNT) na podklade akcesórnej AV dráhy
Tvorí 15 – 30 %. Ide o následok tzv. AV makroreentry. Má 2 formy, ortodrómu a antidrómnu.
• Ortodrómna AV návratná tachykardia (orthodromic AV reentry tachycardia, oAVRT) – kaţdý krúţivý
vzruch prechádza antegrádne normálnou cestou (AV uzol, Hisov zväzok, ramienka) na komory, potom sa
vracia retrográdne na pred siene cez akcesórnu dráhu a aktivačný cyklus sa opakuje. Na EKG je obraz t. s
úzkym komplexom QRS (t. j. bez preexcitácie) a retrográdne prevedenými vlnami P. Interval R–P < P–R
(obvykle R–P < 50 % R–R), pričom morfológia vlny P závisí od lokalizácie akcesórnej spojky. Táto forma
tvorí aţ 30 % všetkých STV a je 2. najčastejšia forma SVT (po AVRNT). Asi v 25 % je prítomný elekt.
alternans komplexov QRS (striedavá amplitúda rovnako konfigurovaných QRS).
Niekt. skryté akcesórne AV dráhy sa vyznačujú malým dekrementovým vedením a oAVRT je
prevládajúcim rytmom (tzv. permantentná junkčná recipročná tachykaria, PJRT). Na EKG sú typické negat.
vlny P vo zvode II, III a aVF, pričom R–P> P–R (R–P> 50 % R–R). Môţe progresívne zhoršovať funkciu ĽK
tachykardiou (tzv. tachykardíomyopatia).
Vznik AV recipročných t. je podmienený prítomnosťou vrodených AV akcesórnych zväzkov (Kentove
zväzky), kt. majú v porovnaní s AV uzlom rýchlejšie vedenie a dlhšiu refraktému periódu. Preexcitácia

(krátke intervaly P–Q, vlna delta) sa vyskytuje v populácii ~ v 0,1 % a je sprevádzaná AV recipročnými t.
v 10 – 20 % (tzv. WPW sy.). V 20 – 30 % trpia títo pacienti aj paroxyzmálnymi fibriláciami predsiení.
Prítomnosť akcesórneho zväzku spĺňa predpoklady makroretrantného okruhu, kt. zahrňuje predsiene, AV
junkciu, Hisov-Purkyňov systém, komory a akcesómy zväzok ako paralelnú dráhu. Recipročná t vzniká, ak je
extrasystolický vzruch zablokovaný v akcesórnej dráhe s dlhšou refraktérnosťou a vedený na komory AV
uzlom. Z komory sa môţe vracať späť na predsiene zotaveným zväzkom s rýchlym vedením a pokračovať
v ortodromnom krúţení.
• Antidrómna AV reentrantná tachykardia – (10 %) vzruch krúţi antegrádne cez akcesórnu spojku a
retrográdne cez Hisov-Purkyňov systém a AV uzol na predsiene. Charakterizuje ju široký komplex QRS s
max. preexcitáciou. Pri jej výskyte treba myslieť na existenciu viacerých akcesórnych dráh. SVT s úzkym
komplexom QRS patria aj: intraatriálna reentry t. (5 %), automatická atriálna t. (5 %) a sínusovoatriálna
nodálna návratná t. (4 %).
Definitívne určenie vlastnosti akcesórnej dráhy umoţňuje invazívne elektrofyziol. vyšetrenie s
programovanou elekt. stimuláciou. Parametre antegrádneho vedenia moţno určiť aj transezofágovou elekt.
stimuláciou predsiení.
Th. – akút. záchvat s veľmi rýchlou frekvenciou sa dá zrušiť elekt. kardioverziou alebo vágoyými
manévrami. Pri neúspechu sa podáva ajmalín, propafenón alebo flekainid i. v., kt zablokujú akcesórnu
dráhu. Verapamil a digitalis sú kontrainidkované, spomaľujú vedenie uzlom nezmenia ho y akcesórnom
zväzku, a tak zvýšia heterogenitu dráh. U pacientov s častými a závaţnými záchvatmi je vhodné cielenou
rádiofrekvenčnou abláciou zrušiť spojku a zbaviť pacienta definitívne t. a nevyhnutnosti uţívania
antiarytmík. Pri menej častých záchvatoch uţíva pacient antiarytmiká len pri záchvate.
1.1.3. Junkčná ektopická tachykardia – JET, je zriedkavá arytmia, kt vzniká na podklade zvýšenej
automacie v AV junkcii, napr. pri myokarditíde, po chir. výkone na chlopniach, pri akút. infarkte myokardu alebo
intoxikádi digitalisom. Na EKG je úzky komplex QRS a retrográdne VA vedenie alebo AV disociácia.
1.1.4. Sínusoatriálna nodálna reentry tachykardia – SNRT, vyznačuje sa prítomnosťou vín P
rovnakej konfigurácie ako pri sínusovom rytme. Tvorí asi 4 % všetkých SVT. Dg. potvrdzuje náhly vznik a
ukončenie t.
1.1.5. Ektopická predsieňová tachykardia – EPT, je zriedkavá arytmia (10 – 15 % všetkých SVT),
kt. vychádza z ektopického ohniska v predsieňach (iného ako SA uzla). Ide o abnormálnu fokálnu automaciu
myokardu predsiení alebo intraatriálny krúţivý vzruch. Tan sa uplatňuje u pacientov s org. chorobami
predsiení (napr. po chir. korekcii defektu septa a i.). Frekvencia predsiení nepresahuje 250/min, zväčša však
< 200/min. Odpoveď komôr varíruje v závislosti od AV prevodu. Automatické tachykardie sa vyznačujú
„zahrievacím fenoménom" (po vzniku arytmie jej frekvencia postupne stúpa). Naopak pred spontánnou
úpravou tachykardie je častý fenomén „schladenia" (voľný pokles frekvencie). Klin. význam EPT spočíva v jej
pretrvávaní a moţnosti tachykardiomyopatie. Na EKG sú monomorfné vlny P inej konfigurácie ako pri
sínusovom rytme. Ich tvar informuje o lokalizácii ektopického ohniska.
1.1.6. Multifokálna predsieňová tachykardia – MPT, vyskytuje sa najmä u starších pacientov s
polymorbiditou, napr. pľúcnou chorobou. Na EKG sú aspoň 3 rozdielne konfigurované vlny P s nepravidelnou
frekvenciou predsiení - 100/min.
Príznaky závisia od frekvencie pri záchvate a sprievodnej choroby srdca. Najčastejšie ide o palpitácie,
ťaţobu a nevoľnosť na hrudníku, závraty, mdloby (zriedkavejšie synkopu), angína pectoris. Zriedkavou
príčinou MPT je infarkt myokardu, príp. srdcové zlyhanie. Pri AVNRT nastáva simultánna kontrakcia
predsiení a komôr; predsiene sa kontrahujú proti odporu uzavretých chlopní a vytláčajú krv retrográdne do
jugulárnych ţíl, čo sa prejaví ich výraznou pulzáciou („ţabie" znamenie) s nepríjemným pocitom pulzáde v
krku.
Dg. kritériá t. s úzkym komplexom QRS sú: 1. časový vzťah vín P a komplexov QRS; 2. elekt. os vln P; 3.
frekvencia predsiení; 4. prítomnosť elekt. alternans komplexu QRS; 5. vzťah medzi rytmom predsiení a
komôr.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EKG diagnostika SVT
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A. Komplex QRS

1. Trvanie
■ uzky (< 120 ms) – potvrdzuje dg. SVT
■ široký – aberantné vedenie vzruchu pri SVT, pp. je však KT
2. Morfológia v porovnaní so sínusovým rytmom (SR)
■ zmeny terminálnej časti komplexu QRS pri tachykardii
,
■ zjavuje sa pseudo r kmit vo zvodoch V1 – (V2)
,
■ zjavuje sa pseudo s kmit vo zvodoch U a/alebo III a/alebo aVF
Pp. dg.: AVNRT – typická forma (pomalá–rýchla dráha)
3. Morfológia komplexu QRS počas tachykardie
■ QRS alternans (striedavá amplitúda komplexu QRS)
Pp. dg.: AV reentry cez akcesórnu dráhu (hodnotiť po stabilizácii okruhu reentry, najskôr 10 s po vzniku tachykardie)
B.. Časovanie a morfológia vlny P
1. RP < 100ms
Pp. dg.: AVNRT
2.. RP > 120 ms, RPPR
Pp. dg.: AVRT typická forma
■ P negat. vo zvode aVL, I, V4–6 – akcesóma dráha vľavo
■ P negat. vo zvode II, III, aVF – akcesóma dráha posteroseptálne
3. SVT s dlhým intervalom RP (RP PR)
■ predsieňová tachykardia
■ AVRT s pomalým vedením cez akcesórnu dráhu (ak je STV incesantná, ide o PJRT)
■ AVRT – atypická forma (rýchla–pomalá dráha)
4. Vzťah vín a komplexu QRS iný ako 1:1 – vylučuje dg. AVRT
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––AVNRT – átrioventrikulárna nodálna reentrantná tachykardia; AVRT – atrioventrikulárna reentrantná tachykardia;
KT – komorová tachykardia; PJRT – permanentná junkčná recipročná tachykardia; SVT – supraventrikulárna
tachykardia

Th. – prechodne spomaliť t sa moţno pokúsiť →vágovýmí manévrami. V prípade ich zlyhania je indikované
ukončenie SVT farm. adenozínom, ajmalínom alebo verapamilom.
®

Adenozín (Adenocor ) blokuje vedenie cez AVU. Má rýchly nástup účinku (15 – 30 s) a ultrakrátky polčas
(10 – 30 s) V jednorazovej dávke 12 – 18 mg ako i. v. bolus ukončuje záchvat STV v 90 %, ak je AVU
kritickou súčasťou okruhu reentry (AVNRT, resp. AVRT). Pri predsieňovej tachykardii vyvolá niekoľko
sekundovú AV blokádu, počas kt. sa na EKG demaskujú vlny P, čo umoţňuje posúdenie ich tvaru a
lokalizácie ektopického loţiska v predsieňach:
Ak sa po adenozíne ukončí tachykardia antegrádnou blokádou (retrográdne prevedenou vlnou P), ide o
AVRT cez akcesórnu dráhu; ak sa tachykardia ukončí retrográdnou blokádou (bez evidentne prevedenej
vlny P), ide pp. o AVNRT. Ukončenie tachykardie so širokým komplexom QRS s pretrvávaním tachykardie
svedčí o moţnosti komorovej tachykardie.
Keď po podaní adenozínu t. pretrváva so spomalenou komorovou odpoveďou, môţe ísť o tieto moţnosti: a)
vlny P sú rovnaké ako pri sínusovom rytme (ide o sínusovú t); b) vlny P majú iný tvar ako pri sínusovom
rytme (ide o predsieňovú t); c) ,.pílovité" vlny P (ide o predsieňový flutter typu I); d) fibrilačné vlny (ide o
fibriláciu predsiení; cave: fibrilácia mohla vzniknúť vplyvom adenozínu, pôvodná arytmia mohla byť iného
typu).
Vyvoláva pomerne nepríjemné neţiaduce účinky, trvajúce niekoľko s: úplná AV blokáda, začervenanie v
tvári, bolesť hlavy, bolesť na hrudníku, dýchavica, bronchospazmus. Je kontraindikovaný u astmatikov (tu
môţe jeho účinok trvať aţ 1/2 h) a u pacientov s preexistujúcou AV blokádou Iľ°. – llľ°. Pacienti po
transplantácii srdca sú na adenozín precitlivení. Adenozín sa podáva iniciálne v dávke 6 –12 mg ako rýchly
i. v. bolus kanylou do väčšej periférnej ţily s okamţitým prepláchnutím kanyly fyziol. rozt, za kontinuálneho
zápisu EKG aţ do odznenie účinku (min. 2 min). V prípade chýbajúceho účinku sa aplikácia adenozínu
opakuje s dávkou o 6 mg vyššou (dms 18 mg). Pred podaním treba pacienta upozorniť na neţiaduce účinky
(nával krvi do tváre, pocit horúčavy, ťaţoba na prsiach) a zdôrazniť ich veľmi krátke trvanie.
®

®

®

Ajmalín (Gilurytmal , Tachmalcor , Pulsnorma ) – ovplyvňuje vedenie AVU ako aj akcesórnou dráhou. Pri
jeho podaní treba monitorovať vnútrokomorové vedenie (trvanie komplexu QRS) a pri jeho predĺţení
podávanie prerušiť. Podáva sa v dávke 50 – 100 mg pomaly i. v. (10 mg/min).

®

®

®

®

®

®

Verapamil (Azupamil , Flamon , Isoptin , Lekoptin , Verapamil , Verpamir ) – má účinnosť porovnateľnú s
adenozínom. Má mierne periférne vazodílatačný a výrazný negat. inotropný účinok, kt. trvá dlhšie ako pri
adenozíne (čo je výhodné z hľadiska prevencie recidívy paroxyzmu, ale nevýhodné, ak vyvolal zhoršenie
hemodynamiky). Pri SVT bez org. lézie srdca sa podáva v dávke 5 – 10 mg (0,1 – 0,15 mg/kg) počas 2 min.
Ak sa SVT neukončí moţno dávku po 10 min zopakovať.
®

®

®

®

Z ostatných antiarytmík prichádza do úvahy podanie sotalolu (Beta-Cardone , Betapace , Sotacor , Sotalex ,
®
Sotalol ) v dávke 1 mg/kg (max 100 mg) počas 5 min. Má však účinok betablokátora vrátane negat.
inotropného účinku a moţný proarytmický účinok (torsade de pointes). Riziko proarytmie a negat. inotropie je
®
®
®
menšie ako pri i. v. podaní propafenónu (Pulonon , Rythmol , Rytmonorm ).
Adenozín, blokátory vápnikového kanála (verapamil, diltiazem) a digoxín sú kontraindikované pri W-P-W sy.
Blokáda vedenia AV uzla, zvýraznenie a zrýchlenie vedenia akcesómou dráhou zrýchli komorovú odpoveď
u pacientov s W-P-W sy. po fibrilácii predsiení. To môţe vyvolať kolaps. Liekom voľby je ajmalín, kt. sa
osvedčil ako iniciálne antiarytmikum pri všetkých t so širokým komplexom QRS. Digoxín ani magnézium sa
pri paroxyzme SVT uţ nepodáva.
Pri STV na podklade akcesórnej AV dráhy je RFKA metóda úspešná v 90 %. Podobne je dlhodobo
úspešná pri intervencii zameranej na tzv. pomalú AV nodálnu dráhu pri refraktérnej AVNRT, pri átriálnych
arytmiách (vrátane flutteru) ~ 60 – 80 %.
Pri symptomatickej SVT na podklade AV nodálneho reentry, refraktérnej voči antiarytmikám, u pacientov, kt.
ich netolerujú alebo uprednostňujú nefarm. kauzálne riešenie, je metódou voľby RFKA. U pacientov, kt.
odmietajú RFKA, moţno dlhodobo podávať betablokátory, blokátory vápnikových kanálov, resp. digoxín v
monoterapii alebo kombinácii. Keď arytmiu nesprevádza org. choroba srdca, moţno podávať sotalol,
propafenón alebo ajmalín.
Pri SVT s účasťou akcesórnej dráhy so symptomatickými paroxyzmami je indikovaná RFKA.
Asymptomatické formy s obrazom preexcitácie netreba liečiť aţ na pacientov s vysokým rizikom (piloti,
vodiči hromadných dopravných prostriedkov, policajti, potápači ap), kde treba th. postup zváţiť.
Pri predsieňovej tachykardii je dôleţité monitorovanie funkcie ľavej komory a prevencia
tachykardiomyopatie; definitívnym riešením ektopických („fekálnych―) predsieňových tachykardií je RFKA.
2. Nepravidelné STV – zahrňujú predsieňové extrasystoly a fibriláciu predsiení.
2.1. Predsieňové extrasystoly (PES) – sú následkom predčasného elekt. vzruchu, kt. vychádza z
ektopického predsieňového loţiska a aktivuje predsiene pred normálnym vzruchom z SA uzla. Pri veľmi
včasnej PES vzniká AV blokáda (tzv. blokovaná PES). Vlna P nemusí byť pritom na EKG zrejmá, čo sa
môţe mylne pokladať za zastavenie sínusového uzla. Menej predčasné vzruchy môţu zapríčiniť aberáciu
prevodu vzruchu na komory, kt. imituje komorovú extrasystolu. PES nemáva hemodynamické dôsledky a
nevyvoláva subjektívne ťaţkosti. Ich th. nie je potrebná. Môţu byť prejavom elekt. nestability predsiení,
môţu spúšťať paroxyzmus SVT. V takýchto prípadoch sa lieči vlastná arytmia (fibrilácia predsiení, AVNRT
atď.).
2.2. Fibrilácia predsiení (FP) – je chaotický predsieňový rytmus pozostávajúci z rýchlych depolarizácií
predsiení (> 350/min), kt. sa nepravidelne prevádzajú cez AV uzol na komory. Je dôsledkom simultánnej
existencie mnohopočetných frontov krúţivej aktivácie myokardu predsiení. O ich vzniku rozhoduje kritická
masa myokardu, predisponuje k nim zväčšenie predsiení. V niekt. prípadoch o ich vzniku rozhoduje vágovo
podmienená bradykardia v spánku, alebo pokoji. Táto forma má dobrú prognózu a obyčajne neprechádza
do chronicity. Výnimočne je príčinou FP rytmogénne loţisko v myokarde predsiení.
FP je najčastejším typom pretrvávajúcej arytmie (0,3 – 0,5 % dospelej populácie, jej incidencia sa
zvyšuje s vekom asi u > 75-r. je to 15 %). Jej príčinou sú najčastejšie org. choroby kardiovaskulárneho
systému (artériová hypertenzia, zlyhanie srdca, ischemická choroba srdca, reumatická choroba srdca,
pľúcna embolizácia a cor pulmonale chronicum). Idiopatická sa vyskytuje v 6-16 % pacientov s FP. Často
vzniká po kardiochir. výkonoch a po abúze alkoholu (akút. intoxikácia, abstinenčný sy., alkoholová
kardiomyopatia). U starších ľudí môţe byť jedinou manifestáciou subklin. hypertyreózy.
FP môţu byť paroxyzmálne (paroxyzmus spontánne sa končiacej FP), perizstujúca (paroxyzmus FP, kt.
ukončenie vyţaduje intervenciu) alebo permanentná (FP, kt. nemoţno ukončiť).

FP zniţujú výkon srdca viacerými mechanizmami: 1. asynchrónnou činnosťou predsiení a komôr (zaniká
transportná funkcia predsiení pri plnení komôr, čím zniţuje minútový srdcový vývrh o 10 – 30 %); 2.
premenlivým a nepravidelným trvaním jednotlivých srdcových revolúcií; 3. neadekvátnou chronotropiou komorovej frakveneie. Najzávaţnejšou hrozbou je však riziko tromboembolizmu.
Dg. – stanovuje sa na základe EKG (pokojového aj záťaţového, holterov-ského monitorovania) a
echokardiografie.
Na EKG sa FP prejavuje chýbaním pravidelných vĺn P, kt. sú nahradené nepravidelnou, rýchlou unduláciou
izoelekt. čiary (tzv. fibrilačné vĺnky f), najčastejšie viditeľné vo zvode V1, II, III a aVF. Frekvencia komôr je
v dôsledku iregulámeho prevodu nepravidelná, obvykle 120 – 160/min. Komorová frekvencia < 100/min u
pacienta bez negat. dromotropnej th. poukazuje na pp. závaţné postihnutie vodivého systému. Komplexy
QRS ú nezriedka rozšírené v dôsledku aberácie intraventrikulárneho vedenia, najmä ak sa striedajú dlhé a
krátke komorové cykly (tzv. Ashmanov fenomén). Séria aberovaných komplexov QRS s krátkym
intervalom R-R môţe na EKG imitovať komorovú tachykardiu. Dfdg. o aberácii vedenia svedčí najmä obraz
blokády pravého ramienka a striedanie dlhých a krátkych cyklov R-R. Frekvencia komôr > 200/min so
širokými komplexmi QRS svedčí o prítomnosti akcesórnej AV-dráhy (W-P-W sy.). Pri FP s pomalou
komorovou odpoveďou treba myslieť na akcelerovaný junkčný rytmus pri AV blokáde v dôsledku
predigitalizácie.
Echokardiografické vyšetrenie sa zameriava na kvantifikáciu rozmerov najmä ĽP (normálne < 45 mm),
prítomnosť trombov, zistenie štrukturálnej choroby srdca s osobitným dôrazom na mitrálnu chybu a
kvantifikáciu funkcie ĽK. Na detekciu trombov v ĽP je vhodnejšia transezofágová echokardiografla (TEE). K
vylúčeniu hypertyreózy starších osôb prispieva vyšetrenie hormónov štítnej ţľazy a TSH (zvýšené hodnoty
TSH pri normálnych hodnotách hormónov štítnej ţľazy).
Th. – sa delí na antiarytmickú th. s cieľom zmierniť príznaky ochorenia a eliminovať hemodynamické
dôsledky FP a na profylaktickú th. zameranú na zníţenie rizika tromboembolizmu (najmä náhlej mozgovej
cievnej príhody).
K hlavným cieľom th. FP patri: 1. nastolenie sínusového rytmu (kardioverzia); 2. prevencia paroxyzmov; 3.
kontrola komorovej odpovede; 4. prevencia tromboembolizmu.
Kardioverzia (nastolenie sínusového rytmu) moţno dosiahnuť farmakol. alebo elekt. výbojom. Ak FP trvá
< 2 d, moţno vykonať kardioverziu bez predchádzajúcej anitkoagulačnej th., ak trvá > 2 d, treba podávať
min. 2 týţd. antikoagulanciá (INR sa udrţujú na hodnotách 2,0 – 3,0). V prípade urgentnej potreby
kardioverzie pri FP trvajúcej > 2 d moţno po predchádzajúcom vylúčení trombov pomocou TEE akceptovať
účinnú antikoaguláciu heparínom.
Farmakol. verzia je úspešná aţ v 80 % prípadov, ak FP trvá < 1 r. V 55 % prípadov sa FP končí spontánne
do 24 h. Na elektívnu kardioverziu u pacientov bez org. choroby srdca sa pouţíva chinidín (max. dávka 2 g
vo forme sulfátu alebo dlhodobo pôsobiaceho glukonátu, resp. ich kombinácie). Liekmi voľby sú však
antiarytmiká triedy Ic (propafenón) a III (amiodarón a sotalol). Propafenón sa dobre toleruje, ale u pacientov s
org. chorobou srdca môţe mať proarytmický účinok. Vhodnejší je, najmä pri dysfunkcii ľavej komory,
amiodarón. Jeho výhodu je aj negat. dromotropný účinok, kt. adekvátne kontroluje komorovú odpoveď v
prípade, ţe je neúspešná kardioverzia. Má však riziko vzniku torsade de pointes (najmä u ţien), betalytikum
sotalol je vhodný u pacientov s katecholamíndependentnou FP.
Elekt. kardioverzia – (direct current cardioversion, DC CV) výbojom jednosmerného prúdu je účinná v 60 aţ
90 % prípadov. Jej nevýhodou je potreba krátkodobej celkovej anestézie. Je metódou voľby pri rýchlej
komorovej odpovedi refraktérnej voči antiarytmikám, pri hypotenzii, srdcovom zlyhaní a angina pectoris.
Farm. prevencia recidív FP – má nadväzovať na úspešnú kardioverziu. Podáva sa digoxín, najmä pri
dysfunkcii ĽK, pri idiopatickej FP (bez org. lezie myokardu) sa osvedčuje propafenón a sotalol (ten navyše
spomaľuje komorovú odpoveď). U pacientov s org. chorobou srdca a dysfunkciou ĽK je vhodný amiodarón
(200 mg/d). U chorých s dysfunkciou SA uzla a sy. tachy–bradykardie je vhodná aj kardiostimulácia.
Na spomalenie odpovede komôr pri FP slúţi digoxín. Jeho účinok sprostredkúva zvýšený tonus vágu, takţe
stráca účinnosť pri zvýšenej stimulácii sympatika, napr pri záťaţi. Preto ho treba kombinovať s blokátormi
vápnikového kanála (verapamii, diltiazem), resp. betablokátormi. Nevýhodou týchto antiarytmík je negat.
inotropný efekt, kt. znehodnocuje potenciálny úţitok zlepšenia diastolického plnenia pri spomalení odpovede

komôr. Vhodnou alternatívou je amiodarón, kt. má negat. dromotropný účinok na AV uzol.
Pri refraktérnej FP s rýchlou odpoveďou komôr je indikovaná rádiofrekvenčná katétrová ablácia (RFKA) AV
junkcie, kt. definitívne preruší prevod vzruchov na komory s potrebou následnej trvalej kardiostimulácie.
Zlepšuje funkciu ĽK (reyerzia tachykardomyopatiu). Po nej sa podávajú antiagreganciá, resp.
antikoagulanciá. Refraktérne paroxyzmálne formy FP, pri kt. sa vykoná ablácia AV uzla, treba zabezpečiť
dvojdutinovým kardiostimulátorom, optimálne s tzv. prepínacím reţimom (mode-switching) V sínusovom
rytme pracuje v reţime DDD, pri vzniku FP je sa FP automaticky deteguje a reţim sa mení na WIR (→kardiostimulácia).
Šetrnejšou nefarm. metódou je modifikácia AV vedenia rádiofrekvenčným prúdom, pri kt. sa selektívne
moduluje vstup do AV uzla tak, aby nebol schopný rýchlom prevádzať vzruchy na komory (120/min).
Prevencia tromboembolických komplikácií – riziko tromboembolizmu (pri org. postihnutí srdca 2 – 7-násobné,
pri reumatickej chlopňovej chybe aţ 17-násobné) je pri chron. FP absol. indikáciou trvalej antikoagulačnej th.
(peientan, warfarín). Indikáciu na antikoagulačnú th. pri paroxyzmálnej FP treba zváţiť individuálne, najmä pri
chlopňovej chybe, dysfunkcii ĽK a kardiomyopatiách. Pri náhlej cievnej mozgovej príhode alebo TIA zabráni
warfarín recidíve v 9 %. Odporúča sa antiagregačná th. kys. aeetylsalicylovou 100 – 200 g/d, najmä ak je
antikoagulačná th. kontraindikovaná.
C. Komorová tachykardia – KT, je zrýchlenie činnosti komôr, kt. vznikajú pod vetvením Hisovho zväzku –
na úrovni Purkyňových vláken alebo myokardu komôr.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klasifikácia komorových tachykardií
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1. Komorové extrasystoly
2. Komorová tachykardia
3. Arytmogénna dysplázia pravej komory
4. Torsade de pointes
5. Komorová tachykardia z výtokového traktu pravej komory závislá od katecholamínov
6. Fascikulárna komorová tachykardia
7. Komorová tachykardia na podklade ramienkového reentry
8. Komorový fibrilácia
9. Komorový flutter
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Komorové extrasystoly – KES, sú predčasné depolarizácie komôr, kt. vznikajú infrahisáme, sú časované
skôr ako očakávaný sínusový vzruch. Ich klin. závaţnosť je daná org. chorobu srdca (funkciou ľavej komory
a postihnutím vencovitych tepien); hodnotí sa podľa Lownovej klasifikácie.
Lownova klasifikácia závaţnosti komorových extrasystoi
Stupeň
Typ komorovej extrasystoly
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0
Bez KES
1
Sporadické, monomorfné, izolované, < 30/h
2
Časté, monomorfné, izolované, > 30/h
3a Izolované, polymorfné
3b Bigeminicky viazané monomorfné alebo polymorfné KES
4a KES v pároch (kuplety)
4b KES v salvách (> 3 za sebou nasledujúcich KES)
5 Včasné KES („fenomén R na T)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

KES sa vyskytujú často aj u zdravých osôb: > 100/d sa zisťujú v 7 – 19 %, multifokálne v 10 – 38 %, kuplety
v 1 – 4%, salvy sú však zriedkavé. Ich výskyt sa zvyšuje s vekom. Väčšinou súvisia s vyplavením
katecholamínov, resp. bradykardiou navodenou vagotóniou. U pacientov s org. poškodením srdca sú
najčastejšie podmienené zvýšeným napätím vlákien myokardu (zlyhanie srdca) alebo ischémiou, peri-, epi- a
myokarditídou, hypertrofiou myokardu, poruchami vnútorného prostredia a i. Zisťujú sa aj u pacientov s
prolapsom mitrálnej chlopne. KES môţu pochádzať z ektopického loţiska v myokarde komôr, kde vznikajú na
podklade zvýšenej alebo abnormálnej automacie, mechanizmu spúšťania alebo krúţivého vzruchu.
Klin, obraz – vyskytujú sa u pacientov s infarktom myokardu so zníţenou funkciou ľavej komory, kt je preto
hemodynamicky závaţná a prejavuje sa hypotenziou, synkopami, kardiogénnym šokom alebo edémom

pľúc; vţdy bývajú prítomné palpitácie. Pacient bez org. choroby srdca znáša KT s frekvenciou 200/min,
kým s dysfunkciou ľavej komory je hemodynamicky závaţná uţ KT 150/min. Objektívne sa zisťuje hmatný
rýchly pravidelný periférny pulz, v prípade AV-disociácie tzv. kanónové vlny na krčných jugulárnych ţilách.
Dg. – sa opiera o EKG a invazívne elektrofyziol. vyšetrenie (EFV).
V th. sa uplatňujú automatické implantovateľné kardiovertery/defjbrílátory a rádiofrekvenčná katétrová
ablácia (RFKA). RFKA je kauzálnou th. väčšiny idiopatíckých KT s > 90 % úspešnosťou, najmä pri KT
ramienkového reentry pri dilatačnej kardiqmyopatii. Je alternatívou na prerušenie pretrvávajúcich foriem
KT. Pri recidivujúcich monomorfných KT po infarkte myokardu je jej úspešnosť aţ 70 %. Chir. th. je
indikovaná pri pretrvávaní monomorfnej KT s jediným arytmogénnym substrátom (90 % úspešnosť,
perioperačná mortalita 5 %). Sama revaskularizácia odstraňuje arytmiu len výnimočne, preto je potrebná
priama eliminácia substrátu endokardiáInou resekciou, okruţujúcou endokardiálnou ventrikulotómiou,
kryoabláciou, aneuryzmektómiou, resp. ich kombináciami Pri rekurentných malígnych arytmiách s
ťaţkou org. léziou srdca môţe byť jediným východiskom transplantácia srdca.
2. Komorová tachykardia – KT, vzniká následkom aktivácie komôr zo zdroja, kt. sa nachádza v komorách. Ich
kritériom je > 6 sukcesívnych ektopických komorových komplexov s frekvenciou > 100/min; pri frekvencii <
100/min ide o idioventrikulkárny rytmus. Prítomnosť 3 – 5 komplexov sa označuje ako salva, resp. repetitívne
komorové extrasystoly. Paroxyzmálna KT sa náhle začína a náhle končí, pretrvávajúca KT trvá > 30 s
(ekvivalentom sú KT, kt. v krátkom čase vedú k synkope, hypotenzii alebo zastaveniu obehu);
nepretrvávajúca KT sa spontáne končí do 30 s. Rozoznávajú sa benígne, potenciálne malígne a malígne KT.
Morfológia komplexov QRS pri KT môţe byť: 1. monomorfná (stály tvar QRS a dĺţka cyklu); 2.
polymorfná (premenlivý tvar QRS a dĺţka cyklu); 3. torsade de pointes; 4. pleomorfná (viaceré tvary QRS s
rôznymi dĺţkami cyklu); 5. fibrilácia komôr (úplne dezorganizovaný komorový rytmus).
KT je reentrantná t. najčastejšie na podklade arytmogénneho substrátu. Čím väčšia je dysfunkcia
komory, tým väčšia je pravdepodobnosť závaţného substrátu. Pri prim. elekt. chorobách srdca substrát
chýba. KT vyvoláva spúšťací mechanizmus, kt.m môţe byť miestna depolarizácia, prúd z poranenia a
najčastejšie komorové extrasystoly (KES). Malignita KT je však viac podmienená elekt. nehomogenitqu
srdca, resp. dysfunkciou komory ako samostatnými KES, kt. sa vyskytujú aj u zdravých bez KT.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––EKG nálezy pri komorovej tachnykardii
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––• Frekvencia 150 – 180/min
• Väčšinou previdelná, moţné sú malé nepravidelnosti
• Dôkaz AV disodácie; chýbanie disociácie ju však nevylučuje
• Odpoveď komôr na sínusový impulz, kt. dosiahne AV uzol v nerefraktérnej perióde („capture beats")
• Splynuté komplexy
• Komplexy QRS širšie ako 0,14 s
• Ľavý typ alebo prevrátený ľavý typ
• Konkordantný obraz v hrudných zvodoch V1–6
• Pri pravoramienkovom bloku: vo V1 mono- alebo bifázický komplex QRS
• Trojfázový komplex QRS vo V1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Arytmogénna dysplázia pravej komory – ADPK, je vrodená kardiomyopatia s progresívnou loţiskovou
náhradou degenerovaného myokardu PK väzivom a tukom, spočiatku s typickým regionálnym a neskôr
celkovým postihnutím PK, niekedy aj ĽK s ušetrením priehradky. Beţný je familiárny výskyt s autozómovo
dominatnou dedičnosťou a neúplnou penetranciou; opísali sa aj recesívne dedičné formy. Suverénnou dg.
metódou je NMR. Ide o mladých ľudí, kt. majú KES a KTz PK (typu blokády ľavého ramienka – pozit. QRS vo
zvode I a V5–6), menej často z ĽK. Môţe ich vyvolať námaha a sprevádzajú ich synkopy, výnimočná je náhla
smrť.
Idiopatická KT z PK u mladých ľudí sa vyskytuje pri tzv. prim. elekt. chorobe srdca. Org. choroba srdca sa
nedá dokázať. Prejavuje sa sériami repetitívnych monoformných KT s frekvenciou 130 aţ 150/min,
neohrozuje na ţivota a býva rezistentná voči th. (verapamil?, sotaloi?).
KT indukovaná záťaţou a sprevádzaná synkopami, u mladých zdravých osôb sa na EKG prejaví pozit.
plochým komplexom QRS vo V5–6 vzniká v PK. Indikované sú betablokátory, príp. implantovateľný

kardioverter defibrilátor (ICD). Dfdg. treba odlíšiť KT pri aortovej stenóze, hypertrofickej kardiomyopatii alebo
ischemickej chorobe srdca, kt. má pôvod v ĽK (negat. plochý komplex QRS vo V5–6), môţe sa spájať so
synkopami a degenerovať do fíbrilácíe komôr. V th. sú indikované betablokátory, chir. korekcia alebo ICD.
Paroxyzmálna fascikulárna KT má tvar blokády pravého ramienka. Vyskytuje sa u mladých zdravých
jedincov Reaguje na verapamil.
4. Torsade de pointes – charakterizuje polymorfná t. s premenlivou morfológiou QRS a dĺţkou cyklu,
zmena elekt. osi kaţdé 1-2 s v priebehu komorovej t. Vyskytuje sa v spojení s predĺţeným intervalom QT (sy.
dlhého intervalu QT). V praxi ide častejšie o získané formy následkom elektrolytových porúch
(hypokaliémia, hypomagneziémia) alebo liekovej toxickosti (niekt. antiarytmiká, tricyklické antidepresíva,
súčasné podávanie antihistaminík a ketokonazolu, th. erytromycínom a i.). V obidvoch prípadoch ide o stav
ohrozujúpci ţivot, lebo často prechádza do fibrilácie komôr. Pri získaných formách treba vylúčiť pôsobenie
príčin a zabezpečiť urýchlenie srdcovej frekvencie, a tým skrátenie trvalej repolariázácie, napr. dočasnou
kardiostimuláciou, príp. dávkovanou infúziou s izoprenalínom. Pri podozrení na vrodenú formu (synkopy,
najmä v súvislosti s telesnou námahou, psychickým stresom alebo zľaknutím, rodinná anamnéza náhlej
smrti) sú liekom prvej voľby P-blokátory.
5. KT z výtokového traktu PK závislá od katecholamínov – vyskytuje sa u pacientov bez org. choroby
srdca a býva spočiatku asymptomatická. Na EKG je obraz ľavoramienkovej blokády s inferiómou osou.
Podmieňuje ju existencia elekt. abnormálneho arytmogénneho loţiska, obvykle vo výtokovom trakte, z kt.
sa spúšťa aktivácia mediovaná cAMP. Môţe sa prejaviť ako tzv. incensantná (hyperstimulovaná) arytmia.
Neliečené prípady môţu vyústiť do tachykardiomyopatie a srdcového slyhania. V th. sa osvedčuje verapamil
a p-blokátory, metódou voľby je však rádiofrekvenčná katétrová ablácia.
6. Fascikulárna KT – prejavuje sa na EKG blokádou predného fascikla s hraničné širokými komplexmi
QRS alebo pravoramienkovým blokom so superiórnou elekt. osou. U mladších osôb bez org. lezie vzniká
na podklade reentry v Diferenciálna diagnostika tachykardii so širokými komplexami QRS periférnou
vedení Purkyňových vlákien, obyčajne v ĽK v blízkosti zadného zväzku. U starších pacientov s org. léziou
(ischemická choroba srdca) vzniká na podklade spúšťanej aktivity. Dobre reaguje na podanie verapamilu, dá
sa definitívne odstrániť abláciou.
Diferenciálna diagnostika tachykardií so šikmými komplexmi QRS
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7. KT na podklade ramienkového reentry (KTRR) – vyskytuje sa pri dilatačnej kardiomyopatii.
Vzruch krúţi po okruhu makroreentry a vyuţíva vetvenie Hisovho-Purkyňovho systému. Stav moţno
paliatívne riešiť abláciou pravého ramienka.
8. Komorová fibrilácia (KF) – je nepravidlená chaotická komorová arytmia s veľmi rýchlym neorganizovaným šírením aktivácie komôr, kt. sa spája zastavením srdcovej činnosti. Na EKG sa prejavuje
nepravidelnými vysokofrekvenčnými unduláciami premenlivej amplitúdy. Je najčastejšie terminálnym
rytmom zachyteným počas kardiopuimonálnej resuscitácie. Najčastejšou príčnou je ischemická choroba
srdca vrátane infarktu myokardu. Predchádza jej zväčša KT, menej často predsieňová fibrilácia (pri
preexcitačnom sy. s antegrádym prevodom cez akcesomu dráhu). Môţe byť dôsledkom „degenerácie" inej t
následkom proarytmického účinku antiarytmika a i. th. Je bezprostrednou príčinou väčšiny náhlych
kardiálnych smrtí. Th. spočíva v okamţitej elekt. defibrilácii a komplexnej kardiopulmonálnej resuscitácii.
9. Komorový flutter (KFL) – je veľmi rýchla monomorfná KT (> 240/min), na EKG s pílovitými pravidelnými
vlnami; ťaţko sa odlišuje od KT. Bez intervencie sa končí do 3 – 5 min fatálne.
Benígne komorové tachykardie – sú nezotrvalého charakteru, nie sú sprevádzané významnými
hemodynamickými prejavmi a vyskytujú sa aj u úplne zdravých jedincov. Väčšinou však ide o sporadické
izolované KES, kým repetitívne formy sú zriedkavé (~ 4-5 %). Ide pp. o prim. elekt. abnormalitu lokalizovanej
oblasti myokardu, pp. na podklade spustenej aktivity alebo poruchy automatizmu. Príkladom je repetitívna
KT pochádzajúcej z výtokového traktu PK, t. j. komorové komplexy majú tvar blokády ľavého Tawarovho
ramienka a sklon elekt. osi srdca doprava. V prípade paroxyzmálnej KT treba odlíšiť arytmogénnu dyspláziu
PK, kt. býva častou príčinou exitu. Častý je pritom obraz negat. vln T vo zvodoch V1–3, príp. predĺţenie
komplexu QRS v týchto zvodoch o 110 ms s tzv. vlnou epsilón v terminálnej časti, prítomnosť neskorých
potenciálov a echokardiografický dôkaz dilatácie pravej komory alebo regionálnych zmien kinetiky.
Th. – je indikovaná len v prípade, ţe KFL vyvoláva nepríjemné príznaky. Spočíva v ubezepečení pacienta
o benígnej povahe arytmie, podávaní anxiolytík, príp. betablokátorov. Výnimočne sa podávajú antiarytmika
I. alebo aţ III. triedy. Pri symptomatických repetitívnych formách moţno na špecializovanom pracovisku
vykonať katetrizačnú abláciu arytmogénneho substrátu pomocou rádiofrekvenčného prúdu.
Potenciálne malígne komorové tachykardie – tvoria skupinu nezotrvajúcich KT (početné KES, ich dvojice
aţ behy KT trvajúce < 30 s) u pacientov s ischemickou chorobou srdca a kardiomyopatiami. Tvoria aţ 65 %
komorových arytmií. Najčastejšou príčinou je ischemická choroba srdca, najmä stav po infarkte myokardu.
Výskyt KES > 10/h tu zvyšuje riziko náhlej smrti, najmä ak je prítomná dysfunkcia ĽK a ide o repetitívne KT.
Pacienti po infarkte myokardu s izolovanými KES a ejekčnou frakciou > 50 % majú 2-r. mortalitu 7 %, v
prípade repetitívnych KT 12 %; ak sú súčasne prítomné repetitívne KT a ejekčná frakcia < 30 % je 2-r.
mortalita aţ 42 %.
Dilatačná kardiomyopatia je druhou najčastejšou príčinou prognosticky závaţných KT. Komorová ektopická
aktivita sa u nich zisťuje aţ v 90 % prípadov, pričom repetitívne KT sa môţu vyskytnúť aţ v 50 %.
Asymptomatické KT sú časté aj pri hypertrofickej kardiomyopatii, pri kt. sa vyskytujú komplexné formy KES
v 50 – 60 % prípadov, behy nezotrvalej KT v 15 – 20 %. Nezotrvalá KT ohrozuje pacienta 7-8-násobne
vyšším rizikom náhlej smrti. Zvýšený výskyt početných KES a epizód nezotrvalej KT býva aj pri artériovej
hypertenzii s hypertrofiou ĽK a pri chlopňových chybách.
Potenciálne malígne KT nemávajú závaţné hemodynamické dôsledky. Môţu však predstavovať spúšťací
faktor uvedenej ţivot ohrozujúcej KT. Antiarytmická th. nie je však u asymptomatických KT u pacientov po
infarkte myokardu indikovaná (nezlepšujue prognózu). Odporúčajú sa tu betablokátory. U pacientov s
dilatačnou alebo hypertrofickou kardiomyopatiou s dokázanými behmi nezotrvalej t. sa má uváţiť podávanie
amiodarónu.
Prognózu pacientov moţno zlepšiť spresnením identifikácie vysokého rizika (tzv. stratifikácia rizika) a
obmedzením th. len na túto skupinu. Druhým prístupom je programovaná elekt. stimulácia komôr u
pacientov s dysfunkciou ĽK a prítomnosťou komplexných foriem komorových arytmií (tzv. nezotrvalá KT) a
v prípade vyvolateľnosti zotrvalej KT i po podaní antiarytmika profylaktická implantácia kardioverteradefibrilátora.
U pacientov s nepríjemnými príznakmi (palpitácie, presynkopy atd.) je antiarýtmická th. indikovaná, ak je

dokázaná súvislosť medzi príznakmi a arytmiami (napr. pomocou ambulantného monitorovania EKG).
Podávajú sa betablokátory, príp. anxiolytiká a aţ pri neúspechu sa zvaţuje podanie antiarytmík I. alebo III.
skupiny. U pacientov s infarktom myokardu s významnou poruchou dysfunkciou ĽK sa treba vyhýbať
antiarytmikám I. skupiny (najmä liekom typu propafenónu) pre zvýšené riziko proarytmického účinku.
Malígne komorové tachykardie – rozoznávajú sa 3 typy malígnych KT: 1. fibrilácia komôr vedúca k náhlej
smrti; 2. rekurentná zotrvala KT; 3. KT typu torsade de pointes ako súčasť sy. dlhého intervalu QT.
Príčinou fibrilacie komôr je najčastejšie ischemická choroba srdca, určitý podiel tvoria kardiomyopatie,
chlopňové chyby a výnimočne sú náhle arytmické smrti u jedincov bez akéhokoľvek ochorenia srdca,
dokázateľného súčasnými vyšetrovacími metódami.
Najčastejšou príčinou zastavenia srdcovej činnosti v okamihu náhlej smrti je fibrilácia komôr na podklade
akút. ischémie a zotrvala KT, kt. degenerovala do fibrilácie komôr. Keď sa podarí fibrilujúceho pacienta s
akút. infarktom myokardu resuscitovať, jeho prognóza sa nelíši od nekomplikovaných prípadov. U
resuscitovaných obetí náhlej smrti bez infarktu myokardu je riziko recidívy aţ 30 – 40 %, preto je u nich
indikované antiarytmika brániace vyvolateľnosti arytmie, implantácia kardiovertera-defibrilátora alebo
revaskularizácia doplnená o resekciu, príp. kryodeštrukciu arytmogénneho substrátu.
Rekurentná zotrvalá komorová tachykardia – je komorový rytmus s frekvenciu > 100/min trvajúci min.
30 s alebo vedúci k hemodynamickej dekompenzácii v čase pred týmto arbitrárnym časovým limitom.
Príčinou je najčastejšie ischemická choroba srdca (~ 75 %), a to najmä stavy po infarkte myokardu,
zriedkavejšie je jej príčinou kardiomyopatia (15 %), kým zvyšok pripadá na výskyt u inak zdravých jedincov
(tzv. idiopatická KT). Tieto prípady tvoria z prognostického hľadiska výnimku, pretoţe neovplyvňujú prognózu
postihnutých a manifestujú sa prevaţne ako záchvaty palpitácií alebo ako presynkopové aţ synkopové stavy.
Inak je tento typ KT stavom ohrozujúcim ţivot, najmä pre častý výskyt závaţných príznakov (synkopy,
zlyhanie srdca) a riziko degnerácie do fibrilacie komôr. Bez adekvátnej profylaxktickej th. vznikajú
rekurenntné arytmie v priebehu 1 r. sledovania aţ v 40 % prípadov. Indikované je tu komplexné vyšetrenie
a aţ potom uváţenie príp. th.; bez neho sa nemajú paušálne podávať antiarytmika, napr. amiodarón, ako sa
to často stáva.
Klin. príznaky – závisia od typu KT, jej frekvencie, trvania a zákl. kardiopatie. Bez kardiopatie pacient dobre
toleruje frekvenciu KT 200/min, pri dysfuncii ĽK je hemodynamicky závaţná uţ frekvencia 150/min. Rýchle
KT prejavia hypotenziou, synkopou, kardiogennym šokom alebo pľúcnym edémom. Prítomné sú vţdy
palpitácie. Pulz býva rýchly, pravidelný, pri AV disociácii sa zisťujú na jugulárnych ţilách tzv. kanónové vlny.
Pretrvávajúca KT s rýchlou frekvenciou u pacienta s dysfunckiou komory je akút. ohrozujúcim stavom, kt.
vyţaduje okamţitú starostlivosť, lebo môţe degenerovať do fibrilacie komôr. Ak má pacient s KT AV
disociáciu, nie je rytmus úplne pravidelný, lebo sa môţu zjaviť občas splynuté alebo zachytené komplexy.
Po záchvate na EKG pretrváva inverzia vlny T (posttachykardický sy.). KT vzniká najčastejšie u pacientov
po infarkte, je teda hemodynamicky veľmi závaţná.
Dg. KT – stanovuje sa na základe anamnézy (napr. údaj o prekonaní infarktu myokardu, palpitáciách,
synkope, mdlobách) a EKG: kaţdú t. so širokým komplexom QRS treba pokladať za komorovú t, kým sa
nedokáţe opak.
Dfdg. t. so širokým komplexom QRS – 1. SVT s funkčnou alebo preexistujúcou ramienkovou blokádou; 2.
SVT s antegrádnym AV vedením cez akcesórnu, antidrómnu AV reentry t.; 3. komorová t.
Th. – v záchvate treba najprv odhaliť vyvolávajúci faktor a snaţiť sa odstrániť ho. Z liekov sa odporúča bolus
trimekaínu i. v. (príp. iné antiarytmikum skupiny Ib, napr. mexiletín) alebo ajmalín, prqpafenón alebo
flekainid. Pri zhoršení obehu alebo neúspechu je najúčinnejšia kardioverzia (1. výboj 100 J a zvýšenie vţdy o
100 J, príp. za striedania ďalšieho lieku a vyššieho výboja pri rezistentných). Po zvládnutí stavu treba KT
presne identifikovať a zistiť substrát (ambulantne: echokardiografia, Holter, ergometria, neskoré komorové
potenciály,
variabilita
rytmu;
v
nemocnici:
programovaná
elekt.
stimulácia,
katetrizácia,
koronaroventrikulografia).
Udrţovacia th. nepretrvávajúcieh KT u asymptomatických pacientov so zdravým srdcom (normálna ejekčná
frakcia) nie je potrebná. Pri symptomatických formách (početné KES s nepríjemnými pocitmi) sa odporúčajú
betablokátory. Pri pretrvávajúcich a rekurujúcich KT sa podávajú antiarytmika III. triedy (antiarytmika I. triedy
sa nedoporúčajú).

Pri symptomatických KT so synkopami alebo zníţenou funkciou komory sa má pátrať po org. arytmogénnom
substráte a príp. ho odstrániť (aneuryzektómia, bypass, chlopňová protéza, v krajom prípade transplantácia
srdca). Vo vybraných prípadoch sa skúša vysokofrekvenčná ablácia komorového loţiska po EKG zmapovaní
alebo intraoperačnom mapovaní pri kardiochir. výkone (napr. by-pass) so subendokardiálnou resekciou
arytmickej cesty. Pri malígnych (synkopujúcich) KT a u pacientov s preţitým zastavením srdcovej činnosti s
neoperovateľným substrátom je indikovaný implantovateľný kardioverter-defibrilátor (ICD). Pri
kardiomyopatiách sú lepšie výsledky ako pri ischemickej chorobe srdca. Vhodný je aj pri prim. elekt.
chorobe srdca. Zabezpečenie cielenou antiarytmickou th. býva potrebné aj v týchto prípadoch. Antiarytmika
sú indikované pri nemoţnosti pouţiť ICD (nesúhlas pacienta, chir. alebo technické komplikácie), pri potrebe
častých výbojov, u nesynkpujúcich pacientov. Vykonáva sa na základe výberu antiarytmickým testovaním
(Holter alebo programová elekt. stimulácia), príp. kombinačnou antiarytmickou th. Pri arytmiách viazaných
na katecholamínovú stimuláciu (námaha, emócie, ischémia) sa osvedčujú betablokátory, sotalol, príp.
amiodarón.
Bidirekcionálna komorová tachykardia je zriedkavá, sprevádza ťaţké kardiopatie s digitalisovou
intoxikáciou. Charakterizuje ju blok pravého ramienka a striedanie blokády predného a zadného fascikla. Je
pp. vyvolaná abnormálnym automatizmom v spoločnom kmeni ľavého ramienka a alternujúcim vedením v
obidvoch zväzkoch ľavého ramienka. Zjavuje sa v krátkych záchvatoch a môţe prejsť do fibrilacie komôr.
Defibrilácia nízkou energiou je vzhľadom na intoxikáciu digitalisom poslednou metódou th.
tachykinín – polyeptid nachádzajúci sa v ţivočíšnych tkanivách, so 4 – 5 koncovými aminokyselinami ;
vyvoláva hypotenziu, kontrakciu hladkých svalov a sekréciu slín.
tachylalia, ae, f. – [tachy- + g. lalein bľabotanie] tachylália, tachyfémia, zrýchlená reč, zrýchlenie tempa reči
aţ k nezrozumiteľnosti.
tachylógia – [tachylogia] tachyfrázia.
tachyphagia, ae, f. – [tachy- + g. fagos hltať] tachyfágia.
tachyph(r)asia, ae, f. – [tachy- + g. f(r)asis reč] tachyf(r)ázia, zrýchlená reč.
tachyphrenia, ae, f. – [tachy- + g. frén bránica, myseľ] tachyfrénia.
tachyphyllaxis, is, f. – [tachy- + %.fylaxis ochrana] tachyfylaxia.
tachypnoe, es, f. – [tachy- + g. pnoé dýchanie] zrýchlené dýchanie. Je fyziol. pri telesnej námahe al.
rozrušení, patol. príčiny sú podobné ako pri dýchavici (→dyspnoe), kt. sa často spája s ťaţšou pľúcnou al.
srdcovou chorbou. .
tachypsychia, ae, f. – [tachy- + g. psýché duša] zrýchlenie myšlienkových procesov. Vyskytuje sa najmä pri
mánii, po uţívaní niekt. farmák al. drog, al. je zvonka podminenená významnou udalosťou. Op.
bradypsychizmus.
®

Tachyrol (Duphar) – regulátor hospodárenia vápnikom; dihydrotachysterol.
tachyskop – prístroj na skúšky pozornosti rôznej konštrukcie; exponuje v rýchlom slede obrázky predmetov,
písmen a i.
tachysterol – (6E,22E)-9,10-sekoergosta-5(10), 6,8,22-tetraen-3-ol, C28H44O, Mx 396,63; pripravil sa
oţiarením UV lúčmi z ergosterolu a lumisterolu (Windaus a spol., 1932);
jeho dihydroderivát sa nazýva dihydrotachysterol; →vitamín D.

Tachysterol

®

Tachystin gtt (Chauvin Ankerpharm GmbH, Rudolfstadt) – Dihydrotachysterolum 1 mg (0,1 %) v 1 ml (= 24
kv.); →vitamín D, regulátor vápnika.
tachyuria, ae, f. – [tachy- + g. úron moč] tachyúria, chorobne zrýchlená tvorba moču a jeho časté

vylučovanie.
®

TAI-284 – antiflogistikum, antipyretikum; →klidanak.
®

Taicelexin (Taiyo) – polosyntetické cefalosporínové antibiotikum; →cefalexín.
Taidecanone

®

(Taiyo) – kardioprotektívum; →ubichinón.

taijin kyofusho – antropofóbia Japoncov viazaná na jap. kultúru. Ide pp. o heterogénnu skupinu porúch. Môţe ísť
o paranoidnú schizofréniu, paranoidnú osobnosť, fobickú neurózu a i. Satomura (1978) ju pokladá za variant
bludu senzitívnej vzťahovačnosti (Kretschmerovho typu). Zákl. príznakom je patol. strach zo seba vo vzťahu
k iným osobám. Pacient je neistý, váhavý v prístupe k iným osobám, svoj stav si uvedomuje ako zaťaţujúcu
poruchu.
tajnosnubné rastliny – Cryptogamae. Zastar. pomemovanie výtrusných raslín, lebo spočiatku sa pri nich
nepoznalo pohlavné rozmnoţovanie a nezistili kvety. Najvyššie organizované z nich →papraďorasty sa
označovali ako tajnosnubné cievnaté (Cryptogamae vasculares).
®

Taka-Amylase (Parke, Davis) – amyláza; →takadiastáza.
®

Takacillin (Torii) – antibiotikum; →lenampicilín.
taka-diastáza – alfaamyláza, amylolytický enzým. Je to belavoţltý veľmi hygroskopický prášok, kt. mení
450-krát väčšiu hmotnosť škrobu na maltózu. Ide o puriflkovaný multienzým produkovaný kmeňom Aspergillus
oryzae (Ahl.) Cohn., Aspergillaceae, kt. rastie na sterilizovaných pšeničných otrubách alebo ryţových
šupkách .Má vyše 20 enzýmových funkcií. Na rozdiel od sladovej diastázy štiepi aj proteíny a tuky. Uplatňuje
sa pri konverzii škrobu na cukor pri výrobe wisky a v Japonsku pri príprave národného nápoja sake.
Indikácie – dyspeptický sy. rôznej etiológie (najmä pri poruchách trávenia škrobovín, strukovín,
ovocia a zeleniny), obmedzenie meteorizmu pred chir. výkonom a v pooperačnom období.
Kontraindikácie – precitlivenosť na účinnú látku.
Neţiaduce účinky – alergické koţné reakcie, rinitída, kašeľ, zriedka laryngospazmus.
Dávkovanie – 100 – 300 mg 3-krát/d.
®

Prípravky – Orenzym® dr. (Slovakofarma, Taka-Amylase®). Kombinovaný prípravok — Nortase cps.
(Asche) obsahuje rizoilipázu 125 mg (enzýmová aktivita 7 kU FIP LPS) + Aspergilli oryzae extractum 100 mg
(enzýmová aktivita AMS 700 U FIP AMS) + brinázu (enzýmová aktivita 10 kU FIP proteázy) v 1 tob.
Takaharova choroba – [Takahara, Shigeo, jap. otorinolaryngológ 20. stor.] symptomatická forma
akatalazémie; charakterizujú ju ulcerácie a gangrény.
®

Takamina – sympatikomimetikum; →adrenalín.
Takanarumin

®

(Takata) – antiurolitikum; →alopurinol.

Takata, Maki – (*1892) jap. patológ, pôsobil v Kobe. R. 1925 opísal spolu s jap. patológom Arom Kiyoshim
(*1894) reakciu na globulín; Takatova-Arova reakcia; →testy.
®

Takaton – narkotické analgetikum; →dimetyltiambutén.
Takayasuova choroba – [Takayasu, Mikito, 1860 – 1938, jap. chir.] syn. arteriitis temporalis, bezpulzová
choroba, obrovskobunková →vaskulitída (arteritída), sy. oblúka aorty, Martorellov-Fabréov sy. Vyskytuje sa
u ţien fertilného, najmä mladšieho veku. Postihuje aortu a hlavné tepny, kt. z nej odstupujú, najmä tepny
oblúka aorty zásobujúce hlavu a hornú končatinu.
Klin. obraz – býva väčšinou plazivý, v popredí príznakov je únava, malátnosť, mylagie, prchavé artralgie.
Manifestácia sa začína febrilným stavom s celkovou schvátenosťou, ostatné príznaky závisia od postihnutia
tepien zásobujúcich príslušnú oblasť (klaudikácie). Postihnutá je najmä oblasť odstupu hlavných tepien z
aortálneho oblúka, ale aj v iných lokalitách (aa. renales). Pri postihnutí odstupu artérií z oblúka aorty si
pacientky sťaţujú na závraty, kolapsové stavy, súčasné postihnutie aa. renales má za následok
hypertenziu refraktému voči beţnej th.
Dg. – opiera sa o klin. obraz; pri meraní TK a hmataní pulzu je zistiteľný rozdiel. Pri rozdiele TK medzi
hornými končationami >2,7 kPa (> 20 mm Hg) na jednej z horných (ale aj dolných) končatín je aj oslabený,
príp. nehatateľný pulz. Arteriograficky sa zisťuje zúţenie aţ obliteráda veľkých ciev, niekedy s prítomnosťou

fokálnych aneuryziem segmentárneho charakteru. Nápadne rýchla je sedimentácia krviniek (> 80/h),
prítomná je mierna anémia a leukocytóza. Hodnoty IgG, IgM i IgA sú zvýšené, výskyt autoprotilátok nie je
obvyklý.
Th. – indikovaná je kombinovaná imunosupresívna th., a to prednizón s cyklofosfamidom. Pri izolovanom
postihnutí aa. renales treba uvaţovať o angioplastike (perkutánna angioplastika al. bypas). Prognóza
choroby je závaţná, hrozí krvácanie do CNS, zlyhanie obličiek.
Takelan

®

(Takeda) – antibiotikum účinné proti dyzentérii ošípaných; sedekamycín.
®

Takesulin (Takeda) – antibiotikum; cefalosporínové antibiotikum; cefsulodín.
takizolit – minerál, kremičitan hlinitý
takrín – l,2,3,4-tetrahydro-9-akridínamín, C13H14N2, Mľ 198,26; centrálne pôsobiaca acetylcholínesteráza,
aktivátor kognitívnych funkcií, antidótum kurare, stimulans respirácie (hydrochlorid
®
®
C13H15CIN2 (Romotal , THA ).
Takrín

takt – sociálna inteligencia. Ide o schopnosť chápať a prispôsobovať sa pocitom a názorom iných ľudí. Taktné
konanie = spoločenská slušnosť. V podstate ide o inštitucionalizovaný klam určený prim. na ušetrenie citov
inej osoby. Taktné správanie je sociálnym záväzkom dospelých a starosťou o city iných osôb a je tým
faktorom, kt. činí zo spoločenskej lţi spoločenskú akceptáciu.
Taktic

®

(Boots) – akaricídum, insekticídum; →amitraz.

taktilný – [tactilis] hmatový.
Taktilná asymbólia – neschopnosť identifikovať objekt, aj keď je zachovaná morfognózia a hylognózia. Ide
o špeciálny druh sémantickej agnózie. Je to jedna z foriem astereognózie (stereoagnózie).
®

Takus (Montedison) – stimulans sekrécie ţalúdkovej šťavy, analóg cholecystokinínu;
ceruletid.
tal. – farm. skr. l. l. talis takýto, taký veľký.
®

Talacen – kombinácia oentazocínhydrochloridu s acetaminofénom.
®

Taladren (Malesci) – diuretikum; kys. etakrynová.
talalgia, ae, f. – [tal- + g. algos bolesť] bolesť členka a päty. Príčinou t. môţu byť: 1. statická porucha (pes varus
alebo valgus); 2. osteoartróza; 3. zápalové reumatické choroby (Reiterova choroba, ankylozujpca
spondylartritída, psoriatická artropatia); 4. dna.
talam/o- – prvá časť zloţených slov z g. thalamos talamus.
talamencefalón – [thalamencephalon] →diencefalón.
talamická bolesť →bolesť, kt. vzniká najčastejšie pri lézii paramediálneho a ventrolaterálneho oddielu
talamu. T. b. môţe vznikať ihneď po inzulte, ale aj niekoľko mes. ba aj rokov po ňom. Má pichavý, pálivý
charakter, príp. sa opisuje ako pocit horúčavy, a to na kontralaterálnej polovici tela. Častá býva alodýnia.
Stres a dotyk postihnutých oblastí môţu zhoršiť t. b. Príleţitostne sa zjavujú mimovôľové príp. bolestivé
pohyby postihnutej polovice tela. T. b. patria k naťaţšie ovplyvniteľným bolestiam. Beţné analgetika sú
neúčinné, morfín bolesti zmierňuje len asi v 20 %. Liekom 1. voľby sú noradrenergické antidepresíva, ako je
amitryptilín., kt. pôsobia zmenou vnímania bolestí. S th. treba začať čo najskôr. V prípade neúspechu je
vhodná kombinácia iných liekov, ich úspech však nie je zaručený.
talamická ruka – anomália drţania ruky pri talamickom sy. s pronáciou predlaktia, flexiou ruky a prstov v
základných kĺboch a extenziou prstov v ostatných kĺboch.
talamický syndróm – Déjérinov-Roussyho sy.; →talamus.
talamokortikálny – [thalamocorticalis] týkajúci sa lôţka (talamu) a mozgovej kôry.
talamolentikulárny – [thalamolenticularis] týkajúci sa lôţka (talamu) a šošovkovitého jadra mozgu.
talamoparietálny – [thalamoparietalis] týkajúci sa lôţka (talamu) a parietálneho laloka mozgu.
talamospinálny – [thalamospinalis] týkajúci sa lôţka (talamu) a miechy.

talamnostriátový – [thalamostriatus] týkajúci sa lôţka (talamu) a prúţkovaného telesa v mozgu.
talamotómia – [thalamotomia] stereotaktická operácia s termokoaguláciou jadier talamu pomocou
stereotaktického zariadenia. Vykonáva sa pri neovplyvniteľných bolestiach, napr. anaesthesia dolorosa,
zosterových neuralgiách, fantómových bolestiach, kauzalgii, bolestiach pri karcinóme. Ku komplikáciám
patrí lézia pyramídových dráh, dyzestézie, ataxia, apatia. Mediálna t. je psychochirurgický výkon, kt.
spočíva v utvorení malej lezie v dorzomediálnom jadre talamu, kt. odstraňuje úzkosť, emočnú
hyperreaktivitu pri psychózach a odsedantno-kompulzívnych stavoch (Speigela spol.).
talampicilín – syn. yamacilín; ftalidyl-D--aminobenzylpeniilinát; l,3-dihydro-3-oxo-l-izobenzofuranylester kys. 6[(aminofenylacetyl)amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-l-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylovej, C24H23N3O6S, Mr 481,52;
ftalidy lový ester ampicilínu, antibiotikum (BRL-8988; hyd®
®
®
rochlorid C24H24ClN3O6S – BRL 8988 , Talat , Talpen ).
Talampicilín

talamus – [thalamus, starší názov thalamus opticus] lôţko, ovoidná vyvýšenina v medzimozgu;
→diencephalon. T. je viditeľný z jeho dorzálnej strany. Vonkajší okraj t naznačuje brázda, stría terminalis,
kt. oddeľuje od vypuklého ncl. caudatus, kt. patrí uţ do telencefala. Presvitá v nej v. thalamostriata. Mediálny
okraj t. má biely prúţok, stría medullarís thalami, na kt. sa upína strop III. komôr, lamina tectoria ventrículi
tertii, s kt. zrastá z povrchu cievnatá pia mater, čím vzniká tela choroidea ventrículi III. V nej sa nachádzajú
plexus choroideus.
Rostrálne je t. mierne vyvýšený do tuberculum rostrale (anterius). Okcipitálny koniec t. tvorí val pulvinar
thalami, pod kt. sú 2 hrbolčeky: corpus geniculatum med. (spojené so zadnými hrbolčekmi štvorhrbolia
pomocou brachium colliculi caudalis) a corpus geniculatum lat (bazálne spojené s tractus opticus, vzadu
súvisí s brachium colliculi rostralis s prednými hrbolčekmi štvorhrbolia).
Na frontálnych rezoch má t. zaoblené štvorboký tvar. Mediálna strana je skoro rovná a rozprestiera sa od
stria medullarís po sulcus hypothalamicus, je privrátená do III. komory.
Po dorzálnej strane t. prebieha tenká taenia choroidea, kt. rozdeľuje dorzálnu stranu t. na 2 zóny: 1. uţšiu
vonkajšiu (laterálnu) zónu t. kryje tenká stena telencefalu (lamina affíxa thalami), a to od taenia choroidea po
stría terminalis; 2. širšiu vnútornú (mediálnu zóna t od taenia choroidea po stria medullaris thalami a je voľná.
Laterálna strana t. je privrátená k pásu bielej hmoty, capsula interná, kt. oddeľuje! od bazálnych ganglií
telencefala a obsahuje zväzky kortikofugálnych a kortikopetálnych dráh. Ku capsula interná je privrátené
stratum reticulare thalami, oddelené od t. tenkou lamelou bielej hmoty, lamina medullarís lateralis thalami, kt.
vzniká tým, ţe tu idú vlákna z capsula interná do t. a naopak.
Bazálne sa tenké stratum reticulare rozširuje do širšieho sivého pásika, zóna incerta (ncl. zonae incertae).
kt. sa pokladá za najkraniálnejšiu časť formatio reticularis, zasahujúce sem z mezencefala. Do zóna
incerta odbočujú z capsula interná kolaterály kortikospinálnych a kortikobulbárnych dráh. Úzky pásik bielej
hmoty, kt. oddeľuje bazálnu plochu t. od zóna incerta, sa nazýva Forelovo políčko H\. Obsahuje vlákna
fasciculus thalamicus rôzneho pôvodu: rubrotalamické, cerebelotalamické, palidotalamické, talamopalidové a
talamostriátové (určené najmä pre putamen).
Pod zóna incerta je ďalší biely pásik oddeľujúci zóna incerta od sivej hmoty, kt. uţ patrí k hypotalamu, tzv.
ncl. hypothalamicus Luysi. Pásik bielej hmoty medzi zóna incerta a ncl. hypothalamicus je Forelovo políčko
H2. Obsahuje vlákna fasciculus lenticularis, a to palidotalamické, palidohypotalamické a skríţené dráhy
palidotegmentové. Mediálne sa políčko H1 a H2 spájajú do Forelovho poľa, v kt. je skupinka buniek ncl.
campi Foreli, kt. tvorí rostrálnu časť tegmentového retikulárneho jadra mezencefala.
Na rezovej ploche t. sú voľným okom viditeľné biele lamely, kt. rozdeľujú sivú hmotu t. na niekoľko
jadier. Rostrálne je ncl. rostralis (podmieňuje na hornej ploche t. tuberculum rostrale).
Hlavná biela lamela, lamina medullaris mediaíis, sa zanára do t. zhora a oddeľuje tým ncl. medialis
thalami a ncl. lateralis thalami. Dorzobazálne sa táto lamela vidlicovito štiepi a ohraničuje tým tzv.
centrum medianum Flechsigi, kt. má na reze kosákovitý tvar.
T. je nespočetnými vláknami spojený s mozgovou kôrou a bazálnymi gangliami telencefala, a to
talamokortikálnymi i kortikotalamickými. Umelo moţno z tohto vláknenía izolovať 4 kompaktné zväzky,

vejárovito sa rozširujúce do mozgovej kôry, styli s. pedunculi thalami: 1. stylus frontalis (ant), kt ventrálnou
časťou capsula int. ide do kôry čelového laloka; 2. stylus parietalis (sup.), kt. smeruje najmä do zadného
centrálneho závitu a jeho okolia; 3. stylus basialis (inf.), kt. vedie ku kôre temporálneho laloka a bazálnym
gangliám; 4. stylus occipitalis (post.), kt. ide do kôry okcipitálneho laloka a obsahuje aj vlákna z corpus
geniculatum lat. (a tým posledný neurón zrakovej dráhy, kt. ide do kôrovej zrakovej oblasti).

A Mediánny rez medzimozgom
a okolitými útvarmi

B Frontálny rez talamom
a priľahlými útvarmi

C Frontálny rez talamom a priľahlými útvarmi

Obr. Talamus I. 1 – ventriculus tertius (III. mozgová komora; diencefalický oddiel komorového systému mozgu, siaha od
lamina terminalis k začiatku aquaeductus mesencephali, A,C); 2 – sulcus hypothalamicus (pozdĺţna brázda v stene III.
komory od foramen interventriculare po vchod do akveduktu, oddeľuje dorzálny a yentrálny talamus, A); 3 – foramen
interventriculare (spojenie medzi III. a bočnou komorou za predným ohybom fornixu); 4 – recessus opticus (záliv III. komory
nad chiasma opticum, A); 5 – recessus infundibuli (vychlípka III. komory do infundibula, A); 6 – recessus pinealis (malý
záliv III. komory zasahujúca čiastočne do epifýzy, A); 7 – recessus suprapinealis (záliv III. komory medzi stropom a
epifýzou, A); 8 – tela choríoidea (tenký úzky strop III. komory s plexus chorioideus ventriculi III, B,C); 9 – taenia thalami
(línia vonkajšieho pripojenia stropu III. komory pozdĺţ stria medullaris thalami, B,C); 10 – plexus choroideus (párový, silne
cievnatý, klkovitý val, kt. visí zo stropu III. komory pokračuje stenou foramen interventriculare do plexus chorioidei bočných
komôr, B,C); 11 – sectiones thalami et metathalami (rezy talamom a metatalamom); 12 – ncl. reticulatus (reticularis)
thalami (tenká vrstva jadier pri talame medzi zadným ramenom capsula int. a lamina medullaris ext. thalami; dostáva
prívody z celej mozgovej kôry, glóbus pallídus a formatio reticularis kmeňa a vysiela vlákna do formatio reticularis
mezencefala a talamu, B); 13 – ncl. anteriores thalami (skupiny jadier v prednej časti talamu; dostávajú prívody z tr.
mamillothalamicus a majú spojenia s gyrus cinguli); 14 – ncl. anterodorsalis (anterosuperioŕ)(úzka platnička buniek vpredu
hore, B); 15 – ncl. anteroventralis (ant.inf.)(h\ayné z jadier prednej skupiny, B); 16 – ncl. anteromedialis (malý zvyšok jadier
mediálne a pod ncl. anteroventralis, B); 17 – ncl. mediani thalami (súborný názov pre ďalšie 3 jadrá, kt. leţia úplne
mediálne, väčšinou tesne pod ependýmom); 18 – ncl. paraventriculares ant./post. (skupiny buniek v stene III. komory s
neurosekrečnou funkciou (vazopresín, angiotenzín II, renín, C,D,E); 19 – ncl. rhomboidalis (tvorí často adhaesio
interthalamica, D); 20 – ncl. reuniens (rozprestiera sa 5d predného konca tuberculum ant. aţ do stredu adhaesio
interthalamica, na kt. sa môţe zúčastňovať, ak je utvorená; chýba u 28 % muţov a 14 % ţien, D); 20a – ncl. parataenialis
thalami Qsóro medzi stria medullaris thalami, ncl. anterodorsalis a ncl. paraventriculares; spracúva čuchové podnety); 21 –
ncl. mediales thalami (jadra mediálne od lamina medullaris med. so spojením k ďalším jadrám talamu a do kôry čelového
laloka hemisféry); 22 – ncl. medius dorsalis (hlavné jadro tejto skupiny, C, D); 23 – lamina medullaris int/ext. (vrstvy bielej
hmoty, vnútorné z nich má tvar písmena Y a delí jadrá talamu na prednú, mediálnu a laterálnu skupinu, vonkajšia lamina
je navonok pri capsula int., B); 24 – ncl. reticulares (intralaminares thalami)(jadrá uloţené v laminae medullares,
zodpovedajú retikulámej formácii ako integračné jadrá); 25 – ncl. centromedianus (najväčšie jadro tejto skupiny so spojením s
corpus striatum, hypotalamom a i., E); 26 →ncl. paracentralis (leţí laterálne od ncl. centromedianus v lamina medullaris int,
C,D); 27 – ncl. parafascicularis (leţí mediálne od okdpitálnej oblasti ncl. centromedianus, E); 28 – ncl. centralis lat. (leţí najprv

dorzolaterálne, potom mediálne od ncl. centromedianus, E); 29 – ncl. centralis med. (leţí v dolnom mediálnom konci lamina
medullaris int.); 300.1 – ncl. ventrales thalami; 300.11 – ncl. pulvinares

A Jadrá a dráhy talamu

B Frontálny rez talamom a subtalamom

C Corpora geniculata a mozgový kmeň pohľad sprava zozadu

Obr. Talamus II. 1 – ncl. ventrales (ventrolaterales) thalami (jadrá laterálne od lamina medullaris med., B); 2 – ncl. lat.
post (oblasť buniek medzi pulvinar a ncl. lat. dorsalis; má spoje s parietálnym lalokom hemisféry, A); 3 – ncl. lat. dorsalis
(oblasť laterálnej skupiny uloţený vpredu hore, spája sa so zadnou cingulámou oblasťou a s dolnou časťou parietálneho
laloka, A); 4 – ncl. ventralis ant. (leţí vpredu a má spoje s intralaminámymi jadrami, s glóbus pallidus, ncl. dentatus a
obojstranne s gyrus ventralis a s poľom pred ním; má význam pri Parkinsonovej chorobe, A); 5 – ncl. ventralis intermedius
(leţí za ncl. ventralis ant., je prepájacím miestom medzi mozočkom, ncl. ruber a motorickou kôrou, A); 6 – ncl. ventralis
med. (neostro ohraničená skupina buniek, leţí pred ncl. ventrales posteriores, A); 7 – ncl. ventrales posteriores (súborný
názov pre nasledujúce 2 jadrá); 8 – ncl. ventralis posterolateralis (laterálna časť ncl. ventrales post., pri jíma lemniscus
med. a tr. spinothalamicus a odovzdáva podnety do gyrus postcentralis cestou tr. thalamocorticalis, A); 9 – ncl. ventralis
posteromedialis leţí medzi ncl. centromedianus a ncl. entralis posterolateralis a prijíma lemniscus trigeminalis, A); 10 –
ncl. dorsales (posteriores) thalami (súborný nzov pre ďalšie 3 zloţky talamu); 11 – ncl. pulvinares (zadný úsek jadier
talamu, začína sa pri habenulách, dostáva prívody zo zrakovej a sluchovej dráhy a ďalších jadier talamu a spája sa o. i.
so zrakovou kôrou a optickými a sluchovými porovnávacími centrami, A);

12 – ncl. corporis geniculati) lat. (pars

dorsalis) (dorzálne jadro v corpus geniculatum lat., súčasť zrakovej dráhy, A); 13 – ncl. corporis geniculati) med. (pars
cŕorsa//sj(malobunkové jadro v corpus geniculatum med., A); 14 – sectiones metathalami (rezy metatalamom); 15 – ncl.
corporis geniculati lat. (pars ventralis)(malá skupina buniek pri corpus geniculatum lat. s vláknami sietnice, časť dráhy
reflexu na svetlo, C); 16 – ncl. corporis geniculati med. (pars ventralis)(vlastná sluchová zloţka jadra corpus geniculatum
med., C); 17 – ncl. subthalamicus corpus Luysi, leţí medzi dolným koncom capsula internma a zóna incerta; je klin. dôleţitý
svojím obojstranným spojením s glóbus pallidus, B); 18 – ncl. reticulares thalami (vrstva roztrúsených jadier sivej hmoty na
vonkajšej strane talamu, medzi lamina medullaris ext. a capsula int., B); 19 – zóna incerta (bazálne pokračovanie ncl.

reticularis thalami; je vradená do spojenia glóbus pallidus s tegmentum mesencephali, B); 20 – ncl. regionum H, H1 et H2
(roztrúsené nervové bunky v zodpovedajúcich Forelových poliach; pole H leţí mediálne od zóna incerta a pred ncl. ruber,
pole H1 medzi talamom a zóna incerta a pole H2 medzi zóna incerta a ncl. subthalami cus, B); 21 – tractus et fasciculi
thalamici (dráhy talamu); 22 – lemniscus lat. (sluchová dráha, kt. ide do corpus geniculatum med., A); 23 – lemniscus med.
(druhé neuróny dráh zadných povrazcov, kt. prichádzajú do ncl. ventralis posterolateralis, A); 24 – lemniscus spinalis
(dráha bolesti idúca do ncl. ventralis posterolateralis, A); 25 – lemniscus trigeminalis (vlákna zo senzitívnych jadier
trojklanného nervu; idú do ncl. ventralis posteromedialis, A); 26 – brachium colliculi inferioris (zvonka viditeľné spojenie
medzi colliculus inf. a corpus geniculatum med., C); 27 – radiatio acustica (úsek sluchovej dráhy z corpus geniculatum
med. do gyri temporales transversi; idú okcipitálnou časťou zadného ramena capsula interná, A); 28 – brachium colliculi sup.
(zvonka viditeľné spojenie medzi corpus geniculatum lat. a colliculus sup.; tade sa pripájajú časti zrakovej dráhy na
extrapyramídové riadenie pohybov); 29 – radiatio optica Gratioleti (kôrový zrakový zväzok, koncový úsek zrakovej dráhy, kt.
vyţaruje z corpus geniculatum lat., ide k okdpitálnej časti zadného ramena capsula interná a okolo zadného postranného rohu
mozgovej komory do zrakovej kôry, A); 298.13 – ncl. ant thalami; 298.28 – ncl. centralis med. thalami

Na talame moţno rozlišovať fylogenetický starší ventrálny t. (palaeothalamus) a mladší cforzáfny t.
(neothalamus). Obidva oddeľuje v embryovom období brázda, kt. prebieha na komorovej ploche t. (sulcus
thalamicus s. diencephali medius), kt. však skoro zaniká. Ventrálny t. dostáva vlákna najmä spinotalamické,
bulbotaíamické a zo senzitívneho jadra n. trigeminus. Vysiela vlákna do širokých oblastí mozgovej kôry, najmä
zadného centrálneho závitu a jeho okolia. Dorzálny t. nemá priame spinotalamické ani bulbotalamické spojenia,
ale dostáva vlákna z ventrálneho t. a hypotalamu. Je taktieţ spojený so širokými oblasťami mozgovej kôry,
najmä frontálneho laloku. U človeka je dorzálny t. mohutne vyvinutý.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehľad talamických jadier
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ncl. anteriores thalami
• ncl. anterodorsalis (anterosuperior)
• ncl. anteroventralis (ant.inf.)
• ncl. anteromedialis
2. ncl. mediani thalami
• ncl. paraventriculares ant./post.
• ncl. rhomboidalis
• ncl. reuniens
• ncl. parataenialis thalami
3. ncl. mediaies thalami
• ncl. medius dorsalis
4. ncl. reticulares (šntralaminares thalami)
• ncl. centromedianus
• ncl. paracentralis
• ncl. parafascicularis
• ncl. centralis lat.
• ncl. centralis med.
5. ncl.ventrales (ventrolaterales) thalami
• ncl. lateralis post.
• ncl. lateralis dorsalis
• ncl. ventralis ant.
• ncl. ventralis intermedius
• ncl. ventrales posteriores (ncl. ventralis posterolateralis et ncl. ventralis
posteromedialís
5. ncl. dorsales thalami
• ncl. pulvinares
• ncl. (corporis geniculati) lat. (pars dorsalis)
• ncl. (corporis geniculati) med. (pars dorsalis)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Funkcie talamu – t. je centrálna subkortikálna zberná a prepájacia stanica pre všetky senzitívno-senzorické
podnety prichádzajúce z vonkajšieho a vnútorného prostredia do kôry hlavného mozgu (brána vedomia). Je
dôleţitým samostatným koordinačným centrom, v kt. sa uskutočňuje rozčlenenie exteroceptívnych (dotykových, bolestivých, termických) podnetov na somatotopické projekcie v špecifických jadrách. Všetky nervové
vlákna, kt. vedú taktilné a termické vnemy, musia prejsť talamom. Preto sa talamus označuje ako „brána
vedomia". Proprioceptívne podnety (chuťové, viscerálne, rovnováţne) smerujú do nešpecifických jadier t,

kde nadobúdajú afektívne zafarbenie (ovplyvňujú náladu ap.). V spojení s extrapyramídovým systémom sa t.
zúčastňuje na vzniku motorických reakcií a psychoreflexov, napr. obrannej reakcii, únikovej reakcii a prenose
bolestivých podnetov.
Pod pojem metatalamus sa predtým zahrňovali 2 malé hrbčeky pod pulvinar thalami, a to corpus
geniculatum laterale et mediale.
Corpus geniculatum laterale je bazálne spojené s tr. opticus, vzadu súvisí pomocou brachium colliculi
rostralis s prednými hrboľmi štvorhrbolia. V ňom sa končí väčšina vlákien tr. opticus, takţe ide o prím. zrakové
centrum. Skladá sa zo 6 vrstvičiek sivej hmoty, oddelených páskami bielej hmoty. Jeho vlákna sa vetvia v
bielych laminách. Z povrchových 4 sivých vrstvičiek (obsahujúcich drobné bunky) sa začínajú vlákna idúce do
mozgovej kôry. Z 2 sivých hlbokých vrstvičiek (obsahujúcich väčšie bunky) idú vlákna do colliculi rostrales, a
to priamo alebo prostredníctvom area praetectalis a tectum mesencephali. Z corpus geniculatum lat. sa
začína vláknenie tzv. radiatio optica (Gratioletov zväzok)., kt. ide dozadu do okcipitálneho laloka do zrakovej
kôry v okolí sulcus calcarinus.
Corpus geniculatum mediale je spojené so zadnými hrbolčekmi štvrhrbolia pomocou brachium colliculi
inferioris. Je to preraďovacia stanica sluchovej dráhy. Dostáva vlákna z jadier n. cochleae (lemniscus
medialis) a je spojené so sluchovou dráhou temporálneho laloka (gyri temporales transversi).
Epitalamus je oblasť pri dorzálnom okraji stropu III. komory a patria k nemu trigona habenuklarum,
commissura habenularum a corpus pineale.
Trigona habenularum sú trojhranné políčka, ku kt. spredu prichádzajú striae medullares thalami. Obidve
trigona spája naprieč commissura habenularum. Pod ňou, proti priesvitu III. komory a nad vchodom do
aquaeductus mesencephali, je uloţená commisura posteríor cerebrí (caudalis) ako naprieč poloţený oblý
valček. Obsahuje: 1. vlákna z palida do ncl. reticularis tegmenti druhej strany; 2. vlákna z palida do ncl.
Darkševiči a do ncl. interstitialis; 3. vlákna spájajúce obidva ncl. Darkševiči a vlákna z ncl. Darkševiči jednej
strany zahýbajú komisúrou do druhostranného tr. longitudinalis medialis.
Na commissura habenularum, je v strede pripojené corpus pineale (epiphysis cerebri); →glandula pinealis.
Súbor príznakov pri lézii t. je známy ako talamický Déjérinov-Roussyho sy.; →syndrómy.
talantropia, ae, f. – [g. talanton rovnováha + g. tropos obrat + -ia stav] nystagmus.
talaris, e – [l. talus členková kosť] členkový.
talasémia – [thalassaemia] syn. hereditárna leptocytóza, Cooleyova stredomorská anémia. Ide o skupin u
anémií podmienených mutáciou génu so zníţením, resp. chýbaním syntézy reťazca α- alebo β globínu,
pretoţe je inhibovaný jeden z ich génov. Klin. obraz závisí od toho, či ide o ľahšiu heterozygotnú formu (βthalasaemia minor) alebo o závaţnejšiu homozygotnú formu (β-thalassaemia major).
α-talasémia – je klin. manifestujúce sa dedičné ochorenie u heterozygota {a-thalassa-emia minoŕ);
homozygotná forma (α-thalassaemia major), nezlučiteľná so ţivotom, plod intrauterinne odumiera. Choroba
sa vyskytuje najmä v Ázii. Ide o poruchu syntézy α-reťazca, preto je postihnutý Hb A, F 2. Lokus pre
reťazca je na chromozóme 16p13 vedľa génov α-anémie s Heinzovými telieskami, α-erytrémií a αmethemoglobinémií.
Závaţnosť ochorenia závisí od počtu postihnutých génov. Rozoznávajú sa 4 typy: 1. Najťaţšia α°-talasémia
(homozygot s genotypom —/—) zapríčiňuje potrat alebo hydrops plodu s úmrtím krátko po narodení. Hb
predstavuje tetramér -reťazcov (Hb4) označovaný ako Hb Bart, kt. nemá prakticky schopnosť prenášať
kyslík. 2. Choroba Hb H s mikrocytovou anémiou s genotypom—I la-) a značným podielom tetramérov βreťazcov (Hb4 čiţe HbH). 3. Nosiči znak α-thal (genotyp α-/α~ alebo αα/—) majú len miernu mikrocytovú
anémiu, inak sú asymptomatickí. 4. Asyrnptomatickí nosiči (genotyp αα/-) nemajú patol. hematologické
nálezy.
Klin. obraz – charakterizuje zvýšená hemolýza s miernou mikrocytovou hypochrómnou anémiou,
normálnymi alebo mierne zvýšenými hodnotami sérového Fe a terčovitými Erc. V Erc je zníţený obsah HbA a
prítomný je atypický Hb Barts (Hb4) alebo HbH (Hb4). Hemolýza býva čiastočne kompenzovaná, prítomná
býva mierna splenomegália. Podávanie Fe je kontraindikované.
-thalassemia – vzniká následkom porucha syntézy β-reťazca, v Erc je menší obsah HbA p-talasémia bola
prvým dedičným ochorením, pri kt. sa pouţila metóda analýzy rekombinantnej DNA. Ide o zníţenú (β-

talasémia) alebo celkom chýbajúcu syntézu β-reťazca (°-talasémia), kt. následkom je porucha tvorby Hb A
(2 2). Homozygotný stav (thalassaemia major) je ťaţké ochorenie, kt. sa prejaví uţ v 1. r. ţivota a exitus
nastáva zvyčajne uţ v detstve. Charakterizuje ju ťaţká hemolytieká anémia a následky kompenzačné
zvýšenej krvotvorby (mimodreňová krvotvorba podmieňuje hepatosplenomegáliu, zvýšená krvotvorba v
kostnej dreni poruchy kostí). U homozygotných černochov býva priebeh miernejší (thalassaemia intermedia),
heterozygoti sú obvykle asymptomatickí, alebo majú mierne klin. prejavy (thalassaemia minor).
T. sa vyskytujú najmä v oblasti Stredozemného mora a na Blízkom východe; sporadicky sa pozorovali u nás
na Záhorí. Ide o následok mutácií v oblasti ne-globínového génu s následnou deléciou génu, napr.
terminálnej časti -génu, mutácie terminácie reťazca (nonsense mutácie), bodové mutácie v príslušnej
junkčnej sekvencii, posunovú deléciu alebo fúziu génov, napr. Hb Lepore a nestabilného Hb Vicksburg (p
75 leu-to-0) s mutáciou jedinej aminokyseliny. V súčasností je známych vyše 30 mutácií p-reťazca.
Následkom dvojnásobného mnoţstva lipidov v membráne Erc, ich abnormálneho zloţenia so zmnoţením
cholesterolu je membrána Erc pri -talasémii rigidná a fragilná. Hlavnou biochem. poruchou je
lipoperoxidácia membránových lipidov. -reťazce sú relat. zmnoţené a pre nedostatok funkčných β-reťazcov
sa spájajú s nefunkčnými krátkymi -reťazcami, ak sa tieto vôbec tvoria. Takto vzniknutý Hb viaţe kyslík,
avšak molekula je nestabilná a rozpadáva sa. Vznikajú rôzne hemiehrómy a z kyslíka vznikajú reaktívne
radikály, kt. vyvolávajú peroxidáeiu nenasýtených karboxylových kys. v membráne. Tie sa menia na ďalšie
reaktívne zlúč. (aldehydy), kt. poškodzujú tiolové -SH-skupiny bielkovín, vrátane enzýmov. Pri rozpade Hb
sa v polyakrylamidovej elektroforéze s dodecylsulfátom znázornia komplexy he-michrómov nadviazaných na
nespárené α-reťazce s proteínom 3 membrány. Miesto takéhoto spojenia je locus minoris resistentiae, v kt.
membrána podlieha distorzii a láme sa. Za normálnych okolností proteín 3 komunikuje s dutinou molekuly
Hb, kde sa v jeho redukovanom stave nachádza makroergický fosfát 2,3-bisfosfoglycerát. Pri β-t je porušená
aj táto komunikácia.
Hemichrómy sa viaţu aj na skĺbenie 3 hlavných proteínov cytoskeletonu membrány, spektrín, aktín a
proteínu 4.1, zaťaţujú a deformujú ho. Trpia pritom aj enzýmy, najmä enzýmy zúčastňujúce sa na
biosyntéze adenínnukleotidov, napr. 5-fosforibozylpyrofosfátu, z kt. vzniká ATP. Tým sa zniţuje energetická
rezerva Erc.
V dg. β-talasémie sa v endemických oblasiach pouţívajú počítačové metódy, kt. sú schopné na základe
stanovenia MC V, MC H a rozdelenia objemu Erc odlíšiť hypochrómne sideropenické anémie od β-talasémie.
Gen. vyšetrovacie metóda alelošpecifických oligonukleotidových sond značených digoxigenínom (DIGASO-sondy, jedna namierená proti normálnemu génu pre (5-reťazec, druhá proti patol. génu).
Princíp metódy, z pacientovej krvi sa izoluje DNA a pomocou polymerázovej reakcie rozdelia jej obidve
vlákna. Na rozvklánenú DNA sa nadviaţu sondy a na detekciu nadviazaného digoxigenínu sa pouţijú
antidigoxigenínové protilátky. Po špeciálnom farbení sa sfotografujú. Na fotografii sa zobrazí len tá sonda,
kt. našla cieľ. Metóda je časovo náročná a nákladná. Jej indikáciou sú nejednoznačné výsledky zákl.
vyšetrení na rozlíšenie homozygotov a heterozygotov a jednotlivých typov β-talasémie.
• β-thalasaemia minor – je nenápadná, klin. benígne prebiehajúca forma so stredne ťaţkou anémiou,
zníţenými hodnotami priemerného objemu Erc (MCV), priemernej koncentrácie hemoglobínu v Erc (MCH) a
normálnou siderinémiou. V ELFO Hb sa nachádzajú zvýšené hodnoty Hb A 2 a HbF. Avšak ani ich
nezmenené hodnoty nevylučujú talasémiu. V krajinách so zvýšenou incidenciou talasémie sa môţe
kombinovať so sklonom k vzniku hemogiobinopatie S alebo C s príslušným klinickými následkami a horšou
prognózou.
Genotypicky ide o viaceré formy: 1. homozygotné formy s prítomnosťou génu HbS (kosáčiková anémia),
2. zmiešanú heterozygotnú formu s génmi HbS a HbC (choroba HbSC), 3. heterozygotnú formu pre HbS
(HbS-β° alebo HbSβ°talasémia). Chromozómy nesúce gén pre betatalasémiu moţno klasifikovať
pomocou ich haplotypu: asociáciou polymorfných miest, kt. sa nachádzajú na celých génoch pre
betaglobín a ich bočných sekvenciách rozštiepených pomocou reštrikčnej endonukleázy. Niekt. genet.
vlastnosti, ako je schopnosť syntetizovať veľké mnoţstvá HbF, môţe súvisieť s rozdielnymi
s
chromozómami β a hrať významnú úlohu pri určovaní fenotypu kosáčikovosti. Genet. faktory a faktory
prostredia podmieňujú rôzny stupeň klinickej závaţnosti ochorenia.
Najčastejšia porucha sa vyskytuje na úrovni prepisu mRNA. Porucha syntézy reťazca a má za následok atalasémiu, porucha syntézy reťazca β oveľa častejšiu β-talasémiu. Hemichrómy sa viaţu aj na skĺbenie 3
hlavných proteínov cytoskeletonu membrány, spektrín, aktín a proteín 4.1, zaťaţujú a deformujú ho.

Trpia pritom aj enzýmy, najmä enzýmy zúčastňujúce sa na biosyntéze adenínnukleotidov, napr. 5fosforibozylpyrofosfátu, z kt. vzniká ATP. Tým sa zniţuje energetická rezerva Erc.
• β-thalassemia major – je zriedkavé autozómovo recesívne dedičná choroba, kt. sa vyznačuje ťaţkým
priebehom. V popredí klin. obrazu je retardácia rastu, mongoloidné črty, hepatosplenomegáiia, hypertrofia
kostnej drene, patol. fraktúry, časté infekty a preťaţenie organizmu ţelezom (najmä po opakovaných
transfúziách). V KO je ťaţká anémia, anizopoikilocytóza, terčovité bunky, bazofílné bodkovanie erytrocytov,
retikulocytóza, vyplavenie mladých elementov kostnej drene do periférie, leukocytóza, chýbajúci haptoglobín a hyperbilirubinémia. Podiel HbA 2 je zvýšený a HbF dosahuje 30 – 90 % celkového Hb.
Dg. – opiera sa o familiárny výskyt ochorenia, KO s nálezom hypochrómnych terčíkových Erc, kt. majú kratšiu
ţivotnosť. V krvi sú ojedinelé normoblasty (tzy. erytroblastická anémia), rozmnoţené retikulocyty (aţ 10 %),
osmotická rezistencia Erc býva zvýšená. Klasické laborat. metódy poskytujú však len fenotypovú dg.
zaloţenú na distribúcii a typoch Hb. Stanovujú sa pri nich produkty postihnutého génu – typy Hb a
neumoţňujú prenatálnu dg.
Genotypovú dg. umoţňuje analýza DNA, kt. sa dá vykonať na ktoromkoľvek type jadrových buniek, napr. aj. v
bunkách plodu, kt. môţu byť prítomné aj v materskej krvi. Analýze DNA sa podrobujú trofoblast, amniocyty a
krvné bunky. Dg. moţno vykonať aj prenatálne, pričom sa dajú zistiť aj iné genet. poruchy. Neposkytuje však
informáciu aj o iných hemoglobinopatiách, napr. o HbF. Pomocou analýzy DNA sa dá charakterizovať stav
génu pre -globín, haplotyp génu pre globín podobný -globínu ai. variácie DNA, kt. môţu sprevádzať
S
mutácie  . Je to dôleţité, pretoţe rozmanitosť kosáčikových hemogolobinopatií môţe podmieňovať
variabilita aj v rámci jediného génu pre -globín. Na detekciu fragmentov DNA sa donedávna pouţíval
rádioaktívne značenie vzoriek DNA, dnes sú k dispozícii aj citlivé kolorimet-rické metódy. Tieto metódy sú
však nákladné, prácne a vyhradené len špecializovaným pracoviskám.
Prvou dg. metódou analýzy DNA bola sledovanie polymorfizmu dĺţky reštrikčných fragmentov (restriction
fragment length polymorphism, RFLP) vyvinutá Kanom a Dozym. Najpouţívanejšou metódou dg, t. je
metóda zaloţená na reakcii reťazca polymerázy (polymerase chain reaction, PCR). Z priamych metód
detekcie mutácií sú to analýza mutovaného miesta v genómovej DNA, kt. sú schopné rozpoznať reštrikčné
endonukleázy. Inokedy sa genómová DNA sa rozštiepi pomocou reštriktázy a určí pomocou metódy
hybridizácie Southern blot. Jej modifikáciou je metóda alelovošpecifickej hybridizácie. Táto metóda umoţňuje
detekciu jedinej zámeny bázy y genómovej DNA. Pri inom variante tejto metódy sa nadväzuje neznačená
hybridizačná sonda syntetického oligonukleotidu, komplementárna s normálnou alebo špecifickou mutantnou
sekvenciou na tuhý nosič a hybridizuje sa s označenou amplifikovanou DNA zo sekvencie DNA získanej
pomocou PCR. Sondy obsahujúce nadviazanú označenú DNA detegujú normálne alebo mu-tantné
sekvencie prítomné v amplifikovanej DNA. Pri kompetitívnej hybridizácii olinukleotidov sa sleduje
kompetitívna hybridizácia primerov PCR, kt. sa líši len jedinou bázou. Kombinácia metódy detekcie ligázy a
reťazcová reakcia ligázy umoţňuje súčasnú detekciu mutácie a amplifikáeiu DNA, a tým detekciu sekvencie
postihnutého génu v jedinom teste.
Diagnostické metódy pri talasémii
1. Určenie fenotypu – stanovenie produktov mutovaného génu
2. Určenie genotypu
2.1. polymorfizmus dĺţky reštrikčných fragmentov
2.2. priama detekcia mutácií
• analýza mutovaného miesta pomocou reštrikčnej endonukleázy
• alelošpecifická hybridizácia
• kompetitívna hybridizácia oligonukleotidu
• reakcia reťazca ligázy
• gélová elektroforéza s gradientom denatačnou látkou (napr. formamidom)
2.3. Farebné komplementačné metódy
2.4. Priame sekvenovanie DNA
Do r. 1980 sa na prenatálnu dg. vyuţívala krv plodu, neskôr molekulová analýza DNA metódou hybridizácie
oľigonukleotidovými sondami, kt. umoţňujú detegovať špecifické zmeny nukleotidov, novšie aj priama dg. a
polymerázová reťazová reakcia (PCR). Táto metóda umoţňuje amplifikáciu (pomnoţenie) génov, resp.
špecifických fragmentov in vitro polymerizáciou za vyuţitia katalytického účinku špecifického enzýmu DNApolymerázy.

Th. – spočíva v týchto opatreniach; 1. transfúzie krvi (zabezpečujú prívod Fe) v kombinácii s
desferioxamínom (odstraňuje nadbytočné Fe z tela); nevýhodou sú problémy s nadbytkom Fe (privádzaným
a nadmerne uvoľňovaným z abnormálneho Hb), ako aj moţnosťou senzibilizácie privádzanými antigénmi; 2.
splenektómia je metódou voľby a je indikovaná pri splenomegálii a hypersplenízme; nevýhodou sú
pooperačné infekcie, sepsa, systémová hypertenzia, trombózy; 3. transplantácia kostnej drene prináša
reálnu nádej na vyliečenie, avšak súčasne problém nájsť vhodného darcu, eradikácie chorej kostnej drene
(oţiarenie, resp. cytostatiká) a odvrhovacia reakcia; 4. farmakoterapia, napr. podávaním hydroxymočoviny
®
®
(Hydrea , Litalir ) a inhibítorov ribonukletotidreduktázy, jej cieľom je potlačiť relat. nadprodukciu -reťazcov,
aby sa vyrovnala produkcii -reťazcov, stimulovať dlhodobú tvorbu HbF v postnatálnom období, zabrániť
„prepnutiu" tvorby -reťazcov z HbF na -reťazce hlavného dospelého Hb A v gen. materiáli, tzv. „switch off
effecť'; pri neliečených t. sa organizmus sám bráni v postnatálnom období, ruší tvorbu Hb F, resp. zvyšuje
tvorbu reťazcov  (Hb A2); 5. gen. inţinierstvo sa zaoberá moţnosťou zaviesť normálny štruktúrny gén do
patol. prekurzorov Erc alebo pluripotentnej bunky; problémom je zaviesť ho na správne miesto a dosiahnuť
jeho expresiu. Neliečené prípady thalassaemia major exitujú uţ v detskom veku na interkurentnú infekciu.
Thalassaemia minor obyčajne neovplyvňuje dĺţku ţivota.
talasofóbia – [thalassophobia] chorobný strach z cestovania na mori.
talasoterapia – [thalassotherapia] liečenie pri mori, morským kúpeľom, prímorským podnebím.
talastín – 2-[2-(dimetylamino)-etyl]-4-(fenylmetyl)-1-(2H)-ftalazinón, C19H21N3O, Mr 307,38; antihistaminikum
®
®
(hydrochlorid C19H22CIN3O – HL2186 ,Ahanon ).

Talastín
®

Talat (Poiifarma) – antibiotikum; talampicilín.
®

Talatrol (Abbott) – alkalizačná látka; trometamín.
talbutal – 5-(l-metylpropyl)-5-(2-propenyl)-2,4,6-(1H,3H,5H)-pyrimidíntrión, C 19 H 16 N 2 O 3 , Mr 224,25;
sedatívum, hypnotikum; môţe vzniknúť závislosť (Lotusate , Profundor).

Talbutal

talc. – farm. skr. talcum mastenec, talok.
®

®

Taicid ctb a Taicid forte ctb (Bayer) – Hydrotalcitum 0,5 resp. 1 g (forte) v 1 tbl.; antacídum; hydroxiduhličitan
horečnatý.
talcosis, is, f. (pulmonum) – [i. talcum mastenec + -osis stav] →talkóza (pľúc).
talcum, i, n. – [l.] mastenec, prírodné upravený, veľmi jemne práškovaný kremičitan horečnatý
(magnéziumsilikát), zásypový základ najmä pre svoju priľnavosť na koţu. Klzná látka pri výrobe tbl., mi
vlastnosti kĺzadla aj mazadla. Bez osobitného povolenia sa môţe v tbl. pouţívať len do 3 %.
®

Talecid – antibaktériový sulfónamid; ftalylsulfacetamid.
talent – nadanie, súbor schopností, kt. umoţňujú dosiahnuť nadpriemerné výkony. T. je prirodzená schopnosť,
vloha v špeciálnom smere, vysoká úroveň niekt. schopnosti. Nejde len o dispozíciu k intelektovým výkonom,
ale napr. aj k umeleckej tvorbe alebo športovej činnosti. Ide o individuálonu štruktúru osobnosti vzhľadom
na jej všeobecné výkonnostné dispozície. Na nadaní sa zúčastňujú genet., ako aj negenet. faktory; t. bez
stimulácie ostane len latentným t. T. je časť schopností, t. j. disponibilnej faktorov, kt. v sebe v
ontogenetickom procese integruje endogénne a exogénne podmienky, ide o faktor latentnej pohotovosti, kt.
za určitých podmienok sa môţe stať aktuálnym. Pojem t. vyjadruje vnútorne podmienenú priaznivú
štruktúru aktuálne sa prejavujúcich špecifických schopností, najmä vedomostí alebo zručností.
®

Taleranol – [3 hydro-7-14-trihydroxy-3-metyl-1H-2-benzoxacyklotetradecin-1-ón, C18H26O5; enzým, kt.
inhibuje gonadotropín.

®

Taleudron – antibaktériový sulfónamid; ftalylsulfatazol.
Talfanova choroba – infekčná encefalomyelitída ošípaných.
®

Talicetimida – antibaktériovýsulfónamid; ftalylsulfacetamid.
talídiá – rozmnoţovacie vegetatívne telieska na stielke →pečeňoviek.
®

Talidine – antibaktériový sulfónamid; ftalylsulfatazol.
talidomid – 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-izoindol-1,3(2H)-dión; imid kys. N-ftalylglutámovej; 3-ftalimidoglutarimid,
C13H10N2O4, Mr 258,23; sedatívum, hypnotikum; jeho uţívanie sa pre súvislosť s abnormalitami plodu zakázalo (K-17,
®
®
®
®
®
®
®
®
Contergan , Distavar , Kevadon , Neurosedyn , Pantosediv ,Sofienon , Sedalis , Talimol ).

Talidomid

Talidomidová embryopatia – [embryopathia thalidomidica] syn. Widermannov sy. dysméiie, WldermanovLenzov sy., dysmelický sy., conterganový sy., embryopatický sy. Vyznačoval sa ťaţkými malformádami
®
končatín po podaní talidomidu (Contergan ) v ranej gravidite; vyskytoval sa medzi r. 1958 a 1963, keď sa
jeho pouţívanie zakázalo. Príčinou t. e. bol teratogénny účinok talidomidu, kt. sa uplatňoval najmä v 4. – 6.
týáţd. gravidity. Išlo o dysméliu najmä v oblasti horných končatín, malformácie v oblasti hlavy (dysócia,
často s hluchotou, mikroftalmia, kolobóm, mnohopočetné poruchy hlavových nervov – n. III., IV., VI., VII.,
naevus flammeus v strede tváre, malformácie vnútorných orgánov, pričom psychický vývoj nebol obyčajne
porušený.
talikarpín

–

thalicarpinum,

9-[4,5-dimetoxy-2~[(l,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimetoxy-2-metyl-1-izochinolinyl)metyl]fenoxy]-5,6,6a,7-tetrahydro-1,2,20-trimetoxy-6-metyl-4Hdibenzo-[de,g]chinolín, C41H48N2O8, Mr 696,81; alkaloid s
protinádorovým účinkom z rastliny Thalictrum dasycarpum
Fisch & Lall. Ranunciilaceae.

Talikarpín

®

Talimol – cefalosporínové antibiotikum; cefradín.
®

Talin (Tate & Lyle) – umelé sladidlo; taumatín.
talinolol – (±)-N-cyklohexyl-N-[4-[3-[(l,l-dimetyletyl)amino]-2-hydroxypropoxy]fenylmočovina, C20H33N3O3, Mr
363,50; blokátor adrenergických receptorov štruktúrne po dobný praktololu, kardiologikum, antihypertenzívum,
antiarytmikum, 1-selektívny blokátor bez vnútornej sympatikomimetickej aktivity. Zniţuje tepovú frekvenciu,
kontraktilitu srdca, rýchlosť AV prevodu a plazmatickú aktivitu renínu; po dlhodobom podávaní zniţuje TK. Po
i. v. podaní sa rýchlo distribuje do tkanív, polčas eliminácie je 6 h, čas pretrvávania liečiva v tele (MRT) 10 h,
celkový klírens 44 l/h. Na plazmatické bielkoviny sa viaţe 45 %. Vylučuje sa z 20 % nezmenený močom a
7,5 % stolicou. Zvyšok sa metabolizuje na inaktívne metabolity eliminované stolicou; →talinol.

Talinolol

Indikácie – arytmie (supraventrikulárne a komorové extrasystoly, supraventrikulárne paroxyzmálne
tachykardie, fíbrilácie a flutter predsiení, tachykardia predsiení a komôr.
Kontraindikácie – metabolická acidóza, čerstvý infarkt myokardu s bradykardiou, hypotenziou a srdcovým
zlyhaním, kardiogénnyšok, AV blokáda II. a III. stupňa, manifestná insuficienda srdca, sy. chorého sínusu.
Asthma bronchiale, feochromocytóm pred začatím th. -blokátormi, precitlivenosť na t. Opatrnosť je
potrebná pri obštrukčnej bronchopneumopatii, diabetes mellitus, gravidite a laktáci (embryotoxickosť

propylénglykolu), psoriáze a závaţných poruchách artériového prekrvenia (pokojové bolesti a nekrózy).
Neţiaduce účinky – príleţitostne závraty, útlm, bolesti hlavy, poruchy, poruchy videnia, sedacia, poruchy
spánku, útlm psychomotoriky, potenie, poruchy GIT. Pri sklone k bradykardii sínusová bradykardia, AV
blokáda I. stupňa. Zriedka bronchokonstrikcia – vyvoláva ju siričitan sodný (pomocná látka), kt. u astmatikov
môţe zapríčiniť prejavy precitlivenosti (nauzea, hnačky, dyspnoe, astmatický záchvat, poruchy videnia, šok).
Zriedka koţný exantém, studené končatiny, svalové kŕče, poruchy potencie, zníţená sekrécia slz (napr. u
uţívateľov kontaktných šošoviek), ojedinelé kolikovité brušné bolesti, ileózne prejavy, betablokátor môţe
ojedinelé vyvolať manifestáciu psoriázy alebo zhoršiť jej prejavy.
Interakcie – pri kombinácii s diuretikami a i. antihypertenzívami sa zvyšuje hypotenzívny účinok. Súčasne
podávané centrálne pôsobiace látky (rezerpín, klonidín) môţu vyvolať výraznú bradykardiu. Kombinácia s
blokátormi vápnikových kanálov (verapamil, diltiazem) môţe zvýšiť kardiodepresívny účinok, i. v. podanie
verapamilu je kontraindikované. Súčasné podanie antiarytmík skupiny IA môţe vyvolať výrazný negat.
inotropný účinok a kardiálnu insuficienciu. Nehydrované ergotamínové prípravky môţu zhoršiť periférny prietok
a zvýšiť riziko ischemických zmien. U labilných diabetikov, najmä liečených inzulínom, môţe vzniknúť
hypoglykémiazastrená podaním t., kt. trvanie sa predlţuje. Zníţená je tolerancia alkoholu. Súčasné podanie
sulfasalazínu zniţuje koncentráciu t. v plazme. Pri súčasnom podávaní klonidínu moţno th. ukončiť opatrne:
najprv zníţiť dávky t. a potom pomaly zniţovať dávky klonidínu. T. sa nemá miešať s inými prípravkami (síran
sodný je veľmi reaktívna zlúč.).
Dávkovanie – nestabilná angína pectoris: 10 – 20 mg počas 60 min alebo 30 – 60 mg počas 24 h; ďalšie
podanie uţ p. o. Pri spastickej angína pectoris môţe zvýšiť pohotovosť k cievnym spazmom. Poruchy
rytmu: v akút. prípadoch pomaly i. v. 10 mg počas 3-5 min. Opakované podanie je moţné asi po 10 min.
Podávanie vyšších dávok aţ 3-krát 10 – 20 mg/d je moţné len za sústavného monitorovania EKG a TK a
spohotovením potrieb na kardiostimuláciu. Prechod na podávanie p. o. najprv 150 mg/d a pomalé zvýšenie
na 300 mg/d; podávanie vyšších dávok si vyţaduje opatrenia ako aplikácie i. v. Akút. infarkt myokardu: 10
– 20 mg v infúzii počas 60 min s moţnosťou pokračovať v infúzii do celkovej dávky 50 mg/24 h; 2. d sa
podávajú 112 dávky a 3. d sa prechádza na perorálne podávanie 2-krát/d 50 – 100 mg. Pri sek. profylaxii
infarktu myokardu je dávkovanie podobné ako pri angina pectoris.
®

Prípravky – Cordanum inj.
talipes, idis, m. – [l. talus členok + l. pes-pedis noha] vrodené chybné postavenie nohy v talokrurálnom kíbe, „konská
4
noha '.
Talipes calcaneocavus – pes calcaneus, noha postavená na pätu.
Talipes calcaneovalgus – vbočená noha postavená na pätu; pes calcaneus.
Talipes calcaneus – noha postavená na pätu s dorzálnou flexiou nohy; pes calcaneus.
Talipes cavovarus – vyklenutá a vybočená noha, pes cavus et varus.
Talipes cavus – vyklenutá noha; pes excavatus.
Talipes equinovalgus – konská vbočená noha; pes equinovalgus.
Talipes equinovarus – konská vbočená noha; pes equinovarus.
Talipes equinus – konská noha, pes equinus.
Talipes valgus – plochá, vbočená noha, pes valgus.

talipomanus, us, f. – [nespi-, z l. talipes krivá noha + l. manus ruka] nenormálne postavenie ruky následkom
prerušenia alebo nevyvinutia distálnej časti vretennej kosti.
®

Talis (Kali-Chemie) – anxiolytikum; metaklazepam.
talis, e – [1.] taký.
tálium – thallium, zn. TI, Ar 204,283, Z = 81, Valencia 1,3. Prírodné izotopy 203, 205, umelé rádioizotopy 191202, 204, 206 – 210. Vyskytuje sa v crookesite (Cu,TI,Ag)2Se (Švédsko), lorandite TlAgS2) (Grécko),
hutchinsonite (Ti.Cu.Ag)2S.PbS. 2AS2S3 (Švajčiarsko). V zemskej kôre sa nachádza 0,7 ppm. Objavil ho
Crooks (1861). Je to modravobiely, veľmi mäkký, nepruţný, ľahko taviteľný, ťaţký kov, na papieri
zanecháva pruh. Tvorí zliatiny s inými kovmi a s ortuťou amalgámy. Prchá pri 174 °C, 1.1. 303,5 °C, t. v.
1457 °C.
S prísadou 97 – 98 % inertného materiálu sa pouţíva ako otrava potkanov a i. hlodavcov. Slúţi na výskum
polovodičov, zliatiny s ortuťou sa pouţíva vo vypínačoch a uzáveroch operujúcich pri teplote pod 0 °C.
Uhličitan tálny TI2CO3 sa pouţíva pri imitácii diamantu, chlorid tálny TICI ako katalyzátor pri chlorinácii,
201
síran tálny TI2SO4 ako potkania otrava a analyt. činidlo. Rádionuklid
TI vo forme chloriodu sa pouţíva
najmä pri scintigrafii myokardu.
Zlúč. TI sú toxické. Akút. otrava sa prejavuje nauzeu, vracaním, hnačkou, parestéziami, bolesťami údov,
slabosťou, kómou, konvulziami, exitom. Pri chron. otrave sa pozoruje slabosť a bolesti končatín (polyneuritída),
lézia pečene, alopecia, Meesove pruhy.
talizman – [g. telesma okázalosť, prepychový predmet, neskôr u Byzantíncov apotelesna posvätný predmet;
arab. tilsam a z toho špan., franc. a nem.] predmet, kt. sa prisudzuje ochranná moc, predmet, kt. prináša šťastie.
T. a amulet sa neviaţu ako fetiš na osobné predmety (bytosti), ale skôr na neosobné symboly. Mesačné
kamene pre šťastie, prasiatko pre šťastie, štvorlístky, podkovy, peniaz pre šťastie atď. T. ako ţivá bytosť, je
napr. dievča prinášajúce šťastie, psi, kone atď. vo
vojenských plukoch = maskot(mascotte z
provensálčiny).
talizomycíny – tallysomycin, protinádorový
antibiotický komplex a analóg bleomycínu III.
generácie,
produkovaný
kultúrou
Streptoalloteichus hindustanus E 465-94.
Talizomycín
1

Talizomycín A – N -[4-amíno-6-[[3-[aminobutyl)amíno]propyl]amino]-6-oxohexyl]-13[(4-amino-4,6-dideoxy--L-talopyranozyl)oxy]-

19-demetyl-12-hydroxybleomycínamid, C68H110N22O27S2 (BU2231).
1

Talizomycín B – N -[3-[(4-amino-6-[[3-[-aminobutyl)amino)propyl[amino]-4,6-dideoxy--L-talopyranozyl)oxy]-19-demetyl-12-hydroxybleomycínamid, C62H98N20O26S2.
Talk – inform. jedna do sluţieb Internetu, kt. umoţňuje konverzáciu medzi počítačmi v reálnom čase; riadi ju
program talk daemon.
talkóza – [talcosis] zaprášenie pľúc mastencom (talcum). Ide o pneumokoniózu, charakterizovanú tvorbou
tuberkuloidných granulómov okolo častíc mastenca, príp. pooperačné v ranách (púdrované operačné rany).
Tall Oil – [švéd. tall borovica] borovicový olej. Tekutá ţivica, tallol, talleol, vedľajší produkt pri výrobe buničiny,
obsahuje ţivicové, olejovú, linolénovú kys., alkoholy s dlhým reťazcom a malé mnoţstvá sterolov, najmä
fytosterolu. Je to tmavohnedá tekutina s ostrým zápachom po spálenej ţivici, Pouţíva sa na prípravu
®
tekutých mydiel, flotačných činidiel, farbív, fungicíd a i. (Acintol C ).
®

Tallow Aicohol – zmes →oktadekanolu a →hexadekanolu; emoliens, povrchovo aktívna látka.
tallysomycin A, B – talizomycín.
Talmova choroba – f Talma, Sape, 1847 – 1918, hol chirurg pôsobiaci v Utrechte] myotonia acquisita.
Talmova operácia – [Talma, Sape, 1847 – 1918, hol. chirurg pôsobiaci v Utrechte] omentopexia. Uplatňuje
sa pri paţerákových varixoch s ascitom (najmä následkom cirhózy pečene), zriedka na indukciu kolaterál
ciev medzi vrátnicovym a veľkým obehom širokým našitím omentum majus na peritoneum brušnej steny.
talmud – [hebr.] súbor dogmatických, náboţensko-etických a právnych predpisov →judaizmu, kt. vznikol
medzi 3. stor. pred n. 1. a 5. stor. n. l.
talmudizmus – judaistický výklad biblie.
talniflumát

–

1,3-dihydro-3-oxo-l-izobenzofuranylester
kys.
2-[[3-(trifluórmetyl)fenyI]amino]-3pyridínkarboxylovej, C21H13F3N2O4, Mr 414,34; antiflogistikum, analgetikum (BA 7602-Oŕ*,
Somalgen ).

Talniflumát

talocalcanearis, e – [talo- + 1. calcaneus patová kosť] talokalkaneámy, vzťahujúci sa
na členkovú a patovú kosť.
talocalcaneonavicu!aris, e – [talo- + 1. calcaneus patová kosť + os naviculare člnkovitá kosť]
talokalkaneonavikulárny, týkajúci sa členkovej, patovej a člnkovitej kosti.
talocalcaneus, a, um – [talo- + 1. calcaneus patová kosť] talokalkaneámy, týkajúci sa členkovej a patovej
kosti.
talojcruralis, e – [talo- + l. crus predkolenie] talokrurálny, týkajúci sa členkovej kosti a predkolenia.
®

Talodex – ektoparaziticídum; fentión.
®

Talofen (Pierrel) – antipsychotikum, trakvilizér; →promazín.
talofibularis, e – [talo- + l. fibula ihlica] talofibulárny, týkajúci sa členkovej kosti a ihlice.
talokrurálny kĺb – [articulatio talocruralis] skr. TC, členkový kĺb medzi členkovou kosťou a predkolením, t. j.
vidlicou tvorenou píšťalou a ihlicou.
talomalleolaris, e – [talo- + l. malleolus členok] talomaleo-lárny, týkajúci sa členkovej kosti a členka.
talonavicularis, e — [talo- + l. os naviculare členkovitá kosť] talonavikulárny, týkajúci sa členkovej a členkovitej
kosti.
talonavikulárny kĺb – [articulatio talonavicularis] skr. TN, kĺb týkajúci sa pätovej kosti (talus) a člôkovitej kosti
(os naviculare). T. k. je súčasťou articulatio talonavicularis a Chopartovho kĺbu.

Talón (ICI) - rodentieídum; →brodifakum.
®

®

Taloxa susp.; 400 a 600 tbl. (Schering-Plough Labo N.V, Heist-op-den-Berg) – Felbamatum 600 mg v 5 ml
suspenzie; tbl. 400 alebo 600 mg v 1 tbl.; antiepileptikum; →felbamat.
talóza – aldohexóza izomérická s glukózou.
Talpen

®

(Beecham) – antibiotikum; →talampicilín.

Talpidae – krtovité. Hmyzoţravé cicavce, kt. ţijú pod zemou. Majú valcovité telo s krátkym krkom a
rypákom. Predné končatiny sú kratšie, lopatovito rošírené, oči zakrpatené, srsť hustá. Na ňucháči majú veľa
hmatových bŕv. Ušnice sú krátke a vonkajší zvukovod sa uzatvára kruhovým svalom. Rozšírené sú v
Eurázii a sev. Afrike. U nás ţije krt obyčajný (Talpa europaea).
®

Talsis (Wyeth) – katartikum; bisoxatínacetát.
®

Talstar (FMC) – insekticídum, akarieídum; →bifentrín.
®

Talsutin – sulfónamidové antibiotikum; →ftalylsulfacetamid.
®

Talucard – kardiotonikum; →proscilaridín.
talus, i, m. – [l., starší názov astragalus] členok, členková kosť. Hlavný oddiel, corpus tali, má proximálne kladkovú
styčnú plochu, trochlea tali, pre skĺbenie s kosťami predkolenia. Trochlea je v sagitálnom smere konvexná,
vo frontálnom smere mierne konkávka. Styčná plocha trochley pokračuje na vonkajšiu stranu, kde sa
prikladá ihlica, i na vnútornú stranu, kde sa prikladá píšťala. Pretoţe sa trochlea ventrálne rozširuje,
roztláča pri dorzálnej flexii v talokrurálnom kíbe obidva členky od seba.
Corpus tali vybieha dozadu vproc. posteriortali, kt. má 2 hrbolčeky, tuberculum tibiale et fibulare. Medzi nimi
je brázda, sulcus m. flexorishallucislongi. Proc. posteriortali má samostatné osifikačné jadro a môţe sa
niekedy oddeliť vo forme os trigonum.
Na spodnej (plantárnej) strane talu sú 3 kĺbové plôšky pre spojenie s patovou kosťou: facies articularís
calcanearís distalis (anterior), media et proximalis. Facies articularis média a posterior sú oddelené šikmou
brázdou, sulcus tali, kt. prebieha z dorzomediálnej strany ventrolaterálne. Fibulová strana talu vybieha do
proc. fibularis tali. Ventrálne pokračuje telo členkovej kosti krátkym krčkom, collum tali, do hlavice, caput tali,
kt. má konvexnú styčnú plôšku pre os naviculare; →tarsus.

Pravostranný calcaneus a kostra
pravej nohy, pohľad zhora

Pravostranný calcaneus, pohľad z laterálnej
strany a kostra pravej nohy, pohľad zdola

Obr. 1. Kostra členka a nohy I. 1 – facies articularís talaris anterior (menšia predná kĺbová plôška na patovej kosti pre
členkovú kosť); 2 – facies articularis talaris média (stredná kĺbová plôška na patovej kosti pre členkovú kosť, oddelená
od zadnej plôšky priebehom sulcus calcanei); 3 – facies articularis talaris posterior (zadná, najväčšia kĺbová plôška pre
členkovú kosť); 4 – sulcus tendinis m. peronaei (fibularis) longi (ţliabok na vnútornej strane pod trochlea peronaealis); 5 –
trochlea peronaealis ff/£t//a/7Sj(výstupok nad sulcus tendinis m. peronaei longi, okolo kt. sa zatáča šľacha m.
peronaeus longus; upína sa tu časť retinaculum mm. peronaearum; m. peronaeus brevís prebieha nad trochlea
peronaealis); 6 – facies articularis cuboidea (prehnutá kĺbová plocha pre os cuboidum uloţená vpredu na patovej kosti);
7 – os naviculare (člnkovitá kosť, leţí mediálne medzi hlavicou patovej kosti a 3 klinoviiými kosťami); 8 -- tuberositras
ossis nayicularis (drsný hrboľ mediálne a dole, kde sa upína m. tibialis posterior; je hmatný na ţivom); 9 – os
cuneiforme mediale (vnútorná, prvá klinovitá kosť, medzi os naviculare a 2. metatarzom; hrot klínovitého tvaru smeruje
do chrbta nohy); 10 – os cuneiforme intermedium (vnútorná, druhá klinovitá kosť, medzi os naviculare a 2. metatarzom;
hrot klínovitého tvaru smeruje do stupaje); 11 – os cuneiforme laterale (vonkajšia, tretia klinovitá kosť; hrot klinovitého
tvaru smeruje do stupaje); 12 – os cuboideum (kockovitá kosť, medzi patovou kosťou a 4. a 5, metatarzom); 13 –
sulcus tendinis m. peronaei (fibularis) longi (brázda na vonkajšej a spodnej ploche kockovitej kosti pre šľachu
príslušného svalu); 14 – tuberosäas ossis cuboidei (výstupok na spodnej ploche kockovitej kosti, proximálne od sulcus
tendinis m. peronaei longi); 15 – processus calcaneus (výčnelok na plantárnej strane kosti prqximáinym smerom s
časťou kĺbovej plochy, kt. zasahuje pod okraj patovej kosti); 16 – metatarsus (súbor 5 predpriehlavkových kostí,
uloţených medzi priehlavkovými kosťami a prstami); 17 – ossa metatarsi I – lV) (predpriehlavkové kosti, metatarzy); 18
– basis metatarsalis (báza metatarzu, proximálny rozšírený koniec predpriehlavkovej kosti); 19 – corpus metatarsale
(telo predpriehlavkovej kosti); 20 – caput metatarsale (telo predpriehlavkovej kosti); 21 – tuberositas ossis metatarsalis

primi (I) (0); 22 – tuberositas ossis metatarsalis quinti (V) (veľký hrboľ lateroproximálne na báze 5. predpriehlavku;
miesto úponu m. peronaeus brevis); 23 – ossa digitorum (kosti prstov); 24 – phalanges (články); 25 – phalanx
proximalis (proximálny, bazálny článok prsta); 26 – phalanx média (druhý, stredný článok prsta); 27 – phalanx distalis
(tretí, distálny, nechtový článok prsta); 28 – tuberositas phalangis distalis (drsnatina na stupajovej strane distálneho
rozšíreného konca tretieho článku prsta, kde je zakotvené väzivo nášľapnej podušky); 29 – basis phalangis (báza
článku; proximálne rozšírená a vyhĺbená časť článku); 30 – corpus phalangis (telo článku); 31 – caput phalangis
(distálna hlavica článku); 32 – ossa sasamoidea (sézamské kostičky; drobné kostičky vloţené v šľachách alebo väzoch;
pravidelne sa vyskytujú pod hlavicou prvého metatarzu, po obidvoch stranách šľachy m. flexor hallucis longus) (Feneis,
1996)

Hore: talus zhora a zdola, v strede kostra pravej nohy z mediálnej strany, dole: kalkaneus pravej strany z laterálnej
a mediálnej strany

Obr. 2. Kostra členka a nohy II. 1 – tarsus (súbor 7 predpriehlavkových kostí uloţených od pätu po priehlavkové
kosti; sú to: talus, calcaneus, os naviculare, os euboideum a 3 ossa cuneiformia); 2 – ossa tarsi (predpriahlavkové kosti);
3 – talus (členková kosť; je skĺbená s kosťami predkolenia a ďalej s patovou a člnkovitou kosťou); 4 – caput tali (hlavica
talu skĺbená s os naviculare); 5 – collum tali (krček talu,, zúţenie proximálne od hlavice); 6 – corpus tali (telo talu); 7 –
trochlea tali (kĺbová plocha pre skĺbenie s kosťami predkolenia podobná kladke); 8 – facies sup. (horná časť kĺbovej plochy
pre facies articularis inf. tibiae); 9 – facies malleolaris med. (bočná plocha pre skĺbenie s vnútorným členkom
postavená takmer sagitálne); 10 – facies malleolaris lat. (kĺbová plocha na vonkajšej strane trochlea tali pre vonkajší
členok); 11 – proc. lat. tali (výstupok navonok pod facies malleolaris lat.); 12 – facies articularis calcanea post. (vzadu a
dole uloţená kĺbová plocha pre pätovú kosť); 13 – sulcus tali (ţliabok

medzi strednou a zadnou kĺbovou

plochou pre kalkaneus); 14 – facies articularis calcanea ani (predná kĺbová plocha pre patovú kosť na spodnej ploche
hlavice talu); 15 – facies articularis calcanea (stredná kĺbová plocha pre patovú kosť na spodnej ploche); 16 – facies
articularis navicularis (kĺbová plocha pre os naviculare, vpredu na hlavici talu); 17 – proc. posterior tali (široký výbeţok
smerom dozadu, pod zadným okrajom trochlea tali; je na ňom tuberculum med., tuberculum lat. a medzi obidvoma sulcus

tendinis m. flexoris hallucis longi); 18 – sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi (ţliabok pre šľachu rovnomenného svalu
vzadu a mediálne na processus posterior tali); 19 – tuberculum med. (výstupok mediálne od sulcus tendinis m. flexoris
hallucis longi); 20 – tuberculum lat. (výstupok laterálne od sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi); 21 – os trigonum
(nekonštantné tuberculum lat proc. post. tali, vzniknuté niekedy na základe samostatného osifikačného jadra); 22 –
calcaneurn (patová kosť); 23 – tuber calcanei (hrboľ patovej kosti, na zadnej strane kosti); 24 – proc. med. tuberis
calcanei (malý výstupok dopredu, dole a mediálne na tuber calcanei); 25 – proc. lat. tuberis calcanei (menší výstupok
dole a laterálne na tuber alcanei); 26 – tuberculum calcanei (hrbolček vpredu na spodnej ploche kalkanea; miesto
začiatku lig. calcaneocuboideum plantare); 27 – sustentaculum tali (výbeţok mediálne ako podpera talu; nesie facies
articularis talaris med.); 28 – sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi (kostný ţliabok pre šľachu rovnomenného svalu pod
sustentaculum tali); 29 – sulcus calcanei (ţliabok medzi facies articularis talaris med. a post.; 30 – sinus tarsi (priestor medzi
talom a kalkaneom, uzavretý medzi sulcus tali a sulcus calcanei; je tu lig. talocalcaneare interosseum)
®

(Knoll) – kardiotonikum; proscilaridín.

Tausin

®

Talwin (Winthrop) – narkotické analgetikum; pentazocín.
®

®

®

Talvosilen tbl. a sirup; Talvosilen 250,500 a 1000 supp. a Talvosilen forte cps. a supp. (Bene-Arzneimittel
GmbH, München) – tbl.: Paracetamolum 20 mg v 1 tbl.; sirup: Paracetamolum 40 mg + Codenium
dihydrogenophosphas sesquihydricus1 mg v 1 ml sirupu; supp. Paracetamolum 250, 500 alebo 1000 mg +
Codeini dihydrogenophosphas hemihydricus; 5, 10 mg alebo 20 v 1 čapíku; cps a supp. forte: Paracetamolum
500 mg, resp. 1 g (supp.) + Codeini dihydrogenophosphas hemihydricus 30, resp. 60 (supp.) mg v 1 tobolke (1
čapíku); analgetikum, antipyretikum.
Tamariedus indica L. (Leguminosaé) – tarnarindus indický. Rastlina, kt. rastie vo Vých. Indii a Afrike,
naturalizovaná v Záp. Indii. Dreň obsahuje ~ 10 % kys. vínnej, kys. citrónovú a jablčnú, 25-40 %
sacharózy, pektínu. Čiastočne sušené zrelé plody konzervované v cukri alebo sirupe sa pouţívajú ako
korenie a na kvasenie.
tamariškovité – Tamaricaceae. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, malých stromov, krov alk. trvá-dch bylín so
striedavými malými šupinatými listami. Prevaţne obojpohlavné kvety sú pravidelné a štvorpočetné alebo
päťpočetné. Plodom je tobolka. Rastú v miernom alebo subtropickom pásme (4 rody, 100 druhov); mnohé
sú xerofilné alebo halofilné. Domácim druhom je myrikovka nemecká (Myricaría germanica) na náplavoch
horských potokov. Často sa pestuje tamariška francúzska (Tamarix gallica), okrasný ker zo Stredomoria.
®

Tamaron (Bayer) – insekticídum, akaricídum; metamidofos.
®

Tamas – analgetikum, antiflogistikum, antipyretikum; benzydamín.
®

(Merrell) – anxiolytikum; →meprobamat.

Tamate

®

Tampocor (Kettelahack) – antiarytmikum; →flekainid.
®

Tamed lodine (West) – antiseptikum; →jodofory.
®

Tametin (Giuliani) – kompetitívny antagonista H2-receptorov; →cimetidín.
®

Tamex (Amchem) – herbicídum; butralín.
®

Tamid (Serpero) – periférne vazodilatans; →suloktidil.
®

Tamid – sulfónamidové antibiotikum; →ftalylsuifacetamid.
®

Tamifen 10 mg tbl. (Medochemie Ltd., Limassol, Cyprus) – Tamoxifeni dihydrogenocitras 15,3 mg
(zodpovedá 10 mg bázy) v 1 tbl; antiestrogén, cytostatikum; →tamoxifén.
Tamilan

®

(Gador) – stimulans CNS; →pemolín.

®

Tamofen (Tilotts) – antiestrogén; →tamoxifén.
®

Tamoxasta (Asta) – antiestrogén; →tamoxifén.
tamoxifén – [Z]-2-[4-(1,2-difenyl-1-butenyl)-fenoxy)-N-N-dimetyletánamín; trans-l(p-(3-dimetylaminoetoxyfenyl-1-difenylbut-1-én, C26H29NO, Mr 371,53; NSC 180973, syntetický nesteroidový antiestrogén, cytostatikum.
Podobne ako nafoxidín blokuje estrogénové receptory.

Tamoxifén

Kompetitívne súťaţí s cirkulujúcimi estrogénmi o väzbu na CH3CH2
cytoplazmatické estrogénové receptory. Utvorený komplex inhibuje po translokácii do bunkového jadra
proliferujúce bunky a znemoţňuje stimuláciu metabolizmu buniek estrogénmi. Po perorálnom podaní a
dobrej resorpcii sa metabolizuje mikrozómovými enzýmami pečene. Hlavnými degradačnými produktmi sú Ndesmetyl- a 4-hydroxytamoxifén, kt. sa vylučujú prevaţne stolicou ako konjugáty. Nemá antiandrogénnne
účinky.
Indikácie – recidivujúci a generalizovaný kardnóm prsníka, najmä po menopauze, indolentný karcinóm
endometria. Vyţaduje prítomnosť estrogénových receptorov na nádorových bunkách. Môţe sa podávať v
kombinácii s rádioterapiou a i. chemoterapiou. U pre-menopauzálnych ţien je odpoveď na th. podobná
ovarektómií.
Kontraindikácie – gravidita.
Neţiaduce účinky – mierna nevoľnosť, vracanie, návaly tepla, pruritus vulvae, vagínové krvácanie, retencia
tekutín a opuchy, flebitídy, prechodne zníţenie počtu leukocytov a trombocytov bez tendencie ku krvácaniu,
únava. Po vysokých dávkach poruchy videnia, komeálne zmeny a retinopatia. Pri kostných metastázach
bolestivosť kostí (tumorový zápal s hyperkalciémiou alebo bez nej, najmä na začiatku th.). Pred
menopauzou supresia menštruačného cyklu, po vysokých dávkach zriedka cystické zdurenie ovárií.
Dávkovanie – 2-krát 20 mg/d per os dlhodobo; ustálená koncentrácia v plazme sa dosahuje po > 4 týţd.
Postupne moţno dávku zníţiť na 3-krát 10 mg/d.
®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – citrát C21H37NO6 – ICI-46474 , Kessar , Noltam , Nolvadac , Nolvadex , Tamifen 10 , Tamofen
®
®i
®
®
10, 20 a 30 mg tbl. fc, Tamoxasta , Tamoxifen ,,Ebewe“ , Tamoxifen Lachema , Tamoxifen-Ratiopharm ,
®
®
Terímon , Zynoplex .
®

Tamoxifen „Ebewe" 10, 20, 30 al 40 mg tbl. (Ebewe Arzneimittel GmbH, Unterach) — Tamoxifeni dihydrogenocitras 15,2; 30,4; 45,6 alebo 60,8 mg (zodpovedá 10,20, 30 alebo 40 mg) v 1 tbl.; antiestrogén, eytostatikurn;
→tamoxifen.
®

Tamoxifen Lachema 10 tbl. (Pliva-Lachema a. s., Brno) – Tamoxifeni dihydrogenocitras 15,2 mg (zodpovedá
10 mg tamoxifénu) v 1 tbl.; antiestrogén, cytostatikum; →tamoxifen.
®

Tamoxifen-Ratiopharm 10 tbl. (Merekle GmbH, Blaubeuren) – Tamoxifeni dihydrogenocitras 15,2 mg
(zodpovedá 10 mg) v 1 tbl.; →tamoxifen.
®

Tampilen (Lifasa) – antibiotikum; →metampicilín.
tampón – [tamponum] 1. hydrofílový mul zloţený do kĺbka, veľkosti orecha, pouţívaný napr. na vysušovanie rán.
2. Prípravky určené na zavádzanie do konečníka alebo pošvy. Tvorí ich nosná tyčinka z plastickej látky, na
kt. je navinutý hydrofilný textilný materiál nasýtený liečivom. Tampónovacie stuhy (fascieae ad
tampotationem) sú pásiky riedkej bavlnenej tkaniny s pevnými okrajmi alebo naplocho zloţené pásky utkané
platňovou väzbou z rovnakých priadzí ako hydrofilná gáza príslušnej hustoty.
tamponácia – vloţenie tampónu do telovej dutiny alebo rany.
tamponáda – tamponáţ [franc] zapchatie rany gázou, aby sa zastavilo krvácanie.
tamponatio, oeis, f. – tamponovanie, upchatie tampónom.
tamponum, i, n. – [franc] tampón.
®

Tamyl (Italchimici) – orálne aktívny polosyntetické cefalosporínové antibiotikum; →cefatrizín.
tanacetín – dekahydro-6,9a-dihydroxy-5a-metyl-3,9-bis(metylén)naftol[1,2-b]furan-2-(3H)-ón, C15H20O4, Mx
264,31; horčina izolovaná zo semien, vňate a kvetov vratiča Tanacetum vulgare L. (Compositae).

Tanacetín
Tanacetum vulgare L. (Asteraceae) – vratič obyčajný. Trváca aromatická bylina z čeľade astrovitých, vysoká
aţ 1,7 m, s bohato rozkonáreným pakoreňom. Vzpriamená hranatá stonka je zakončená rozkonárenou
metlinou. Podlhovasté vajcovité listy sú hlboko perovito strihané, zloţené z pílovitých segmentov. Drobné ţlté
úbory bez jazykovitých kvetov sú v bohatých okolíkovitých metlinách. Kvitnú od júla do októbra. Jednotlivé
kvety dozrievajú v drobné naţky s lemom. Vratič je veľmi rozšírený v Európe i Ázii. Zavlečený bol aj do Sev.
Ameriky. Kvitnúca vňať sa zbiera za suchého počasia a suší sa rýchle v tieni.
Droga má vôňu po gáfri a horkú korenistú chuť. Pach sušeného vratiča odpudzuje
hmyz. Zbiera sa iba bylinná, nezdrevnatená časť vňate. Vňať a najmä úbory
obsahujú jedovatú silicu a horkú látku, tzv. tanacetín. Jedovatou súčasťou silice je aj
tujón (aţ 65 %); okrem toho silica obsahuje gáfor a borneol. Droga sa pouţívala
ako prísada do dráţdivých kúpeľov a repelentných prípravkov (spreje, krémy). Na
repelentné účely sa pouţívajú aj iné silice (škoricová, matová, klinčeková, citrónová
ap.). Pridávajú sa do mastiacich olejov alebo sprejov. Dráţdia však pokoţku a
môţu vyvolať alergiu. Vo veter. med. sa silica pouţíva ako anthelmintikum.
Tanacetum vulgare (vratič obyčajný)
®

Tanaclone (Amsa) – miestne anestetikum; →dyklonín.
®

Tanafol – anxiolytikum, relaxans kostrového svalstva; →chlórmezanón.
®

Tanakan tbl. obd., sol por. (Ipsen) – Gingko bilobae extractum siccum normatum 40 mg v 1 ml rozt;
fytofarmakum, vazodilatans, nootropikum; extrakt z Gingko biloba. Podáva sa pri demencii, poruchách
duševnej výkonnosti u starších osôb, najmä na podklade chron. cerebrálnej vaskulámej insuficiencii, pri
poruchách periférneho prekrenia a mikrocirkulácie, senzorických poruchách na základe vaskuklámej
insuficiencie.
tanalbín – tanninum albuminatum.
®

Tanamicin (Ibirn) – antibiotikum; →doxycyklín.
®

Tanasul – sulfónamidové antibiotikum; →sulfametomidín.
tanat/o- – prvá časť zloţených slov z g. thanatos smrť; →thanat/o-.
tanatofóbia – [thanatophobia] chorobný strach pred smrťou.
tanatogenéza – [thanatogenesis] vznik smrti poruchou činnosti ţivotne dôleţitých orgánov a systémov.
tanatognostický – [thanatognosticus] charakteristický pre príčinu smrti.
tanatológla – [thanatologia] náuka, kt. sa zaoberá otázkami príčin a príznakov smrti, ako aj o smrti všeobecne;
por. →eschatológia. Uţ staroveké „knihy" o smrti udávali podrobné návody pre umierajúceho a pouţívali sa
ako manuály na meditáciu alebo iniciáciu. Sem patrí napr. staroegyptský Pertem hru (zjavenie vo svetle),
tibetská kniha smrti Bardo Thödol (Bardo intermediárny stav medzi znoyazrodením a smrťou), hindské, moslimské a stredoamer. texty. Ústredná téma stredovekej literatúry Ars moriendi sa vyjadrovala vetou: Mors certa,
hora incerta. Pre túto neistotu, kedy človek zomrie, hľadá stredoveký filozof to, ako sa pripraviť na smrť, kt.
môţe prísť kedykoľvek. Podľa eschatologickej mytológie bola smrť len presunom od inej formy existencie.
Priekopníckou prácou v t. bola práca amer. psychiatricky švajč. pôvodu Elisabeth Kúbler-Rossovej On
Death and Dying (1969). Okrem snahy uľahčiť emočné útrapy pri umieraní opisuje preţívanie umierania.
Pozoruhodná je aj práca švajč. geológa A. Helma, kt. po fatálnom páde v Alpách preţii mystický záţitok.
Potom zbieral pozorovania a rozprávania osôb, kt. takéto situácie preţili (napr. vojaci poranení v bojoch,
robotníci, kt. spadli zvyšky, ľudia, kt preţili pohromy pri stavbách, v horách, na ţeleznici, rybári, ktorým hrozilo
utopenie, najmä však horolezcov, kt. preţili pády spojené s rizikom smrti. Výsledky svojich pozorovaní predniesol
v Švajčiarskom alpinistickom klube (1892). V 95 % prípadov sa subjektívne záţitky veľmi podobali, a to bez
ohľadu na situácie, v kt. sa udiali. Pri týchto stavoch sa najprv zjavovalo zosilnenie a zrýchlenie mentálnej
aktivity. Uvedomenie si udalosti a anticipácia ich dôsledkov boli nezvyklé jasné. Záţitok časovéhp úseku sa
zväčšil, osoby konali s bleskovou rýchlosťou a presným testovaním reality. Po tejto fáze nasledoval náhly
záţitok akoby celého svojho ţivota. Vrcholným záţitkom bol nástup akéhosi transcendentálneho mieru, pokoja
s víziami nadpozemskej krásy a zvukmi „nebeskej hudby". Nešťastiia, pri kt. vzniká konfrontácia so smrťou sú

podľa Heima hrôzostrašné a kruté skôr pre pozorovateľa ako pre obeť. Pozorovatelia boli väčšinou otrasení a
ochromení hrôzou a zachovávali si túto spomienku ako trvalú traumu. Avšak obete, pokiaľ neboli ťaţko telesne
postihnuté, vychádzali z tragickej udalosti bez úzkosti a bolesti.
Niekt. vízie v hodine smrti súhlasili s tradičnými náboţenskými koncepciami a týkali sa neba, raja, Večného
mesta, iné znázorňovali neopísateľnú krásu, napr. nádherné krajiny s exotickými vtákmi alebo idylickými
záhradami (Osis, 1961). Menej časté boli desivé vízie diablov a pekla alebo pocity uhorenia za ţiva. Tieto
záverené záţitky sa podobali predstavám eschatologickej mytológie a psychedelickým fenoménom
vyvolaným LSD alebo mezkalínom.
R. Noyes, prof. psychiatrie na Univerzite lowa (1971) opisuje 3 štádiá umierania: 1. štádium rezistencie,
charakterizované uvedomením si nebezpečia, strachu zo smrti, úsilím zahrániť si ţivot a konečne akceptáciu
smrti; 2. štádium ,,prehľadu ţivota", keď jedinec znova preţíva dôleţité spomienky, resp. kondenzované,
panoramatické znovaodvíjanie celej svojej ţivotnej púte; 3. štádium transcedencie (preţívanie mystických,
náboţenských alebo „kosmických" stavov vedomia).
Moody (1975) v knihe Life After Life poukazuje na problémy s hľadaním vhodných výrazov pri opise záţitkov
pri umieraní; opis sa podobá údajom osôb, kt. preţili mystické stavy. Osoba preţívajúca smrť má pocit, ţe
opúšťa svoje telo. V kóme alebo po fyzickej smrit pozorujú umierajúci samých seba a celú scénu akoby
zvrchu alebo zo vzdialenosti a počujú lekárov, zdrav, personál a príbuzných, ako o nich hovoria. Boli schopní
sledovať podrobne rôzne činnosti ľudí, kt. zaobchádzali s ich telom. Záţitok „bytia-mimo-svojho-tela" opisujú
niekedy ako amorfný oblak, akúsi energiu alebo čisté vedomie. Iní akoby mali telo, avšak priestupné,
neviditeľné, nepočuteľné pre tých z fenomenálneho sveta. Niekedy opisovali pocity strachu, zmätku a túţby
vrátiť sa do svojho fyzického tela, inokedy mali extatické záţitky bezčasovosti, beztiaţe, pohody, pokoja.
Často uvádzali, ţe počuli zvláštne zvuky, nepríjemný hluk, iní príjemnú, majestátnu alebo transcendentálnu
hudbu. Niekt. opisovali prechádzania, preliezania tmavým uzavretým priestorom, opisovaným ako „tunel",
jaskyňa, lievik, údolie, kanál. Mnoho osôb uvádza stretnutie sa s inými bytosťami, napr. zomrelými
príbuznými, priateľmi, „stráţnymi" duchmi alebo duchovnými vodcami.
Časté boli najmä vízie „bytosti-svetla" ako zdroja nezemského ţiarenia, kt. však malo osobné vlastnosti, ako
lásku, teplo, súcit a vľúdnosť. Komunikácia s touto bytosťou prebiehala bez slov, myšlienkovo. Stretnutie s
,,bytosťou svetla" často sprevádzalo znovapreţívanie vlastného behu ţivota a boţského súdu alebo
sebasúdenie.
Podobné prvky sa zjavujú v psychedelických sedeniach, keď jedinec preţíva hlboké konfrontácie so smrťou vo
fáze procesu smrť–znovanarodenie. Wiessenhütter (1977) opisuje umieranie ako akýsi záverečný stav, keď
sa uţ človeka nestavia smrti na odpor, nepraje si uţ ţiť a ,,duševne spolupracuje" so smrťou. Podľa Rodina
(1980) je umieranie „subjektívnou realitou", kt. sa líši od „oznámenej subjektívnej reality", t. j. beţne vţitej
viery oznámenej skupinami ľudí, a to bez vedeckej verifikácie a odvodenia z objektívnej reality. Ide o obdobu
toxickej psychózy. Obsah tohto stavu, kt. je mimo vôľovú kontrolu, určujú subjektívne záţitky „vchádzania
do nebies alebo pekla".
tanatománia – [thanatomania] chorobná túţba po smrti, samovraţedný úmysel, neustále nutkanie k
samovraţde.
tanatonormé – [thanatonormé] Deshaiesov (1947) výraz pre sucidálne tendencie.
tanatopsia – [thanatopsia] skúmanie patol. zmien v organizme pri pitve.
tanatos – [g. thanatos smrť] psychoanalyt. protiklad medzi inštinktami ţivota a inštinktami smrti.
tanatóza – [tanat- + -osis stav] obranná reakcia, pri kt. ohrozené ţivočíchy upadajú do strnulosti
pripomínajúcej smrť (napr. Birhidae alebo Elateridae).
tanáza – [tannasis] enzým získaný z kultúry Penicillium glaucum.
Tanbismuth

®

– adstringens; bismuthum tannicum.

®

Tandacote (Geigy) – antiflogistikum; →oxyfénbutazón.
®

Tandearil (Geigy) – antiflogistikum; →oxyfénbutazón.
®

Tandem (Dow) – herbicídum; tridifán.
tandem – [angl] dvojica.

tandemový enzým – glukóza-2,6-bisfosfátáza.
®

Tanderil ung. ophth. (Ciba Vision; Dispersa Baeschlin) – lokálne nesteroidové antiflogistikum;
→oxyfénbutazón.
®

Tandix (Crinox) – diuretikum, antihypertenzívum; →indapamid.
tanec sv. Víta – 1. Syndehamova reumatická chorea; 2. masové epidémie divokého, emočného tanca v
stredoveku. Vyskytovali sa v období náboţenského mysticizmu a povier v Európe; postihnutí sa obyčajne
odvádzali do kaplnky sv. Víta, sicílskeho chlapca umučeného r. 303 n. I. v období Diokleciánových stíhaní
kresťanov. Sv. Vít sa tak stával patrónom osôb postihnutých tancom.
tanečnica poľná – Marasmius oreades; →pečiarkovité.
tanfetamín – d-forma tanátu →amfetamínu.
®

Tanganil (Specia) – antivertiginózum; acetylleucínmonoetanolamín.
tangencialita reči – v širšom zmysle rozvoľnenie asociácií alebo logiky reči, v uţšom zmysle neschopnosť
oznámiť ústrednú myšlienku. Jedinec odpovedá na otázku nepriamo, zabiehavo alebo irelevantne a neoznámi
v podstate zákl. myšlienku; na rozdiel od zabiehavosti, keď sa dosahujú ciele myšlienky oneskorene,
nepriamo, okľukami).
tangenciálny – dotýčnicový; prechádzajúci kolmo.
tangens – tangenta, mat. funkcia uhlu daná podielom priľahlej a protiľahlej odvesny; skr. tg.
tangenta – 1. tangens; 2. dotyčnica.
tangierska choroba – [podľa ostrova Tangier na východoamer. pobreţí] syn. hypo--lipoproteinémia.
tanginigenín – tanghinigeninum, 7-8-epoxy-3-14-dihydroxy-5-kard-20(22)-enolid, C23H32O5, Mr 388,49;
látka izolovaná z glukozidov získaných z rastliny Tanghinia madagascariensis Pet., a
T. venenifera Poir., Apocynaceae.

Tanginigenín

tanginín – tanghininum, 3-[(2-O-acetyl-6-deoxy-3-O-metyl--L-glukopyranozyl)oxy]-7-8-epoxy-14-dihydroxy5-kard-20(22)-enolid, C32H46O10 , Mr 560,69; látka izolovaná zo semien
rastliny Tanghinia madagascarensis a T. venenifera, Apocynaceae.

Tanginín

tanierkovka oranžová – Aleuria aurantia, jedlá vreckatá huba z čeľade čiaškovitých (Perizaceae).
tanín – Tanninum ČLS 4, ac. tannicum, ac. gallotannicum, nespr. kys. digalová, org. zlúč., ktorá sa nachádza
v čaji, podstatná zloţka trieslovín; adstringens. Je to amorfný, ţltobiely aţ svetlohnedastý prášok al. lesklé
lístky trpkej silno sťahujúcej chuti. Je rozp. vo vode a zráţa bielkoviny. Pripravuje sa z dubienok (Galla)
extrakciou éterom s alkoholom (4:1). Voľná jkys. galová sa odstráni vytrepávaním vodou. Drogu tvorí zmes
esterov glukózy s kys. galovou a galoylgalovou. Pouţíva sa v garbiarstve na spracovanie koţe. Molekula
tanínu sa skladá z kys. galovej, ktorá je estericky viazaná na glukózu. Na 1 molekulu glukózy sa môţe
viazať viac zvyškov kys. galovej. V medicíne sa pouţíva zvonka ako adstringens s nízkou nízkou
toxickosťou, anhidrotikum, fotoprotektívum (bráni erytému, pričom umoţňuje utvorenie pigmentácie), na

popáleniny a omrzliny, ako aj v kozmetike, vnútorne ako antidótum.
Acetyltanín – ac. acetyltannicum, diacetyltanín, ţltý al. sivobiely prášok chorobách, a to aj vo veter.
®
®
med.)(Acetannin , Tannigen ).
Tanín s bielkom – Tanninum albuminatum ČSL 4, je amorfná látka vzniknutá zráţanmím rozt. bielka rozt.
tanínu, premytá a zahrievaná na 110 – 120 °C. Pouţíva sa vnútorne ako antidiaroikum.
Tanínové moridlo – zmes tanínu s kys. chrómovou na farbenie bičíkov alebo tanínu s kys. karbolovou na
farbenie spirochét.
®

Tannalbin (Knoll) – adstringens; tanninum albuminatum.
tannasis, is, f. – tanáza.
®

Tannex (Duncan, Flockhart) – antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum; indometacín.
®

Taneigen – adstringens; acidum acetyltannicum.
Tanninum ČSL 4 → tanín.
Tanninum albuminatum ČSL 4-tanín s bielkom.
tanoform – tannoform, metylénditanín, tanínformaldehyd. Pripravuje sa kondenzáciou 1 mólu formaldehydu
a 2 molov tanínu. Adstringens, pouţíva sa vo veter. med. ako adstringens, antiseptikum (koţné lezie,
®
otorea). Pouţíval sa p. o. pri hnačke (Helgotan ).
®

Tanorama – umelé činidlo; dihydroxyacetón.
®

Tanrutin – kapilaroprotektívum; rutín.
Tansiniho príznak – [Tansini, Iginio, 1855 – 1943, talebo chirurg] príznak rakoviny pyloru: na prednej stene
brucha v oblasti pyloru je viditeľné vtiahnutie koţe, kt. mizne, akonáhle vzniknú metastázy do priečneho
tračníka. Vpáčenie sa tak môţe zmeniť na vyklenutie.
®

Tanston (Parke, Davis) – antiflogistikum; kys. mefenamová.
tantal – tantalum, prvok zn. Ta, Ar 180,9479, Z = 73, valencia 5, ako aj 4, 3, 2. Vyskytuje sa v prírode vo
12
forme 2 izotopov 181 (> 99 %) a 180 (~ 0,01 %, polčas vyše 10 r.). K umelým rádioizotopom patrí 172 –
179; 182 – 186. Vyskytuje sa spolu s nióbom. Nachádza sa v neraste tantalite [(Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6] a mikrolite
[(Na.Ca)2Ta2–O6(O,OH,F)]. Objavil ho Ekeberg (1802), v čistom stave získal Bolton (1905). Je to sivý, veľmi
tvrdý, kujný, vodivý kov. Jeho zliatiny sa pouţívajú na výrobu hrotov pier, analyt. váh, med. prístrojov, ako
®
aloplastický materiál v chir., v stomatol. namiesto platiny, v elektrolytických kondenzátoroch (Tantalytic ).
tantalit – minerál [(Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6]5 zdroj tantalu.
Tantalos – lydský kráľ, otec Pelopov a Niobin, bol potrestaný v podsvetí večným hladom a smädom (Tantalove
múky).
tantalum, i, n. – [podľa kráľa Tantala] →tantal.
tantiéma – ekon. 1. podiel na zisku akciovej spoločnosti vyplácaný členom správnych a dozorných rád,
riaditeľom a vedúcim správnym úradníkov akciových spoločností; 2. podiel autora na výnose hudobného
alebo dramatického diela.
tantrizmus – [Tantra alebo Mantra, čen jen cung, škola magických formúl] budhistické učenie, rozšírené v
Indii. Je prístupné len zasväteným. Podstatou t. je joga, kult tela, erotický symbolizmus, prebudenie
mystickej sily, uctievanie bohyne Šakti, odsiahnutie nirvány. Z t. vznikol lamaizmus.
®

Tan Tone – umelé činidlo; dihydroxyacetón.
tantopere – [l.] veľmi, vysokého stupňa.
®

Tantum (Angelini Francesco) – analgetikum, antiflogistikum, antipyretikum; benzydamín.
®

Tantum gel (Medicom International s.r.o., Brno) – Benzydamini hydrochloridum 50 mg (5 %) v 1 g gélu; lokálne
antiflogistikum a antireumatikum. Pouţíva sa v miestnej th. zápalových a bolestivých prejavov pod-koţia,
svalov, šliach a kĺbov, poúrazových postihnutí pohybového ústroja a prejavov insuficiencie ţilového systému
dolných končatín.

®

Tantum Rosa plv. – Benzydamini hydrochloridum 500 mg v 1 vrecku; gynekologikum, antiflogistikum.
Pouţíva sa na th. zápalových prejavov na ţenských genitáliách rozličného pôvodu vrátane tých, kt. vznikajú
sek. po chemoterapii, alebo rádioterapii.
®

Tantum Verde liq. – Benzydamini hydrochloridum 1,5 mg (0,15 %) v 1 ml rozt.; otorinolaryngologikum,
antiflogistikum, analgetikum, antiseptikum. Pouţíva sa pri th. parodontitíd, tonzilitíd, gingivitíd, glositíd,
faryngitíd, stomatitíd, afty ap., na podpornú th. po chir. a stomatol. výkonov v orofaryngeálnej oblasti.
®

Tantum Verde P past. (Medicom International s. r. o., Brno) – Benzydamini hydrochloridum 3 mg v 1
pastilke; otorinolaryngologikum, antiflogistikum.
tantus, a, um – [l.] taký veľký.
tanyfónia – abnormálne slabý hlas pri preťaţení hlasiviek.
TAO® (Roerig) – antibiotikum; troleandomycín.
taoizmus – [čín. tao svetový princíp + -izmus] staročínska filozofia, príklon k prírode a prostému ţivotu,
predlţovanie ľudského ţivota diétou, telesným i psychickým cvičením.
Starší taoizmus – jeho predstaviteľom bol Lao-C (*604 pr. n. I., podľa iných 480 pr. n. I.), autor diela „Taote-ťjing", „Kniha o ceste a ctnosti", v kt. ide metafyzicko-náboţenské špekulácie o tao, etike, štátovede. K
,
ďalším predstaviteľom patrí Lie-c (5. stor. pr. n. I.), Čuang-c (4-stor.), Wen-c (3 stor.), Chán Fej-c (+ 233 pr.
n. L), kt. sa zaoberali najmä filozofiou štátu. Neskorý t. sklzáva do mágie filozoficky ako tajné alchymistické
učenie a ako náboţenské spoločenstvo poznačené primitívnymi poverami.
Taoryl® (Geigy) – antitusikum; karamifénetándisulfonát.
TAP-031® – gonadostimulans; fertirelín.
®

TAP-144 – syntetický nonapeptid, agonista LH-RH; leuprolid.
Tapar® – analgetikum, antipyretikum; acetaminofén.
®

Tapazole

(Lilly) – antityreoidálne účinná látka; metimazol.

tapeinocefália – [tapeinocephalia] tapinocefália, vpredu sploštená lebka; vertikálny index < 72.
tapeinocephalia, ae, f. – [g. tapeinos nízko leţiaci + g. kefalé lebka] tapeinocefália.
tapetum, i, n. – [L] koberec, pokrývka.
Tapetum corporis callosi – súvislá vrstva (list) vlákien corpus callosum, ktoré idú oblúkovité laterálne a dole.
Tvorí vonkajšiu stenu spánkového a záhlavného rohu bočnej komory, pri záhlavnom rohu aj jeho strop.
Tapetum lucidum – vrstva odráţajúca svetlo v oku mnohých cicavcov (mačacie oko).
Tapetum nigrum – pigmentová vrstva sietnice odráţajúca svetlo s transportnou a obrannou funkciou.
Tapetum oculi – stratum pigmentum retinae, sfarbená vrstva sietnice, pigmentový epitel sietnice.
taphephilia, taphojphilia, ae, f. – [g. tafé pohreb + g. filia láska] →tafofília.
taphephobia, taphophobia, ae, f. – [g. tafé pohreb + g. fobos strach] tafefóbia, →tafofóbia.
Taphrinaceae – grmanníkovité. Čeľaď vreckatých húb, do kt. patria cudzopasné druhy zaviňujúce
znetvorenie plodov sliviek, listov broskyne utváranie prídavných konárov – čarodejné metly čerešne a i.
Charakterizuje ich intracelulárne mycélium z dvojjadrových buniek. Koncové bunky - vreckotvorné bunky
– sa menia na vrecká, kt. utvárajú pod pokoţkou neobmedzenú výtrusorodú vrstvu. Askospóry vo vreckách
sa rozmnoţujú pučaním a utvárajú na povrchu napadnutého orgánu belavé zamatové povlaky. Grmanník
broskyňový (Taphrina deformans) zapríčiňuje kučeravosť listov broskyne a grmanník slivkový (Taphrína
pruni) deformovanie plodov slivky (grmany).
taping – [angl. tape páska] spevňovanie kĺbov pomocou špeciálnych lepiacich pások. T. pouţívajú najmä
športovci s nadmernou statícko-dynamickou záťaţou kĺbov. Najlepšou ochranou proti porušeniu statických
stabilizátorov (väzov, puzdra a úponov šliach) sú však dobre vycvičené svaly s vytrénovanou koordinovanou
činnosťou (dynamická zloţka stabilizácie). T. sa vyuţíva ako prevencia vzniku poranení zdravých kĺbov pred
ich nadmerným zaťaţením a pri poškodení väzivového aparátu kĺbov so zvýšeným rozsahom hybnosti v
zmysle instability po úrazoch a neúplné zahojených zraneniach. Výhodou t. je zvýšenie mechanickej

odolnosti väzivového aparátu kíbu, odľahčenie námahy pre úponové časti svalov a relat. min. mnoţstvo
pouţitého materiálu, kt. nebráni normálnemu rozsahu pohybu. Nemá sa pritom porušiť krvný obeh.
Spevňujúce pásky sa fixujú na pohyblivú koţu, funkciu obväzu vidia niekt. autori skôr v psychickej zloţke.
Špeciálne lepiace pásky (široké 2,4 a 6 cm) sa prikladajú na uvoľnený kĺb v strednom postavení pod ťahom,
dôkladne sa prilepia a primodelujú. Pred aplikáciou sa koţa oholí, očistí a odmastí pomocou liehu alebo
liehobenzínu. Po odstránení pásky sa koţa ošetrí pomocou ochranného krému.
Taping ramenného kĺbu – vyuţíva sa málo, väčšinou pri poraneniach v oblasti akromioklavikulárneho kíbu
alebo pri recidivujúcich luxáciách. Ich orientácia
zodpovedá klasickému Watsonovmu-Jonesovmu
obväzu. Pásky sa vedú cez vrchol ramenného kíbu
na rameno a z oblasti lopatky na prednú plochu
hrudníka. Ich konce sa zabezpečujú priečne
prebiehajúcimi túrami (obr. 1).
Obr. 1. Taping pleca

Taping malých kĺbov prstov a ruky – zákl. smery nalepovania pások sa vedú tak, aby posilňovali stabilizujúce
štruktúry malých kĺbov (obr. 2).

Obr. 2. Taping prsta a ruky

Obr. 3. Taping predkolenia

Obr. 4. Taping predkolenia

Taping kolenového kíbu – kĺb sa spevňuje v ľahkej semiflexii ~ 160-170°. Vedenie pásky zvonka kopíruje orientáciu postranných väzov a pásky sú šikmo orientované zo stehna na predkolenie a priečne
sa spevňujú kruhovými páskami. Treba dať pozor na správnu orientáciu stredu šikmých pások s ohľadom na
centrum flekčného pohybu v kolene (obr. 3).
Taping členkového kĺbu – členok je najčastejšie miesto aplikáciem t. Jednotlivé pásky sa vedú tak, aby
vonka pribliţne kopírovali priebeh spevňujúcich väzov kíbu. Prvá obtáčka vedie z planty pod vnútorný členok
nad úpon Achillovej šľachy, chrbát nohy späť na stúpaj. Odtiaľ sa pokračuje pozdĺţne s osou predkolenia
cez vonkajší členok asi do výšky distálnej tretiny predkolenia. Táto zákl. túra spevňuje vonkajší postranný

členkový väz. Opačne vedené túry, kt. sa končia pozdĺţnym pruhom na vnútornej strane predkolenia, sú
vhodné pri poruchách deltového väzu. Obidva proximálne vybiehajúce konce pások sa ďalej fixujú krátkymi
priečnymi páskami. Fixácia sa môţe vykonať aj v niekoľkých vrstvách. Tak sa spevní kĺb v zmysle everzie a
inverzie, ale aj supinácie a pronácie nohy (obr. 4).
Inou technikou je vyuţitie priečnych a pozdĺţnych pások lepených pozdĺţne s osou nohy a predkolenia.
Distálnym koncom je vţdy priečna páska nad hlavičkami metatarzov. Pritom sa chráni aj Achillova šľacha.
Aby sa neporušil krvný obeh, majú pásky obkruţovať predkolenie len výnimočne. T. tu pôsobí protektívne v
zmysle inverzie a everzie (5).
Taping nohy – zabezpečenie priečnej alebo pozdĺţnej klenby nohy sa vykonáva obtočením pásky priečne
okolo nohy vo výške hlavičiek metatarzov. Ďalšie páska sa prichytáva od priečne nalepenej šikmo pod
vnútorný členok nad úpon Achillovej šľachy a späť pod vonkajším členkom k priečne nalepenej páske.
Účinnosť sa zvýši aplikáciou niekoľkých vedľa seba nalepených pások (obr. 6).

Obr. 5. Taping členka

Obr. 6. Taping nohy

tapinocephalia, ae, f. – [g. tapeinos nízky + g. kefalé hlava] tapinocefáiia, plochohlavosť, tvar lebky s
nízkou tvárou.
Tapiov syndróm – [Tapia, Antonio G., 1875 – 1950, talebo otolaryngológ] sy. mozgového kmeňa pri lézii
laterálnej predĺţenej miechy. Prejavuje sa ipsilaterálnou parézou velum palatinum, zadnej steny hltana,
hlasivky a jazyka, kontralaterálnou motorickou hemiparézou a hemihypestéziou.
tapírovité – Tapiridae.
Tapiridae – tapírovité. Nepárnokopytníky so štvorprstými prednými a trojprstými zadnými končatinami. Nos
zrástol s horným pyskom a utvoril krátky chobot. Telo majú zavalité, riedko osrstené, sú stredne vysoké,
chvost je zakrpatený. Ţijú v barinatých oblastiach. Mláďatá sú pozdĺţne pásikavé. Tapír indický {Tapirus
indicus) ţije v Indonézii, juţ. Číne a Zad. Indii, tapír juhoamerický (Tapirus terrestrís) v tropických oblastiach
Juţ. Ameriky.
tapírové pery – zvisnutá pera pri dystrophia museulorum progressiva.
tapotement – [franc. tapotement poklep] 1. pôvodne spôsob masáţe, ktorá spočívalôa v opakovaných
rýchlych poklepoch rukami, často ich malíčkovou hranou, na rozličné časti tela; 2. poklep malíčkovou hranou
na oblasť obličiek, súčasť fyzikálneho vyšetrenia. Je bolestivý pri niektorých zápaloch obličiek.
TAPP – skr. transabdominálna preperitoneálna plastika, druh operácie prietrţe (herniorafia); je málo
invazívna, vyţaduje celkovú anestéziu.
TAPVD – angl. skr. total anomalous pulmonary venous return totálny anomálny návrat pľúcnych ţíl.
tapping – psychometrický test ťukania, skúška rýchlosti a presnosti pohybov, pozornosti, pruţnosti ap.,
klepaním na elektronickú dosku podľa určitého kľúča. Ide o test rýchlosti motorického tempa subjektívne
pociťovaného ako optimálny v danom okamihu. Vyšetrovaný má ťukať v určitom tempe. Dotyky napr. tuţky
moţno registrovať elektronicky. Riadený t. spočíva v udrţovaní rytmu s frekvenciou napr. 0,2 Hz. Po 1-min
zácviku má vyšetrovaný túto frekvenciu odhadovať samostatne 24-krát, teda v optimálnom prípade by bolo
trvanie 2 min.
Taq-polymeráza – druh DNA-polymerázy, ktorá pochádza z baktérie Thermus aquaticus, ţijúcej v horúcich
prameňoch, schopnej ţivota a mnoţenia za veľmi vysokých teplôt. Tepelná odolnosť tohto enzýmu sa
vyuţíva v molekulovej biológii (pri CPR).
®

Taquidil (Roemmers) – antiarytmikum; tokainid.

tarantizmus – „hysterická" reakcia v Stredomorí a najmä juţ. Taliansku. Pripisoval sa poštípaniu jedovatým
pavúkom tarantuly (Lycosa tarantula). „Jed" pavúka tarantula obsahuje uhličitan amónny a nepokladá sa za
škodlivý. T. sa lieči hudbou s rýchlou, ţivou, neprerušovanou melódiou a krátkymi, opakujúcimi sa témami v
stúpajúcom tempe (tzv. tarantela). Tanec predstavuje rýchle, otáčavo vírivé pohyby, známe z dedinských
ľudových tancov juţ. Talianska od 15. stor. a dodnes sa tančí na Sicílii, na Capri, v Sorente a Ápúlii (taranda);
variantom v Caiabrii je pastiersky tanes Pecora (Pastura). T. prvý opísal benátsky lekár Santes de Ardoynis
(1446), kt. cituje starších autorov (Albucaisa, Avicenu, Rhazesa, Angličana Gilberta a i.). Obdobné stavy sa
opísali aj v iných krajinách (tanečná mánia, angl. dancing mánia, nem. Tanzsucht). T. sa vysvetľuje ako masová
neuróza chudobnej populácii s vysokým výskytom psychických porúch, ovplyvnenej kultúrnou zaostalosťou a
neschopnej adjustácie na abnormálne podmienky (chudoba, vojny, epidémie).
®

Tarasan (Roche) – antipsychotikum; chlórprotixén.
®

Tarasina (Best) – perorálne antibiotikum; tolbutamid.
tarassis, is, f. – [g. tarasseó vyvolávať poruchu] muţská „hystéria", zastar. výraz.
Taraxacum officinale (Cichoriaceae) – púpava lekárska. Trváca bylina s vretenovitým a mliečnatým
duţinatým koreňom, prízemnou ruţicou kopijovitých gracovitých listov. Nadutých stvoloch vyrastajú na lysom
lôţku len ţlté jazykovité kvety, plody sú naţky s tenkým zobáčikom a s chocholcom. Bylina rastie po celej
sev. pologuli a zavlečená je do Juţ. Ameriky. Drogu tvorí radix taraxaci eum herbae – usušený koreň s
vňaťou. Zberá sa celá mladá rastlina s koreňmi a pukmi (ešte bez kvitnúcich byli) a suší sa umelým
teplom alebo niekedy iba korene bez zvyškov nadzemných častí. Koreň musí byť na lome biely. Korene sú
po usušení silno zvráskované, hrubo pozdĺţne ryhované, zvonka sivohnedé aţ červenohnedé, krehké, na
priečnom reze majú zreteľne úzke nelúčovité ţlté drevo a širokú svetlú kôru, v kt. sú v sústredných
kruhoch usporiadané tmavšie body — mliečnice. Gracovité listy súsýtozelené. Drogamáslabý osobitý
pach a chuť trochu horkú. Účinné látky tvoria horčiny eudesmanolidy (tetrahydroridentín B a taraxakolid-betaD-glukopyranozid) a germakranolidy (-D-glukopyranozid kys. taraxínovej a -D-glukopyranozid kys. 11,13dihydrotaraxínovej, prv označovaná ako taraxacín), potom triterpény (taraxasterol a deriváty), steroly,
karotenoidy, flavonoidy (deriváty apigenínu a luteolínu), sacharidy, v koreni je asi 1 % slizu, na jar asi 18 %
fruktózy a 2 % inulínu (obdobie zberu drogy R. taraxaci cum herba) a v jeseni ~ 40 % inulínu (zber R. taraxaci).
Väčší je obsah solí draslíka (vo vňati ~ 4,5 %). Droga je mierne choleretikum, diuretikum, amárum a pouţíva sa
ako adjuvans pri hepatopatiách, cholecystopatiách a poruchách trávenia, najmä tukov. Je zloţkou čajoviny,
cholagog, hepatoprotektív, diabetik, urologík, laxancií, roborancií – toník a i. (T. extractum fluidum – Cynarosan
gtt.; T. radix cum herba – Blahungstee spec, Diabetan spec, Gallenteee spec, Švédska bylinná smés spec;
Teekanne Arztneitee, Leber u. Gallentee, spec.

Taraxacum officinale (púpava lekárska)

Taraxasterín — taraxasterol.
taraxasterol – syn. antesterín; -laktucerol; taraxasterín; 18,19-urs-20(30)en-3-ol, C30H50O, Mx 426,70;
monohydroxytriterpén, izolovaný z púpavy lekárskej (Taraxacum officinale Wiggers, Compositae).
taraxefín – Heathov výraz pre komplex proteínov izolovaný zo séra schizofrenikov pomocou chromatografíe
dietylaminoetylcelulózy. Frakcia t predchádza frakcii cemloplazmínu. Obsahuje meď.

Taraxasterol

taraxerol – syn. alnulín; skimmiol; tiliadín; D-friedo-olean-14-en--ol, C30H50O, Mx 426,70; látka, kt. sa nachádza
v lipe srdcovolistej (Tilia cordata Milí., Tiliaceae), jelši [Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betulaceae], púpave
lekárskej [Taraxacum officinale, Weber, Compositae], Kitsea dealbata Nees, Lauraceae, Befaria racemosa
(Vent), Ericaceae.

Taraxerol

tarbík – hospodársky škodlivý hlodavec.
®

Tarceva – erlotinib, cytostatikum. Je indikované pri terapii pacientov s lokálne poktročilým alebo
metastazujúcim nemalobunkovým karcinómom pľúc.
®

Tardamide

– sulfónamidové antibiotikum; →sulfamoxol.

®

Tardastrex (Grantex) – progestagén, antiandrogén, antiestrogén; delmadinónacetát.
Tardieu Auguste A. – (1818 – 1879) paríţsky prof. súdneho lekárstva, autor početných prác toxikologických,
medicínsko-právnych a medicínsko-pracovných. Po ňom sú nazvané Tardieuove škvrny.
Tardieuova škvrny – (Tardieu, Auguste A., 1818 – 1979, paríţsky súdný lekár) syn. Bayarove ekchymózy,
petechie alebo ekchymózy veľkosti špendlíkovej hlavičky zisťovamé pri pitve na pohrudnici a i. seróznych
blanách hrudníka (srdce, mediastinu, týmus); svedčí o smrti udusením, uškrtením; môţu vzniknúť aj pri
epileptickom záchvate.
®

Tardigal (Beiersdorf) – kardiotonikum; digitoxín.
Tardigrada – pomalky. Drobné ţivočíchy ~ 1 mm dlhé. Pohybujú sa veľmi pomaly. Majú valcovité telo so 4
pármi bradavičkovitých nôţok zakončených pazúrikmi a cicavé ústne ústroje. Telo pokrýva chitínová kutikula,
kt. utvára pri niekt. druhoch štítky, pri iných tŕňovité výrastky. Svaly sú rozlíšené na samostatné jednotky. T.
ţijú v machoch, lišajníkoch, medzi vodnými riasami. Odolávajú veľkým výkyvom teploty. V nepriaznivých
podmienkach sa stiahnuť do hrčky, zaschnú a pri min. látkovej premene vydrţia veľmi dlho (anabióza).
Známa je napr. pomalá obyčajná (Macrobius hufellandii).
®

Tardisal (Sigma-Tau) – eholeretikum; 4-salicyloylmorfolm.
tarditas, atis, f. – [l. tardus pomalý] zdĺhavosť, váhavosť.
tardívne dyskinézy – [dyskinesia tarda; franc. dyskinésie tardive, nem. Spätdyskinesié] extrapyramídový sy. s
choreatickými, balistickými a atetoidnými hyperkinézami najmä v oblasti tváre (mľaskavé a ţuvacie pohyby)
pri dlhodobej th. alebo po zníţení dávky po dlhodobej th. neuroleptikami; môţu byť vratné. Na hodnotenie t. d.
sa pouţíva: 1. skrátená stupnica dyskinézie (Abbreviated Dyskinesia Scale, ADS); 2. stupnica na hodnotenie
abnormálnych mimovôľových pohybov (Abnormal Involuntary Movement Scale, AIMS; 3. Maršálkov vstupný
záznam (Introduction Record of Tardive Dyskinesia, IR-TD).
ADS – Abbreviated Dyskinesia Scale (A Rating Scale for Tardive Dyskinesia) Skrátená posudzoyacia
stupnica dyskinézií (Simpson a spol., 1979), stupnica určená na skríning, individuálne hodnotenie a klin.

pozorovanie pacientov s t. d. a i. extrapyramídovými poruchami indukovanými neuroleptikami. Dáta sa
získavajú štandardným cieleným neurol. vyšetrením vyţadujúcim elementárnu spoluprácu pacienta;
hodnotenie trvá ~ 10 min. Hodnotia sa:
• Faciálne a orálne pohyby
1 Períokulárna oblasť (ţmurkanie, tras mihalníc).
2 Pohyby pier (špúlenie pier – vysunutie dolnej pery ako pri usilovnom váţnom zamyslení; zvieranie pier
– sťahovanie a špúlenie pier; pomľaskavanie – rýchle oddďalenie pier vyvolávajúce ostrý zvuk).
3 Ţuvacie pohyby
4 Príznak bonbónu (pohyby jazyka y ústnej dutine, kt. vykleňujú tvár a pôsobia dojmom, akoby mal
pacient v ústach tvrdý bonbón; občas opakované prechádzanie jazykom po bukálnej sliznici, kt. vysúvajú
ústa dopredu (treba odlííšiť od choreoatetoidných pohybov jazyka; hodnotí sa frekvencia a stupeň pohybov
jazyka v ústnej dutine proti lícam).
5 Vyplazovanie jazyka (klonické – rytmické vysúvanie a zasúvanie jazyka; tonické – trvalé plazenie jazyka;
„lapavé pohyby", angl. fly catcher – bleskové vymrštenie jazyka z úst v nepravidelných sériách; hodnotí sa
frekvencia, stupeň a čas vyplazovania jazyka a úst).
6 Tras (jemný alebo pomalý, sledovaný pri otvorených ústach s jazykom v ústnej dutine) a/alebo
choreoatetoidné pohyby jazyka (kývavé, červovité pohyby jazykových,svalov bez vysunutia jazyka z úst;
jazyk sa môţe stáčať podľa svojej pozdĺţnej osi, sleduje sa pri otvorených ústach; hodnotí sa intenzita a
frekvencia pohybu jazyka.
7 Iné (napr. králičí sy. – jemný, veľmi rýchly tras hornej pery, 5c/s, tiky alebo grimasovanie).
• Šija a trup
8 Axiálna hyperkinéza v stojacej polohe (húpavé bedrové pohyby dopredu a dozadu, pripomínajúce pohyby
pri kopulácii; líšia sa od húpavých pohybov, pri kt. sa pohybuje sem a tam hornou časťou trupu; hodnotí sa
frekvencia a rozsah pohybov)
9 Húpavé pohyby (súvislé alebo epizodické rytmické pohyby hornou časťou trupu dopredu a dozadu zo
strany na stranu, zjavujú sa v sediacej polohe pri opakovaných vychýleniach lumbálnej chrbtice)
10Torzné pohyby (krútivé, vlniyé pohyby hornou alebo dolnou časťou trupu, ramenami alebo bokmi;
pohyby nie sú rýchle a postihujú veľké oblasti tela; hodnotí sa frekvencia a intenzita)
11 Iné (napr. pokyvovanie hlavou, retrocollis a torticollís)
• Končatiny
12 Pohyby prstov rúk a zápästia (nepravidelné, neúčelné, hrubé, trhavé arytmické a rytmické pohyby,
,,hra na gitaru", kt. sa začínajú náhle a trvajú krátko alebo môţu byť súvislé; môţu postihovať niekoľko prstov
alebo celú ruku a zápästie. Pohyby prstov sú rytmickejšie, občas hrubé a červovité. Obidva typy pohybov
sa konštantné vyskytujú spoločne. Hodnotí sa frekvencia a
intenzita.
13 Pohyby členková prstov na nohách (ritácie a flexie, pomalé, nepravidelné, hrubé, mimovôľové pohyby
členkov, epizodické alebo súvislé; hodnotí sa frekvencia a intenzita. 14. Podupávanie alebo poklepávanie
celou nohou o podlahu v sediacej alebo stojacej polohe; hodnotí sa frekvencia a intenzita.
15 Iné (napr. ţmúlavé pohyby – pill-rolling, opakované pohyby palca cez niekoľko prstov, hladenie alebo
trenie tváre a/alebo vlasov)
• Celé telo
16 Akatízia (mimovôľový nepokoj, súvislý alebo v návaloch, s neschopnosťou
pokojne sedieť alebo stáť – nie vnútorný nepokoj; hodnotí sa intenzita a frek
vencia nepokoja)
17 Iné (napr. holokinetické pohyby, t., j. extenzívne, prerušované, hrubšie
pohyby veľkých telesných oblastí alebo celého tela)
IR-TD – pred vyšetrením sa pacient nenápadne pozoruje v pokoji (v čakárni), stolička pouţitá na vyšetrenie
má byť tvrdá, pevná, bez operadiel. Pacient nemá mať nič v ústach (ţuvačku, bonbón ap.), dotazom treba

zistiť, či pacient nosí zubnú protézu a či má s ňou problémy. Dotazom sa zisťuje, či pacient sám
nezaznamenal dajaké pohyby úst, tváre, rúk alebo nôh. Pacient sa posadí na stoličku s rukami na kolenách,
dolnými končatinami mierne od seba a stupajami na podloţke, pritom sa pozoruje celé telo a jeho pohyby.
Potom sa pacient vyzve, aby si sadol s rukami voľne visiacimi u muţa prepadávajúcimi medzi stehnami, u
ţeny v šatách, visiacimi cez kolená, pričom sa pozorujú ruky a i. časti tela. Potom má pacient 2-krát otvoriť
ústa, pričom sa sleduje jazyk v ústach v pokoji. Pacient sa vyzve, aby 2-krát vyplazil jazyk. Aktivačný manéver
sa vykoná poklepávaním palca proti kaţdému prstu čo moţno najrýchlejšie počas 10-15 s, a to osobitne
pravou a potom ľavou rukou (pozorujú sa pohyby tváre a nôh). Pacientovi sa opakovane ohýba a napína
pravé a ľavé rameno (vţdy len jedno). Pacient sa vyzve, aby vstal a z profilu sa sledujú všetky časti tela
vrátane bokov. Potom sa pacient vyzve, aby predpaţil s dlaňami nadol a pozoruje trup. nohy a ústa.
Nakoniec sa nechá urobiť 2-krát pár krokov, otočiť sa a vrátiť k stoličke, pričom sa sledujú ruky a chôdza.
Hodnotí sa:
1. mimické svalstvo, napr. pohyby čela, obočia, periorbitálne oblasti, líc vrátane mraštenia čela, ţmurkania,
usmievania sa, grimasovania;
2. pery a períorálna oblasť, napr. špúlenie úst, ohrňovanie pier, mľaskanie;
3. čeľuste a sánky, napr. kúsanie, zvieranie čeľustí, ţuvanie, otváranie úst, pohyby do strán;
4. jazyk – hodnotí sa prírastok pohybu v ústach aj mimo nich, nie schopnosť udrţať pohyb;
5. horné končatiny (ramená, zápästia, ruky, prsty) choreatické pohyby (rýchle, objektívne neúčelné,
nepravidelné, spontánne atetoidné pohyby, t. j. pomalé nepravidelné, komplexné, hadovité; nehodnotí sa tu
tras, t. j. opakovaný, pravidelný, rytmický pohyb;
6. dolné končatiny (nohy, kolená, členky, prsty), napr. pohyby kolien do strán, poklepávanie nohami, klapanie
podpätkami, vyvracanie nôh dovnútra a navonok;
7. šija, plecia a boky, napr. húpanie a krútenie bokov, zvíjanie sa, krúţivé pohyby panvy;
8. závaţnosť abnormálnych pohybov;
9. obmedzenia vplyvom abnormálnych pohybov;
10. uvedomovanie si abnormálnych pohybov;
11. beţné problémy s chrupom alebo zubnou protézou.
Transformované veličiny (arbitrárne stanovené faktory): I – faciálne a orálne pohyby: poloţky 1,2,3,4; II končatinové pohyby: poloţky 5 a 6; III – pohyby trupu: poloţka: 7; IV – globálne hodnotenie: poloţky 8, 9 a
10
AIMS – (NIMH, Bethesda; Guy, 1976) je určená pre pacientov s t. d. následkom th. neuroleptikami, kt. sa
sústreďuje na zber dát, kt. moţno získať pohovorom s pacientom a zdrav, dokumentácie. Zahrňuje tieto
poloţky: 1. č. pacienta; 2. pohlavie; 3. rok narodenia; 4. vek; 5. zákl. psychiatrická dg.; 6. vedľajšia
psychiatrická dg.; 7. vek začiatku psychiatrického ochorenia; 8. trvanie zákl. psychiatrického ochorenia (r.); 9.
počet psychiatrických hospitalizácií; 10. ich celkové trvanie psychiatrických hospitalizácií; 10. úrazy hlavy;
13. telesné ochorenia; 14. pravidelnosť uţívania psychofarmák; 15. trvanie neuroleptickej th.; 16. priemerná
celoţivotná dávka neuroleptika (mng chlórporomazínového ekvivalentu); 17. celková dávka neuroleptík
(ekvivalentu chlórpromazínu) za ostatný r.; 18. najvyššia denná dávka neuroleptík v ostatnom r. (ekvivalentu
chlórpromazínu); 19. najvyšší počet druhov neuroleptík v kombinácii v ostatnom r.; 20. typ pouţitého
neuroleptika; 21. trvanie antidepresívnej th. (r.); 22. trvanie antiparkinsonskej th. (r.); 23. trvanie litioterapie
(r.); 24. elektrokonvulzie; 25. inzulínové kómy a subkómy.
tardivus, a, um – [l. tardus pomalý] pomaly, zdĺhavo nastupujúci.
®

Tardocllin – antibiotikum; penicilín G-benzatín.
tardus, a, um – [l.] pomalý, zdĺhavý, neskorý, neskoro sa zjavujúci.
®

Tardyferol tbl. ret. (Robapharm AG, Basel) – Ferrosi sulfas sesquihydricus 256,3 mg (= 80 mg Fe ) v 1
retardovanej tbl.; antianemikum. Pouţíva sa v th. dokázanej sideropenickej anémie dospelých a väčších
detí., v profylaxii deficitu ţeleza v gravidite, počas laktácie a rastu a u darcov krvi.
®

+

TardyferoI-FoS tbl. ret. (Robapharm AG, Basel) – Ferrosi sulfas sesquihydricus 256,3 mg (= 80 mg Fe ) +
Ac. folicum 0,35 mg v 1 retardovanej tbl.; antianemikum. Pouţíva sa v profylaxii deficitu ţeleza a kys. listovej
v gravidite a pri dojčení.
®

Targa (Nissan) – herbicídum; quizalofop-ethyl; chizalofopetyl.
®

Targesin – antiseptikum a dezinficiens, oftalmologikum; diacetyltanínoalbuminát striebra.

target – [angl. terč] rádiol. termín na označenie oblasti oţarovanej ionizujúcim ţiarením, kt. má vyvolať jadrovú
reakciu. Pouţíva sa pri produkcii ultratvrdého rtg ţiarenia v lineárnom urýchľovači alebo rádionuklidov v
123
124
nunkelámej med. (napr. I ostreI'ovanáím Xe-terčov protónmi cez rozličné medzivrstvy.
target cells – [angl.] terčové bunky, kokardové bunky; 1. hematol. tenké hypochrómne erytrocyty so zvýšenou
osmotickou rezistenciou a abnormálnou distribúciou hemoglobínu v centre a na periférii s bledým prstencom
medzi nimi (bunky streleckého terča, nem. Schiefischeibenzellen); vyskytujú sa pri talasémii a i.
hemoglobinopatiách, ťaţkej sideropenickej a niekt. formách hemolytických anémií; 2. imunol. bunky
rozličných tkanív, kt. sa deštruujú aktivovanými imunokompletnými bunkami.
targetting – [angl. target cieľ] prívod liečiva do chorého orgánu, tkaniva, bunky. Zniţuje sa tak záťaţ
irelevantných častí organizmu a výskyt neţiaducich účinkov.
®

Targocid (Merrell Dow) – antibiotikum; teikoplanín.
®

Targocid 200 a 400 mg inj. sicc. (Gruppo Lepetit S.s.A, Anagni; Marion-Merrell Dow Ltd.) – Teicoplaninum
200 alebo 400 mg suchej substancie v 1 fľaštičke; antibiotikum; teikoplanín.
Targosid

®

(Lepetit) – antibiotikum; teikoplanín.

Tarchanovov fenomén – [Tarchanov, I. R, 1888] vznik a zosilnenie biopotenciálov koţe vplyvom faktorov
vonkajšieho prostredia alebo niekt. psychických faktorov (emočných reakcií). Prejav vegetatívnych činností;
psychogalvanický reflex.
ťarchavosť – [l. →graviditas, čes. těhotenství] stav ţeny od počatia po začiatok pôrodu; -^gravidita.
Nový jedinec u niekt. ţivočíchov môţe vzniknúť aj nepohlavným spôsobom, všeobecne však pohlavné
rozmnoţovanie ţivočíchov, pri kt. splývajú gaméty: samičie vajíčko a samčia spermia.
Ť. sa začína oplodnením (fertilizáciou), t. j. splynutím samčej (spermia) a samičej pohlavnej bunky (vajíčka).
Oplodnenie môţe nastať mimo tela alebo v samieích pohlavných ústrojoch, kt. sa skladajú z pohlavných
ţliaz a vývodných kanálikov. Osobitným spôsobom pohlavného rozmnoţovania ţivočíchov je konjugácia.
Splynutím pohlavných buniek sa utvára zárodok, delením rastom, diferenciáciou buniek vzniká
mnohobunkový organizmus so všetkými potrebnými orgánmi (ontogenetický vývoj). Sexuálne funkcie
organizmov majú niekoľko vývojových štádií: obdobie pohlavnej nedospelosti, pohlavného dozrievania,
pohlavnej zrelosti a pohlavného pokoja.
Oplodnenie je proces, kt. pozostáva; 1. z →transportu spermií; 2. transportu vajíčka; 3. väzby spermie na
vajíčko; 4. implantácie.
Pohlavné bunky splývajú na podklade chemotaxie gamónov, prítomných v spermiách i vo vajíčku. Vajíčka
jeţoviek obsahujú gynogamóny I, I! a spermie androgamóny i, II a III. Pri prenikaní spermií do vajíčka
nastáva cytolýza. Kerf sa jedinec istý čas vyvíja ako jedno pohlavie a neskôr ako druhé pohlavie, hovorí
sa o intersexualizme (ryby, červy aj ľudia). Náhla zmena pohlavia je maskulinizácia alebo feminizácia.
Po spojení spermie s vajíčkom pokračuje 3. meiotické delenie, kt. bolo zadrţané pred o. vajíčka v období
metafázy. Výsledkom je ţenské haploidné jadro, ţenský pronucleus. Tu, podobne ako y muţ- skom pronukleu,
nastáva duplikácia chromozómov. Obidve prvojadrá sa spájajú a ich chromozómy si vymieňajú gen. materiál
pre prvé mitotícké delenie. Rozdelenie do dvojbunkového štádia nastáva - 12 h po penetrácii zóna
pellucida. Oplodnené vajíčko ostáva vo vajíčkovode 3 d, 4. d po ovulácii produkt počatia, teraz v štádiu
→blastocysty, vstupuje do maternice.
Odozva materského organizmu na oplodnenie, keď v tomto období cyklu nastalo oplodnenie, je
nevyhnutná prítomnosť informácie o oplodnenom vajíčku, najmä na zabránenie luteoiýzy a demisie corpus
luteum. Aby sa zabezpečila pripravenosť maternice na nidáciu vajíčka, pokračuje kontinuálne sekrécia
estradiolu a progesterónu. Embryo informuje o svojej prítomnosti sekréciou niekoľkých proteínov, steroidných
a i. hormónov.
Hlavným hormónom, kt. udrţuje funkciu corpus luteum, je ehoriónqvý gonadotropín (hCG). Oplodnené
vajíčko ho začína seeernovať od nidácie, pp. uţ pred uchytením vajíčka, po strate zóna pellucida. Sekrécia
HCG predchádza min. 2 d poklesu produkcie estradiolu a progesterónu. Intenzívnejšia stimulácia HCG je
schopná prekonať relat. pokles citlivosti luteálnych buniek, kt. nastáva v tomto období luteálnej fázy. Tento
proces zabraňuje luteolýze, je zachovaná sekrečná kapacita corpus luteum, sekrécia estradiolu a progesterónu pokračuje ďalej a nastáva vynechanie menštruácie.

V experimente aplikácia protilátok proti CG v tejto fáze cyklu vyvoláva pokles sekrécie steroidov a
zabraňuje implantácii.
Prvým krokom implantácie je strata zóna pellucida oplodneného vajíčka, kt. potom adheruje na epitel uteru.
Najprv nastáva testná apozícia obidvoch štruktúr a postupné obklopovanie embrya materským epitelom, kt.
ho imobilizuje v maternici. Potom nasleduje progresívne preplietanie mikroklkov, rerakcia uchytenia a
utvorenie definitívneho cievneho vzťahu embrya s matkou. Najvčasnejším makroskopickým príznakom
gravidity je vyvýšenie oblasti vaskuiarizácie endometria v blízkosti blastocysty. Zmenou permeability kapilár
vzniká lokálny edém tkaniva a deciduálna transformácia endometria so zvýšením proľiferácie a
diferenciácie miestnych stromových buniek. Tieto bunky deciduy predstavujú solídne lôţko, do kt. je
uloţený produkt koncepcie.
prvých 4 týţd. gravidity sa funkcia corpus luteum udrţuje vplyvom hCG, takţe nastáva kontinuálny vzostup
produkcie estradiolu a progesterónu. Gravidné corpus luteum produkuje aj 17-hydroxyprogesterón. Po 4.
týţd. aktivita corpus luteum a v ňom produkcia 17-hydroxyprogesterónu začína klesať. Hodnoty estradiolu a
progesterónu sa naďalej zvyšujú, avšak pomalšie, čo je prejavom začínajúcej činnosti placenty. Placenta má
veľmi mala kapacitu
17-hydroxylácie, čo vysvetľuje pokles produkcie 17-hydroxyprogesterónu. Tento luteoplacentový prechod sa ukončuje v 7. týţd. po ovulácii. Po tomto čase uţ
odstránenie corpus luteum neovplyvní ďalší vývoj gravidity, jeho odstránenie pred 6. týţd. má však za
následok výrazný pokles koncentrácie progesterónu a potrat.
V placente sa tvorí niekoľko steroidných hormónov, proteínov a polypeptidových hormónov. Okrem hCG je to
ľudský placentový laktogén, kt vykazuje značnú homológiu s rastovým hormónom a v menšej miere s
prolaktínom. Ďalej je to gonadoliberín, kt. stimuluje sekréciu hCG, kortikotropín, peptidy uvoľňované z
proopiomelanokortínu, kortikoliberín a peptidy podobné tyroliberínu.
Dĺžka brezivosti a inkubačné obdobie niektorých zvierat (d)
Domácie zvieratá
Divoko ţijúce zvieratá
Makak magot
Medveď (čierny)
Bizón
Ťava
Kojot
Jelenec (virţinský)
Slon
Jeleň Wapiti
Ţirafa
Zajac
Hroch
Klokan
Leopard
Lev
Kosmač
Opica (makak)
Los americký
Piţmoň
Vačica
Panter
Dikobraz
Vidloroh
Mýval
Sob
Nosoroţec
Tuleň
Piskor
Skunk
Veverica (sivá)
Tapír
Tiger
Mroţ
Veľryba
Svišť lesný

210
210
270
410
60 – 64
197 – 220
600 – 660
240 – 250
420 – 450
38
225 – 250
38
92 – 95
108
140 – 150
150 – 180
240 – 250
270
12 – 13
90 – 93
112
230 – 240
63
210 – 240
530 – 550
330
20
62 – 65
30 – 40
390 – 400
105 – 113
330 – 360
480 – 500
31 – 32

Mačka
58 – 65
Dobytok
279 – 292
Suka
58 – 72
Osol
365
Koza
145 – 155
Kobyla
330 – 342
Lama
330
Ovca
144 – 151
Koţušinové zvieratá
Činčila
110 – 120
Fretka
42
Kuna
236 – 274
Líška
49 – 55
Norok
40 – 75
Ondatra
28 – 30
Nutria
120 – 134
Vydra
270
Králik
30 – 35
Vlk
60 – 68
Domáce vtáky
Sliepka
20 – 22
Kačica
26 – 28
Kačica piţmová
35
Hus
25 – 28
Perlička
28
Morka
28
Klietkové a lovné vtáky
Papagájec vlnovaný
17 – 18
Pinka
11 – 14
Papagáj
17 – 31
Baţant
24
Prepelica
21 – 23
Labuť
33 – 36

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––* od pripúšťania pri neznámom štádiu ruje; od d ovulácie (kt. moţno určiť stanovením progesterónu alebo
LH v sére) je 62 – 64 d
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Poradie základných udalostí včasnej ťarchavosti
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dni

Proces

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0
3
5–6
6–7
7 – 12
8 – 10
12
28
49

ovulácia
fertilizácia, ukončenie 2. meiotického delenia
odlúčenie zóna pellucida
pripojenie blastocysty k epitelu maternice
diferenciácia trofoblastu
prvá detekcia hCG v periférnej krvi
deciduálna reakcia
začiatok luteoplacentového prechodu
koniec luteoplacentového prechodu

Trvanie ťarchavosti, veľkosť vrhu, vek a hmotnosť pohlavne zrelých zvierat
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Druh

Veľkosť vrhu Vek

Trvanie vrhu

Hmotnosť pri dosiahnutí pohlavnej zrelosti

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––
Myš

19 – 21

6 – 10

6 týţd.

20 – 30 g

Potkan

21 – 23

6 – 14

3 mes.

0,2 – 0,4 kg

Morča

68

1–4

3 – 4 mes.

0,4 – 0,5 kg

Zlatý škrečok

16

4 – 10

2 mes.

85 – 110 g

Piskomil

25

2–9

3 mes.

60 – 100 g

Králik

30

4 – 12

5 – 6 mes.

Kotul veverovitý 170

1

3 – 5 r.

0,6 – 1,1 kg

Makak rhesus

165

1–2

3 – 5 r.

5 – 11 kg

Šimpanz

225

1

2 – 8 r.

40 – 50 kg

3 – 4 kg

Pavián
158 – 183
1
3 – 6 r.
11 – 30 kg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Asistovaná reprodukcia – R. 1978 sa narodilo prvé dieťa po ovulácii v programe fertilizácie in vitro a transfer
embrya (IVT + ET). Od toho času sa táto metóda značne rozšírila a dostala názov metóda asistovanej
reprodukcie. Dá sa uskutočniť aj ambulantne. Jej variantom je intratubárny transfer gaméty (gamete
intrafallopian tube transfer, GIFT) alebo zygoty (zygote intrafallopian tube transfer, ZIFT), darcovstvo embrya,
oocytu, kryokonzervácia a mikrofertilizácia. Frekvencia ţivo národných plodov t. č. je 15-18 %.
IVT – metódu vyvinul Steptoe a Edwards. Pôvodne bola určená pre ţeny s tubámou príčinou sterility (chýbanie
alebo afunkcia vajíčkovodu), jej indikácie sa však rozšírili na všetky prípady sterility, kde zlyhali iné metódy. Patrí
k nim idiopatická sterilita, endometriózy, muţský faktor sterility a imunol. sterilita. Hraničným vekom ţeny je 40
r. IVT pozostáva zo 4 krokov: 1. indukcia superovulácie; 2. získanie oocytu; 3. fertilizácia; 4. transfer embrya.
Indukcia ovulácie – spočiatku sa oocyty získavali z prirodzených menštruačných cyklov, pre ťaţkosti s určením
času ovulácie a organizáciou odberu oocytov, kde sa získaval len 1 oocyt, sa táto metóda opustila. V
súčasnosti sa pouţíva indukcia ovulácie gonadotropínmi s cieľom vyvolať superovuládu a optimálny čas odberu.
Akonáhle sú prítomné zrelé folikuly, čo moţno dokázať stanovovaním estradiolu v sére a ultrazvukovým vyšetrením,
aplikuje sa samostatná inj. 10 000 IH hCG a o 36 h sa v ranných h odoberajú oocyty.
Odber oocytov – vykonáva sa transvagínovou punkciou zrelých folikulov dlhou ihlou pod kontrolou
ultrasonografle v ľahkej algosedácii. Folikuly sa ašpirujú pomocou mierneho podtlaku do nádoby obsahujúcej
kultivačné médium, v kt. sa hromadia oocyty. V laboratóriu sa oocyty identifikujú v disekčnom mikroskope,
potom sa transportujú do kultivačného média, v kt. prebieha ich inkubácia.
Fertilizácia – po odstránení oocytu a transfere do kultivačného média sa určí stav ich zrelosti na základe

morfol. kritérií, t. j. stavu granulózových buniek obklopujúcich oocyt (cumulus oophoreus). Tesne zoskupený
kumulus svedčí o nezrelosti, kým voľne expandovaný kumulus o zrelosti oocytu. Zrelé oocyty sa inkubujú 6 – 8 h,
nezrelé 34 – 36 h pred pridaním spermií.
V čase, keď sa inkubujú oocyty, sa získava vzorka spermy, kt. sa premyje v špeciálnom médiu, kde sa spermie
oddeľujú od seminálnej plazmy. Do média obsahujúceho oocyty sa pridá asi 100 000 spermií a inkubácia pokračuje
ďalších 48 – 72 h. Po vstupe spermie do cytoplazmy oocyt ukončuje svoje 2. meíotické delenie a nastáva
vypudzovanie pólového telieska. Ďalších 16 – 18 h po inseminácii sa oocyty prezrú v disekčnom mikroskope. Po
ukončení fertilizácie moţno obyčajne vidieť 2 prvojadrá. Potom nasleduje delenie. Vývoj 4-bunkového štádia trvá 48
h; v tomto čase sa embryo prenáša do maternice.
Transfer embrya – pacientka sa uloţí do litotomickej polohy, do pošvy sa jej zavedú zrkadlá, pošva a hrdlo
sa očistia sterilným soľným rozt. Do cervikálneho kanála sa jemne zasunie špeciálny vodič aţ do úrovne vnútornej bránky. Embryá v malom mnoţstve kultivačného média (20 pi) sú na vrcholku tenkého katétra, kt. sa
pretiahne vodičom do vzdialenosti 1 cm od fundu maternice. Potom sa embryá injikujú do dutiny maternice.
Katéter ostáva in situ 30 s, potom sa odstráni. Ak zostane akékoľvek embryo v katétri, postup sa opakuje.
Pošvové zrkadlá sa odstránia a ţena ostáva leţať na posteli 6 h. Potom sa prepustí a zachováva pokoj na
posteli 48 h. Od vykonania transferu embrya do pozitivity testu gravidity alebo začatku menštruácie sa podáva
progesterón v dávke 50 mg/d.
Superovulácia býva veľmi úspešná (> 90 % prípadov). Vyše 80 % oocytov sa úspešne fertilizuje, po transfere
do maternice sa však „uchytí" len 20 – 25 % (vrátane tzv. chem. gravidít a včasných potratov). Teoretická
úspešnosť IVT môţe byť max. 31 % (taký je totiţ podiel fertilizácií v normálnom cykle, zvyšné fertilizácie
zanikajú v prvých mes. gravidity). Súčasná úspešnosť fertilzácie dosahuje max. 10 – 18 % ţivo narodených detí
na jednu procedúru ašpirácie oocytov. Väčšinou sa prenáša do maternice viac embryí, incidencia viacpočetnej
gravidity je teda vyššia. Vyššia je aj incidencia ektopíckých gravidiít, pretoţe niekt. embryo môţe migrovať do
vajíčkovodu. Incidencia vrodených vývojových chýb je rovnaká ako v beţnej populácii. Negat. psyehol.
následky sa nezistili.
Intratubárny transfer gaméty (GIFT) – má prvé 2 kroky (superovulácia a ašpirácia oocytov) spoločné s IVT,
namiesto fertilizácie in vitro sa však spermie a oocyty umiesťujú (obvykle laparoskopicky) do fimbriového konca
vajíčkovodu. Do vajíčkovodu sa zavádzajú obyčajne viac ako 2 oocyty. Predpokladom úspešnosti tejto metódy je
prítomnosť aspoň jedného normálneho vajíčkovodu. Frekvencia gravidity je o niečo vyššia ako pri IVF, avšak
ektopických gravidít je viac. Skúša sa aj moţnosť vykonávať GIFT pod sonografickou kontrolou bez pouţitia
laparoskopu.
Moţné a uskutočniteľné je aj darcovtsvo oocytov, fertilizácia darovanými spermiami, ba aj darcovstvo
embrya. Okrem technických problémov tu však jestvujú etické a legálne problémy, kt. nie sú ešte doriešené vo
väčšine krajín.
tarica skalná – Alyssum soxatile, rastlina z čeľade kapustovitých, rastie na skalách.
tarichatoxín – syn. tetrodoxín.
Tarivid 200® i. v. inf. (Hoechst) – Ofloxacini hydrochloridum 220 mg (zodpovedá 200 mg ofloxacínu) v 1 fľaštičke
100 ml; širokospektrálne fluórované chinolónové antibiotikum; ofloxacín.
Tarka® cps. (Knoll AG, Ludwigshafen) – Verapamili hydrochloridyum 180 mg + Trandolaprilum 2 mg v 1 tobolke
s plynulým uvoľňovaním; kombinácia blokátora vápnikových kanálov a inhibítora ACE, antihypertenzívum
Tarlovove cysty – sú cysty, kt. sa vyskytujú väčšinou na kostrči (Steiβbein). Podobajú sa meningovým
divertikulom a meningokélam. Sú zväčša asymptomatické, niekedy však vyvolávajú výpadové prejavy, napr.
bolesti chrbta, bedrovej oblasti, ischialgia, Taubheistgefuhle a i. poruchy citlivosti v oblasti postihnutého
nervového koreňa. Niekedy sa zjavuje prechode klaudikácia cauda equina.
Dg. – stanovuje sa na základe neurol. nálezu, príp. EMG a SSEP n. tibialis, potvrdzuje sa jadrovou spinovou
rezonanciou.
Th. – je v indikovaných prípadoch chir. (operácia podľa Mummaneni a spol.), pri kt. sa na miesto, kde sa
odstránila cysta vkladá tukové tkanivo, aby sa zabránilo jej znovanaplneniu. Napriek tomu však vznikajú
recidívy.
Tarnierov príznak – [Tarnier, Stéphane, 1828 – 1897, franc. gynekológ] p. hroziaceho potratu: vyhladzovanie
uhla medzi horným a dolným segmentom maternice v gravidite.

Taroctyl® – antiemetikum, antipsychotikum; chlórpromazín.
Tarodyl® – tuberkulostatikum; glykoniazid.
Tarodyn® – tuberkulostatikum; glykoniazid.
Taroflox 200® tbl. obd. (Hoechst-Biotika s.r.o. Martin, v spolupráci s Hoechst AG) – Ofloxacinum 200 mg v 1
poťahovanej tbl.; širokospektrálne chinolónové chemoterapeutikum; ofloxacín.
Tarov príznak – [Tar, Alois, * 1866, maď. lekár] príznak pľúcneho infíltrátu: u zdravého človeka sú dolné
hranice pľúc v leţiacej polohe pri strednom výdychu rovnako vysoko ako v stojacej pri hlbokom výdychu. Pri
infiltračných procesoch pľúc to tak nie je.
Tarpan® (Warden) – antihistaminikum; klobenzepam.
tarpan – Equus caballus fossilis, vyhynutý predchodca divo ţijúceho koňa Przewalského.
Tarquinor® (Squibb) – črevné antiseptikum; halchinol.
tarragon – estragón, sušené listy a púčiky viacročných rastlín Artemisia dracunculus L., Compositae, rastúcej na
Sibíri v okolí Kaspického jazera, pestovanej v záp. Európe. Poskytuje aţ 0,8 % tarragonového oleja. Obsahuje
p-alylanizolu (estragol, metylchavikol), odmén, myrcén, felandrén, p-metoxyaidehyd kys. škoricovej. Pouţíva sa
ako pochutina, olej ako chuťové korigens, pri výrobe likérov, polievok, štiav a šalátov, v parfumérii pri výrobe
voňaviek typu „chypre".
tars. ocul. – farm. skr. tarsis oculorum na mihalnice
tars/o- – prvá časť zloţených slov z g. tarsos 1. chrupkový základ mihalnice; 2. priehlavok.
tarsalgia, ae, f. – [tars- (2) + g. algos bolesť] tarzalgia, bolesť v priehlavku.
tarsalis, e, tarseus, a, um, tarsicus, a, um – [g. tarsos priehlavok] tarzáhiy, priehlavkový.
tarsectomia, ae, f. – [tars- (1, 2) + g. ektomé odstránenie] tarzektómia, chir. odstránenie tarzálnej časti
mihalnice; chir. odstránenie priehlavkových kostí.
tarseus, a, um – [g. tarsos chrupkový základ mihalnice, priehlavok] týkajúci sa tarzálnej časti mihalnice.
tarsitis, itidis, f. – [tars- (1, 2) + -itis zápal] tarzitída, zápal priehlavku; zápal tarzálnej časti mihalnice.
tarsoclasia, ae, f. – [tarso- (1) + g. klasis lámanie] tarzoklázia, rozdrvenie mihalnicevého tarzu.
tarsochiloplastké, es, f. – [tarso- (1) + g. cheilos pera + g. plastike (techné) tvárne umenie] tarzochiloplastika,
plastický chir. výkon na leme mihalnice.
tarsomalacia, ae, f. – [tars- (1) + g. malakiá zmäknutie] tarzomalácia, zmäknutie, uvoľnenie tarzálnej časti mihalnice.
tarsometatarseus, a, um – [tarso- (2) + l. metatarsus predpriehlavok] tarzometatarzálny, týkajúci sa priehlavku
a predpriehlavku.
tarsoorbitalis, e – [tarso- (1) + 1. orbita očnica] tarzoorbitálny, týkajúsi sa mihlanice a očnice.
tarsophalangealis, e – [tarso- (2) + g. falanx článok] tar-zofalangový, týkajúci sa priehlavkových kostí a článkov
prstov.
tarsoplastice, es, f. – [tarso- (1) + g. plastike (techné) tvárne umenie] tarzoplastika, plastická operácia tarzálnej
časti mihalnice.
tarsoptosis, is, f. – [tarso- (2) + g. ptosis pokles] tarzoptóza, zníţenie priehlavkových kostí s utvorením plochej
nohy.
tarsorrhaphla, ae, f. – [tarso- (1) + g. rhafé šev] tarzorafia, operačné zošitie okrajov mihalníc.
tarsotarsalis, e – [tarso- (1) + g. tomé rez]
tarsotibialis, e – [tarso- (2) + 1. tibia píšťala] tarzotíbiový, týkajúci sa priehlavkových kostí a píšťaly.
tarsotomia, ae, f. – [tarso- (1) + g. tomé rez] tarzotómia, chir. preťatie väzivovej platničky mihalnice (tarzu).
tarsus, i, m. – [l.] 1. chrupkový základ mihalnice (t. palpebrae inferioris/superioris), tuhé väzivo dolnej/hornej mihalnice; 2. priehlavok.
Ossa tarsi (kosti priehlavku) zahrňujú: 1. →talus; 2. →calcaneus; 3. os naviculare; 4. os euneiforme primum;
5. os euneiforme secundum; 6. os euneiforme tertium; 7. os cuboidum.

Os naviculare pedis – člnkovitá kosť, proximálne má oválnu a konkávnu styčnú plôšku pre caput tali,
distálne 3 ploché kĺbové fazety pre 3 klinovité kostičky. Na tíbiovej strane má pod koţou hmatný hrbolček,
tuberositas ossis navicularis, na kt. sa upína lig. calcaneonaviculare a časť šľachy m. tibialis posterior.
Os cuneiforme primum – prvá (najväčšia) klinovitá kosť, obracia sa ostrou hranou chrbta nohy. Proximálne
ma styčnú plôšku pre os naviculare, distálne plôšku (na fibulovom okraji vykrojenú) pre palcovú priehlavkovú
kosť. Na fibulovej strane má trojcípu plôšku pre os euneiforme secundum a pred ňou plôšku pre okraj bázy II.
predpriehlavkovej kosti.
Os ceuneiforme secundum – druhá (najmenšia) klinovitá kosť, má zreteľne tvar klinu, kt. smeruje hranou
plantárne. Proximálne a distálne je ukončená rovnými plôškami pre os naviculare a metatarsus II. Po bokoch
má polmesiacovitú plôšku pre os cuneiforme I a úzku plôšku pre os euneiforme III.
Os euneiforme tertium – tretia klinoviá kosť, vybieha taktieţ hranou plantárne. Proximálna styčná plôška je
pre os naviculare, distálna pre metatarsus III, tibiálne je plôška pre os euneiforme II a úzka plôška pre okraj
bázy II. metatarzu.
Os cuboideum – kockovitá kosť, má nepravidelný tvar. Proximálne má prehnutú styčnú plôšku pre patovú
kosť, distálne 2 ploché a fibulárne mierne odklonené fazety pre IV. a V. metatarzus, na tíbiovom okraji plôšku
pre os euneiforme III. Na fibulovej strane sa začína brázda, kt. sa prehlbuje na stupajovú stranu do suleus nn.
fibularis longi, proximálne od tejto brázdy je hrblček, tuberositas ossis cuboidis (úpon pre ligg.
calcaneobuboicea).
Z priehlavkových kostí osifikuje najprv caleaneus (jadro v 5. – 6. fetálnom mes.), po ňom talus (7. mes.) a
os cuboideum (v čase pôrodu) U novorodenca sa na skiagrame zisťujú 2 – 3 osifikačné jadrá. Postnatálne
osifikuje najprv os euneiforme III (3. – 24. mes.), potom os euneiforme I (2. r.) a euneiforme II (2. – 3. r.).
Najneskôr osifikuje os naviculare, jeho jadro je často nepravidelné, niekedy dvojité (4. – 5. r.).
Syndróm tarzálneho tunela – kompresia n. tibialis pod retinaculum mm. flexorum následkom zlomenín,
distorzií alebo bez špecifickej príčiny. Prejavuje sa hypo-, parestéziami alebo dyzestéziami v oblasti nohy,
parézami svalstva bohy, tlakovou bolestivosťou v distálnom priebehu n. tibialis. Th. spočíva v preťatí
retinakula, neurolýze.
Ossa metatarsi (kosti predpriehlavku) podobne ako priehlavky sa skladajú z bázy, tela a hlavičky. Bázy sú (s
výnimkou metatarzu I) opatrené takmer rovnými styčnými plôškami, určenými pre prie-hlavkové kosti, a na
bokoch majú plôšky pre kĺbové spojenie medzi sebou. Telá sú väčšinou zaoblené trojboké a distálne sa
zuţujú. Hlavičky metatarzov majú konvexné styčné plôšky, kt. sa predlţujú na plantárnu stranu, kde
obyčajne vybiehajú do dvoch jazýčkov. Z bokov sú jazýčky stlačené.
Metatarsus I – prvý predpriehlavok, je krátky a silný, báza má konkávnu styčnú plôšku obličkovitého obrysu
pre os euneiforme I. Na plantárnom okraji bázy sú 2 drsnatiny, tibiálne pre úpon m. tibialis anterior a
fibukárne pre m. fibularis longus. Capitulum má na plantárnej strane brázdy od sézamskýeh kostičiek.
Metatarsus II – druhý predpriehlavok, je z metatarzov najdlhší a svojou bázou zasahuje proximálne, tak ţe
zasanuje do zárezu medzi všetky 3 ossa euneiformia. Na fibulovej strane je na báze styčná plôška pre III.
predpriahlavok, často rozdvojená.
Metatarsus III – tretí predpriehlavok, má na báze fazetu pre os cubneiforme III, tibiálne 2 plôšky pre II. a
fibulárne jednu plôšku pre IV. metatarzus.
Metatarsus IV – štvrtý predpriehlavok, je o niečo kratší, má na báze fazetu pre os euboideum a po stranách
po jednej fazete k susedným metatarzom.
Metatarsus V – priaty predpriehlavok, má plôšky pre os euboideum a metatarsus IV, na fibulárnom okraji
bázy vybieha do hmatateľného hrbčeka, tuberositas metatarsi quinti, kde sa upína šľacha m. fibularis brevis.
Foramina nutritia sú na fibulovej strane tiel okrem V. metatarzu, kde je foramen na tíbiovej strane. Foramina
smerujú proximálne, len na palcovom metatarze distálne. Metatarsus I má epifýzu proximálne, ostatné
metatarzy distálne.
Telá metatarzov osifikujú od 3. fetálneho mes. Jadrá epifýz sa zjavujú v 2. a 3. r. a zrastajú s telami
metatarzov medzi 15. a 18. r. Tuberositas metatarsi V má samostatné prídavné jadro, kt. môţe niekedy
perzistovať ako samostatná kostička (os Vesalium).

TAR syndróme – skr. angl. thrombocytopenia-absent radius syndrome, autozómovo recesívne dedičný sy.,
charakterizovaný trombocytopéniou a apláziu, resp. hypopláziou rádia, príp. vrodenými srdcovými chybami a
anomáliami obličiek.
tartaráty – tartráty, vínany, soli a estery kyseliny vínnej.
tartarus – l. vínan.
Tartarus (i, m.) depuratus – Kalium hydrotartaricum, vínny kameň, kyslý vínan draselný. Kryštalický prášok, rozp.
asi v 200 d. vody, takmer nerozp. v liehu. Mierne laxatívum. Podával sa v minulosti v dávke 2 –10 g, obyčajne
s inými laxatívami. V dávke 0,5 – 2,0 g pôsobí ako diuretikum.
Tartarus natronatus – kalionatrium tartaricum, vínan sodnodraselný.
Tartarus stibianus, emeticus – stibio-kalium tartaricum (podľa Paracelsa vraj vínny kameň páli).
Tartarus vitriolatus – vínan vitriolový (vitriol = kyselina sírová); obsol.
tartrát – tartarát, vínan, soľ alebo ester kys. vínnej.
tartrazín – 4,5-dihydro-5-oxo-l-(4-sulfafenyl)-4-[(4-sulfofenyl)-azo]-1H-pyrazol-3-karboxylovej; C16H9N4Na3O9S2, Mr
534,39; hydrazínová ţltá, pouţíva sa na farbenie biol. preparátov (kolagén a bunkové inklúzie), ďalej na farbenie vlny,
hodvábu, v potravinárstve a farm. (FD & C Yellow Na 5®, CIFood Yellow®).

Tartrazín

Tartrol® – vínan sodnobizmutitý.
Tarugan® (Ravensberg) – analgetikum, antiflogistikum, antipyretikum; morazón.
Taruiova choroba – (Tarui, S., jap. vedec) glykogenóza typu VII.
tarzalgia – tarsalgia.
tarzálny – (l. tarsalis) týkajúci sa tarzu (priehlavku).
tarzálny tunel – priestor v oblasti priehlavku, ktorým prechádza n. tibialis. Pokrýva ho tuhé väzivo
(retinaculum) spájajúce vnúptorný členok a pätovú kosť (calcaneus).
Syndróm tarzálneho tunela – poruchy citlivosti (parestézie) a bolesti v oblasti nohy a stupaje vyvolané
stlačením n. tibilais v t. t., napr. po zlomenine al. inom úraze, Lieči sa preťatím väzu a uvoľnením nervu
(dekompresia, neurolýza).
tarzometatarzálny – (tarsometatarsalis) týkajúci sa priehlavku a predpriehlavku (t. kĺb, väzy).
TASC – skr. angl. Test Anxiety Scale for Children test úzkosti detí v škole {Sarasion a spol., 1971); všeobecnejšou
škálou je Children's Manifest Anxiety Scale, CMAS (Castaneda aspol., 1956).
Taselin® (Eisai) – antibiotikum, inhibítor ureázy, rastový faktor; kys. oktánhydroxámová.
tasikinesis, is, f. – [g. tasis tendencia + g. kinesis pohyb] →tazikinéza.
Tasis (Wyeth) – katartikum; →bisoxatínacetát.
Task® (Shell) – inhibítor cholínesterázy, →dichlórvos.
Tasmaderm® (Roche) — aromatický analóg kys. retínovej, antiakne, →motretinid.
Tasmar® – tolkapon, selektívny reverzibilný inhibítor COMT, antiparkins onikum. Zvyšuje koncentráciu
súčasne podávanej levodopy, pouţíva sa pri výraznej fluktuácii stavov hybnosti. K neţiaducim účinkom
patrí závaţné zlyhanie pčene; preto sa dáva prednosť entakapanu.
Tasnon® (Tabl.) – insekticídum; →foxím.
Tasnon® (Elixir) – anthelmintikum; →piperazín.
Tasteless Quinine® – antimalarikum; →chinínetylkarbonát.

Taste-modifying Protein® – umelé sladidlo; →mirakulín.
TAT – 1. skr. tematicko-apercepčný test; 2. skr. toxín-antitoxín.
TAT-3® (Takeda) – antitusikum; pikoperín.
TATA-box – Hognessov box, úsek DNA, ktorý kleţí v eukaryotickom promotóre v polohe –34 aţ –26 od
štartovacieho nukleotidu (označovaný podľa konvečnej sekvencie TATAAAA). Po nadviazaní
transkripčného faktora TFIID túto oblasť rozoznáva RNA-polymeráza II.
TATBA – antiflogistikum, triamcinolón acetonid terc-butylacetát; →triamcinolónhexacetonid.
TATD – tiamín 8-(metyl 6-acetyldihydrotioktát) disulfíd; zdroj tiamínu; →oktotiamín.
Tathiclon® (Ohta) – glutatión.
Tathion® (Yamanouchi) →glutatión.
Tatranská Lomnica – kúpele – jedny z najvyššie poloţených klimatických kúpeľov (850 – 900 m n. m.). Osadu
zaloţilo r. 1894 uhorské ministerstvo orby ako letovisko a klimatické kúpeľné miesto. Nový vodoliečiebný ústav
mal parné a uhličité kúpele, malú krytú plaváreň, telocvičňu s prístrojmi na švédsku gymnastiku, masáţe a
elektroliečbu. Liečili sa tu nervové choroby, astma, bronchitídy, Basedowova choroba a choroby krvi. Dnes slúţi
Tatranská Lomnica ako rekreačné stredisko a stredisko zimných športov. Na to sú prispôsobené aj tamojšie
hotelové zariadenia (Grand a i.) a ozdravovne (Morava a i.).
tatuatio, onis, f. – [polynéz. tattau] tetovanie, vpichovanie farbiva (tušu, farby) do koţe na označovanie totoţnosti
alebo kvôli okrase.
Tatuni, Edward Lawrie – *1909, amer. genetik. R. 1958 mu bola udelená spolu s G. W. Beadlom a J.
Lederbergom Nobelova cena za med. a fyziol. za objavy pôsobenia génov a ich schopnosti regulovať chem.
reakcie.
Tatumella – rod gramnegatívnych z čeľade Enterobacteriaceae. Ide o fakultatívne anaeróbne paličky
s nedostatočne objasnenou patogenitou pre človeka. Patrí sem jediný druh T. ptyseos, kt. beţným
obyvateľom ľudských dýchacích ciest. Izoloval sa aj z hemokultúr, spúta, moču a stolice.
Tauliz® (Hoechst) – diuretikum; piretanid.
taumatín – thaumantinum, zásaditý protein sladkej chuti s príchuťou likorice, Mr ~ 22 000. Extrahoval sa z
ovocia tropickej rastliny Thaumatococcus danielli Benth., Marantaceae v záp. Afrike od Sierra Leone po Zaire,
v Sudane, Ugande. Pozostáva z 5 rozličných foriem (I, II, III, b a c). Sú asi 100 000-krát sladšie ako sacharóza,
4
prah sladkej chuti ~ 1(T %. T. I a II sa skladá ~ z 207 aminokyselín. Pri zahriatí, rozrušení disulfidových väzieb
a pri pH < 2,5 stráca následkom porušenia terc. štruktúry sladkú chuť. Potenciálne nízkoenergetické sladidlo.
tau-efekt – tau-fenomén. Gelbov fenomén: ilúzia vnímania priestorových intervalov vplyvom časových
faktorov (Gelb, A. M. M., 1887 – 1936).
Taumidrine

®

(Knoll) – antihistaminikum; bamipín.

tauopatie – [-proteín + g. pathos choroba] skupina degeneratívnych chorôb CNS, kt. je podmienená
abnormálnou fosforyláciou a agregáciou →tau-proteínu asociovaného s mikrotubulami.Pri Alzheimerovej
chorobe (ACh) sú abnormálne zmeny tau-proteínu spojené s postupným, ale nezadrţateľným zánikom niekt.
typov neurónov. Stereotypný charakter šírenia zmien je základom neuropatol. klasifikácie ACh. Pri ACh sa
histopatol. zisťujú plaky obsahujúce A-peptid a neurofibrilárne lezie s hyperfosforylovaným -proteínom a
selektívnym zánikom neurónov. Pri heredi-tárnych formách ACh sa identifikovala ako príčina mutácie génu
pre prekurzorový protein -amyloidu (APP), z kt. sa proteolýzou odštepuje A-peptid. Kauzálny vzťah sa zistil
medzi produkciou A-peptidu, neurodegeneráciou a demenciou. K t. bez amyloido-vých palkov patria aj ďalšie
neurodegeneratívne choroby, ako je frontotempoprálna demencia s parkinsonizmom asociovaná s
chromozómom 17 (FTDP-17). Kým pri ACh sa nezistili mutácie génu pre -proteín, pri FTDP-17 sa nálezom
takejto mutácie dokázala chybná funkcia samotného -proteínu a jej vzťah k neurodegenerácii a demencii.
Iná t postihuje určitú oblasť hypotalamu (ncl. infundibularis). Tu sa zistili zmeny -proteínu závislé od pohlavia,
kt. postihujú takmer výlučne starších muţov.
tau-proteín – -proteín, proteín asociovaný s mikrotubulami; jeho abnormánou fosforylácoou a agregáciou sú
podmienené tzv. →tauopatie.

Taural® (Roemmers) – antagonista H2-receptorov, antiulcerózum; ranitidín.
Tauredon 20 a 50® inj. (Byk Gulden Lomberg Chemísche Fabrík GmbH, Konstanz) – Natrium aurothiomalicum 20
mg (zodpovedá Aurum 9,2 mg) alebo 50 mg (23 mg) v 1 amp. 0,5 ml; antireumatikum, antiartritikum; aurotiomalát
sodný.
Taure(o)don® (Byk-Gulden) – antireumatikum; tiomalát sodnozlatitý; aurotiomalát sodný.
taurín – kys. 2-aminoetámsulfónová, C2H7NO3S, (CH2)2SO3H, Mr 125,14; kys. aminoetylsulfónová, produkt odbúravania sírnych aminokyselín, podmienečne esenciálna ţivina, dôleţitá pre vývoj cicavcov. Konjuguje ţlčové
kys., nachádza sa v malom mnoţstve v mlieku, pľúcach a extrakte svalov býka, krvi ţraloka. Dá sa izolovať z
býčej ţlče. Niekt. prípravky detskej výţivy obsahujú prídavky t., kt. majú zvýšiť jeho koncentráciu na hodnoty
zisťované v ľudskom lieku. Je zloţkou dietetík (Enfalac Praemat plv., Humana O Frühnah-rung® plv.,
Humana SL Special-Nahrung® plv., Isomil® plv Lofanalac ® plv., Moxamaid ® plv., Nenatar ® plv., Nutamigen®
plv., Nutrílon Low-Lactose® plv., Notrílon Soya® plv., Paediasure® plv., Pepti Junior® plv., Pregestimil® plv.,
Prosobere® plv., Vaminolac seu AA 4310® inf., Vaminolac seu Vaminolac 726® inf., Vaminolac seu Vaminolac
Novum inf., Vaminolac seu Vaminolact® inf.).
tauriscit – minerál, síran ţeleznatý.
taurodontia, ae, f. – [l. taurus býk + g. odús-odontos zub] taurodoncia, „býčie zuby", dedičná anomália s
mimoriadne širokými dreňovými dutinami zubov v rozsahu korunky a koreňa.
taurofóbia – [taurophobia] chorobný strach z býkov, zo zvierat.
taurocholát sodný – sodná soľ kys. taurocholovej, C26H44NNaO7S, kryštáliky sladkej chuti s horkou príchuťou, rozp. vo vode a liehu; akcelerátor lipázy.
taurolidín – taurolidinum, chemoterapeutikum s antito-xickým účinkom, ktoré obsahuje taurín {Taurolin® gel). Pri
nízkej toxickosti pre cicavčie bunky má silne baktericídne účinky na gramnegat. paličky vrátane
multirezistentných nemocničných kmeňov, grampozit baktérie, anaeróbne baktérie a patogénne mykotické
mikroorganizmy. Po vnútroperitoneálnej aplikácii 4 g sa rýchlo absorbuje a utvára max. koncentrácia v plazme
asi 100 mg/l; 23 % látky sa vylučuje do 24 h močom.
Indikácie – lokálne poranenia mäkkých tkanív alebo kostí, ranové infekcie vyvolané anaeróbnymi i aeróbnymi
baktériami.
Kontraindikácie – neuvádzajú sa.
Neţiaduce účinky – prejavy lokálnej iritácie.
Interakcie – súčasné podanie antibiotík je moţné, nemoţno súčasne podať peroxid vodíka.
Dávkovanie – aplikuje sa na ošetrovanú plochu lokálne.
Taurolin® gel (Geistlich) – Taurolidinum 1,75 g, 50 g gélu; chemoterapeutikum; →taurolidín.
taurophobia, ae, f. – [l. taurus býk + g. fobos strach] →taurofóbia.
Taussigová, Helen Brooke – (1898 – 1986) baltimorská detská kardiologička, prof. na Johns Hopkins
University. Zabránila zavedeniu talidomidu v USA. Zaoberala sa vrodenými chorobami srdca, spolu s A.
Blalockom vypracovala operáciu Fallotovej tetralógie.
Taussigovej príznak – [Taussigová Helen Brooke, 1889 – 1986, baltimorská detská kardiologička] príznak
horúčky papatači: výrazná bolestivosť pri pokuse zdvihnúť prstami hornú mihalnicu.
Taussigovej-Bingov syndróm – [Taussigová Helen Brooke, 1889 – 1986, baltimorská detská kardiologička;
Bing, Richard J., * 1909, amer. chirurg] zriedkavá vrodená srdcová chyba, osobitná forma transpozície veľkých
tepien. Aorta vychádza z pravej komory, kým a. pulmonalís „jazdí" na defekte komorovej priehradky a prijíma
krv z komôr. Ţilová krv sa dostáva z pravej predsiene cez pravú komoru a aorty do veľkého obehu, kým
artériová krv z veľkej časti cez a. pulmonalis do pľúc a z menšej časti cez komorový defekt priehradky do pravej
komory cez aortu do systémového obehu. Prejavuje sa príznakmi pľúcnej hyperémie (pľúcne infekty). Prítomný
je drsný systolický ejekčný šelest s puctum maximum v 2. – 3. medzirebrí parasternálne vľavo s akcentovanou
rozdvojenou II. srdcovou ozvou, zriedka aj diastolický šelest. Na rtg snímke sa zisťujeú prejavy pľúcnej
hyperémie, na EKG pravostranné preťaţenie. Priemerné preţitie je 14 r.
Taussigovej-SnelIenov-Albesov-Edwardsov syndróm – [Taussigová Helen Brooke, 1889-1986, baltimorská
detská kardiologička; Snellen, H. A, súčasný leydenský kardiológ; Albes, F. H, súčasný hol. lekár] najčastejší

variant chybného vyústenia vv. pulmonales do v. brachiocephalica sin. s defektom predsieňového septa; zastar.
názov.
tautofón – [g. to tautu jedno a to isté + g. fonos zvuk] projektívna technika pomocou nezreteľného, avšak neúplné nezrozumiteľného zvukového záznamu (gramofónová doska, magnetofónová páska). Vyšetrovaný má
oznámiť, čomu zo záznamu rozumie alebo si myslí, ţe rozumie.
tautologia, ae, f. – [g. to tautu jedno a to isté + g. logos slovo] tautológia, logická chyba, definícia kruhom; vyjadrenie obsahu pojmu tými istými alebo podobnými slovami. T. je súd, kt. subjekt a predikát sú totoţné nielen
vecne ale aj pojmovo. T. vyjadruje nevyhnutnú a formálnu identitu subjektu a predikátu, a teda nieje nič
nehovoriaci. Kaţdá t. je analytickým súdom, naopak však to neplatí. V logistike sa tautologickými nazývajú
logické zákony, t. j. výrokové spojenia, kt. pri dosadení ľubovoľných premenných majú vďaka svojej forme len
pravdivostnú hodnotu „pravdivý". V negat. zmysle znamená tautologický (t. j. hovoriaci to isté) pouţitie
rôznych slov so zámerom predstierať rôzny zmysel alebo dajaké zdôvodnenie.
tautomérla – [g. to tautu jedno a to isté + g. meros časť] izoméria vodíkového atómu, kt. sa môţe presúvať
medzi 2 susednými väzbami, napr. keto-enolová t. alebo t. v kruhu purínov a pyrimidínov.

tautoméria báz – rozdielna chemická konformácia molekúl purínových a pyrimidínových báz v DNA danej
prechodom vodíka medzi atómom uhlíka 1 a 6 (molekulová príčina mutability nukleových kyselín).
Prechod do menej stabilnej tautomérnej formy umoţňuje netypické párovanie nukleotidu
s komplementarnou bázou, ktorá v procese ďalšej replikácie DNA má za následok konzerváciu bodovej
mutácie.
tautomorfný – [g. to tautu jedno a to isté + g. morfé tvar] kongruentný, rovnakej veľkosti a tvaru.
Tavanic L V. 500® mg inf. (HMR Deutschland GmbH, Frankfurt am Main) – Levofloxacinum hemihydricum
5,12 mg (zodpovedá 5 mg levofloxacínu) v 1 ml infúzneho rozt.; fluorochinolónové chemoterapeutikum.
Tavegil® (Sandoz) – antihistaminikum; klemastín.
Tavegyl® inj. a tbl. (Novartis Pharma GmbH, Nürnberg-Wehr; Novartis Pharma AG, Basel) – Clemastini
hydrogenofumaras 1,34 mg (zodpovedá 1 ml klemastínu) v 1 ml inj. rozt., resp. 1 tbl.; antihistaminikum.
Ta-Verm® – anthelmintikum; piperazíncitrát.
Tavist® (Sandoz) – antihistaminikum; klemastín.
tavoľníkovité – Spiracaceae. Čeľaď dvojklíčn o listových rastlín, drevín, zriedka bylín, so striedavými listami a
päťpočetnými kvetmi s miskovým receptákulom, z kt. dozrieva obyčajne plodstvo mechúrikov. U nás rastú 2
rody. Z veľkého rodu tavoľník (Spiraea) u nás domáci je t. prostredný (Spiraea média); často sa pestuje ako
okrasná rastlina kríţenec t. van Houtteho (Spiraea vanhouttei). V lesoch rastie ozdobný udatník lesný (Aruncus
vulgaris). Okrasné kry sú tavoľa kalinolistá (Physocarpus opulifolius) zo Sev. Ameriky a exochorda veľkovetá
(Exochorda grandiflora) z Číny. Kvilaja mydlová (Quilaja saponaria) z Juţ. Ameriky obsahuje v kôre kvilajový
saponín. T. sa zatrieďujú aj do čeľade ruţovitých ako podčeľaď Spiraeoideae.
Tavor® (Wyeth) – anxiolytikum; lorazepam.
ťavovité – Camelidae. Preţúvavé párnokopytníky. Ţalúdok pretiahnutého tvaru majú zloţený z dvoch častí,
knihy a slezu. Prsty sú zakončené širokými kopytami. Ť. dvojhrbá (Camelus bactríanus) má na hlave a hrdle
hrivu, na chrbte dva tukové hrby. V divej forme sa dosiaľ vyskytuje v stred. Ázii. Pouţíva sa na nosenie bremien.
Ť. jednohrbá (Camelus dromedarius) má jeden veľký hrb, ţije iba domestifikovaná v Afrike a Ázii. Pouţíva sa
na nosenie nákladov, poskytuje aj mlieko a mäso. Oba druhy sa medzi sebou plodne kírţia. Lojový hrb je
zdrojom energie, najmä však umoţňuje znášať dlhý čas nedostatok vody, kt. vzniká pri oxidácii tuku. Lama ţije
vo veľhorách Juţ. Ameriky divo i zdomácnele.
Tawarov uzol – [Tawara, Sunao, 1873 – 1952; jap. patológ pôsobiaci v Marburgu a Tokiu] -^prevodový
systém.

taxa — lekárnická sadzba. Úradne stanovený, resp. schválený lekárenský cenník. Prvú záväznú t. v Čechách
bola súčasťou Radu apatekáŕskeho z r. 1592. Lekárska fakulta Univerzity Karlovej vydala sadzbu pre Čechy r.
1659. Na Slovensku sa zaviedla Taxa oharmaceutica posoniensis r. 1744/45.
Taxa pharmaceutica Posoniensis – prešpurská farm. sadzba z r. 1744/45 bratislavského mestského fyzika
J. J. Torkoša bola štvorjazyčná lat.-maď.-nem.-slov. a platila pre celé Uhorsko.
Taxaceae – tisovité. Čeľaď triedy ihličín, stromov alebo krov so striedavými ihlicovitými listami. Rastú prevaţne
na sev. pologuli (5 rodov, 15 druhov). U nás rastie len jedovatý dvojdomý tis obyčajný (Taxus baccata).
Plodom je semenná bobuľa s červeným duţinatým a nejedovatým mieškom.
®

R

Taxcef a Taxcef 2 g inj. sicc. (Ranbaxy Laboratories Ltd., Dewas, Madhya Pradesh) – Cefotaxinum natricum 524
mg (zodpovedá 500 mg cefotaxínu), 1,05 (1 g) alebo 2,1 (2) g suchej substancie v 1 fľaštičke;
širokospektrálne cefalosporínové antibiotiku III. generácie.
taxia – [toxis] 1. vyšetrenie cielených aktívnych pohybov; 2. repozícia, vloţenie na správne miesto, napr. čriev
pri prietrţi; 3. pohyby voľne pohyblivých rastlín alebo orgánov z jedného miesta na druhé. Vyššia forma
orientácie v priestore vyššie organizovaných ţivočíchov. Orientačné (oríentovacie) správanie v priestore je
moţné len vtedy, keď môţe ţivočích aktívne zaujímať rôzne pozície. Topická reakcia ako pokročilejšia forma
pôvodenej jednoduchej kinézy. Podľa výslednej polohy, kt. závisí od podnetu a podľa daných mechanizmov sa
t. triedi na fototaxiu alebo alarmové pohyby a 4 druhy topotaxií: menotaxia (kompasová orientácia, t. j.
nesymetrická orientácia voči orientačného podnetu, napr. udrţovanie stáleho uhla voči lúčom svetla),
mnemotaxis (orientácia v priestore na podklade pamäti), telotaxis (orientácia v priestore zameraná na cieľ,
kt. je fixovaný) a tropotaxis (orientácia pomocou párových receptorov; ţivočích zaujíma polohu tak. aby bol
kaţdý receptor rovnako stimulovaný). Keď je jeden receptor zničený, točí sa ţivočích v kruhu. Podľa druhov
podnetov sa t. členia napr. na fototaxiu – vyvoláva svetlo, reotaxiu – vyvoláva prúdenie vody, geotaxiu –
vyvoláva zemská príťaţlivosť, fototaxiu – svetlo, termotaxiu – teplo, chemotaxiu – chem. podnety,
hydrotaxiu – voda a vlhkosť, galvanotaxiu – galvanický prúd.
taxicíny – polyoly zbavené acylov, z kt. sa čiastočnou esterifíkáciou pripravujú →taxíny.

Taxicín
,

Taxicín I – C20H30O6; R = OH. R = R = H.
Taxicín II – O-cinamoyltaxicín-II triacetát, C35H42O9; R = H; R' = COCH3; R" = COCH=CHC6H5.
taxikatín – 3,5-dimetoxyfenoI glukozid, C14H20O8, Mr 316,30; látka izolovaná z listov tisu (Taxus baccata L.
Taxaceae).

Taxikatín
®

Taxilan – antipsychotikum; →perazín.
taxinín – (9-cinamoyltaxicín-II triacetát; →taxicíny.
taxíny – zmes alkaloidov z ihlíc a plodov tisu (Taxus baccata L., Taxaceae). Taxín A – C35H47NO10. Zodpovedá za
toxické účinky tisu. Beţná je intoxikácia domácich zvierat tisom. Otrava sa prejavuje podráţdením GIT a
kardiorespiračnou insuficienciou.

Taxín A

taxis, is, f. – [g. taxis poriadok, rád, koordinácia] 1. taxa; 2. →taxia.
Taxodiaceae – tisovcovité. Čeľaď triedy ihličín, vysokých stromov s ihlicovitými alebo šupinovitými striedavými
listami. Sú jednodomé. Plodom je drevnatá šiška. Rastú prevaţne vo vých. Ázii a Sev. Amerike (8 rodov, 15
druhov). Tisovec dvojradový (Taxodium distichum) zo sev. Ameriky sa vyznačuje dýchacími koreňmi; tvorí
lesy v močaristých krajoch. Sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum) z Kalifornie dorastá aţ do výšky
120 m a doţije aţ 3000 r.). Metasekvoja dvojradová (Metaseqoia disticha) zo strednej Číny bola známa ako
fosílna rastlina z druhohôr a treťohôr. Ţivú objavili aţ r. 1944.
taxodión – (4bS-trans)-4b,5,6,7,8,8a-hexahydro-4- hydroxy-4b,8,8-trimetyl-2-(l-metyletyl> 3,9-fenantréndión,
C20H26 O3, Mr 314,43; diterpenoidový chinónmetid s protinádorovým účinkom. Prirodzená (+)-forma sa
vyskytuje v tisovci dvojradovom (Taxodium disti chum Rich., Taxodiaceae).

Taxodión
®

Taxofit (Anasco) – vitamín E acetát.
taxol
–
6,12b-bis(ectyloxy)-12-benzoyloxy-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodekahydro-4-11-dihydroxy4a,8,13,13-tetrametyl-5-oxo-7-11-metano-1H-cyklodeka[3,4]-benz-[1,2-b]oxet-9-ylester
kys.
[2aR[2a,4p,4a(3,6p,9a(aR*,(S*),11,12,12a,12b]]--(benzoylamino)--hydroxybenzénpropánovej, NSC125973,
C47H51NO14, Mr 853,92; antileukemická a protinádorová látka izolovaná z kôry tichomorského stromu Taxus
brevifolia, Taxaceae; podporuje spájanie mikrotubulov a inhibuje rozklad tubulínu. Antineoplastikum, pouţíva
sa pri štúdiu štruktúry a funkcií mikrotubulov.

Taxol
®

Taxol pro inj. inj. (Bristol-Myers Squibb S.p.A., Sermoneta (Latina) – Paclitaxelum 6 mg v 1 ml inj. rozt.; cytostatikum.
taxón – systematická jednotka. Ide o súbor jedincov, kt. sa určitými znakmi a vlastnosťami (uvedenými v dg.)
líši od všetkých iných t. K t. najvyšších kategórií patrí: ríša (Regnum), podríša (Subregnum), kmeň (Phyllum),
oddelenie (Divisio), pododdelenie (Subdivisio), trieda (Classis) a podtrieda (Subclassis). T. stredných
kategórií sú: rad (Ordo), podrad (Súbordo), čeľaď (Família), podčeťaď (Subfamilia), rod (Genus) a podrod
(Subgenus). T. niţších kategórií sú: druh (Species), odroda (Varietas), forma (Forma) a luzus (Lusus).
Organizmy sa zaraďujú do rastlinnej a ţivočíšnej ríše. Podľa Haeckela sa mikroorganizmy zaraďujú do
samostatnej ríše Protista.
taxonomia, ae, f. – [g. tasseio usporiadať + g. nomos pravidlo] taxonómia, 1. spôsob nachádzania znakovej
totoţnosti jedincov matematicko-typologickými metódami pre potreby výskumu; 2. systematická klasifikácia
organizmov (ţivočíchov a rastlín).
taxonómia živej prírody – jestvujú viaceré klasifikačné systémy ţivej prírody, kt. niekt. majú len historický
význam. Linnaeus (Linné, 1735) rozoznával dve ríše: rastliny a ţivčíchy, kým Haeckel (1866) tri ríše:

Protista, rastliny a ţivočíchy. Chatton (1937) navrhol klasifikáciu ţivej prírody na Prokaryota a Eukaryota.
Copeland (1956) zaviedol delenie na 4 ríše: Monera (prokaryoty), Protoctista, rastliny a ţivočíchy, kým
Whittaker (1969) na 5 ríš (Monera, Protista, huby, rastliny a ţivočíchy). Eukaryota len súhrnný názov pre
spodné 4 ríše. Často sa označujú ako „nadríša―. Toto bolo desaťročia veľmi populárne delenie a v podstate
sa s obmenami pouţíva dodnes. Woesse a spol. (1977) rozdelil Monera na eubaktérie a archebaktérie, ale
neskôr zahrnul Protista, huby, rastliny a ţivočíchy do ríše Eukarya.

Linnaeus
1735
2 ríše

(neanalyzované)
Rastliny
Ţivočíchy

Prehľad klasifikačných systémov ţivoej prírody
Haeckel
Chatton
Copleand Whittaker
Woesse
a spol.
1866
1937
1956
1969
1977
3 ríše
2 impériá
4 ríše
5 ríše
6 ríš
Prokaryota
Monera
Monera
Eubaktérie
Protista
Archebaktérie
Protoctista Protista
Protista
Eukaryota
Rastliny
Huby
Huby
Rastliny
Rastliny
Rastliny
Ţivočíchy
Ţivočíchy
Ţivočíchy Ţivočíchy

Woesse
a spol.
1990
3 ríše
Baktérie
Archea
Eukarya

Tradičný klasifikačný systém (2000) – pokladá sa za prekonané
1. nadríša Prokaryota
2. nadríša: Eukaryota (jadrové organizmy)
1. ríša: Subcellulata (nebunkové organizmy)
2.1. ríša: Plantae (rastliny)
1. oddelenie: praorganizmy

1. podríša: niţšie rastliny
2. podríša: vyššie rastliny

Eubionta

2.2. ríša: Fungi (huby)***

Progenota*
2. oddelenie: vírusy (Vira)
2. ríša: Protocellulata (prvobunkové org.)
1. oddelenie: Bacteria (baktérie)

2.3. Animalia (ţivočíchy)
1. podríša: Monocytozoa (jeednobunkovce)
2. podríša: Polycytozoa (mnohobunkovce)

2. Cyanophyta (sinice)
3. Prochlorophyta (prochlorofyty)**
2. ríša
* vyhynuté, hypotetické organizmy, z kt. sa vyvinuli všetky ostatné organizmy; ** v iných systémoch zaeradené
k baktériám; *** zaraďované aj k rastlinám

Zjednodušené tradičné delenie
1. ríša: Rastliny

2. ríša: Ţivočíchy

1.1. podráša: niţšie rastliny

2.1. podríša: jednobunkovce (monocytozoa)

baktérie
sinice
prochlorofyty
vírusy
riasy

2.2. podráša: mnohobunkovce Polycytozoa()

huby
lišajníky
slizovky
panciernatky
euglény...

1.2. podríša: vyššie rastliny
Eukaryoty sú len súhrnné označenie („nadríša― ap.) pre posledné 3 podríše a časť 1. podríše. Huby sa niekedy
zaraďujú k rastlinám. Toto delenie sa pouţíva v praxi na zaradenie taxónu do rastlinnej a ţivočíšnej ríše.

1. ríša
Eubaktérie

Klasifikácia podľa Woesa (1977)
2. ríša
3. ríša
4. ríša
Archebaktérie Protista Huby

5. ríša
Rastliny

6. ríša
Ţivočíchy

Eukaryoty sú len súhrnný názov pre spodné 4 ríše. Často sa označujú ako „nadríša―. Vírusy nie sú zohľadnené.
Klasifikácia podľa Woesa (1990)
1. doména: Baktérie 2. Doména Archeae 3. Doména
1. ríša: Protista a i.
2. ríša: Rastliny
3. ríša: Huby
4. ríša: Ţivočíchy
Vírusy nie sú zohľadnené.
Klasifikácia podľa Cavaliera-Smitha (1998, 2004)
1. impérium: Prokaryoty
2. impérium: Eukaryoty
1. ríša: Baktérie (vrátane kmeňa Archebacteriae) 1. ríša: prvoky
2. ríša: Chromista
3. ríša: rastliny
4. ríša: huby
5. ríša: ţivočíchy
Vírusy nie sú zohľadnené.
Klasifikácia poda www.biolib.cz/cz/taxon/id14783
• Aphanobionta (Novák, 1930):
• Oddelenie: vírusy
• Oddelenie: viroidy
• Doména: Archaea
• Doména baktérie
• Doména eukaryoty:
• Nadríša: praprvoky (Archeozoa, Archaezoa):
• Ríša: praprvoky
• Nadríša: Metakaryota:
• Ríša: prvoky (Protozoa)

• Ríša: Chromista
• Ríša: rastliny
• Ríša: huby
• Ríša: ţivočíchy
Poznámka: vyčlenenie novej skupiny Archaezoa z ríše prvokov sa uţ r. 2004 zasa prekonalo a jej členovia uţ
netvoria jednotnú skupinu.

Modifikácia Pattersonovej klasifikácie (1999) (http://tolweb.org(Life_on_Earth/1)
• Vírusy – sporné

• Excavata (bičíkovce, diplomonády, Jakobida,

• Eubaktérie

Retortamonada, Trimastix, Carpedediemonas,

• Archaea – monofyletickosť skupiny sporná

Heterolobosea, atď.)

• Eukaryoty
• Alveolata – patrí sem Dinoflagellata,
Apicomplexa, Ciliata

• Euglenozoa (bičíkovce, euglény a
kinetoplastidy)
• Fonticula (rod)

• Acantharea

• Glaucophyta

• Ancyromonas (rod)

• Granuloreticulosa

• Apusomonada (skupina rodov)

• Gymnophrea (skupina rodov)

• Biomyxa (rod)

• Gymnosphaerida

• Centroheliozoa (skupina rodov)

• Haplosporida

• Cercomonads (skupina rodov)

• Haptophyta

• Chlorarachniophyta

• Kathablepharida (skupina rodov)

• Coelosporidium

• Komokiacea

• Collodictyon (rod)

• Luffisphaera

• Copromyxida

• Ministeria (rod)

• Cryothecomonas (rod)

• Multicilia (rod)

• Cryptomonada (skupina rodov)

• Nephridiophagida

• Desmothoracida (skupina rodov)

• Nucleariidae

• Dimorphida (skupina rodov)

• Opistokontha:

• Diphylleia (rod)

• huby

• Discocelis (rod)

• ţivočíchy

• Ebriida (skupina rodov)

• golierikovky

• Ellobiopsida (skupina rodov)

• mikrospóry – sporné zaradenie

• Entamoebidae (skupina rodov)

• Oxymonada (skupina rodov)

• Parabasalida (skupina rodov)

• Spironemidae (skupina rodov)

• Paramyxea

• Spongomonada (skupina rodov)

• Pelobionta (skupina rodov)

• Stephanopogon (rod)

• Phaeodarea

• Sticholonche (rod)

• Phagodinium

• Stramenopila

• Phalansterium (rod)

• Telonema (rod)

• Plasmodiophorida

• Thaumatomonada (skupina rodov)

• Polycystinea

• Vampyrellida

• Pseudospora

• Viridaeplantae (zelené rastliny)

• Ramicristates

• Xenophyophorea

• Rhodophyta (červené riasy)

Iné, nezaradené

• Rosette agent
Klasifikácia podľa Adla a spol. (2005)
Adl a spol. (2005) v J. Eukaryotic Microbiol. 52: 399 – 451) dospeli k úplne novému deleniu eukaryotov na
základe kombinácie fylogenetického prístupu zaloţeného na sekvenciách báz DNA a morfol. znakoch. Podľa
tohto delenia nie je vedecky správne rastliny, ţivočíchy a huby v systematike oddeliť od Protistov
(jednobunkových organizmov), lebo sa z nich vyvinuli.

Klasifikácia podľa Adla a spol. (2005)
3. Archea
4. Eukaryoty

1. Vírusy

2. Baktérie

(neanalyzované)

(neanalyzované)

(neanalyzované)
4.1. Amoebozoa
Tubulinea
Flabellinea
Stereomyxida
Acanthamoebidae
Pelomyxa
Eumycetozoa
4.2. Opisthokonta
Huby
Mesomycetozoa
Choanomonada
Ţivočíchy (Metazoa)
4.3. Rhizaria
Cercozoa

Haplosporidia
Foraminifera
Gromia
Radiolaria
4.4. Archaeplastida (rastliny)
Glaucophyta
Rhodophyceae (Rhodoplantae)
Chloroplastida (Viridiplantae)
4.5. Chromalveolata
Cryptophyceae
Haptophyta
Stramenopila
Alveolata (Dinoglagellata, Apicomplexa a Ciliata)
4.6. Excavata
Fornicata
Malawimonas
Parabasalia
Preaxostyla
Jacobida
Heterolobosea
Euglenozoa

V praxi sa ţivá príroda delí obyčajne na tieto →taxóny: vírusy, prokaryoty (baktérie vrátane siníc a Archaea),
eukaryoty (ku kt. patria Protista vrátane prvokov a praprvokov, ako aj Chromista, rastliny, huby a ţivočíchy).
1. Vírusy – sú nešpecifikovanou skupinou na úrovni domény; →vírusy.
2. Baktérie (eubaktérie) – doména Bacteria (Eubacteria; nepresne Prokarya, Prokaryota); patrí sem jediná
ríša, ktorá sa delí na tieto kmene/oddelenia, triedy a rady:

,

Klasifikácia baktérií podľa Bergey s Manual of Determinatinative Bactreiology (2004)
Kmeň/Oddelenie
Trieda
Rad
Aquificae
Aquificae
Aquificales
Thermotogae
Thermotogae
Thermotogales
Thermodesulfobacteria
Thermodesulfobacteria
Thermodesulfobacteriales
Deinococcus-Thermus
Deinococci
Deinococcales
Thermales
Chrysiogenetes
Thermomicrobia
Nitrospira
Deferribacteres
Cyanobacteria

Chrysiogenetes
Thermomicrobia
Nitrospira
Deferribacteres
Cyanobacteria

Chrysiogenales
Chloroflexales
Herpetosiphonales
Anaerolineales
Thermomicrobiales

Nitrospira
Deferribacteres
Cyanobacteria
Chlorobi
Procabacteria

Nitrospira
Deferribacteres
Cyanobacteria
Chlorobia
Alphaproteobacteria

Bateproteobacteria

Gammaproteobacteria

Deltaproteobacteria

Firmicutes

Epsilonproteobacteria
Clostridia
Mollicutes

Bacilli
Actinobacteria

Actinobacteria

Planctomycetes
Chlamydiae
Spirochaetes
Fibrobacteres
Acidobacteria

Planctomycetacia
Chlamydiae
Spirochaetes
Fibrobacteres
Acidobacteria
Bacteroidetes
Flavobacteria
Sphingobacteria
Fusobacteria
Verrucomicrobiae
Dictyoglomi
Gemmatimonadetes

Bacteroidetes
Fusobacteria
Verrucomicrobia
Dyctyoglomi
Gemmatimonadetes

Ďalšie taxóny objavené r. 2000 – 2004:
Čeľaď Halanaerobiaceae

Nitrospirales
Deferribacteriales
Subsekcie I – V
Chlorobiales
Rhodospirillales
Rickettsiales
Rhodobacterales
Sphingomonadales
Caulobacterales
Rhizobiales
Parvularculales
Burkholderiales
Hydrogenophilales
Methylophilales
Neisseriales
Nitrosomonadales
Rhodocyclales
Procabacteriales
Chromatiales
Acidithiobacillales
Xanthomonadales
Cardiobacteriales
Thiotrichales
Legionellales
Methylococcales
Oceanospirillales
Pseudomonadales
Alteromonadales
Vibrionadales
Aeromonadales
Enterobacteriales
Pasteurellales
Desulfurellales
Desulfovibrionales
Desulfobacteriales
Desurfarcales
Desulforomonales
Syntrophobacteriales
Bdellovibrionales
Myxococcales (3 podrady)
Campylobacterales
Clostridiales
Thermoanaerobacteriales
Haloanaerobiales
Mycoplasmatales
Entomoplasmatales
Acholeplasmatales
Anaeroplasmatales
Incertae sedis
Bacillales
Lactobacillales
Acidimicrobiales
Rubrobacterales
Coriobacteriales
Sphaerobacterales
Actinomycetales (17 podradov)
Bifidobacterales
Planctomycetales
Chlamydiales
Spirochaetales
Fibrobacterales
Acidobacteriales
Bacteroidales
Flavobacteriales
Sphingobacteriales
Fusobacteriales
Verrucomicrobiales
Dictyoglomales
Gammatimonadales

Rod Acetanaerobacterium Chen&Dong, 2004
Rod Acidilobus Prokofeva et al., 2000
Rod Actinopolymorpha Wang et al., 2001
Rod Advenella Coenye et al., 2005
Rod Aequorivita Bowman & Nichols, 2002
Rod Aeriscardovia Simpson et al., 2004
Rod Aestuariibacter Yi et al., 2004
Rod Agarivorans Kurahashi & Yokota, 2004
Rod Agreia Evtushenko et al., 2001
Rod Akkermansia Derrien et al., 2004
Rod Albibacter Doronina et al., 2001
Rod Albidovulum Albuquerque et al., 2003
Rod Algibacter Nedashkovskaya et al., 2004
Rod Algoriphagus Bowman et al., 2003
Rod Alicycliphilus Mechichi et al., 2003
Rod Alistipes Rautio et al., 2003
Rod Alkalibacterium Ntougias & Russell, 2001
Rod Alkalilimnicola corrig. Yakimov et al.,
2001
Rod Alkaliphilus Takai et al., 2001
Rod Alkalispirillum Rijkenberg et al., 2002
Rod Alkanindiges Bogan et al., 2003
Rod Allisonella Garner et al., 2003
Rod Allofustis Collins et al., 2003
Rod Amorphosporangium Couch, 1963
Rod Amycolata Lechevalier et al., 1986
Rod Anaerococcus Ezaki et al., 2001
Rod Anaerofustis Finegold et al., 2004
Rod Anaeroglobus Carlier et al., 2002
Rod Anaerolinea Sekiguchi et al., 2003
Rod Anaeromyxobacter Sanford et al., 2002
Rod Anaerophaga Denger et al., 2002
Rod Anaerostipes Schwiertz et al., 2002
Rod Anaerotruncus Lawson et al., 2004
Rod Anoxynatronum Garnova,
Zhilina&Tourova, 2003
Rod Aquicella Santos et al., 2004
Rod Aquiflexum Brettar et al., 2004
Rod Aquimarina Nedashkovskaya et al., 2005
Rod Arcicella Nikitin et al., 2004
Rod Arenibacter Ivanova et al., 2001
Rod Asanoa Lee & Hah, 2002
Rod Atopostipes Cotta et al., 2004
Rod Aurantimonas Denner et al., 2003
Rod Avibacterium Blackall et al., 2005
Rod Azomonotrichon Thompson&Skerman,
1981
Rod Azorhizophilus Thompson&Skerman,
1981
Rod Bactoderma Tepper & Korshunova, 1973
Rod Balnearium Takai et al., 2003
Rod Balneimonas corrig. Takeda et al., 2004
Rod Halanaerobacter
Rod Halanaerobium
Rod Pelagibacter
Rod Tetrachloris Pascher, 1925
Archabaktérie – Archeae, zast. Archaebacteria (archebaktérie), doména, kt. obsahuje tieto kmene:
• Kmeň Crenarchaeo
• Kmeň Euryarchaeota (Woese, Kandler & Wheelis, 1990)

• Kmeň Nanoarchaeota Huber et al., 2002 – pokladané aj za súčasť Euryarchaeota
• Kmeň Korarchaeota – zaradenie sporné
3. Eukaryota – (Eukarya) eukaryoty (jadrové organizmy) zahrňujú:
• Protozoa (prvoky) – v starom systéme ríša niekt. niţších rastlín (Thallobionta) a húb (Fungi) a všetkých
ţivočísnych jednobunkovcov (Monocytozoa, prvoky); systematika nie je úplná pre niţšie úrovne a najvyššiu
úroveň. Patria sem
• Oddelenie/kmeň Acrasiomycota – bunkové slizovky/akrázie – predtým súčasť oddelenia slizovky
• Oddelenie/kmeň Myxomycota v uţšom zmysle – (pravé) slizovky
• Oddelenie/kmeň Plasmodiophoromycota – nádorovky – predtým súčasť oddelenia slizovky
• Oddelenie/kmeň Chlorarachniophyta
• Oddelenie/kmeň Euglenophyta – euglény/červenoočká
• Trieda Euglenophycea
• Oddelenie/kmeň Dinophyta – panciernatky
• Trieda Dinophyceae
• Kmeň/Oddelenie Sarcomastigophora – koreňonoţcobičíkovce (bez opalín - sú v Heterokontophyta)
• Kmeň/Oddelenie Labyrinthomorpha – labyrintky
• Kmeň/Oddelenie Apicomplexa (Sporozoa) – výtrusovce
• Kmeň/Oddelenie Ascetospora – ascetospóry
• Kmeň /Oddelenie Hemimastigophora – bičíkobrvce – známe aj ako Hemimastitigida
• Kmeň/Oddelenie Pseudociliatea (Primociliatea) – panálevníky
• Kmeň/Oddelenie Ciliophora
Z tzv. niţších rastlín (Thalliobonta) v starom systéme sinice (Cyanophyta) a prvozelené riasy (Prochlorophyta)
patria do baktérií, a červené riasy (Rhodophyta) a zelené riasy (Chlorophyta) zostávajú v rastlinách.
V tomto systéme sa medzi „niţšie rastliny― zaraďujú: ríša prvokov (čiastočne), ďalej ríša Chromista, ríša húb,
podríša Biliphytae, a z podríše zelené rastliny vývojová línia Chlorophytae a vývojová línia Streptophytae. Na
rozdiel od starého systému sem teda patria aj machorasty.
• Chromista – ríša v starom systéme, do kt. patrili niekt. niţšie rastliny (Thallobionta) a huby (Fungi); uvedená
systematika nie je celkom úplná pre najvyššiu úroveň.
• Podríša Cryptistae
• Oddelenie Cryptophyta – kryptomonády
• Trieda Cryptophyceae – kryptomonády
• Podríša Chromobiotae
• Oddelenie Labyrinthulomycota (Hydromyxomycetes) – vodné slizovky
• Oddelenie Peronosporomycota (Oomycota) – riasovky

• Trieda Peronosporomycetes (Oomycetes)
• Oddelenie Hyphochytriomycota – bunkovčeky
• Trieda Hyphochytridiomycetes
• Oddelenie Heterokontophyta (Chromophyta, Heterokonta) – rôznobičíkaté riasy
• Trieda Chrysophyceae – ţltohnedé riasy
• Trieda Tribophyceae (Xanthophyceae) – ţltozelené riasy
• Trieda Eustigmatophyceae – v starom systéme samostatné oddelenie
• Trieda Bacillariophyceae – rozsievky
• Trieda Fucophyceae (Phaeophyceae) – hnedé riasy, chaluhy
• Trieda Raphidophyceae – zelenivky
• Oddelenie Haptophyta
• Trieda Prymnesiophyceae
• Huby – uvádzajú sa taxóny, kt. sa vyskytujú vo väčšine systémov (2007), predtým zahrňovali aj niekt.
Chromista a prvoky.
• Oddelenie Chytridiomycota – bunkovky/chytrídie/chytrídiomycéty
• Oddelenie Microsporidia – mikrosporídie od r. 2006 sa zaraďujú ako sesterský taxón húb;
staršie sa zaraďovali úplne mimo húb, medzi prvoky a podobne
• Oddelenie Glomeromycota
• Oddelenie Zygomycota – plesne (existencia tohto taxónu je od r. 2007 sporná)
• Oddelenie Ascomycota – vreckaté huby/ askomycéty
• Oddelenie Basidiomycota – bazídiové huby/bazídiomycéty
• ...(incertae sedis a i. oddelenie/oddelenia meniace sa podľa autora/zdroja)
• Rastliny – ríša Plantae, v starom systéme zahrňovala Chromista a niekt. prvoky
• Podríša Biliphytae – v starom systéme v niţších rastlinách
• Oddelenie Glaucophyta (Glaucocystophyta)
• Oddelenie Rhodophyta – červené riasy
• Trieda Cyanidiophyceae
• Trieda Bangiophyceae
• Trieda Florideophyceae
• Podríša Viridiplantae (Chlorobionta) – zelené rastliny:
• Vývojová línia Chlorophytae – v starom systéme v niţších rastlinách:
• Oddelenie Chlorophyta – zelené riasy
• Trieda: Prasinophyceae

• Trieda: Ulvophyceae
• Trieda: Cladophorophyceae
• Trieda: Bryopsidophyceae
• Trieda: Dasycladophyceae
• Trieda: Trentepohliophyceae
• Trieda: Trebouxiophyceae
• Trieda: Chlorophyceae – vlastné zelené riasy
• Vývojová línia Streptophytae
• Vývojová vetva Charophytae
• Oddelenie Charophyta
• Trieda: Klebsormidiophyceae
• Trieda: Coleochaetophyceae
• Trieda Zygnematophyceae (Conjugatophyceae) – spájavky
• Trieda Charophyceae – chary
• Vývojová vetva Bryophytae – machorasty
• Oddelenie Anthocerotophyta – roţteky
• Trieda Anthocerotopsida
• Oddelenie Marchantiophyta – pečeňovky
• Trieda Marchantiopsida
• Trieda Jungermanniopsida
• Oddelenie Bryophyta – machy
• Trieda Sphagnopsida – rašeliníky
• Trieda Andreaeopsida – štrbinovky
• Trieda Polytrichopsida – ploníky
• Trieda Bryopsida – pravé machy
• Vývojová línia Tracheophyta – cievnaté rastliny (tzv. vyššie rastliny) – v starom systéme vyššie
rastliny zahŕňali aj machorasty
• a) Pteridophytina – výtrusné cievnaté rastliny:
• Oddelenie Rhyniophyta – rýniorasty
• Oddelenie Zosterophyllophyta
• Oddelenie Psilophyta – prútovkorasty
• Oddelenie Lycopodiophyta – plavúňorasty
• Oddelenie Equisetophyta – prasličkorasty

• Oddelenie Polypodiophyta – sladičorasty
• b) Spermatophyta – semenné rastliny:
• b1) Gymnospermae – nahosemenné rastliny:
• Oddelenie Lyginodendrophyta – lyginodendrorasty/semenné paprade
• Oddelenie Cycadophyta – cykasorasty
• Oddelenie Bennettitophyta (Cycadeoideophyta) – benetitorasty – v iných systémoch súčasť
cykasorastov
• Oddelenie Ginkgophyta – ginkorasty – v niekt. systémoch súčasť borovicorastov
• Oddelenie Pinophyta – borovicorasty
• Oddelenie Cordaitophyta – kordaitorasty
• Oddelenie Gnetophyta – lianovcorasty/gnétorasty
• b2) Angiospermatophyta (Angiospermae) – krytosemenné rastliny
• Oddelenie Magnoliophyta – magnóliorasty [iné delenia sú odlišné]
• Ţivočíchy – ríša Animalia, v starom systéme podríša mnohobunkovce (Polycytozoa)
• Vývojový stupeň Placozoa – plakulovce (predtým oddelenie)
• Vývojový stupeň Parazoa – hubkovce [predtým oddelenie)
• Kmeň Porifera – hubky
• Trieda Calcarea – vápnice
• Trieda Demospongia – kremenice
• Podtrieda Homoscleromorpha
• Podtrieda Tetractinomorpha
• Podtrieda Ceractinomorpha
• Trieda Hexactinellidea košovky
• Vývojový stupeň Eumetazoa (Epitelozoa) – epitelovce [predtým oddelenie]
• Skupina Radiata (Coelenterata, Diblastica, Diploblastica) - mechúrniky [predtým pododdelenie]
• Kmeň: Cnidaria – pŕhlivce
• Trieda: Hydrozoa – polypovce
• Trieda: Myxozoa – výtrusníky – v starších systémoch medzi prvokmi
• Podtrieda: Myxosporidia – rybomory
• Podtrieda: Actinomyxidia – červomory
• Trieda: Cubozoa – štvorhranovce
• Trieda: Scyphozoa – medúzovce
• Trieda: Anthozoa - koralovce

• Podtrieda: Octocoralia – osemlúčovky
• Podtrieda: Hexacoralia – šesťlúčovky
• Kmeň: Acnidaria – nepŕhlivce
• Trieda: Ctenophora – rebrovky
• Podtrieda: Typhlocoela
• Podtrieda: Cyclocoela
• Skupina Bilateralia (Triblastica, Triploblastica) – dvojstranovce [predtým pododdelenie]
• Vývojová vetva Mesozoa – morulovce [predtým infraoddelenie]:
• Kmeň: Rhombozoa
• Trieda: Dicyemata
• Trieda: Heterocyemia
Kmeň: Orthonectia
• Vývojová vetva Acoelomata – acélomáty [predtým infraoddelenie]:
• Kmeň: Acoelomorpha – bezčrevovce
• Trieda: Acoelomorpha – bezčrevovce
• Trieda: Catenulidea – katenuly
• Vývojová vetva Gastroneuralia (Protostomia) – prvoústovce [v (5) "infraoddelenie"]
• Skupina (kmeňov) Pseudocoelomata (Nonspiralia)
• Kmeň: Gastrotricha – brušnobrvky
• Trieda: Chaetonotoidea
• Trieda: Macrodasyoidea
• Kmeň: Chaetognatha – štetinatoústky
• Trieda: Archisagittoidea
• Trieda: Sagittoidea
• Kmeň: Gnathostomulida – čeľusťoústky
• Trieda: Filospermoidea
• Trieda: Bursovaginoidea
• Kmeň: Rotifera – vírniky
• Trieda: Rotatoria – vírniky
• Podtrieda: Seisona
• Podtrieda: Eurotatoria
• Kmeň: Acanthocephala – háčikohlavce
• Trieda: Archiacanthocephala

• Trieda: Palaeacanthocephala
• Trieda: Eoacanthocephala
• Skupina (kmeňov) Spiralia – špirálovce
• Línia Atrochozoa [v inch systémoch nadkmeň]
• Kmeň: Plathelminthes – ploskavce
• Podkmeň: Turbellariomorpha – ploskulicovce
• Trieda: Turbellaria – ploskule
• Podkmeň: Cercomeromorpha
• Trieda: Monogenea – motolicovce
• Trieda: Trematodes – motolice
• Trieda: Cestodes – pásomnice/pásomnicovce
• Podtrieda: Cestodaria – pásomničky
• Podtrieda: Eucestoda (Eucestodes) – pásomnice
• Kmeň: Cycliophora – brvoústky
• Kmeň: Myzostomida – myzostómy
• Línia Trochozoa – trochofórovce [v iných systémoch nadkmeň]
• Nadkmeň Lophotrochozoa
• Kmeň: Entoprocta – pamachovky/machovce
• Kmeň: Tentaculata – chytadlovce
• Trieda: Phoronidea – chytadlovky
• Trieda: Bryozoa – machovky
• Trieda: Brachiopoda – ramenonoţce
• Nadkmeň Eutrochozoa
• Kmeň: Nemertini – pásnice/páskovce
• Trieda:Anopla – nebodavce
• Trieda:Enopla – bodavce
• Kmeň: Mollusca – mäkkýše
• Podkmeň: Amphineura – prvomäkkýše/amfineury
• Trieda: Caudofoveata – červovky
• Trieda: Aplacophora (Solenogastres) – červovce
• Trieda: Polyplacophora – chitóny
• Podkmeň: Conchifera – schránkovce
• Trieda: Monoplacophora – čiapočkovce

• Trieda: Gastropoda – ulitníky
• Podtrieda: Prosobranchia – predoţiabrovce
• Podtrieda: Opistobranchia – zadoţiabrovce
• Podtrieda: Pulmonata – pľúcnatce
• Trieda: Scaphopoda – klovitovce
• Trieda: Lamellibranchia (Bivalia) – lastúrniky
• Trieda: Cephalopoda – hlavonoţce
• Kmeň: Sipuncula – sipunkuly
• Trieda: Sipunculidea
• Trieda: Phascolosomatidea
• Kmeň: Annelida – obrúčkavce
• Rod Osedax
• Trieda: Polychaeta – mnohoštetinavce
• Trieda: Oligochaeta – máloštetinavce
• Trieda: Hirudinea – pijavice
• Kmeň: Echiura – chobotníčky
• Kmeň: Pogonophora – pogonofóry
• Línia Ecdysozoa – zvliekavce [v iných sysstémoch nadkmeň]
• Nadkmeň Nemathelminthes – okrúhlovce
• Nadkmeň Panarthropoda
• Kmeň Tardigrada – pomalky
• Kmeň Onychophora – pazúrikavce
• Kmeň Arthropoda – článkonoţce
• Oddelenie Amandibulata – bezhryzadlovce [delenie treba dohodnúť]
• Oddelenie Mandibulata – hryzadlovce [delenie treba dohodnúť]
• Vývojová vetva Deuterostomia (Notoneuralia) – druhoústovce [v iných systémoch infraoddelenie]
• Vetulocystida
• Dinomischida
• Eldoniida
• Rotadiscida
• Paropsonemida
• Cambroclaves
• Heterostelea

• Ambulacracia
• Kmeň Xenoturbellida
• Kmeň Vetulicolia
• Rod Banffia
• Trieda Vetulicolida
• Trieda Yunnanozoa
• Nadkmeň Coelomopora
• Kmeň Echinodermata – ostnatokoţce/ostnokoţce
• Arkarua adami
• Trieda Bothriocidara
• Trieda Camptostromatoidea
• Podkmeň Homalozoa
• Trieda Homoiostelea
• Trieda Homostelea
• Trieda Ctenocystoidea
• Trieda Stylophora (Calcichordata)
• (–) Pelmatozoa – stopkavce:
• Trieda Coronoidea
• Rod Oxychomatus
• Podkmeň Crinozoa
• Trieda Crinoidea – ľaliovky
• Podkmeň Blastozoa
• Trieda Blastoidea
• Trieda Rhombifera
• Trieda Diploporita
• Trieda Eocrinoidea
• trieda Parablastoidea
• (–) Eleutherozoa – bezstopkavce:
• Trieda Concentricycloidea
• Podkmeň Asterozoa
• Trieda Stelleroidea (s podtriedami Asteroidea – hviezdovky a Ophiuroidea – hadovice)
• Podkmeň Echinozoa
• Trieda Echinoidea – jeţovky

• Trieda Holothuroidea – holotúrie
• Trieda Edrioasteroidea
• Trieda Ophiocistioidea
• Trieda Helicoplacoidea
• Trieda Cyclocystoidea
• Trieda Edrioblastoidea
• Kmeň Hemichordata (Stomochorda; zast. Enteropneusta v širšom zmysle) – polochordáty
(zast. vnútroţiabrovce v širšom zmysle)
• Trieda Planctosphaeroidea – planktosféry
• (–)Graptolithina v širšom zmysle (Graptolithoidea)
• Vyhynuté rody
• Rad Graptoblasti
• Rad Acanthastida – akantastidy
• Trieda Pterobranchia – krídloţiabrovce
• Trieda Graptolithina v uţšom zmysle – graptolity
• Trieda Enteropneusta v uţšom zmysle (zast. Balanoglossa) – vnútroţiabrovce v uţšom
zmysle (zast. ţaluďovce)
• Nadkmeň Chordonia
• Kmeň chordáty/strunovce (Chordata)
• Podkmeň Urochordata – plášťovce
• Podkmeň Cephalochordata – kopijovce/bezčrepovce
• (–) Craniata
• Podkmeň stavovce (Vertebrata)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––®

Taxotere inf. konc. (Aventis Pharma, Dagenham, Essex) – Docetaxelum 40 mg v 1 ml infúzneho koncentrátu;
cytostatikum. Pouţíva sa v th. karcinómu prsníka, ovárií, nernalobunkového karcinómu pľúc.
taxovať – vypočítať →taxu; retaxovať – preskúšať správnosť ceny, quo ad taxám (overenie vypočítanej ceny) a
in linea medica (overenie účinnosti a úspornosti predpisu z lekárskej stránky) Retaxáciu robili poverení
pracovníci nemocenskej poisťovne.
Taxus – rod jedovatých vţdyzelených stromov alebo krov. Majú červenohnedú, zjazvenú kôru, tmavozelené
ihlice, červené bobuľovité (berrylike) plody. Všetky časti rastliny sú jedovaté. Príznaky otravy zahrňujú
nauzeu, vracanie, bolesti brucha, dyspnoe a obehové zlyhanie; exitus môţe nastať následkom kardiorespiračného zlyhania.
Taxusin

®

– antineoplastikum; taxol.

taylorizmus – [Taylor, F. W., 19. stor.] metóda na odstránenie zbytočných pohybov, dokonalá organizácia
práce, dosiahnutie max. výkonu pri min. námahe, systém úloho-vej mzdy.
Taylor Manifest Anxiety Scale – TMAS, sebaposudzujúca stupnica úzkosti s 50 poloţkami podstupnice MMPI

(Taylor, 1953).
Taylorov syndróm – [Taylor E. W., kanád, lekár] okulofaryngová svalová dystrofia, autozómovo dominantná
dedičná choroba s ptózou, dysfágiou, oftalmoplégiou, slabosťou svalstva ramenného pletenca; manifestuje sa
v 40. - 50. r. ţivota.
Tayova choroba – [Tay, Warren, 1853-1927, angl. oftalmológ] chorioiditída.
Taylorova ortóza – [Taylor, Charles Fayette, 1827 – 1899, amer. ort opéd] t orak olum bos ak ráln a ortóza s
kovovými tyčami, kt. fixujú chrbticu.

Taylorova ortóza

Tayov príznak – [Tay, Warren, 1853 – 1927, angl. oftalmológ] príznak familiárnej amaurotickej idiócie:
višňovo červená škvrna na sietnici v oblasti ţltej škvrny.
Tayov-Sachsov syndróm – [Tay, Warren, 1853 – 1927, angl. oftalmológ; Sachs, Bernard Parney, 18581944, newyorský neurológ] Tayov-Sachsov-Schafferov sy., Kingdonov sy., infantilná forma amaurotickej
idiócie, xantomatóza.
Tazepam

®

(Polfa) – anxiolytikum; oxazepam.

tazetín – tazettinum, sekisanín, sekisanolín, ungernín, C18H21NO5, Mr 331,26, látka izolovaná z narcisu
Narcissus tazetta L., Lycoris radiata Herb., Ungernia sewerzowi (Rgl.), Fedtsch. a i. druhov čeľade
→Amaryllidaceae.

Tazetín

tazettinum – tazetín.
®

Tazicef (SK & F) – cefalosporínové antibiotikum III. generácie; ceftazidím.
®

Tazidime (Lilly) – cefalosporínové antibiotikum III. generácie; ceftazidím.
Tazizikinéza – [tasikinesis] tendencia k pohybu a neschopnosť ostať v pokoji; pacient nedokáţe v pokoji stáť,
sedieť, ani leţať.
Tazin

®

(Grelan) – hemostatikum; karbazochróm sulfonát sodný.

taziprinónhydrochlorid – (4,4a,9b)-(+)N-(1,2,3,4,4a,9a-hexahydro-8,9b-dimetyl-3-oxo-4-dibenzofuranyl)®
4-metyl-1-piperazínpropánamiddihydrochlorid, C22H33Cl2N 3O3, M r 458,43; antitusikum (RU-20201 ,
®
®
Azipranone , Drazifon ).

Taziprinónhydrochlorid

tazobaktám →Tazocin .
®

Tazocin 2,25 a 4,5 g inj. sicc. (Wyeth Laboratiories UK, Hampshire) – Piperacillinum natricum 2,%85 alebo
4,170 g (zodpovedá 2 alebo 4 g piperacilínu) + Tazobactamum natricum 268,3 alebo 536,6 mg (250 alebo 500
tazobaktámu) suchej substancie v 1 fľaštičke; betalaktámové antibiotikum. Pouţíva sa v th. infekcií horných

dýchacích ciest, uroinfekcií, intraabdominálnych, gynekol. infekcií, infekcií koţe a mäkkých tkanív, kostí a
kĺbov, sepsy.
tazololhydrochlorid – adrenergikum, kt. má najmä  1 -adrenergický účinok; pouţíva sa ako kardiotonikum.
®

Tazorac 0,05 a 0,1 % gel (Pierre Fabre Médicament Production, Chateaurenard) - Tazarotenum 0,5 (0,05
%) alebo 1 mg (0,1 %) v 1 g gélu; dermatologikum. Pouţíva sa na vonkajšiu th. numulárnej aţ geografickej
formy psoriázy.
2

ťažká voda – 1HH2O, D2O, voda, kt. obsahuje v molekule izotop vodíka s hmotnostným číslom 2.
ťažké kovy – kovové prvky s veľkou hustotou, obvykle väčšou ako 5, t. j. aj veľkou relat. atómovou
hmotnosťou. Nie sú beţnou súčaasťou ľudského organizmu a niekt. môţu zapríčiniť jeho otravy (napr. olovo,
kt. vyvoláva poruchu krvotvorby, nervového systému a metabolizmu porfyrínov).
ťažkomyseľnoasť – l. hypomania, melanchólia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

TB
Tb – symbol chem. prvku terbia.
TBA – skr. angl. Test of Basic Assumptions experimentálny a výskumný test postojov pre dospelých. Obsahuje
12 skôr postojov (realista, idealista, pragmatik), pre klaţdú zo 4 „ţivotných oblasti" (organizácia úsilí, riešenie
problémov, ľudské schopnosti, individuálna, všeobecná filozofia ţivota, ekonomika, obchod) (Morrison a
Levit, 1959-1968).
TB-ACA – antiarytmikum; kys. kapobénová.
tbc – skr. tuberkulóza.
TBG – skr. angl. thyroxin binding globulín globulín viaţuci tyroxín.
TBGB – skr. nem. Testbatterie fur geistig behinderte Kinder batéria testov pre mentálne retardované deti (Bondy
a aspol, Eggert, 1972; 1974).
TBI – l. skr. angl. thyroxin bounded iodine jód viazaný v tyroxíne; 2. triamcinolónbenetonid; antiflogistikum.
tbl. — skr. l. tabuletta tableta.
®
Tbl. Calcii carbonici 500 mg Medicamenta tbl. (Medicamenta) – Calcii carbonas 500 mg v 1 tbl.; vápnikový
prípravok, kt. sa pouţíva pri nedostatku vápnika, podmieneného nutrične alebo jeho zvýšenej potreby, ako
podporná th. osteoporózy, th. osteomalácie, renálnej osteodystrofíe.
®

Tbl. Chinidini sulfurici 0,2 Medkamenta tbl. (Medicamenta) – Quinidini sulfas dihydricus 200 mg v 1 tbl.;
antiarytmikum; chinidínsulfát.
®

Tbl. Magnesii lactici 0,5 Medicamenta tbl. (Medicamenta) – Magnesii lactas trihydricus 500 mg v 1 tbl.;
minerálium, pouţíva sa v th. nedostatku horčíka.
TBP – 2,2'-tiobis[4,6-dichlórfenol], anthelmintikum, antiseptikum; bitionol.
TBPA – skr. angl. thyroxin binding prealbumin prealbukín viaţuci tyroxín.
TBS – 1. absorbér svetla; 4-terc-butylfenylsalicylát; 2. antituberkulotikum; tiosemikarbazón kys. 4'formylsukcinanilovej; 3. bakteriostatikum v detergentoch; tribrómsalán.
®

TB-Vis – tuberkulostatikum; izoniazid.
®

TBZ (Merck & Co.) – anthelmnintikum, fungicídum; tiabendazol.
2,4,5-TC – 2,455-trichlórfenoxy)octová, C8H5CI3O3, Mľ 255,49; herbicídum; toxická (dráţdivá) látka, uţ sa nepo®
®
®
uţíva (Esterom 245 , Trioxone , Weedone ).

TC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tc – symbol →technécia.
®

TC-80 – regulátor vápnika; ipriflavón.
®

Tc 924 (DPD) – rádioaktívna zobrazovacia látka, kys. butedrónová.

TCA – 1. skr. kys. trichlóroctová; 2. skr. tyreokalcitonín.
®

TCC (Monsanto) – dezinficiens; triklokarbán.
TCDBD – TCDD.
TCDD – syn. dioxín; 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo[b,e][l,4]-dioxín, TCDBD, C12H4Cl4O2, Mľ 321,96; extrémne účinný
nízkomolekulový toxín. Vysoko toxický a teratogénny kon-taminant 2,4,5-trichIórfenolu a 2,4,5-T, kt. vzniká pri
výrobe trichlórfenolu. Známy kontamitant pri výrobe defoliantu Agent Orange vo Vietname v 60. r. min. stor. Pripisovali sa mu účinky vyvolávajúce rôzne príznaky u veteránov vystavených defoiiantu. Otrava zvierat sa prejavuje
anorexiou, stratou hmotnosti, hepatotoxickosťou, hepatoporfýriou, cievnymi léziami, chlórovou akne, ţalúdkovými vredmi, teratogénnosťou a neskoršie exitom. Priemyslení robotníci vystavení TCDD vykazovali
chlórovú akne, porfyrinúriu a porphyria cutanea tarda. Pokladá sa za karcinogén.

Toxickosť TCDD v porovnaní s inými toxickými
látkami
Látka
Mr
Min. letálna dávka
mol/kg
g/kg
5
17
Botulotoxín
9.10 3.3.100,00003
5
15
Tetanický toxín
1.10
1,0.10"
0,0001
4
12
Difterický toxín
7,2.10 4.2.1CT
0,3
9
TCDD
322 3,1.10"
1
8
Saxitoxín
372 2,4.10"
9
8
Tetrodoxín
319 2,5.1 (T
8 – 20
7
Bufotoxín
757 5,2.1 (T
390
7
Kurare
696 7,2.10"
500
6
Strychnín
334 1.5.10"
500
6
Muskarín
210 5.2.10"
1 100
5
Diizopropylfluorofosfát 184 1,6.10~
3 100
4
Kyanid sodný
49 2,0.10""
10 000

TCDD

T-CelI Growth Factor – interleukín-2.
T-CelI Replacing Factor – interleukín-1.
TCGF – skr. angl. T-Cell Growth Factor; interleukín-2.
TCI – antimalarikum; cykloguanil.
TCP – skr. trikrezylfosfát; tritolylfosfát.
TCP/IP – inform. skr. angl. Transmission Control Protocol/Internet Protocol, súbor transportných a
sieťových protokolov, kt. zabezpečujú spoľahlivý prenos medzi jednotlivými uzlami v Internete. Navrhol ho
r. 1974 Róbert Kahn a Vinton G. Cerf. Patria k nemu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) na
sluţbu elektronickej pošty (zasielanie a príjem správ), FTP (Filé Transfer Protocol) na prenášanie
súborov, Telnet na emuláciu terminálu (procesu, pri kt sa počítač správa, akoby bol modelom
terminálu) a pripojenie sa k vzdialenej sieti počítačov, SNWIP (Simple Network Management
Protocol) na riadenie sluţieb pre sieťový manaţment, TCP (Transmission Contriol Protocol)
poskytuje sluţby transportnej vrstvy s nadviazaním spojenia, UDP (User Datagram Protocol)
poskytuje skuţby transportnej vrstvy bez nadviazania spojenia, IP (Internet Protocol) poskytuje sluţby
smerovaného doručovania bez nadviazania spojenia na úrovni sieťovej vrstvy. Kaţdá sluţba
Internetu má svoje protokoly. V rámci Internetu sa informácia rozloţí a prenesie ako súbor paketov.
V rámci kaţdého paketu je poradové číslo, adresa príjemcu a kontrolná informácia na detekciu chýb.
Informácie sa v cieľovom počítači pospájajú do správneho tvaru. V rámci ISO sa vyvnili protokoly
Open Systems Interconnection (OSI). Prostredníctvom iných medzisieťových brán (gateways) sa
vyuţívajú iné programy, napr. sieť Bitnet.
tc(t). – farm. skr. tinctura tinktúra.
TCT – skr. tyreokalcitonín; kalcitonín.
TCTH – akaricídum; cyhexatín.

TD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TDE
–
1.
tetrachlórdifenyletán;
1,1-dichlór-2,3-bis(p-chlórfenyl)etán;
dietylénglykoldiglycidyl éteretoglucid; antineoplastikum.

insekticídum;

2.

®

T-DET-N (Thompson-Hayward) – neiónový surfaktant; nonoxynol
TDOT – skr. angl. Thorndike Dimensions of Temperament, inventár, kt. vyplňuje vyšetrovaný vo vzťahu
k predpokladaným 10 dimenziám temperamentu. Ide o 200 poloţiek rozdelených do 20 súborov po
10. Kaţdá črta sa porovnáva s 9 inými črtami 12-krát. Črty sa odvodzujú prevaţne z Guilfordových a
Zimmermanových faktorových štúdií (Thorndike, 1966; Lorr a Stefic, 1976).
TDP – skr. angl. thymidine diphosphate tymidíndifosfát.
T-drén – [franc. drain odpad] gumová hadička tvaru T, pouţívaná napr. na pooperačnú drenáţ ductus
choledochus.

TE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––Te – chem. značka telúru.
®

TE-031 – antibiotikum; klaritromycín.
TEA – 1. skr. tetraetylamónium; 2. skr. torakálna epidurálna anestézia; 3. skr. trietanolamín (tlmivá látka);

4. skr. trombendarterektómia.
TEAB – skr. tetrametylamóniumbromid.
teaflavín – theaflavinum, 1,8-bis(3,4-dihydro-3,5,7-trihydroxy-2H-1- benzopyran-2-yl)-3,4, 6trihydroxy-5H-benzocyklohepten-5-ón, C29H24O12, Mr 564,51; látka izolovaná z extraktov čierneho čaju.

Teaflavín

T.E.A. Choride – skr. tetraetylamóniumchlorid.
®

Tearisol – 1. emulzuifíkátor, lubrikans; hydroxypropylmetylcelulóza; 2. laxatívum; metylcelulóza.
®

Tears Naturale Free gtt. ophth. (Alcon Laboratories Inc., Texas, USA); Alcon Puerto Rico) – Dextranum 70
– 1 mg + Hypromellosum 2 910 – 3 mg v 1 ml očných kv.; oftlamologikum. Pouţíva sa pri nedostatočnej
sekrécii sĺz, pocite suchých očí, na úľavu pri menšom podráţdení očí neinfekčného pôvodu, zmiernenie pocitu očnej únavy.
®

Tears Naturale II gtt. ophth. (Alcon Couvreur N.V., Puurs) – Dextranum 70 - 1 mg +
Hypromellosum - 3 mg v 1 ml očných kv.; oftlamologikum, pouţíva sa pri sy. suchého oka,
nedostatočnej sekrécii sĺz, nestálosti slzného filmu.
teatroterapia – Morenova kombinácia psychodrámy a obyčajného dramatického umenia na
psychoterapeutické účely.
tebaín – 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimetoxy-17-metylmorfínan, C19H21NO3, Mr 311,37; látka
izolovaná z ópia, kt. obsahuje 0,3 – 1,5 %. Vyvoláva skôr konvulzie podobne ako strychnín ako narkózu.
Podlieha zákonu o omamných látkach.

Tebaín

tebainón – thebainonum A, 7,8-didehydro-4-hydroxy-3-metoxy-17-metylmorfman-6-ón, C18H21NO3,
Mx 299,36; dá sa pripraviť z tebaínu, kodeinónu alebo (3-etyltiokodidu.

Tebainón
®

Tabalon – tuberkulostatikum; tiacetazón.
Tebamin

®

®

– tuberkulostatikum; fenylaminosalicylát.

Tebanyl – tuberkulostatikum; fenylaminosalicylát.

®

Tebe – diuretikum; proteobromín.
®

Tebecid – tuberkulostatikum; izoniazid.
®

Tebethion – tuberkulostatikum; tiacetazón.
®

Tebezon – tuberkulostatikum; tiacetazón.
TEBK – skr. nem. totale Eisenbindungskapazität celková väzbová kapacita pre ţelezo.
®

Tebloc (Dukron) – antidiaroikum; loperamid.
®

Tebokan 4 % gtt. (Austroplant Arzneimittel GmbH, Wien) – Gingko bilobae extractum siccum normatum
40 mg v 1 ml; ŕytofarmakum, nootropikum, pomocné vazodilatans.
®

Tebokan 40 mg tbl. obd. (Dr. Wilmar Schwabe GmbH und Co., Karlsrahe) – Gingko bilobae
extractum siccum normatum 40 mg v 1 ml; fytofarmakum, nootropikum, pomocné vazodilatans.
®

Tebonin (Schwabe) – extrakt Gingko biloba.
Tebrazid

®

– tuberkulostatikum; pyrazínamid.

®

Tebron – inhalačné anestetikum; halopropán.
tebutát – medzinárodná skr. odporúčaná SZO terc. butylacetát.
tebulas – tebulate, tebulát, neregistrovaný medzinárodný skrátený názov pre soľ alebo ester kys. 3,3dimetylbutánovej (terc. butyloctovej).
tebuthiuronum – tebutiurón
,,

tebutiurón – tebuthiuronum; N-[5-(1,1-dimetyletyl)-1,3,4-tiadiazol-2-yl)-N,N -dime-tylmočovina,
®
®
®
®
C9H16N4OS, Mr 228,31; herbicídum (EL-103 , Graslan , Perflan , Spike ).
®

Tecacin (Dukron) – antibiotikum; doxycyklín.
®

Tecair (Farmochim. Italebo) – antiflogistikum; tixokortol.
®

Técarin – bronchodialtans; kys. 1-teobromínoctová.
®

Teceos (Hoechst-Roussel) – rádioaktívna zobrazovacia látka; kys. butedrónová.
Tecesal

®

– tiosulfát vápenatý; pouţíva sa pri dermatitíde a iktere následkom uţívania arzfenamínu.

teclosan →teklozan.
®

Teclothiazide – diuretikum; →tetrachlórmetiazid.
teclozan →teklozan.
teclozine – teklozín; syn. →teklozan.
®

Tecodin – narkotické analgetikum; →oxykodón.
tecomaninum →tekomanín.
tecominum – tekomín; →tekomanín.
®

Tecquinol – depigmentačná látka; →hydrochinón.
®

Tecramine – antiflogistikum, analgetikum; →kys. flufenamová.
tectalis, e – [1. tectum (mesencephali) strecha (stredného mozgu)] tektálny, strechový.
®

Tecto (Merck & Co.) – anthelmintikum, fungicídum; →tiabendazol.
tectoridin – tekotridín, 7-glukozid tektorigenínu.

tectorigeninum – aglukón tektoridínu; tektorigenín.
tectum mesencephali – štvorhrbolie, pokrývka stredného mozgu, časť mezencefala, kt. tvorí strop
akveduktu; →mesencephalon. V obidvoch pároch štvorhrbolia sa nachádzajú nahromadenia sivej
hmoty, ncl. colliculorum rostralium et ncl. colliculorum inferiorum (caudalium). Sivá hmota v colliculi
rostrales je zreteľne vrstevnatá, takţe sa v nej striedajú 4 vrstvy bielej hmoty (nervové vlákna( s 3
vrstvičkami sivej hmoty (nervové bunky). Colliculi rostrales patria k prim. zrakových centrám a
prevodovým staniciam zrakovej dráhy. Vlákna prichádzajúce sem cestou brachium colliculi rostralis z
tratcus opticus a dostávajú sa aţ do povrchových 2 vrstiev bielej hmoty (do tzv. stratum zonale a
stratum opticum) a do sivej vrstvičky uloţenej medzi povrchovými vrtvami (stratum griseum
superficiale).
Zo sivej hmoty pod colliculi rostrales sa začínajú tieto eferentné spojenia, kt. idú k jadrám
okohybným svalov, uloţeným v mezencefale, ako aj zostupné spojenia:
a) Tractus tectospinalis, kt. sa ihneď v tegmente kríţi (Meynertovo fontánovité kríţenie), potom
prebieha blízko strednej čiary, ventrálnej od tr. longitudinalis med., tzv. fasciuculus longitudinalis praedorsalis. Prebieha rombencefalom a pokračuje aţ do predných miechových povrazcov, kde sa podľa
polohy pri prednej pozdĺţnej brázde nazýva fasciculus sulcomarginalis. Časť tejto dráhy prebieha
taktieţ v bočných povrazcoch miechy.
b) Tractus tectonuclearis je obdobný s tekospinálnou dráhou a končí sa uţ pri ncl. originis hlavových
nervov.
c) Tractus tectoreticularis, najkratšia z dráh začínajúcich sa v tekte, kt. sa končí uţ v retikulárnom
tegmentovom jadre mezencefala; pre prevodom na retikuláme jadro.
Tieto dráhy tvoria eferentné rameno reflexnej opticko-motorickej dráhy, kt. začiatky sa dostávajú
okrem toho spinotektálne vlákna odbočujúce z tr. spinothalamicus.
Rostrálne od colliculi rostrales, uţ na hraniciach mezencefala a talamu je políčko, area praetectalis,
obsahujúca niekoľko bunkových skupín. V tomto mieste je prevodová stanica zrenicového reflexu.
Collicuľi inferiores (caudales) nemajú zvrstvenie sivej hmoty. Sú to prevodové stanice sluchovej
dráhy. Končí sa tu jeden jej úsek, lemniscus lateralis a začína sa ďalší neurón, kt. spolu s neurónom z
corpus geniculatum med. ide ku kôrovému sluchovému centru.
Aferentné dráhy:
a) Tractus spinotectalis a tractus spinoreticularis – ide o dráhy prichádzajúce z miechy spoločne s tr.
spinothalamicus a odbočujúce do tekta a retikulámeho jadra tegmenta.
b) Tractus nucleotectales – analogické spinotektovej dráhe, pochádzajúce z ncl. terminales hlavových
nervov.
c) Tractus genitotectalis – časť aferentných zrakových dráh do colliculi rostrales.
d) Časť sluchovej dráhy (z lemniscus lateralis) do colliculi inferiores (caudales).
e) Nevýznamná časť čuchovej dráhy, najmä z ncl. habnulae, do colliculi rostrales.
Obr. Tectum, tegmentum a pedunculus cerebri
(rez): horizontálna vrstva v rostrálnej oblasti; 1 – ncl.
n. oculomotorii; 2 – aquaeductus mesencephali; 3 –
substantia grisea centralis; 4 – colliculus rostralis; 5 –
brachium colliculi rostralis; 6 - fasciculus
longitudinalis medialis; 7 – formatio reticularis; 8 –
corpus geniculatum mediale; 9 – lemnisucs medialis;
10 – substantia nigra; 11 – fibrae parieto-temporo-

pontinae; 12 – fibrae corticospinales; 13 – fibrae corticonuclears; 14 – fibrae frontopontinae; 15 –
ncl. ruber; 16 – n. oculomotorius; 17 – decussatio tegmenti ventralis (Forel); 18 – tractus
rubrospinalis.
Eferentné dráhy: 1. Tractus tectospinalis a tractus tectoreticularís. 2. Tractus nucleorubralis –
málo významný.
®

TECZA – chelačná látka; trientín.
TED – skr. angl. Tasks of Emotional Development typ psychol. protektívneho testu určeného pre 6-11-r.
deti. Formát a ciele sú analogické ako pri TAT pre dospelé osoby (Cohen, 1960 – 1966).
tedelparín – nízkomolekulový fragment heparínu, kt. sa pripravuje depolymerizáciou prasačieho
®
®
sliznicového heparínu pomocou HNO3, priemerná Mr 4000 – 6000 (sodná soľ Kabi 2165 , Fragmin ).
Tedion

®

– akaricídum, ovicídum; tetradifón.
®

Tedion-V17 – báza silikónového oleja; tetrakozametylhendekasiloxán.
®

TEDP – insekticídum, miticídum; sulfotep.
®

Teepol – gardinolový typ detergentu.
Teevanova zlomenina – [Teevan, William F., 1834 – 1887, londýnsky chirurg] trieštivá zlomenina
tabula interná lebky pri intaktnej tabula externá; ide väčšinou o následok priameho pôsobenia
násilia.
®

Tefamin – bronchodilatans, relaxans hladkého svalstva; aminoŕylín.
Tefilin

®

(Hermal) – antibiotikum; tetracyklín.

teflón – polytetrafluóretylén, PTFE, vysoko stabilný termoplastický, nezápalný tetrafľuóretylénový
homopolymér. Skladá sa z min. 20 000 C2F4 monomérnych jednotiek spojených navzájom veľmi dlhými
nerozvetvenými reťazcami. Pripravuje sa polymerizáciou tetrafluoretylénu. Dá sa pouţiť v rozpätí teplôt
od kryogénnych po + 260 °C . Pri teplote 327 °1C sa mení na viskózny gél a pri teplote > 400 °C na
plynné monoméry. Pouţíva sa ako hadice a obaly v chem. laborat. a efekt izolátor, najmä
®
®
®
vysokofrekvečných prúdov, ochranný materiál a i. (Fluon , Fluoroflex , Teflon ).
teflurán – 2-bróm-1,1,1,2-tetrafluoroetán, C 2HBrF 4, Mr 180,95; nevýbušné, nezápalné inhalačné
®
®
®
anestetikum (Abbott-1690 , DA 708 , Terflurane ).
tefrozín – tephrosinum, syn. toxikarol; 13,13a-dihydro-7a-hydroxy-9,10-dimetoxy-3,3-dimetyl-3H-bis[1]
,
benzopyrano-[3,4-b:6 ,5'-e]-pyran-7(7aH)-ón, C23H22O7, Mr 410,41; látka, kt, sa nachádza v listoch
m Q
rastliny Tephro- z sia vogelii Hook, f., Leguminosae.

Tefrozín
®

Tefsiel C (Towa Yakuhin) – antineoplastikum; →tegafur.
TEG – skr. trombelastogram.
®

Tega-Cetin (Ortega) – antibiotikum; chloramfenikol
tegafur – syn. ftorafur; NSC-148958; 5-fluór-1-(tetrahydro-2-furanyl)-2,4(1H, 3H)-pyrimidíndión,
C8H9FN2O3, Mr 200,16; cytostatikum, furanylový derivát fluórouracilu, pri rovnakej účinnosti je menej

toxický. Po podaní p. o. sa rýchlo a spoľahlivo resorbuje z GIT. Pri vhodnom rozdelení dennej dávky sa
dosahuje pomerne stála plazmatická koncentrácia uvoľňovaného 5-fluorouracilu, kt. zodpovedá
kontinuálnej infúzii lieku. Výhodná je aj vyššia koncentrácia lieku v pečeni, lebo po perorálnom
podaní sa väčšia časť podanej dávky dostáva portálnym obehom do pečene.

Tegafur

Indikácie – karcinóm rekta, hrubého čreva, prsníka a i. solídnych nádoroch (karcinóm ţalúdka a niekt.
mozgové nádory).
9

9

Kontraindikácie – pokles leukocytov < 2,5. 10 /l a trombocytov < 100.10 /l, pokročilá kachexia, po
veľkých dávkach ţiarenia, terminálne štádiá choroby, hepatopatie, nefropatie a gravidita.
Neţiaduce účinky – časté sú hnačky a nauzea, menej časté vracanie. Závraty, stomatitída,
leukopénia, trombocytopénia, hemorágie vznikajú len po vyšších dávkach. Lepšie sa znášajú cps.
ako inj.
Dávkovanie – podáva sa 1,6 – 2,4 mg/d per os počas 5 d, potom 3-d prestávka. Celková dávka je
30 – 40 g, výnimočne 50 – 60 g. I. v. sa podáva v infúzii 30 mg/kg/d do celkovej dávky 30 – 40 g.
Nevhodná je ovocná kyslá strava.
®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – FT 207 , MIF 12264 , Carzonal , Citofur , Coparogin , Exonal , Fental , Franroze ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Ftomfur , Fulaid , Fulfeel , Furafluor , Furofutran , Futraful , Lamar , Lifril , Neberk , Nito®
®
®
®
®
banil , Riol , Sinoflurol , Sunfural , Tefsiel C .
®

Tega-Pyrone (Ortega) – analgetikum, antipyretikum; →dipyrón.
®

Tegencia (Elmu) – bronchodilatans, blokátor -adrenergických receptorov; fenspirid.
®

Tegison (Roche) – antipsoriatikum; etretinát.
téglik – 1. crucibulum, olla; čes. kelímek.
tegmen, inis, tegmentum, i, n. – [l.] kryt, strecha, strop.
Tegmen mesencephali – časť mezencefala, kt. leţí medzi dorzálne uloţeným tektom a ventrálne
leţiacou bázou; →mesencephalon. T. m. vývojovo pochádza z bazálnej platničky, preto sa z neho
začínajú početné eferentné dráhy. Obsahuje tieto sivé hmoty:
1. Nucleus originis n. oculomotoríi a ncl. originis n. trochlearís, kt. patria k mediálnemu radu
motorických jadier na spodine IV. komory a sú uloţené pri samom stratum griseum centrale.
Ncl. originis n. oculomotorii sa premieta pod colliculi rostrales a má veľkobunkovú somatomotorickú
časť pre svaly pohybujúce očnou guľou a malobunkovú časť pre vnútroočné svaly. Somatomotorický
veľkobunkový oddiel jadra je pozdĺţny a člení sa ešte na skupiny, kt. predstavujú jadrá pre jednotlivé
očné svaly v tomto rostrokaudálnom poradi: m. levator palpebrae, m. rectus bulbi superior, m. rectus
bulbi nasali, m. oblíquus bulbi inferior, m. rectus bulbi inferior.
Vlákna pre m. levator palpebrae a pre m. rectus bulbi superior sú neskríţené, vlákna pre m. rectus
bulbi nasalis a m. obliquus bulbi inferior sú sčasti skríţené a sčasti neskríţené, vlákna pre m. rectus
bulbi inferior sú pp. úplne skríţené.
V strednej čiare je uprostred medzi obidvoma veľkobunkovými jadrami nepárové Perliovo jadro (ncl.

medianus rostralis seu ncl. impar), sprostredkujúce konvergenčné pohyby očí.
Tesne pred Perliovým jadrom je malobunkové párové Edingerovo-Westphalovo jadro (ncl.
parasympathicus n. oculomotorii). Vlákna z neho sa začínajúce (skríţené i neskríţené) sú určené pre
m. sphincter pupillae a m. ciliaris (akomodačný sval). Pred týmto jadrom je ešte ne!, anteromedialis.
Lézia jadra n. oculomotorius (alebo prerušenie nervu) sa prejaví divergentným strabizmom (pretoţe
sa uplatní prevaha n. abducens), ďalej nemoţnosťou pohybovať okom nahor a dovnútra, ptózou,
mydriázou a stratou zrenicového reflexu.
Pretoţe m. oculomotorius vystupuje pri mediálnom okraji erus cereb-ri, v kt. sú obsiahnuté motorické
pyramídové dráhy a dráhy k motorickým jadrám na spodine IV. komory, môţe pri rozsiahlejších léziách
tejto oblasti vzniknúť sy. hemiplegia alternans superior (rovnostranná obrna n. oculomotorius a
druhostranná obrna končatinových svalov, často aj svalov, kt. sú inervované dolnou vetvou n. facialis.
Ncl. originis n. trochlearís je uloţený kaudálne od jadra n. oculomotorius, takţe sa premieta pod
colliculi inferiores. Vlákna začínahúce sa z jadra sa zahýbajú dorzokaudálne, kríţia sa a vystupujú
na dorzálnej strane stredného mozgu. Sú určené pre m. obliquus bulbi superior. Obrna n. trochlearis
sa prejaví miernym škúlením dovnútra a nahor.
2. Nucleus Darkševiči – syn. ncl. tractus longitudinalis medialis et commissurae inferioris, je uloţený
rostrálne od jadra n. oculomotorius. Končia sa v ňom vlákna prichádzajúce ascendentne cestou tr.
longitudinalis medius (najmä z Deitersovho jadra) a začínajú sa tu vlákna, kt. sa zúčastňujú na
utvorení tr. longitudinalis medialis a zostupujú k jadrám okohybných nervov, a to po jednej strane
alebo sa pri začiatku ihneď kríţia na druhú stranu cez commissura posterior cerebri.
3. Nucleus interstitiaiis Cajali – leţí v blízkosti Darkševičovho jadra. Dostáva vlákna z palida, coliculi
rostrales, ncl. vestibulares a pp. aj z ncl. niger; vysiela neskríţené vlákna do tr. longitudinalis
medialis. Z Darkševičovho a intersticiálneho jadra idú zostupné vlákna do funkčne dôleţitého tr.
(fasciculus) longitudinalis medialis. Je to pomerne kompaktný zväzoček uloţený blízko strednej čiary
a siahajúci od stredného mozgu pod spodinu IV. komory aţ do krčnej miechy a tu sa stráca v predných
povrazcoch. Je to fylogenetický veľmi starý zväzoček rôzneho pôvodu, u človeka myelinizuje v ranom
fetálnom období. Patria sem:
a) descendentné vlákna z Darkševičovho jadra (skríţené i neskríţené), z intersticiálneho jadra, ako aj
tektobulbáme a tekospinálne vlákna zo sivej hmoty predných hrbolčekov štvorhrbolia;
b) vlákna zo všetkých jadier nn. vestibuli (skríţené i neskríţené).
Vestibulárne jadrá vysielajú do zväzočka ascendentne vlákna k jadrám okohybných nervov (n. VI., n. IV.
n. III), ako aj descendentné vlákna k jadro n. XI a k motorickým bunkám predných stĺpcov miechy.
Tieto vlákna koordinujú pohyby očí a hlavy podľa impulzov prichádzajúcich zo statického ústroja do
vestibulámych jadier.
Lézia tr. longitudinalis medialis sa prejavuje nemoţnosťou vykonávať zdruţený pohyb očí na tú istú
stranu.
4. Ncl. reticularis tegmenti – je disperzná sivá hmota, kt. vypĺňa najväčšiu časť tegmentu; je to
priame pokračovanie retikulárnej sivej hmoty v dorzálnej časti ponsu a predĺţenej miechy. Má
funkciu koordinačného centra, kt. podľa aferentných vzruchov prichádajúcich z mozočka, z tectum
mesencephali a talamu upravuje motorické výkony prostredníctvom eferentných dráh, ako aj je
ncl. retieuiaris (druhotne) prevodovou stanicou pre motorické dráhy prichádajúce z bazálnych ganglií
predného mozgu (stanicou niekt. tzv. motorických extrapyramídových dráh).
Pri niţších stavovcoch (ryby, obojţivelníky) ide o najdôleţitejšie motorické centrum, kt. ovláda všetky
niţšie, najmä miechové motorické centrum (Steinerovo všeobecné pohybové centrum). Pri vyšších

stavovcoch stráca retikulárne tegmentové jadro postupne význam ako motorické centrum a stáva sa
preraďovacou stanicou dráh prichádzajúcich z mozočka, bazálnych ganglií predného mozgu (palida) a z
mozgovej kôry. Súčasne sa v retikulárnom jadre utvárajú ako lokálne akumulácie zreteľnejšie
ohraničené jadrá: ne. ruber a ncl. niger.
Súbeţne s tým strácajú význam priame retikulospinálne dráhy a nadobúda význam rubrospinálna
dráha (tvoriaca kompaktný zväzoček) a nigrospinálna dráha.
a) Ncl. ruber – na reze stredným mozgom je viditeľný ako okrúhle, slabo načervenalé jadro, uloţené
uprostred tegmentu, po obidvoch stranách strednej čiary. Skladá sa z magnocelulárnej a parvicelulárnej časti.
Magnoceluláme jadro tvorí pri väčšine cicavcov hlavnú časť červeného jadra. Z neho sa začína tr.
rubrospinalis, kt. sa ihneď v tegmente kríţi (Forelovo kríţenie), zostupuje tegmentom mozgového
kmeňa, v mieche je uloţený v postranných povrazcoeh a končí sa pri motorických bunkách predných
stĺpcov miechy. Tr. rubrospinalis predstavuje pri cicavcoch okrem opíc a človeka hlavnú motorickú
(extrapyramídovú) dráhu. U človeka je veľkobunková časť ncl. ruber redukovaná a tr. rubrospinalis sa
vyčerpáva uţ v hornej polovici miechy. Jeho funkciu preberajú pri opicich a u človeka pyramídové
dráhy, idúce z mozgovej kôry.
Parvicelulárne jadro – je fylogenetický mladšie, tvorí rostrálny oddiel a je u človeka a opíc značne
vyvinuté. Dostáva vlákna z mozočka a vysiela vlákna do talamu, okrem toho dostáva vlákna z palida
a z mozgovej kôry. Eferentné vlákna zostupujú aj do retikulámeho jadra m. a rombencefala. Časť
vláken ide aj do ncl. olivae (tr. rubroolivaris).
Lézia ncl. ruber má za následok tras a automatické pohyby (z prerušenia dráh idúcich z mozočka
do ncl. ruber).
b) Nci. niger – substantia nigra Sömmeringi je pásik čiernosivej hmoty na hraniciach tegmentu a
crura cerebri. Makroskopický moţno rozlíšiť dorzálnu vrstvičku čiernosivej hmoty (zóna compac-ta) a
ventrálnu svetlohrdzavú vrstvičku (zóna spongiosa). Zóna compacta obsahuje melanín (len u človeka),
kým v zóna spongiosa je v nervových i gangliových bunkách ţltohnedý pigment (lipofuscín).
Ncl. niger je prepájacou stanicou extra pyramídových dráh. Dostáva vlákna najmä z palida (tr.
pallidonigralis), ale aj ostaných bazálnych ganglií, hypotalamu a mozgovej kôry (tr. corticonigralis).
Eferentné dráhy z ncl. niger sú tr. nigroreticularis a tr. nigrospinalis. Pri lézii ncl. niger vzniká tras,
nepravidelné zášklby a rigidita svalstva.
5. Nucleus intercruralis – ncl. interpeduncularis, je uloţený pri fossa intercruralis. Dostáva vlákna z
častí medzimozgu (corpora mamillaria, ncl. habenulae), kt. sú zapojené do čuchových dráh. Pri
zvieratách s dobrým čuchom je ncl. intercruralis mohutne vyvinuté. Vedie vzruchy z čuchových dráh do
retikulárneho motorického jadra tegmentu.
Aferentné dráhy.
1. Tr. spinorecticularis – odbočujúci z tr. spinothalamicus.
2. Tr. nucleoreticularis – z terminálnych jadier hlavových nervov, najmä z Deitersovho jadra.
3. Nepatrná časť vláken z tr. opticus, končiaca sa pri motorickom retikulárnom jadre.
4. Tr. habenulointercruralis – privádza čuchové vzruchy.
5. Tr. pallidoreticularis, pallidorubrals a pallidonigralis – z bazálnych ganglií. 6. Tr. cerebrorubralis –
slabé
prívody z mozgovej kôry. 7. Tr. cerebello-tegmentalis mesencephali a tr. cerebellorubralis – z
mozočka.
Eferentné dráhy:
1. Tr. reticulosponalis a tr. reticulonuclearis.

2. Tr. rubrospinalis.
3. Hypotetický tr. rubroolivaris.
4. Tr. nigrospinalis.
5. Tr. longitudinalis medialis (zväzok vláken rôzneho pôvodu).
6. Tr. rubrothalamicus a pp. aj tr. rubrocorticalis.

Tegmentum mesencephalicum (10) Vľavo: mezencefalón a fossa rhomboidea (pohľad zozadu); vpravo:
priečny rez mezencefalom v úrovni colliculi superiores (B, hore), colliculi inferiores (C, v strede) a n. trochlearis
(D, dole).
1 – basis pedunculi cerebri; 2 – fibrae corticospinales; 3 – fibrae corticonucleares; 4 – fibrae corticopontinae; 5 –
fibrae parietotemporopontinae; 6 – fibrae frontopontinae; 7 – substantia nigra; 8 – pars compacta; 9 – pars
reticularis; 10 – tegmentum mesencephalicum (leţí medzi crura cerebri a rovinou preloţenou priebehom
aquaeductus mesencephali); 11 – substantia griasea centralis; 12 – tectum mesencephalicum; 13 – lamina

tectalis; 14 – colliculus inferior; 15 – colliculus superior; 16 – brachium colliculi inferioris; 17 – brachium colliculi
superioris; 18 – trigonum lemnisci; 19 – pedunculus cerebellaris sup.; 20 – aquaeductus mesencephali; 22 –
formatio reticularis; 23 – fibrae reticulares; 24 – fasciculus longitudinalis med.; 25 – fasciculus longitudinalis
post. Schützi; 26 – tr. mesencaphalicus n. V; 27 – ncl. tractus mesencephalici n. trigeminalis; 28 – ncl. n.
oculomotorii; 29 – ncl. oculomotorius accessorius; 30 – ncl. n. trochlearis; 31 – ncl. interpeduncularis

Tegementum tympani – strop stredoušnej dutiny.
Tegmentum ventriculi quarti – strop IV. komory.
tegmentalis, e – [l. tegmen strop] tegmentový, stropný, strechový, krycí.
tegmentum, tegumentum, i, e. – [l. tegere kryť] kryt, obal, povlak.
®

Tegopen (Bristol) – antibiotikum; klaxacilín.
®

Tegosept B – fungicídum, konzervans; butylparabén.
®

Tegosept M – konzervans; metylparabén.
®

Tegotin – vitamín T.
Tegretal (Geigy) – analgetikum, antikonvulzívum; karbamazepín.
®

Tegretol (Geigy) – analgetikum, antikonvulzívum; karbamazepín.
®

®

Tegretol CR 200 a 400 tbl. ret. (Novartis Pharma AG, Basel) – Carbamazepinum 200 alebo 400 mg v
1 retrardovanej tbl.; antiepileptikum; karbamazepín.
techn. – 1. technice technicky; 2. technicus technický
techn/o- – prvá časť v zloţených slov z g. technée schopnosť, zručnosť, znalosť, remeslo, umenie.
technecistan – látka vyuţívaná pri vyšetrovaní štítnej ţľazy a i. orgánov (scintigrafia). Ide o iónovú
99m
–
formu →technécia ( TcO4 ). Koncentruje sa aj v slinových ţľazách.
technécium – [g. techné umenie] rádioaktívny prvok zn. Tc, Ar (izotop s najdlhším polčasom) 98, Z =
43, valencia 4 a 7, zriedka 3. Kov, kt. patrí do skupiny mangánu. Jeho objav si prisvojovali Noddack,
Tácke a Berg, kt. ho nazvali masurium, ten však nebol nikdy izolovaný. Tc sa v prírode nevyskytuje.
Prvý umelo pripravený prvok bol 43, separoval sa z molybdénových platní bombardovaných niekoľko
97
mes. silným lúčom deuterónov v Berkeleovom cyklotróne. Najčastejšie sa vyskytujúci izotop Tc s to,5
5
98
6
2.6.10 r., Tc s fc,5 1.5.10 r., ďalej sa vyrobili izotopy 92 – 107. Chem. vlastnosťami sa podobá réniu.
Biol. fc,5 pri jednotlivých orgánoch (napr. pečeň) je aţ 30 d, vztiahnutý na celý organizmus 1 d.
Tc (metastabilný), prechádza za emisie -ţiarenia do zákl. stavu (Tc-99) tzv. izomérnym
99m
prechodom; fo.s je 6 h. Vzniká rádioaktívnym rozpadom materského nuklidu molybdénu-99.
Tc
slúţi ako diagnostikum pri zobrazovaní štítnej ţľazy.
99m

technika – [g. techné] schopnosť, zručnosť, znalosť, remeslo, umenie] 1. súhrn človekom utvorených
materiálnych prostriedkov, náradia a strojov, kt. človek pouţíva vo svojej činnosti; 2. spôsob pouţitia
týchto prostriedkov v procese výroby; 3. v širšom zmysle spôsoby a metódy práce v nevýrobných
oblastiach vrátane zdravotníctva; 4 ľudská schopnosť, resp. umenie niečo robiť a má preto 2 zloţky:
ľudskú a vecnú (objektovú).
V antike a stredoveku t. znamená syn. ars umenie, utváranie zmyslovo vnímateľných vecí, kt. slúţia
dajakej potrebe alebo idei, ako aj zručnosť uţitočného (konštrukcia vecí) a krásneho (zviditeľnenie
dajakej idey). Odvodene t. znamená formálne bezprostredné riadenie takéhoto utvárania (napr. operačná t, t hry na klavír). T. v protiklade k umeniu je vyuţívaním prírodných
zdrojov a síl na uspokojovanie ľudských potrieb.
Kým remeslo (remeselná t.) sa dlho obmedzovala len na pouţívanie nástrojov (prostriedkov telesného

pôsobenia; v uţšom zmysle: bez zmnoţenia pracovnej sily) a tzv. pracovného stroja (ručne pouţívané
nástroje so zmnoţením pracovnej sily, napr. kladka, klin), t. novoveku {strojová t.) pristúpila taktieţ k
pouţívaniu dynamických strojov (nástrojov poháňaných prírodnými silami, napr. parné stroje) a k
vývoju počítačov, kt. sú schopné spracovať informácie a riadiť výrobné procesy (→kybernetika).
Vo všeobecnosti ide o všetky umelo utvorené postupy a výtvory, kt. sú zapojené do ľudského konania
a sociálnych procesov a umoţňujú stupňovať ich účinky.
Historicky t. predchádza vedu, avšak veda je faktorom, skutočného vývoja t, lebo bez nej by sa
úroveň technizácie nedostala oveľa ďalej ako k manufaktúre. T. nemoţno chápať ako aplikovanú
vedu, lebo aj ona vzrástla do vedy a stala sa naopak hybnou silou jej rozvoja. Akýkoľvek technický
pokrok sa v súčasnosti musí zastaviť, ak ho nepoháňa vedecký výskum. T. ako zhmotnená
informácia vzišla z vedeckej činnosti, bez kt. by sa t. nikdy nedostala nad svoju remeselnú úroveň.
Hlavné etapy t. sú: 1.1. pracovných nástrojov; 2. mechanizovaná t; 3. automatizovaná t; 4.
kybernetická t.
V renesancii a ranom novoveku sa t. chápala ako prírodný proces uskutočňovaný pomocou
experimentu a skúmaním zákonov prírody. V 19. stor. sa toto naturalistické poňatie t. transformovalo
do mechanického prístupu, kt. videl podstatu t. v stroji a v poznaní podmienok jeho konštrukcie, kt.
mu umoţňovala nezávislé fungovanie. V 20. stor. sa prepájajú strojové a organizačné zloţky t (v
kybernetickom prístupe). V novšom chápaní sa uvaţuje o t. ako o komplexnejšom systéme, kt.
preberá mnohé sociálne a kultúrne funkcie, aj keď sa v tejto súvislosti hovorí skôr o technológii ako
o sociálnom systéme plniacom kultúrne-integratívne úlohy.
Technické vedy skúmajú t. ako kombináciu energetických, látkových a informačných mementov, kt.
racionálnou optimalizáciou stupňujú výkon podľa zadaných noriem bez toho, aby zohľadňovali
sociálne predpoklady. V uţšom zmysle sú to prístroje, stroje, zariadenia a technológia je opis
transformačných postupov. V širšom zmysle ide aj o postupy konania a myslenia, kt dodrţujú
metodické pravidlá operácií a smerujú k určitému strategickému cieľu.
T. ako súčasť všeobecnej filozofie kultúry má dokázať pôvod a podmienky t. v ľudskej prirodzenosti,
jej dispozície, sily a potreby a zároveň skúmať mnohotvárne spätné pôsobenie t. na človeka a na
konkrétne utváranie ľudského ţivota individuálne i v spoločnosti. Na jednej strane sa moc t.
prejavuje blahodarne, bez nej by ţivot ľudstva a jeho kultúra na súčasnom vývojovom stupni neboli
moţné, na druhej strane má mnoho neţiaducich dôsledkov, kt. však nevyplývajú z podstaty t., ale z
jej nedostatočného zaradenia do celkového ţivotného rámca. Voda, vzduch,, pôda ani suroviny ukryté
v zemi nie sú nevyčerpateľné (Rímsky klub: Medze rastu). Navyše aj pri odhaľovaní nových zdrojov
energie sa často poškodzujú ţivotné podmienky ľudstva. Osamostatnenie alebo dokonca
nadraďovanie t. nad hospodárstvo a ostatné oblasti ţivota (technokracia) musí viesť k nadprodukcii,
zotročovaniu človeka strojmi a k sociálnej dezorganizácii. T. má slúţiť, nie vládnuť.
technika metamorfózy – metóda →alternatívnej med., kt. základo je představa súvislosti mezi
spodnou časťou nôh a vývojom tela počas vnútromaternicového ţivota. Jemnou manipuláciou nôh
a rúk, podobnou reflexnej terapii; kým reflexológovia veria, ţe rôzne zóny ovplyvňujú rôzne orgány,
morfologickí terapeuti sa dominievajú, ţe rôzne oblasti spodných častí hôh súvisia predovšetkým
s emóciami.
technokratizmus – [techno- + g. krátia vláda] utopický smer postavený na uplatnení technických
metód v riešení sociálnych, ekonomických a politických problémov, kt. zveličuje úlohu techniky a
najmä technikov v spoločnosti je pôvodný termín T. Veblena (1920) pre riadenie spoločnosti
technickými odborníkmi a manaţérmi, náhradou za politikov; v 60. r. myšlienka obnovená J. K.
Galibraithom pre vládu vedcov, technikov a manaţérov, ako tzv. vláda kolektívneho rozumu na
dosiahnutie blahobytu pre všetkých. T. bola antidemokratickou utópiou, ekonomicky cudzie vlády
zverenej odborníkom vybraným na základe testov, výkonov a dĺţky pracovnej stáţe, byrokraticky a

hierarchicky organizovanej (na čele s autokratom, resp. diktátorom).
technológia – [techno- + g. logos náuka] v pôvodnej forme sa t chápe ako aplikácia techniky a praktických
skúseností vo výrobných postupoch (pojmy technika a t sa prekrývajú). Okrem toho sa pojem t.
pouţíva: 1. ako súhrn postupov, metód a spôsobov získavania, spracovania alebo prepracovania
surovín, materiálov, polotovarov, dielov v rôznych odvetviach priemyslu, ako aj opis operácií tohto
procersu a príprava inštrukcii na ich vykonávanie; 2. ako vedná disciplína, kt. skúma jednotlivé typy
výrobných procesov a ich zákonitostí s cieľom ich zdokonalenia a zefektívnenia; 3. ako typ
sociálnych vzťahov alebo forma civilizácie, v kt. sa sa premenili kultúrne-integratívne úlohy na
osobitný pohyb techniky; v tejto súvislosti sa hovorí o technologickej civilizácii. Za zakladateľa t. sa
pokladá J. Beckmann, kt. r. 1777 v Gôttingene uverejnil svoje dielo Anleitung zur Technológie, v kt.
charakterizoval t ako vedu, kt. predmetom je spracovanie naturáclií a znalosť remesiel.
Technológia liekov – alternatívny názov vedného odboru galenická farmácia.
technologická farmácia – študijný odbor farm. štúdia zavedený v 1977. Absolventi, f. je odborník na
liečivá, zameraný na ich výskum, vývoj, výrobu a hodnotenie ich akosti.
TEI – skr. angl. Tratí Evaluation Index črty (dimenzie, vlastnosti) osobnosti. Obsahuje 22 skôr: sociálna
orientácia, schopnosť súhlasu, benevolencia, elácia, ambície, motivačná sila, sebadôvera,
dynamizmus, nezávislosť, osobná adekvátnosť, sebaorganizácia, zodpovednosť, spoliehanie sa na
seba, zdvorilosť, slovná orientácia, intelektová orientácia, percepcia, sebakontrola, zmysel pre
poctivosť, úprimnosť, adaptabilita a 4 všeobecné doplňujúce skóra: stabilita v zamestnaní,
produktivita, kreativita, uspokojovanie v zamestnaní (Nelson a Brucé, 1967 – 1968).
tecfaopsia, ae, f. – [g. teichos stena + g. opsis videnie] nem. Flimmerskotom, scotoma scintillans,
amaurosis pars fugax, „očná migréna― príznak migrény. V zornom poli videnie, mihanie čiar v
podobe „cimbuŕí".
teilhardizmus – [Teilhard de Chardin, Pierre, 1881 – 1955, franc. jezuita, geológ a paleontológ]
učenie o vývoji v prírode a spoločnosti, jeden zo smerov personalizmu, kt. predstavuje teistický prúd
filozofie, kresťanský evolucionizmus, obroda panteizmu. Autor sa zaoberal paleontológiou a
antropológiou, je spoluobjaviteľom človeka pekingského. Hlavným princípom koncepcie sveta podľa
neho je zákon evolúcie, chápaný ako všeobecný zákon pohybu hmoty. „Kristus" evolúcie je
stelesnený v kaţdej čiastke „tkaniva univerza" ako osobitná duchovná energia, kt. je hybnou
usmerňujúcou silou evolúcie. Svet je v pohybe, je systémom v stave permanentného organizovania
– kozmogenézy. Tá je procesom, v kt. neţivé i ţivé objekty i ľudské bytosti, smerujú k zoskupovaniu
do stále zloţitejších a viazanejších celkov. Čím väčší pokrok v usporiadaní a centralizácii, tým viac
sa v systéme zjavuje vedomie. Na rozdiel od dualizmu hmoty a ducha v platónskom kozme sa v t.
duch utvára ako následok určitého usporiadania hmoty, je jej funkciou.
Vývoj podľa t. pramení z hĺbok korpuskulárnej „svetovej látky", kt. sa koncentruje v nebeských
hviezdach a slnkách a prechádza na Zemi prostredníctvom vzniku org. makromolekúl k vzniku
ţivota. Zrodenie ţivota je súčasťou kozmogenézy. Hmota prechádza za istých podmienok kritickými
vývojovými bodmi. Prvý sa nazýva „vitalizácia" (preţivotvorovanie). Energia vlastná hmote, ju vedie
k utváraniu zloţitejších štruktúr, aţ sa dosiahne nový kritický bod tzv. „hominizácie" (poľudšťovanie).
Tak vzniká ľudské vedomie. Všeobecný zákon vývoja hmoty sa presadil vznikom ţivota. Zákonitým
vývojom ţivočíšnych druhov sa zjavuje človek. Vznikom človeka sa t. začína nový vek v dejinách
Zeme, kt. je charakteristický utvorením nového obalu Zeme – noosféry (vrstvy duchovnej energie,
oblasť poznávania), kt. je kvalit odlišná od biosféry. Dejiny ľudstva završujú kozmogenézu. Človekom
sa evolúcia stáva vedomou bytosťou sama sebe. Evolúcia človeka dospeje k obdobiu, ked človek
prevezme riadenie evolučných procesov, čo znamená prechod od „cefalizácie" (utvárania zloţitejších
mozgových štruktúr) k „autocefalizácii" vyjadrenej tzv. superhomini-záciou. Vývoj ľudského druhu sa
uskutoční vedomým vedeckým riadením, t j. zásahom do mozgu, čo umoţní zapojenie neurónov, kt.

sú v pokoji. S človekom však vstúpil do dejín aj problém dobra a zla, problém voľný medzi nimi.
Zostupnosti evolúcie moţno zabrániť voľbou dobra, t. j. personifikáciou. V tomto procese sa potom
ľudská osobnosť na základe hlbšieho spájania do stále širších kolektívov zjednotí v najširšom
osobnom bode, v superosobnosti, v bode Omega, t. j. v Bohu. Konečným cieľom a regulátorom t. je
bod Omega.
Teichmann-Stawiarski, Ludwig Carl – (1823 – 1895) poľ. anatóm. Po ukončení med. v Göttingene
pôsobil ako prosektor, neskôr v Krakove. Opísal kryštalizáciu niektorých látok obsiahnutých
v krvi a prípravu mikroskopických kryštálov hemínu. Neskôr sa tento jav vyuţil v säúnom
lekárstve ba dôkaz stôp krvi na odeve a predmetoch.
Teichmannova spleť – [Teichmann-Stawiarski, Ludwig Carl, 1825 – 1895, anatóm pôsobiaci v
a Göttingene a Krakove] miazgová spleť v stene ţalúdka.
Teichmannove kryštáliky – [Teichmann-Stawiarski, Ludwig Carl, 1825 – 1895, anatóm pôsobiaci
v Krakove a Göttingene] rombické, ţltočervené kryštáliky rozličnej veľkosti, kt. vnikajú z chlórhemínu
pri zahriatí hemoglobínu s NaCl a kys. octovou (Teichmannova hemínová skúška) a slúţi na
mikroskopický dôkaz krvi.
teichoové kyseliny – lineárne polyméry hlavné zloţky stien a membrán rôznych gramnegat. baktérií.
T. k. tvoria 20 – 60 % sušiny bunkovej steny. Pozostávajú z reťazcov glycerolových alebo ribitolových
zvyškov, na kt. sú nadviazané fosfodiesterovými väzbami fosfátové skupiny, ako aj a sacharidy; niekt.
hydroxylové skupiny sú esterifikované zvyškami D-alanínu. T. k. Staphylococcus aureus H pozostáva
z 8 ribitolových jednotiek viazaných 1→3-fosfodiesterovou väzbou; N-acetylglukozamín je pripojený na
C4 ribitolu najmä -väzbami a niekoľkými väzbami. Glycerol sa v t k. vyskytuje
častejšie ako ribitol. Niekedy sacharidy
chýbajú a pri zásaditej hydrolýze vzniká
najmä alanín, glycerol a fosfáty. Nacetylglukozaminyl
sa
nachádza
v
Staphylococcus aureus H, glukozyl v stene
Staphylococcus
lactis.
Glycerolové
jednotky
sú
nadviazané
1→3fosfodiesterovými väzbami a D-alanín
alebo sacharidové zvyšky majú na C2
glycerol. Biosyntéza ribitolu t. k. sa
uskutočňuje postupným prenosom D-ribitol
5-fosfátových jednotiek z CDP-ribitolu na
polohu 1 predchádzajúcej jednotky;
podobne sa syntetizuje glycerol z CDPglycerolu. T. k. sa delia na kys. membrán a
bunkových stien.

teichopsia, ae, f. – [g. teichos stena + g. opsis videnie] teichopsia, dočasná porucha videnia so zrakovými
ilúziami.
teikoplanín A2 – syn. teichomycín A2, komplex glykopeptidových antibiotík produkovaných kultúrou
Actinoplanes teichomyceticus nov. sp.

Teikoplanín
T. A2-1 – C88H95Cl2N9O33, biely amorfný prášok, tmavne pri 220 °C, rozkladá sa pri 255 °C.
T. A2-2 – C88H97CI2N9O33, biely amorfný prášok, tmavne pri 210 °C, rozkladá sa pri 250 °C.
T. A2-3 – C88H97CI2N9O33, biely amorfný prášok, tmavne pri 210 °C, rozkladá sa pri 250 °C.
T. A2-4 – C88H99Cl2C9O33, biely amorfný prášok, tmavne pri 210 °C, rozkladá sa pri 250 °C.
T. A2-5 – C88H95CI2N9O33, biely amorfný prášok, tmavne pri 210 °C, rozkladá sa pri 250 °C.
Štruktúrne a antimikróbiovým spektrom sa podobá vankomycínu. Pozostáva z 5 hlavných zloţiek, kt.
sa líšia špecifickými jednotkami karboxylových kys. Inhibuje syntézu peptidoglykánov v stene buniek
grampozit baktérií. Pôsobí najmä na druhy Streptococcaceae (viridujúce streptokoky), E faecaíis, S.
pyogenes, Staphylococcaceae a penicilín rezistentné pneumokoky. Je 2 – 4-krát účinnejší ako
vankomycín, čomu zodpovedá i potreba dosiahnuť niţšie plazmatické koncentrácie. Po podaní p. o.
sa nevstrebáva, dobre sa distribuuje do tkanív okrem CNS, má stredne veľký distribučný objem(1
l/kg). Na plazmatické bielkoviny sa viaţe z 90 %. Biol. dostupnosť po podaní i. m. je asi 90 %. Po i. v.
aplikácii 3 – 6mg/kg vrcholové hladiny sú – 53 resp. 111mg/l. Má dlhý biol. polčas 45 – 50 hodín, čo
umoţňuje jednodávkovú dennú schému, prípadne raz/48 h (osteomyelitída). Slúţi ako rezerva pre
ťaţké stafylokokové infekcie a indikácie vankomycínu, v porovnaní s kt. má veľkú výhodu v kinetike.
Indikácie – t. je rezervovaný pre ťaţké stafylokokové, enterokokové a penicilín rezistentné
pneumokokové infekcie, ak je rezistencia na protistafylokokové PNC a cefalosporíny alebo ak sa
jedná o pacientov alergických na tieto antibiotiká. Sú vhodné pre terapiu endokarditídy a sepsu
vyvolanú streptokokmi alebo stafylokokmi, rovnako i meningitídu. Zatiaľ získaná rezistencia u nás je
zriedkavá a látky aj kvôli toxickosti treba pouţívať striktne vo vymedzených indikáciách.
Neţiaduce účinky – najčastejšou komplikáciou sú koţné prejavy alergie (asi 3 %), začervenanie,
bolesť v mieste vpichu a zvýšená aktivita aminotransferáz v sére sa vyskytuje asi v 2 %. Alergické
reakcie sú málo časté. Po rýchlej i. v. (> 60 min.) aplikácii býva výskyt generalizovaného erytému (,,red
man" syndróm) ako dôsledok uvoľnenia histamínu z bazofilov a mastocytov. Hlavným problémom bola
v minulosti nefro- a ototoxickosť. Strata sluchu býva ireverzibilná a preto treba minimalizovať dávky a
monitorovať hladiny najmä u pacientov, kt. dostávajú iné ototoxické látky. Toxickosť sa zvyšuje v
kombináciách s potenciálne nefrotoxickými látkami ako sú gentamicín, cefalosporíny, furosemid, a
taktieţ pri podávaní > 3 týţd. a ak plazmatické hladiny prekračujú 10 mg/l. Lokálne dráţdia a po i. v.
aplikácii sú časté febrility, menej pri moderných purifikovaných prípravkoch. Zriedkavá je
hematotoxickosť, ojedinelá je trombocytopénia a leukopénia.
Dávkovanie – 25mg/kg/d., rozdelené do 2 – 3 dávok, deťom sa podáva 25 – 40 mg/kg/24 hod,
rozdelené do 3 dávok.
®

®

®

Prípravky – MDL-507 , Targocid , Targosid .
teín – [theinum] alkaloid, tk. sa nachádza v čajovníku.

teistické náboženstvá – náboţenstvá zaloţené na viere v Boha, jeho existenciu mimo svet, kt. však
stvoril a naďalej riadi; →ateizmus. T. n. sa členia na polyteizmus, henoteizmus a monoteizmus
(kresťanstvo, judaizmus, islam), príp. ešte zoroastrizmus, resp. mazdaznan. K netesistickým
systémom, kt. sú uţ rozpomejšie, sa radí taoizmus, konfucianizmus, problematicky hinduizmus a z
neho vyrastajúci budhizmus, dţínizmus a lamaizmus.
E B. Taylor na základe rozboru animizmu podal tzv. minimalistickú definíciu náboţenstva ako viery v
duchovné bytosti. Jadrom kaţdého náboţenstva sú také pojmy ako je Boh, stvorenie, nesmrteľnosť. Z
viery v démonov a duchov, v totemové zvieratá, duše predkov sa spočiatku rozvinul polyteizmus (viera
vo viacerých bohov), neskôr viera v jedného Boha. K pojmu Boh nemoţno dospieť indukciou,
dedukciou ani redukciou. Pojem Boh označuje obsah skúsenosti, v kt. človek ako rozumná bytosť
presahuje sám seba, a práve táto transcedencta ho charakterizuje ako rozumnú bytosť.
V náboţenstve vyjadruje človek svoj vzťah k nekonečnému, večnému a celostnému. Náboţenstvo
sa s problémom nekonečnosti nevyrovnáva na úrovni abstraktných pojmov ako filozofia, ale na
úrovni konrétnej názornosti, kt. zahrňuje aj praktickú činnosť v kultovom konaní. Dokonalosť,
prostredníctvom kt. je dačo súcnom (ens) sa označuje ako bytie (esse). Pretoţe otázka o bytí vyúsťuje
predovšetkým do otázky o Bohu, je zápas o bytie nakoniec zápasom o Boha. Kaţdá filozofia preto
svojou odpoveďou na otázku o bytí zaujíma aj dajakým spôsobom stanovisko k Bohu.
Predstava o Bohu môţe prechádzať rôznymi stupňami vývoja. Úplne neurčitou zostáva u
mnohých panteistov, kt. popierajú osobného Boha, uznávajú však dačo absolútne
(transcendentné), čo vyniká nad viditeľný svet, napr. absol. mravný poriadok, absol. zákon atď.
Jasnú, ale málo rozvinutú ideu Boha nachádzame u primitívov a polokultúrnych národov, kt.
uznávajú najvyššieho zákonodarcu, sudcu nad dobrým a zlým, milujúceho otca. Racionálne sa idea
Boha, kt. je silne opradená fantáziou a citovými prvkami, postupne formovala k vedeckému pojmu
Boha, t. j. k myšlienkovo vyjasnenému útvaru s osobitným zdôraznením metafyzic kých vlastností
Boha: Boh ako nekonečné, prostredníctvom seba existujúce bytie. Zákl. prvkami teistického
pojmu Boha je nadradenosť svetu a osobnosť.
Kaţdé náboţenstvo, ba kaţdý človek si utvára svoj vlastný obraz Boha. Napriek tomu moţno
dosiahnuť bytostne správne analogické poznanie Boha. Lebo to, čo je vo svete vţdy veľké a cenné,
najmä v človeku, ako bytie, ţivot, poznanie a chcenie, musí prislúchať aj Bohu ako prazákladu všetkého
bytia, avšak podstatne iným, neporovnateľne vyšším spôsobom. Idea Boha sa stáva antropomorfná,
čím sa hranice a obmedzenia ľudského prenášajú na Boha. Analógia nám umoţňuje udrţovať
rovnováhu medzi agnosticizmom (pre kt. je Boh len neznámym x) a panteizmom (kt. popiera zákl.
rozdiel medzi Bohom a človekom). Z analogického poznania Boha vyplýva, ţe „rozpory" v pojme
Boha (nemennosť a ţivot, nevyhnutnosť a sloboda, tvorivá činnosť a najvyšší pokoj) sa rozplynú do
tajomstva, kt. síce nedokáţeme úplne rozriešiť, v kt. sa však skutočný rozpor nedá dokázať. Preto
Boh je zhodou protikladov (conicidentia oppositorum) len v tom zmysle, ţe stojí nad všetkými
protikladmi podmienenými konečnosťou, nie však v zmysle ako by preňho neplatil princíp sporu.
Nemoţno ani povedať, ţe máme o Bohu len učené nevedenie (docta ignorantia). Mystici i poznaním
unavení ľudia a obdobia dávajú prednosť negatívnej teológii (novoplatonizmus, stredoveká mystika;
moderný agnosticizmus). Duchovia a obdobia nadšené poznaním vyjadrujú Boha radšej v pozit.
pojmoch a predstavách (vrcholná scholastika, nem. idealizmus).
Psychol. pôvod idey Boha spočíva na jednej strane v celkovom zaloţení človeka, v jeho potrebe
kauzality a sklonu k idealizmu, v jeho túţbe po nekonečnom, ako aj v jeho fantázii a citoch, kt
posilňujú tieto tendencie. Na druhej strane tu pôsobí aj kontingentný charakter sveta, ale aj jeho
čarovná harmónia, stopy krásneho, dobrého a pravdivého. To všetko zaručuje aj objektivitu, t. j.
skutočnostný charakter idey Boha.
Niekt. z nich sú také nepravdepodobné a do takej miery protirečnia všetkému, čo sme sa doteraz s

námahou dozvedeli o realite sveta, ţe ich môţeme pokladať, pravda, ak do úvahy isté psychol.
rozdiely, za halucinácie. Lebo tak ako ich nemôţeme dokázať, nemôţeme ich ani vyvrátiť... Veda dnes
ešte nevie odpovedať na mnohé otázky. Vedecká práca je však jediná cesta, kt. nás môţe doviesť k
poznaniu reality. Lebo je to opäť ilúzia, ak očakávame niečo od intuície alebo ponárania sa do seba.
Nemôţe nám poskytnúť nič iné ako vysvetlenie nášho vlastného duševného ţivota, pričom toto
vysvetlenie sa dá ťaţko interpretovať. Nikdy nám neposkytne jasnú odpoveď na otázky, na kt. s takou
ľahkosťou odpovedá náboţenské učenie. Bolo by príliš bezboţné, keby sme do tejto medzery dovolili
vstúpiť našej ľubovôli a podľa osobného uváţenia vysvetľovali príslušnú časť náboţenského systému
ako viac či menej prijateľnú. Na to sú tieto otázky príliš významné, ba mohli by sme povedať: príliš
sväté (S. Freud. Budúcnosť jednej ilúzie).
Podľa K. Marxa je n. špecifická forma spoločenského vedomia, kt. charakteristickým znakom je
fantastický odraz vonkajších síl, vládnucich nad ľuďmi v ich vedomí; v tomto odraze pozemské sily
nadobúdajú podobu nadprirodzených síl. Vznik n. v prvotnopospolnej spoločnosti súvisí s
bezmocnosťou človeka voči prírodným silám, zapríčinenou nízkou úrovňou výrobných síl. V triedne
antagonistickej spoločnosti sú hlavnými príčinami existencie n. triedny útlak, nespravodlivé sociálne
vzťahy, bieda a bezprávie más; v nich vyvoláva pocit zúfalstva a bezvýchodiskovosti. Z neho potom
pramení viera, ţe ťaţké postavenie ľudí závisí od vôle Boţej a ţe teda všetky nádeje musia vkladať do
nadprirodzených síl.
Boh a človek – na rozdiel od antiky chápe kresťanstvo Boha ako všemohúceho stvoriteľa, kt. svojou
vôľou stvoril svet z ničoho. Ako výtvor Boţej vôle má človek úlohu plniť vôľu stvoriteľa, kt. zjavil vo
svojom Boţom slove. Najvyššou čnosťou a vlastným jadrom kresťanskej zboţnosti je preto pokora
pred boţským tvorcom a Pánom, najväčšou neresťou je pýcha (hybris), trúfalosť, s kt. sa človek
pokladá za rovného Bohu a chce sa postaviť na jeho miesto.
Kresťanský Boh nie je neosobným bohom, ale Bohom úplne osobným. Voči Bohu stojí človek ako
jednotlivec, ako osoba. Hovorí k nemu v modlitbe ako osoba k inej osobe, aj keď neporovnateľne
vznešenejšej.
Kresťanský Boh je milostivý a spásny. Človek je svojou prirodzenosťou vystavený hriechu a smrti.
Môţe síce vlastnými silami bojovať proti zlu, ale nemôţe sa od neho vyslobodiť, spasiť. Pokusy nájsť
„blaţenosť" vlastnou silou sú skazonosnú pýchou. Spásu moţno dosiahnuť len Boţou milosťou v
zjednotení s Boţím Synom, kt. sa stal človekom. Aby to bolo moţné, musí sa človek celej svojej
hriešnej prirodzenosti zbaviť a prekonať ju. Táto idea znovazrodenia človeka v Kristovi Boţou
milosťou, kt. vypracoval jasne najmä Pavol, je centrálnou dogmou celého kresťanstva.
Na rozdiel od zvieraťa pôsobí v človeku čosi, čo prevyšuje kaţdé zviera, čosi, čo stojí mimo „ţivot" (aj
mimo „ţivot" v človeku), čo je všetkému org. ţivotu dokonca protikladné: duch a centrum aktov, v kt.
sa duch prejavuje: osoba.
Kresťanstvo prevzalo z judaizmu prísny monoteizmus, avšak bez nacionálnej výlučnosti (idey
„vyvoleného národa"). Z učenia apoštola Pavla vyplývalo, ţe je jeden Boh, pred kt. sú všetky rasy,
národy a spoločenské vrstvy rovné. Týmto učením prekonalo kresťanstvo aj zákl. triedny rozpor,
rozpor medzi vrchnosťami (otrokárskym štátom) a poddanými. V pozemskom ţivote však má ostať v
podstate všetko nezmenené, lebo kaţdá vrchnosť, nech je akákoľvek, je od Boha; kresťan je preto
povinný poslúchať aj nehodného pána. Všetky rozpory a nespravodlivosti sa potom zrovnajú po smrti, v
nadpozemskom svete. (Príznačné pre toto hľadisko je známe podobenstvo o boháčovi a Lazárovi.)
Tým sa v kresťanskom učení pevne zakoreníla idea nesmrteľnosti duše, kt. bola na rozdiel od
mnohých iných n. sľubovaním individuálne večnej existencie (či uţ blaţenosti v nebesiach alebo
zatratením v pekle) veľmi atraktívna. K rozšíreniu kresťanstva prispelo, ţe jeho pôvodný
monoteizmus sa učením o Trojici a o Bohorodičke, neskôr aj o anjeloch a svätých značne oslabil, a
tým sa zblíţil s populárnymi skoršími kuitami (napr. s egyptským, kt. poznal trojicu Izis, Oziris a

Horus). Hlavné tézy, najmä učenie o jednom Bohu v troch osobách, vyhlásila cirkev za tajomstvo
ľudského rozumu nedpostupné.
teizmus – [termín zaviedol R. Cudworth v 18. stor.] je učenie o Bohu ako osobnej, svetu nadradenej
bytosti, kt. stvoriteľským aktom povolala svet z ničoho k bytiu stvorenia. Kým polyteizmus uznáva viac
boţských bytostí, aj keď sú často pod hegemóniou jedného najvyššieho Boha, a henoteizmus sa
napriek uznávanému mnoţstvu Bohov obracia v modlitbe alebo kultu k jednému Bohu, akoby bol jediný,
trvá t ako monoteizmus v teórii i kulte na Bohu ako jedinom, popri kt. neexistuje nijaký iný. Zavrhuje aj
úplne opačný princíp, kt. by bol pôvodcom zla alebo hmoty →dualizmus. Proti deizmu bráni udrţovanie
stvorenia Bohom a jeho stálu súčinnosť s nimi, ako aj Boţiu prozreteľnosť a moţnosť mimoriadneho
Boţieho zásahu prostredníctvom zjavenia a zázraku. Od panteizmu sa t líši zdôraznením
substanciálnej odlišnosti Boha od sveta a personálneho Boţieho charakteru.
®

Tejuntivo (Valderrama) – antiflogistikum; oxaceprol.
téka →theca.
®

Tekazin – tuberkulostatikum; izoniazid.
teklozan – teclozanum; [2,2-dichlór-N-(2-etoxyetyl)acetamid, C20H28C14N2O4, Mx 502,29; antiamébikum
®
(NSC 10743, Win-13146, Win AM 13146, Falmonox ).

Teklozán
®

Teknar (Sandoz) – mikróbiové insekticídum; Bacillus thuringiensis.
®

Tekodin – narkotické analgetikum; oxykodón.
tekóm – [thecoma] benígny nádor ovária, podobný theca folliculi interná. Niekedy tvorí estrogény. V
jeho bunkách a interstíciu sa nachádza veľké mnoţstvo lipidov, čo podmieňuje jeho ţltkastú farbu na
reze. Fibrotizáciou z neho vznikajú fibrómy ovária. Nádor dorastá veľkosti aţ 25 cm.
tekomanín – tecomaminum; [4R-(4,7,7)-1,2,3,4,7,7a-hexahydro-2,4,7-trimetyl-6H-2-pyridin-6ón, C11H17NO, Mr 179,25; hlavný alkaloid izolovaný z rastliny Tecoma stans (L.) H.B.K. (Bignonia
stans L.), Bignoniaceae.

Tekomanín

tekomatóza – [thecomatosis] zmnoţenie buniek téky vo vaječníku.
®

Tektamer 39 (Calgon) – konzervant latexových farbív, lepidiel a i.; l,2-dibróm-2,4-dikyanobután.
tektín A – spektrín.
tektorigenín – tectorigeninum; 5J7-dihydroxy-3-(4-hydroxyfenyl)-6-metoxy-4H-1-benzopyran-4-ón,
C16H12O6, Mr 300,26; aglukón tektoridínu; 7-glukozid t. C22H22O11, tektoridín, šekanín, shekanin,
nachádza sa v podzemku rastliny Iris tectorum, Maxim., Iridaceae.
tektum – [tectum] pokrývka.
tektúra – papierový klobúčik na zabezpečenie korkového uzávera liekovky. Skladá sa 2 vrstiev
pergamenového papiera Upevňuje sa na hrdlo fľaše povrázkom. Iným spôsobom zabezpečenia
korkového uzáveru bol lekárenský uzol (obr.).

Tektúra

Lekárenský uzol na zabezpečenie korkovej zátky

tekutina – [g. plasma, l. humor, liquor] látka nepretrţite a trvalé deformovaná pôsobením aj malého
strihového (tangenciálneho) napätia (sily pôsobiacej na jednotkovej ploche rovnobeţnej so smerom jej
pôsobenia). Vnútorné strihové napätie  vyvoláva v reálnej t. utvorenie rýchlostného gradientu v
smere kolmom na smer jej pohybu (dv/dt). Newton navrhol konštitutívnu rovnicu na vyjadrenie vzťahu
medzi týmito veličinami v tvare  = .(dv/dy). Konštanta úmernosti  je látková charakteristika t
nazývaná – viskozita (súčiniteľ vnútorného trenia). Ideálna t ako t. s nulovou viskozitou je abstrakciou
reálnej t. (pri pohybe ideálnej t. nepôsobia nijaké strihové sily). Ďalšou vlastnosťou ideálnej t. je
nestlačiteľnosť. Reálne t. sú kvapaliny, plyny a rozličné disperzné sústavy (emulzie, suspenzie, koloidné
rozt. ap.). Hlavný rozdiel medzi kvapalinou a plynom je v stlačiteľnosti. Hustota kvapalín sa mení s
tlakom nepatrne, hustota plynov výrazne. Reálne t., kt. viskozita nezávisí od strihového napätia, sú
newtonovské t. Závislosť strihového napätia a gradientu rýchlosti pri nenewtonovských t. nie je
lineárna, ich viskozita so zväčšujúcim sa strihovým napätím môţe klesať (pseudoplastické kvapaliny)
alebo stúpať (dilatantné kvapaliny). Pri Binghamovských t. je táto závislosť lineárna, ale v
súradnicovom systéme posunutá (priamka neprechádza začiatkom súradnicového systému).
Viskozita niekt. kvapalín sa zväčšuje s časom, ak nie sú v pohybe; v pohybe ich viskozita rýchlo klesá
na pôvodnú hodnotu (tixotropia). Plastické látky, kone. disperzné systémy (gély), vrstvy voľne
nasypaného materiálu ap. sa správajú ako t. len po prekročení medze tečenia. Náuka o mechanizme
toku (tečenia) je predmetom reológie. Zákonitosťami dynamiky toku t. sa zaoberá hydrodynamika.
Odpor pri prúdení tekutiny – odpor prostredia, jav pri pohybe telesa v tekutom prostredí, pri kt.
vzniká sila pôsobiaca proti pohybu telies. Ide o sily pôsobiace proti pohybu reálnej t. zapríčiňujúce
disipáciu energie a pokles (stratu) statického tlaku v t. Sú výsledkom pôsobenia síl vnútorného trenia
(súvisia s viskozitou) a zotrvačných síl (súvisia s hustotou t. a jej rýchlosťou). Prejavujú sa pri relat.
pohybe t. pozdĺţ fázového rozhrania ako odpor po dĺţke (v cievach, tubuloch ap.) a ako odpor miestne
pri tangenciálnom zrýchlení t. zapríčinenom zmenou plochy prierezu prúdu (zúţenie, rozšírenie
potrubia) alebo pri normálnom zrýchlení t. vyvolanom zmenou smeru toku (ohyb, obtekanie ap.).
Vzťahy na výpočet odporu sa odvodzujú z kriteriálnej rovnice:
Eu = f(Re, , , ...)
Eu = /( ) je Eulerovo kritérium, Re = w/v Reynoldsovo kritérium a , ,... sú simplexy
geometrickej podobnosti.
w2

Pre stratu po dĺţke pri toku t. potrubím konštantného priemeru sa kriteriálna rovnica (Darcyho rovnica)

zapisuje v tvare:
hst = /(rg) = Lw2/(gd)
kde hst je stratová výška,  strata tlaku, L dĺţka potrubia, d priemer potrubia, g gravitačné zrýchlenie,
gthustota t, v kinematická viskozita , X súčiniteľ odporu definovaný vzťahom X = Eu d/L.  je funkciou
pomernej drsnosti stien potrubia (n) a Re čísla.
Experimentálne zistená závislosť  = f(Re, n) je tabelovaná, znázornená v grafoch a korelovaná
empirickými rovnicami (Nikuradzeho rovnice, Blaziova rovnica). Pre laminámy tok (Re < 2300) platí: 
= 64/Re. Po dosadení do Darcyho rovnice vzniká Poisseuillova rovnica:
32 wv/L
hst = –––––––
2
gd
Miestne odpory kvantifikuje rovnica
32 wv/L
hm = –––––––
2
gd
kde hm je stratová, výška vyvolaná miestnym odporom a m súčiniteľ miestneho odporu. Hodnoty m
2
sú tabelované pre rozmanité detaily potrubia. Obdobným vzťahom: hp = pW /(2g) sa kvantifkuje
odpor pri obtekaní telesa umiesteného v prúde t., resp. pri pohybe telesa vo viskóznej tekutine.
Pre pád guľovej častice vo viskóznom prostredí sa z toho vzťahu odvodzuje rovnica pri silu odporu
pôsobicu proti pohybu častice:
FR = p(dp /4) w f/2
2

2

kde p je súčiniteľ odporu proti pohybu častice, dp priemer častice. Závislosť p od Rep čísla je
tabelovaná, resp. znázornená v grafoch. Pre lamináme obtekanie častice (Rep = wdp/n < 0,4) platí: Ip
3
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= 24/Re. Pre I. turbulentnú oblasť (10 < Rep < 10 ) Xp = 0,44. Pre prechodnú oblasť moţno závislosť
vystihnúť napr. Allenovou rovnicou Xp = 18,5 < 500. Rovnica pre silu o. pri laminámom obtekaní
častice má potom tvar (Stokesova rovnica):
FR = 3wdp
kde  je dynamická viskozita t. Takto sa dajú odvodiť aj ďalšie rovnice pre rôzne reţimy prúdenia.
Vzťahy sa pouţívajú pri výpočte rýchlosti usadzovania. Obtekanie tuhých telies nastáva aj pri toku
vrstvou zrnitého materiálu, kt. je charakteristický pre filtráciu, tok v náplňových kolónach, tok v
adsorbéroch a katalytických reaktoroch. Strata tlaku Ap pri toku t. vrstvou zrnitého materiálu sa
vypočíta podľa Levovej rovnice:
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kde Lv je výška vrstvy častíc, ws mimovrstvová rýchlosť t., e medzerovitosť vrstvy (pomer objemu
medzier vo vrstve k objemu vrstvy), y tvarový faktor častíc (pre guľové častice y = 1), y súčiniteľ
odporu proti toku tekutiny vrstvou; závisí od Rep čísla; n je funkciou Rep. Strata tlaku pri protiprúdnom
toku dvoch fáz (plyn–kvapalina, resp. tok dvoch nemiešajúcich sa kvapalín) vrstvou zrnitého
materiálu v náplňových kolónach závisí od prietoku fáz.
Pri určitom prietoku fáz nastáva náhle zvýšenie odporu vyvolané zahltením kolóny. Je to stav, pri kt. je
vrstva zaplavená jednou fázou, kt. znemoţňuje prietok druhej, čím je znemoţnená funkcia náplne
spočívajúca v zabezpečení kontaktu fáz. Optimálny kontakt fáz sa dosahuje pri 80 – 90 % pritickej
rýchlosti, pri kt. nastáva zahltenie. Závislosť kritickej rýchlosti od parametrov toku sa zisťuje empiricky,

je interpretovaný grafmi alebo kriteriálnymi rovnicami.
tekutiny ľudského tela – telové tekutiny, kt. základom je voda s rozličným obsahom rozpustených
látok (najmä minerálnych látok, proteínov a i. org. zlúčenín). Tekutiny tvoria u dospelé=ho jedinca asi
60 % hmotnosti, u dojčiat je tento podiel vyšší (celková telová voda, CTV). CTV sa delí na
vnútrobunkovú (intracelulárnu, ICT, kt. tvorí 40 % hmotnosti) a mimobunkovú (extracelulárnu, skr.
ECT, kt. tvorí 20 %). ECT sa ďalej delí na intersticiálnu tekutinu (tkanivový mok, kt. tvorí 15 %
hmotnosti tela) a tekutinu vnútri ciev (intravaskulárnu tekutinu, v podstate krvnú plazmu). Ďalším
druhom je transcelulárna tekutina. Jednotlivé tekutiny prekonávajú neustály kolobeh, kt. je
nevyhnutný pre správnu činnosť organizmu. Dôleţitým faktorom v t. t. je onkotický a osmotický tlak.
tekutý zásyp – pulvis adspersoriu liquidus, suspenzia na vonkajšie pouţitie, tzv. vysušujúca
suspenzia (suspensio siccans). Zákl. súčasťou je oxid zinočnatý a mastenec.
TEL – skr. angl. tetraethyllead, tetraetylolovo.
tela, ae, f. – [l.] 1. tkanivo, pletivo; 2. tkanina. Tkaniny sú textilné výrobky utkané platňovou väzbou z
bavlnenej priadze alebo zmesi bavlny a lesklej viskóznej striţe. Pouţívajú sa samostatne (hydrofilná
gáza) alebo na výrobu ovínadiel, šatiek, rúšok, kompresov, tampónov ap.
Tela adiposa – tukové tkanivo.
Tela cellulosa – bunkové tkanivo.
Tela conjunctiva – spojovkové tkanivo.
Tela depurata – obväzový mul.
Tela fibrosa – väzivo.
Tela hydrophila – hydrofilová gáza, mul, čistená riedka bavlnená látka
Telae chorioideae – cievovkové tkanivo.
Tela subcutanea – subcutis, podkoţné tkanivo.
Tela submucosa – podmokvavka, podsliznicové tkanivo.
Tela subserosa – podmokvavkové pletivo, mokvavka.
telalgia – [g. thelys veľmi jemná koţička, prsníková bradavka + g. algos bolesť, thelalgia] bolesti
prsníkovej bradavky
®

Telar (DuPont) – herbicídum; chlórsulfarón.
telarche – [g. thelys veľmi jemná koţička, prsník + g. arché začiatok; thelarche] vývoj prsníkov.
®

Teldane (Merrell) – antihistaminikum; terfenadín.
®

Teldanex (Draco) – antihistaminikum; terfenadín.
®

Teldrin (SK & F) - antihistaminikum; chlórfeniramín.
télé – v skupinovej psychoterapii Morenovho smeru vhľad a vcítenie jedného do druhého, vcítenie v
dvojici. T. je kohezívnou silou, kt. podnecuje stabilné priateľstvo a trvalé vzťahy. Keď je pacient
priťahovaný k terapeutovi, nemusí to znamenať len prenos v zmysle projekcie minulých skúseností,
ale aj iný druh vzťahu: časť pacientovho ja sa vciťuje do terapeuta. Morenovský terapeut sa neskrýva
za masku analytika, jeho „stretnutie" s pacientom je th. láskou, ako ju charakterizoval Moreno vo
svojej knihe „Pozvanie na stretnutie 1914": Z oka do oka, tvárou v tvár. A keď budeš blízko, vezmem si
tvoje oči a dám je namiesto svojich a ty vezmeš moje oči a dáš ich namiestio tvojich. A ja sa budem
pozerať na mňa mojimi očami."

tele/o- – prvá časť zloţených slov z g. telos koniec, cieľ.
telangiectasis, is, f. – [tele- + g. angeion cieva + g. ektasis rozšírenie] teleangiektázia, rozšírenie
drobných koncových ciev.
Teleangiectasis hereditaria haemorrhagica – morbus Osler.
teleangiitis, tidis, f. – [tele- + g. angeion cieva + -itis zápal] teleangitída, zápal drobných koncových
ciev.
®

Telebar (Guerbet) – rtg kontrastná látka, síran bárnatý.
®

Telebrix N 300 inj. (Léčiva a. s., Praha v spolupráci s Byk Gulden, Konstanz) – Meglumini
loxitalamas 660,3 mg v 1 ml (66 % rozt.); rtg diagnostikum na urografíu, CT, angiografiu a digitálnu
subtrakčnú angiografíu.
®

Telebrix N 350 inj. (Léčiva a. s., Praha v spolupráci s Byk Gulden, Konstanz) – Meglumini loxitalamas
650,9 mg + Natrii loxitalamas 96,6 mg v 1 ml (75 % rozt.); rtg diagnostikum na selektívnu
koronarografiu a angiokardiografíu.
®

Telebrix N 380 inj. (Léčiva a. s., Praha v spolupráci s Byk Gulden, Konstanz) – Meglumini loxitalamas
513 mg + Natrii loxitalamas 256,5 mg v 1 ml (77 % rozt.); rtg diagnostikum na urografíu, CT, angiografíu
a digitálnu subtrakčnú angiografíu.
telebúlia – v parapsychológii syn. pre telekinézu.
telefax – telekopírovacia technológia, kt. umoţňuje prenos obrazov dokumentov (textov alebo kresieb)
z jednej účastníckej stanice do druhej prostredníctvom telefonickej linky s vyuţitím špeciálnych
faxovacích prístrojov. Obrazy prenášaných dokumentov snímajú snímacie hlavy s vysokou
rozlišovacou schopnosťou, kt. obraz rozloţia na veľké mnoţstvo bodových prvkov a po linke odošlú
takto rozanalyzovaný dokument recipientovi. Prístroj na druhom konci linky na základe získaných
údajov zostaví obraz pôvodného dokumentu. Prvé telekopírovacie prístroje boli analógové
fototelegrafické aparáty so synchrovaným otáčaním bubna, kde sa fotoelekt. bunka posunula o 0,26
mm za jednu obrátku valca, čo zodpovedá rozlišovacej schopnosti 3,85 riadka/mm. Prenos
dokumentu formátu A4 trval ~ 6min., neskôr sa skrátil na 4 min. Firma Fairchild analyzuje dokument na
vstupe po riadkoch rozdelených na 1728 bodov, prenos je numerický, pričom sa rozpoznávajú len čierne
a biele body (kódované 10). Dokument A4 sa prenesie za 1 min. Faxy zaloţené na vyuţívaní sietí ISDN
sú schopné prenášať informácie v 254 rôznych odtieňoch šedé 1 vo farbe; prenos 1 stránky A4 sa
uskutoční za 5 s.
telefyzika – parapsychofyzika, fyz. mediumita. Pojednáva o fyz. javoch, kt. sa majú diať pôsobením
psychických činiteľov na fyz. javy na diaľku: 1. teleakustické javy (zvuky, klopanie, tzv. raptológia); 2.
telepyretické javy; 3. telekinetické javy; 4. telepatické javy; por. psychotronika.
telegramový test – psychol. test; 1. Hunnemannov test podobne ako v schematickom teste sa má
reprodukovať stručne podstatný obsah rozprávky; 2. Leipziger Lehrer-Verein (1919): predkladá sa
napr. obchodný list a má sa previesť do telegramu (Dorsch, 1963).
teleplasticka – [g. thélé jemná koţička + g. plastiké (techné) tvárne umenie] plastická operácia
prsníkových bradaviek.
telitída – [thelitis] zápal prsníkovej bradavky vznikajúci obvykle pri poranení, najmä v súvislosti
s dojčením; por. →mastitída.
telekardiograf – kardiograf, kt. umoţňuje zápis srdcovej činnosti na diaľku.
telekardiostimulátor – kardiostimulátor riadený na diaľku. telektnéza – telefyzika; →parapsychológia.
telekomunikácia – súhrnný názov pre technické, technologické a organizačné prostriedky

zabepečujú prenos informácií (komunikáciu) v priestore s vyuţitím špecifických nosičov,
predovšetkým klasických medených i moderných vysokovýkonných optických káblov alebo
elektromagnetického vlnenia. Prvý telegraf zaloţený na Morseovej abecede sa objavil r. 184, neskôr
klasický telefón s moţnosťou prenosu zvuku po drôte a v 20: stor. rozhlas a televízia so sieťou
pozemných vysielačov a vysokovýkonnou káblovou televíziou a telekomunikačných druţíc.
telemetria, ae, f. – [tele- + g. metriá meranie] metóda prenosu údajov meranej veličiny na diaľku;
diaľkové meranie.
®

Telémid (Nativelle) – antimikróbiový sulfónamid; sulfametomidín.
Telemin

®

(Funai) – katartikum; bisakodyl.

telemorphia, ae, f. – [tele- + g. mor/é tvar] telemorfia, pôsobenie chemotrofných látok na organizmus na
diaľku.
®

Telen (Byk Gulden) – antiulcerózum; bismuthi subcitrici sol. koloidný rozt. bizmutu.
telencephalon, i, n. – [tel- + g. enkefalos mozog] telencefalón, predný mozog, zahrňuje: 2 pologule
veľkého mozgu, corpus callosum, lamina terminalis, komisúrové dráhy, bočné komory a regio
olfactoria, ako aj kmeňové gangliá. T. je u človeka najobjemnejšou časťou CNS, uloţenou
najrostrálnejšie. Rozvíja sa pod vplyvom prítoku aferentnýeh informácií, kt. do t. prichádzajú z
periférie a niţších oddielov mozgu.
V embryovom období má nepárovú strednú časť, telencephalon medium a 2 rýchlo rastúce laterálne
časti, kt. sa vykleňujú a tvoria základ hemisfér (hemishaeriae cerebri). Vznik hemisfér sa pripisuje
vplyvu 2 čuchových plakód, kt. pôsobia neurobiotakticky na laterálne časti t. Stredná časť zaostáva v
raste a tvorí lamina terminalis telencephali a priľahlú časť predného ohraničenia III. komory. III.
komora súvisí najprv široko s dutinou t, postupným rozvojom hemisfér sa rozširuje do strán a jej
spojenie s III. komorou sa zuţuje do foramen interventrículare, čím vznikajú v hemisférach bočné
komory, ventrículi laterales, podľa pôvodu partes laterales ventriculi teiencephali.
Mediálna odštiepená časť neostriáta sa nazýva nci. caudatus, lateráina časť putamen. V
paleostriáte (medioventrálne) je pallidum (súvisí s hypotalamom), v archistriáte (lateroventrálna časť)
ncl. amygdale, v neostriáte mediodorzálne ncl. caudatus, laterodorzálne putamen.
Na utvorenie ncl. amygdale sa zúčastňyuje aj archipálium. Na vzniku klaustra (subkortikálnej
vrstvičky sivej hmoty pod fossa cerebri lateralis) aj časť paleopália.
Na obidvoch hemisférach sa dá rozlíšiť vypuklá vonkajšia strana (facies convexa s. superolateralis),
spodná strana (facies basialis) a oploštenú facies medialis, privrátenú k fissura interhemisphaeriea.
Vonkajšia strana hemisfér – uţ v embryovom období sa na nej tvorí plytká vkleslina, kt. spodina sa
nazýva insula. Je náznakom budúcej hlbokej fossa cerebri lateralis. Okrajové valy, kt. ohraničujú
inzulu (frontálny, parietálny a temporálny) sa zbliţujú a prekladajú cez inzulu ako viečka (operkulá):
operculum frontale, paríetale et temporale. Aţ touto operkulizáciou sa tvorí fissura cerebri lateralis,
kt. smeruje do hlbokej fossa cerebri lateralis Sylvii.

A Mozog pohľad zľava

B Frontálny rez mozgom

Obr. 1. Telencefalón I (koncový mozog, pohľad zľava; 1); 7 – fissura longitudinalis cerebraíis (hlboká
pozdĺţna štrbina medzi pravou a ľavou hemisférou koncového mozgu, prebieha v nej falx cerebri; B); 8
– fissura transversa cerebralis (fissura telodiencephalica, štrbina pod corpus callosum a fornixom, nad
talamom a stropom III. mozgovej komory; B); 9 – fossa lateralis cerebralis (priestor v hĺbke sulcus
lateralis; B); 10 – margo superior (margo superomedialis, horná hrana hemisféry, medzi facies
superolateralis a facies medialis; B); 11 – margo inferior (margo inferolateralis, bočná dolná hrana
hemisféry, medzi facies superolateralis a facies inferior; B); 12 – margo medialis (margo
inferomedialis, dolná mediálna hrana hemisféry, medzi facies inferior a facies medialis; B); 13 –
fissura limitans (štrbina medzi inzulou a operkulami); 14 – hemisphaerium cerebrale (pologule
koncového mozgu; B); 15 – facies superolateralis hemisphaerii (horná a vonkajšia plocha
mozgovej hemisféry; B); 16 – sulcus centralis (brázda medzí gyrus praecentralis a gyrus postcentralis,
súčasne zadná hranica čelového laloka; A); 17 – sulcus lateralis (blboká brázda medzi spánkovým
lalokom dole a čelovým a temenným lalokom hore); 18 – r. anterior (predná vetva sulcus lateralis,
krátka, smeruje nahor a dopredu; A); 19 – r. ascendens (krátka vzostupná vetva zo sulcus lateralis do
čelového laloka; A); 20 – r. posterior (dlhá zadná vetva sulcus lateralis, kt. sa končí pri gyrus
supramarginalis; A); 21 – sulci interlobares (brázdy, kt, oddeľujú laloky hemisfér, a to: sulcus
centralis, sulcus parietooccipitalis a sulcus lateralis svojím r. posterior); 22 – lobus frontalis (čelový
lalok hemisféry, siaha od predného pólu hemisféry po sulcus centralis; A); 22 – polus frontalis

(čelový predný pól, t. j. najventrálnejšie miesto čelového laloka; A); 24 – sulcus praecentralis (brázda
prebiehajúca pred gyrus praecentralis; A); 25 – gyrus praecentralis (motorický závit čelového
laloka, uloţený pred sulcus centralis; A); 26 – gyrus frontalis superior (horný čelový závit; A); 27 –
sulcus frontalis superior (brázda medzi horným a stredným čelovým závitom; A); 28 – gyrus frontalis
medius (stredný čelový závit; A); 29 – sulcus frontalis inferior (brázda medzi streným a dolným čelovým
závitom; A); 30 – gyrus frontalis inferior (dolný čelový závit); 31 – pars (operculum frontale, úsek
dolného čelového závitu, kt. pokrýva inzulu; A); 32 – pars orbitalis (úsek dolného čelového závitu pod r.
ascendens sulci lat; A); 33 – pars triangularis (úsek dolného čelového závitu medzi r. anterior a r.
ascendens sulci lateralis; oblasť motorickej Brocovho centra reči; A)
Dlhé rameno fisúry smeruje dozadu: rámus occipitalis (r. posterior). Z 2 krátkych ramien má jedno
vzostupný smer (r. ascendens s. anterior ascendens), druhé smeruje dopredu (r. frontalis s. r.
anterior horizontalis).
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centralis, vzadu sulcus parietooccipitalis; A); 2 – sulcus parietooccipitalis (zadné ohraničenie gyrus
postcentralis; A); 3 – gyrus postcentralis (prevaţne senzitívny závit za sulcus centralis a pred sulcus
postcentralis; A); 4 – lobulus parietalis superior (horná polovica temenného laloka za gyrus
postcentralis, nad sulcus inraparietalis; A); 5 – sulcus intraparietalis (nekonštantná horizontálna
brázda medzi lobulus parietalis sup. a inf.; A); 6 – lobulus parietalis inferior (dolná polovica
temenného laloka za gyrus postcentralis a pod sulcus intraparietalis; A); 7 – operculum
frontoparietale (časť temenného laloka, kt. pokrýva inzulu nad sulcus lateralis, v mieste jeho r.
posterior; zasahuje dozadu aţ do miesta, kde sa r. posterior ohýba nahor; A); 8 – gyrus
supramarginalis (závit oblúkovité obchádzajúci zadný koniec r. posterior sulci lateralis; A); 9 – gyrus
angularis (závit oblúkovité obchádzajúci zadný koniec sulcus temporalis sup.; A); 10 – lobus
occipitralis (záhlavný lalok hemisféry, neúplné ohraničený priebehmi sulcus parietooccipitalis a
incisura praeoccipitalis; A); 11 – polus occipitalis (najzadnejšie miesto záhlavného laloka hemisféry;
A); 12 – sulcus occipitalis transversus (pokračovanie sulcus intraparietalis na záhlavný lalok; A); 13 –
sulcus lunatus (niekedy dobre utvorená zahnutá brázda ako vonkajšie predné ohraničenie zrakovej
kôry; leţí na facies superoiateralis hemisphaerii blízko okcipitálneho pólu, pri zadnom konci sulcus
calcarinus; A); 14 – incisura praeoccipitalis (zárez na dolnej vonkajšej hrane hemisféry, ako hranica
medzi lobus occipitalis a lobus temoporalis; na lebke zodpovedá miestu, kde prechádza crista partis
petrosae spánkovej kosti na bočnú stenu lebky; A); 15 – lobus temporalis (spánkový lalok hemisféry,
ohraničený hore polohou sulcus lat, jeho r. posterior; A); 16 – polus temporalis (najďaiej dopredu
prominujúce miesto spánkového laloka hemisféry; A); 17 – sulci temporales transversi (priečne
brázdy v spodine r. posterior sulci lat., medzi gyri temporales transversi; C); 18 – gyri temporales
transversi (Heschlove priečne závity temporálneho laloka, uloţené na dne r. post. lat.; sú 2 – 4 a
predstavujú kôrovú sluchovú oblasť; C); 19 – gyrus temporalis superior (horný spánkový závit;
A,C); 20 – operculum temporale (časť horného spánkového závitu, kt pokrýva inzulu; A); 21 –
suclus temporalis superior (brázda medzi horným a stredným spánkovým závitom; A); 22 – gyrus
temporalis medius (stredný spánkový závit; A, C); 23 – sulcus temporalis inf. (brázda medzi
stredným a dolným spánkovým závitom; A); 24 – gyrus temporalis inferior (dolný spánkový závit; A);
25 – lobus insularis (insula, pôvodne voľná, v priebehu ontogenézy postupne zakrytá mozgová kôra
na dne sulcus lat. hemisféry; B); 26 – gyri insulae (závity inzuly); 27 – gyri preves insulae (horné
predné, krátke inzulové závity; B); 28 - gyrus longus insulae (dlhý horizontálny závit inzuly, dole vzadu;
B); 29 – limen insulae (prah inzuly, konečný úsek inzulovej kôry smerom k substantia perforata ant;
pokrýva ho priebeh a. cerebri média; B); 30 – sulcus centralis insulae (brázda medzi gyrus longus a
gyri breves insulae; B); 31 – sulcus circularis insulae (brázda obkolesujúca inzulu; pre prerušená na
limen insulae; B)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––
Brázdy na povrchu hemisfér umoţňujú rozdelenie t. na laloky (lobi). Na bočnej ploche (facies
superolateraliss. convexa hemisphaerii) je hlboká horizontálna brázda (sulcus lateralis), kt. oddeľuje
spánkový lalok (lobus temporalis). Sulcus lateralis zasahuje do hĺbky a vedie do jamy, fossa lateralis
cerebri. Na jej dne je lobus insularis. Asi v polovici vzdialenosti medzi frontálnym a okcipitálnym pólom
hemisféry po bočnej ploche prebieha zhora nadol sulcus centralis. Časť hemisféry pred sulcus
centralis je čelový lalok (lobus frontalis). Medzi sulcus centralis a okcipitálnym pólom sa nachádza
sulcus parietooccipitalis; oddeľuje temenný lalok (lobus parietalis) a záhlavný lalok (lobus
occipitalis).
Kaţdý z uvedených lalokov je ďalšími brázdami rozčlenený na viaceré závity (gyri). Na
superolaterálnej ploche lobus frontalis sú to: 1. gyrus praecentralis ohraničený sulcus praecentralis
(paralelným so sulcus centralis); 2. gyrus frontalis superior, g. f. medius et g. f. inferior,
vymedzené dvoma rostrálnejšie prebiehajúcimi sulcus frontalis superior et inferior, táto rozsiahla

časť frontálneho laloka zaberá ~1 /4 rozsahu celej kôry sa označuje ako prefrontálna oblasť
(prefrontálna kôra); časť gyrus frontalis inferior priliehajúca k sulcus lateralis, sa delí na rostrálnu pars
orbitalis, strednú pars triangularis a dorzálnu pars opercularis; oddelené sú prostredníctvom r. anterior
a r. ascendens sulci lateralis; 3. gyrus rectus, štíhly závit na bazálnej ploche (facies inferior
hemisphaerii) frontálneho laloka mediálne od sulcus olfactorius, kt. prebieha sagitálne; 4. gyrí
orbitales, kt. sú laterálnejšie od gyrus rectus, oddelené variabilnými sulci orbitales .
Na spodnej ploche hemisfér (facies inferior hemisphaerii) sú viditeľné štruktúry tzv. čuchového
mozgu (rhinencephalon): bulbus olfactorius a tractus olfactorius, uloţené v sulcus olfactorius na
spodnej strane čelového laloka. Tr. olfactorius sa dorzálne rozširuje do trojuholníkovitého trigonum
olfactorium. Mediálne a laterálne okolo trigona pokračujú prúţky bielej hmoty stria olfatoria medialis et
lateralis. Za trigonum olfactorium je políčko s malými otvormi pre krvné cievy (substantia perforata
rostralis).
Na lobus parietalis za sulcus centralis prebieha zhora nadol sulcus postcentralis. Brázda ohraničuje
pred ňou uloţený gyrus postcentralis. Spredu dozadu na facies superolateralis prebieha sulcus
intraparietalis. Nad ním sa nachádza lobulus parietalis superior, pod ním lobulus parietalis inferior.
Kaudálne okolo zadného konca sulcus lateralis sa do temporálneho laloka stáča gyrus
supramarginalis. V dorzálnej časti lobulus parietalis inferior je oblúkovitý gyrus angularis.
Lobus occipitalis je za sulcus parietooccipitalis. Na superolaterálnej ploche v predĺţení sulcus
intraperietalis sa k okcipitálnemu pólu zahýba sulcus occitpitalis transversus. Pred polus occipitalis leţí
sulcus luneatus. Závity záhlavného laloka sú pomerne variabilné. Na bazálnej ploche laloka sú gyri
occipitoternporales laterales et mediales.
Na lobus temporalis spredu dozadu prebieha sulcus temporalis superior a sulcus temporalis inferior.
Ohraničujú gyrus temporalis superior a gyrus temporalis inferior. Na hornej ploche gyrys
temporalis superior, privrátenej do sulcus lateralis, je niekoľko priečne prebiehajúcich brázd, sulci
temporales trransversi a medzi nimi 3 – 4 gyri temporales transversi.
Lobus insulae na dne fossa lateralis cerebri má skrytú polohu a moţno ho prehliadnuť aţ po
odstránení časti frontálneho a parietálneho laloka. Horizontálne spredu dozadu prebieha gyrus longus insulae, naprieč sú situované variabilné gyri breves insulae.
Mediálnu plochu hemisfér (facies medialis hemisphaerii) moţno pozorovať po oddelení obidvoch
hemisfér sagitálnym rezom. Vo vzdialenosti asi 1 cm nad corpus callosum paralelne s jeho okrajom
prebieha sulcus cinguli. Ohraničuje pod ním uloţeným gyrus cinguli. Gyrus cinguli sa rostrálne
stáča okolo predného ohybu (génu corporis callosi) smerom
nadol aţ po rostrum corporis callosi; súvisiaci úzky závit pod
prierezom lamina terminalis je gyrus paraterminalis. Pred ním
sa nachádza area subcallosa.

A Pravostranná hemisféra telencefala, pohľad na mediálnu plochu

B Facies inferior hemisphaerii

Obr. 3. Telencefalón III, pohľad zľava; 1 – facies medialis et inferior hemisphaerii (mediálna a a
spodná plocha mozgovej pologule); 2 – sulcus corporis callosi (brázda medzi corpus callosum a gyrus
cinguli; A); 3 – gyrus cinguli (závit, kt. prebieha paralelne s corpus callosum, medzi sulcus cinguli a
sulcus corporis callosi; patrí k limbickej kôre; A); 4 – isthmus gyri cinguli (zúţenie na prechode gyrus
cinguli v gyrus hippocampi, za splenium corporis callosi a pod ním; A); 5 – sulcus cinguli (brázda, kt
ohraničuje predný oddiel gyrus cinguli, vpredu a hore; A); 6 – sulcus subparietalis (brázda, kt. ohraničuje
zadný oddiel gyryus cinguli, vzadu a hore; A); 7 – gyrus frontalis med. (závit hore na mediálnej ploche
čelového laloka, ohraničený smerom dole priebehom sulcus cinguli; A); 8 – lobulus paracentralis
(oblúkovité spojenie medzi gyryus praecentralis a gyrus postcentralis na vnútornej ploche hemisféry; A);
9 – praeuncus (pole uloţené pred sulcus parietooccipitalis, vpredu čiastočne ohraničené polohou sulcus
subparietalis; A); 10 – sulcus parietooccipitalis (hlboká brázda medzi praeuncus a cuneus; oddeľuje
temenný a záhlavný lalok; A); 11 – cuneus (pole medzi sulcus calcarinus a sulcus parietooccipitalis; A); 12
– sulcus calcarinus (hlboká brázda, kt. sa dole končí cuneus; okolo nej je rozloţená prim. zraková oblasť;
vpredu sa pod ostrým uhlom spája so sulcus parietooccipitalis; A); 13 – gyrus dentatus (oblúkovitý závit
sivej hmoty na vnútornej ploche temporálneho laloka vrúbkovaný s početnými zárezmi; tvorí dolné
pokračovanie gyrus fasciolaris, siaha k mediálnej ploche uncus a leţí medzi hipokampom a gyrus
hippocampi; A); 14 – sulcus hippocampalis (brázda medzi gyrus hippocampi a gyrus dentatus, kt. sa
končí vpredu aţ na uncus; A); 15 – gyrus hippocampi (gyrus parahippocampalis, hrubý závit uloţený
pod sulcus hippocampi; A, B); 16 – uncus (predný koniec gyrus hippocampi, zahnutý háčikovito nahor;

A,B); 17 – gyrus lingualis (pokračovanie gyrus
hippocampi, kt. pokračuje okcipitálnym smerom; A,B); 18 – sulcus collateralis (brázda medzi gyrus
hippoeampi a gyrus occipitotemporalis medialis; zasahuje dozadu aţ na záhlavný lalok; A, B); 19 – sulcus
rhinalis (niekedy utvorené pokračovanie sulcus collateralis, navonok od uncus; A, B); 20 – gyrus occipitotemporalis med. (bazálny závit sulcus collateralis a sulcus occipitotemporalis; A,B); 21 – sulcus
occipitotemporalis (brázda na mozgovej báze navonok od sulcus collateralis, medzi gyrus
occipitotemporalis medialis a gyrus occipitotemporalis lateralis; A, B); 22 – gyrus occipitotemporalis lat
(závit nadväzujúci zvonka na sulcus occipitotemporalis; na margo inf. spánkového laloka prechádza bez
prerušenia do gyrus temporalis inf.; A, B); 23 – gyrus rectus (predozadne pretiahnutý závit uloţený
nad očnicou pri jej mediálnom okraji; B); 24 – sulcus olfactorius (brázda na spodnej ploche čelového
laloka pre tr. olfactorius; B); 25 – gyri orbitales (závity čelového laloka uloţené navonok od gyrus rectus;
B); 26 – sulci orbitales (brázdy medzi gyri orbitales; B); 26a – rhinencephalon (čuchový mozog); 27 –
bulbus olfactorius (tĺčikovité rozšírenie vpredu na začiatku tr. olfactorius, kt. obsahuje mitrálne bunky s
početnými dendritmi; B); 28 – tr. olfactorius (úzky pruh od bulbus olfactorius dozadu aţ k trigonum
olfactorium na spodnej ploche čelového laloka; B); 29 – trigonum olfactorium (trojuholníkovité rozšírenie
na zadnom konci tr. olfactorius; B); 30 – stria olfactoria med. et lat. (pruhy tr. olfactorius vyţarujúce
vejárovité od trigonum olfactorium; B); 31 – gyrus olfactorius med. et lat. (bunkové pokračovanie
rovnomenných striae olfactoriae)
A Radiatio corporis callosi et cingulum
B Fornix a corpus callosum, pohľad zhora zľava zozadu

C Tapetum

D Forceps frontalis et forceps occipitalis radiationis corporis callosi

Obr. 4. Telencefalón IV, pohľad na mediálnu a dolnú plochu; 1 – rhinencephalon (čuchový mozog,
ku kt. patrí bulbus olfactorius, tr. olfactorius, trigonum olfactorium, stria olfactoria med. et lat. a gyrus
olfactorius med. et lat); 2 – substantia perforata ani (políčko s perforáciami po vytiahnutých cievach,
uloţené dorzálne od trigonum olfactorium; A); 3 – stria diagonalis Brocae (zväzoček myelinizovaných
vlákien, kt. niekedy prebieha šikmo cez substantia perforata ani; spája septum praecommissurale s
uncus gyri hippocampi; A); 4 – area subcallosa (políčko na mediálnej ploche hemisféry vpredu pred
génu corporis callosi; A); 5 – gyrus paraterminalis (políčko v tvare malého mozgového závitu pod
rostrum corporis callosi a pred lamina terminalis; nejde o mozgovú kôru; pole obsahuje sivé hmoty
septum praecommissurale a patrí k limbickému systému; A); 6 – corpus callosum (mohutné priečne
spojenie pravej a ľavej hemisféry myelinizovanými vláknami na dne fissura longitudinalis cerebri; A, B,
C); 7 – splenium (zadný hrubší, voľný koniec corpus callosum; B); 8 – truncus (kmeň corpus callosum,
úsek medzi splenium a génu corporis callosi; B); 9 – génu (náhle kolienkovité zahnutie corpus
callosum, vpredu nad rostrom; B); 10 – rostrum (predný dolný koniec corpus callosum, kt. vybieha
hrotnato do lamina terminalis; B); 11 – radiatio corporis callosi (vejárovité vyţarovanie vlákien z corpus
callosum do kôry hemisféry; A,D); 12 – forceps frontalis s. minor (vlákna z corpus callosum,
zahýbajúce dopredu ku kôre čelových lalokov, kt. prepájajú; podobá sa kliešťam); 13 – forceps occipitalis
s. major (zadné vlákna z corpus callosum, kt. prechádzajú spléniom a prepájajú zadné časti záhlavných
lalokov; D); 14 – tapetum (súvislá vrstva vlákien corpus callosum, kt. idú oblúkovité laterálne a dole; tvorí
vonkajšiu stenu temporálneho a záhlavného rohu bočnej komory, pri záhlavnom rohu aj jeho strop; C);
15 – indusium griseum (tenká vrstva sivej hmoty na hornom povrchu corpus callosum; B,C); 16 – stria
longitudinalis med. (biely mediálne pozdĺţny pruh na corpus callosum; zloţka archikortikálneho spojenia;
B,C); 17 – stria longitudinalis lat. (párový pozdĺţny pruh uloţený na corpus callosum navonok od
predchádzajúceho s obdobnými funkciami; zhora ho pokrýva gyrus cinguli; B,C); 18 – gyrus fasciolaris
(spojenie striae longitudinales corporis callosi a indusium griseum s gyrus dentatus okolo splenium corporis
callosi; B); 19 – lamina terminalis (predné tenkostenné ohraničenie III. mozgovej komory; A, B); 20 –
comrnissura ant (predné priečne spojenie pravej a ľavej hemisféry; kmeň komisúry leţí za lamina
terminalis a je viditeľný v najventrálnejšej časti III. komory; A); 21 – fornix (oblúkovitý zväzok vláken;
spája obojsmerne corpus mamillare a hipokampus; B); 22 – crus (zadné rameno fornixu, vychádza z
hipokampu ako fimbria hippocampi, obkolesuje pulvinar thalami a spája sa s druhostranným ramenom

fornixu do tela fornixu; B); 23 – corpus (telo fornixu, stredná časť zdanlivo nepárová, kt. vzniká
spojením crura fornicis obidvoch strán, zdola pripojená ku corpus callosum; B); 24 – taenia (tenký
vonkajší fornixu, kde je pripojený plexus choroideus ventriculi lat.; B); 25 – columna (stĺpce fornixu,
predný úsek, čiastočne zanorený v bočnej stene III. komory; dosahuje aţ do corpus mamillare; B); 26
– commissura fornicis (trojhranná platnička spojovacích vlákien medzi crura fornicis obidvoch strán,
pod splenium corporis callosi; obsahuje kriţujúce sa vlákna z fimbriae hippocampi obidvoch strán; C);
27 – septum pellucidum (s. lucidum) dvojlisová vertikálna platnička rozopnutá vpredu medzi corpus
callosum a fornixom; oddeľuje pravý a ľavý predný roh bočných mozgových komôr; B); 28 – lamina septi
pellucidi (párová platnička septum pellucidum; medzi obidvoma je nepárové cavum septi pellucidi; B); 29
– cavum septi pellucidi (individuálne rôzne rozsiahly priestor medzi obidvoma laminae septi pellucidi; B);
30 – septum pracommissurale (septum verum, sivá hmota pôvodného septa na mediálnej ploche
čelového laloka; zodpovedá gyrus paraterminalis)
Smerom dorzálne gyrus cinguli prebieha stredná časť truncus corporis callosi) a obtáča sa okolo
dorzálneho rozšíreného oblého splenium corporis callosi dolu do gyrus parahippocampalis. Gyrus
parahippocampalis je zhora ohraničený brázdou (sulcus hippocampi), nad ním je úzky zúbkované
zriasený gyrus dentatus (fascia dentata hippocampi), kt. sa k vnútornému okraju gyrus
parahippocampalis prikladá bielou páskou taenia Giacomini (benderella Giacomini). Gyrus
parahippocampalis sa rostrálne končí hore ohnutým uncus.
Pod gyrus parahippocampalis spredu dozadu prebieha sulcus collateralis, kt. ohraničuje gyrus
occipitotemporalis medialis, uloţený uţ na bazálnej ploche temporálneho laloka. Laterálne od neho sa
nachádza sulcus occipitotemporalis a gyrus occipitotemporalis lateralis] tento závit laterálne súvisí
priamo s gyrus temporalis inferior.
Od okcipitálneho pólu dopredu po mediálnej ploche hemisféry prebieha sulcus calcarínus. Vyššie,
na hranici okcipitálneho a parietálneho laloka zo superolaterálnej plochy na mediálnu plochu
pokračuje hlboký sulcus parietooccipitalis. Túto oblasť hemisféry delí na praeuncus zodpovedajúci
mediálnej ploche parietálneho laloka a cuneus, tvorený mediálnou plochou okcipitálneho laloka.
Rostrálne siaha praeuncus po sulcus centralis. Okolo tejto brázdy sa oblúkovité obtáča lotulus
paracentralis.
Motorická kôra a kôrové centrá – mozgovú kôru tvorí 2 – 5 mm hrubá vrstvička sivej hmoty na
povrchu hemisfér, pod kt. sa nachádza biela hmota. Sivá a biela hmota obkolesuje ako plášť
(pallium) hlbšie umiestené bočné komory. Najhrubšia je kôra v oblasti gyrus pracentralis, najtenšia v
okolí gyrus postcentralis.
Mozgová kôra pozostáva z dvoch oddielov: 1. fylogenetický staršieho allocortex, kt. sa nachádza na
mediálnej a bazálnej strane hemisféry a tvorí ho paleopallium a archipallium); má jednoduchšiu
stavbu; 2. fylogenetický mladšieho isocortex, kt. pokrýva najväčšiu časť najmä bočnej plochy
hemisfér (neopallium); histologický sa člení na 6 vrstiev.
Oblasti mozgovej kôry, z kt. vychádzajú eferentné a v kt. sa končia aferentné senzitívne, resp.
zmyslové dráhy , sa nazývajú kôrové projekčné centrá:
Prim. motorické centrum leţí v oblasti gyrus praecentralis a pokračuje aj na priliehajúce časti kôry
na mediálnej ploche hemisféry. Cestou tractus corticospinalis sa z gyrus praecentralis reguluje
činnosť priečne pruhovaných svalov opačnej polovice tela. Z hornej časti závitu sa riadia svaly nohy
a ostatné časti dolnej končatiny, z kaudálnejších časti závitu postupne svaly trupu, hornej končatiny,
tváre, jazyka a hrtana.
Somatosenzitívne centrum je v oblasti gyrus postcentralis, druhé je pozdíţa horného okraja sulcus

lateralis v rozsahu parietálneho laloka. Obidve centrá prijímajú aferentné vlákna posledného neurónu
senzitívnych dráh.
Zrakové centrum sa nachádza v okolí sulcus calcarinus na mediálnej ploche okcipitálneho laloka.
Sluchové centrum leţí na hornej ploche gyrus temporalis superior v okolí gyri temporales transversi.
Na priľahlej bočnej ploche gyrus temporalis superior je akustické rečové centrum. Jeho lézia má za
následok senzitívnu afáziu.

A Mikroskopický obraz kôry telencefala,
vľavo bunky, vpravo myelínové pošvy
nervových vlákien

D Bočné mozgové komory s ľavostraným
corpus striatum, pohľad zľava zozadu

B Horizontálny a frontálny rez telencefalom (hore)
C Radiatio corporis callosi et cingulum (dole)

E Asociačné dráhy ľavej hemiF Fibrae arcuatae
sféry telencefala
závitov

Obr. 5. Sectiones telencephali, rezy koncovým mozgom (1). 2 – cortex cerebralis (pallium), mozgová kôra,
hrubá 1,5 – 4,5 mm, kt. vo väčšine svojej plochy je vývojovo mladšia (neocortex) a skladá sa zo 6 typických
vrstiev: 3 – lamina molecularis [lamina plexiformis, povrchová molekulová (1.) vrstva, obsahuje málo
tangenciálne orientovaných buniek a najmä hustú tangenciálnu sieť vlákien z dendritov pyramídových buniek a
neuritov iných buniek, bez toho aby vysielala výbeţky za hranice svojej oblasti]; 4 – lamina granularis ext.
[vonkajšia granulárna (2.) vrstva), vrstva malých buniek v jemnej sieti vlákien)]; 5 – lamina pyramidalis ext
[vonkajšia pyramídová (3.) vrstva, obsahuje o. i. stredne veľké pyramídové bunky, kt. však neutvárajú dlhé

dráhy]; 6 – lamina granularis iní [vnútorná granulárna (4.) vrstva, pozostáva prevaţne z tesne nahromadených
hviezdicovitých buniek a prijíma podnety prevaţne z talamokortikálnych spojov; zhustené tangenciálne vlákna y
nej tvoria stria laminae granularis int.]; 7 – lamina pyramidalis interná (ganglionaris); 8 – lamina multiformis
[multiformná (6.) vrstva, je zloţená z mnohých väčšinou malých buniek rôzneho tvaru a bez ostrej hranice
prechádza do podkôrovej bielej hmoty]; 9 – neurofibrae tangentiales, 4 vrstvy vlákien, paralelné s povrchom
kôry: 10 – stria laminae molecularis (plexiformis) (tangenciálna vrstva vlákien v 1. vrstve); 11 – stria laminae
granularis ext (menej hrubý tangenciálny prúţok v 2. vrstve); 12 – stria laminae granularis int. [nápadnejšia
tangenciálna vrstva vlákien v 4. vrstve (stria Baillargeri interná)]; 13 – stria laminae pyramidalis int (ganglionaris)
[tangenciálny prúţok v 5. vrstve (stria Baillargeri interná)]; 14 – fibrae arcuatae cerebri (oblúkovité spojovacie
vlákna medzi susednými mozgovými závitmi); 15 – cingulum (zväzok vlákien pod kôrou gyrus cinguli; ide od
area subcallosa oblúkovité okolo corpus callosum a ďalej dopredu v spánkovom laloku aţ po uncus); 16 fasciculus longitudinalis sup. (najväčší asociačný zväzok, z čelového laloka cez záhlavný aţ do spánkového
laloka); 17 – fasciculus longitudinalis int (asociačné vlákna medzi spánkovým a záhlavným lalokom); 18 –
fasciculus uncinatus (asociačné vlákna medzi dolnou plochou čelového a prednou časťou spánkového laloka);
19 – radiatio corporis callosi (vlákna corpus callosum spájajúce neokortex pravej a ľavej hemisféry); 20 – nucíei
basales (bazálne gangliá); 21 – corpus striatum (bazálne gangliá, sivé hmoty; centrálne prepájacie miesta
extrapyramídového systému); 22 – ncl. caudatus (dlhé jadro obkolesujúce talamus, kt vzniklo z
embryonálneho telencefalického gangliového hrboľa); 23 – caput ncl. caudati (hlava ncl. caudatus uloţená
vpredu, tvorí bočnú stenu predného rohu bočnej komory); – corpus ncl. caudati (telo ncl. caudatus, stredná časť
uloţená na talame); 24 – cauda ncl. caudati (zuţujúci sa zadný a dolný úsek ncl. caudatus, sprevádzajúci
temporálny roh bočnej komory); 26 – ncl. lentiformis (ncl. lenticularis, šošovkovité jadro, kt. vzniklo sčasti z
telencefala, sčasti z diencefala); 27 – putamen (laterálna, telencefalická zloţka ncl. Ientiformis); 28 – lamina
medullaris lat (lamela bielej hmoty medzi glóbus pallidus a putamen); 29 – glóbus pallidus lat. (úsek
diencefalického glóbus pallidus, uloţený medzi lamina medullaris lat. a lamina medullaris med.); 30 – lamina
medullaris med. (lamela bielej hmoty medzi glóbus pallidus med. a lat); 31 – glóbus pallidus med. (zloţka
glóbus pallidus uloţená mediálne od lamina medullaris med.); 32 – claustrum (vrstva sivej hmoty medzi ncl.
Ientiformis a inzulovou kôrou) moţno rozdeliť na 3 skupiny: 1. asociačné vlákna; 2. komisúrové dráhy; 3.
projekčné vlákna.

Motorické rečové centrum (Brocovo centrum) sa nachádza v oblasti pars triangularis v gyrus
frontalis inf. v pokračovaní prim. motorického centra. Druhé rečové centrum (Wernickeho centrum) je
menej presne lokalizované v prechodnej zóne medzi lobus parietalis a lobus temporalis za dorzálnym
koncom sulcus lat. Pri jeho lézii centier v dominantnej hemisfére (v 95 % dospelých ľudí ide o ľavú
hemisféru) vzniká motorická afázia. Dominantnosť niekt. hemisféry je jav získaný a ustáli sa asi do 6. r.
ţivota.
Kôrové centrum koţnej citlivosti je v prednom svahu gyrus postcentralis; sem vedie konečný
(talamokortikálny) neurón senzitívnej dráhy. Sú v ňom miesta idúce zhora nadol za sebou podľa
príslušných dermatómov, v poradí analogickom ako pri kôrovom motorickom centre.
Kôrové čuchové centrum zaujíma väčšiu oblasť v gyrus parahippocampalis, s centrom na prechode
gyrus parahippocampalis do gyrus cinguli (za splenium corporis callosi).
Kôrové chuťové centrum sa nachádza vo frontoparietálnom operkule blízko centra pre svaly jazyka
a ţuvacie svaly (area 43), pars opercularis gyrus frontalis sup.); →tractus thalamocorticalis.
Mozgová kôra je aj sídlom psychických aktivít a schopností, ako je pamäť, schopnosť učiť sa,
abstrahovať, rozlišovať podstatné a nepodstatné znaky predmetov a javov, ako aj rôzne asociatívne
funkcie (inteligencie). Neoddeliteľným sprievodcom mentálnych procesov sú paralelne prebiehajúce
autonómne reakcie, t. j. reakcie sympatikového a parasympatikového nervového systému a ţliaz s
vnútornou sekréciou.
Z funkčného hľadiska má t. 3 zákl. prvky: 1. asociatívne funkcie, kt. sídlo je v mozgovej kôre a
prebiehajú nezávisle od momentálnej aferentnej informácie; 2. funkcie, kt. zabezpečujú

vyhodnocovanie a spracovanie bezprostredných (analýza a syntéza) informácií, kt. prišli do kôrových
projekčných centier alebo do podkôrových centier, a ich motorická odozva; 3. funkcie, kt. zabezpečujú
reguláciu homeostázy a rozličných činností organizmu (autonómna nervová sústava, hypotalamus,
formatio reticularis a limbický systém). Psychické výkony sú výsledkom paralelne prebiehajúcej
činnosti mnohých oblastí kôry t. Sú akoby plošnou mozaikou zloţenou z mnohých zloţiek, preto ich
presná kôrová lokalizácia nieje moţná. Vo všeobecnosti sa však dajú definovať jednotlivé oblasti t:
Prefrontálna kôra – zaberá rozsiahle časti frontálneho laloka rostrálne od gyrus praecentralis, je
sídlom organizovania a riadenia správania, determinácie osobnosti, schopnosti nezávislého samostatného úsudku, iniciatívnosti, schopnosti pozit. emócií, rozhodnosti, koncentrácie, schopnosti
racionálne posúdiť a predvídať dôsledky činov, vlastností tzv. silnej osobnosti.
Kôra temporálneho laloka – má význam pri ukladaní a uchovávaní nových informácií.
Parietálny lalok – spája sa s gnostickou funkciou, t. j. rozpoznávaním a správnym zatriedením
najmä senzitívnych informácií. Pri jeho lézii vzniká neschopnosť identifikovať veci zmyslami (zraková,
hmatová, sluchová atď. agnózia).
Biela hmota telencefala – vypĺňa vnútorný priestor hemisfér pod mozgovou kôrou a medzi bazálnymi gangliami a bočnými komorami. Tvoria ju výbeţky nervových buniek. Tenké dendrity a axóny
usporiadané tesne pri sebe, s ojedinelými gliovými bunkami, krvnými cievami a min. extracelulárnymi
priestormi tvoria tzv. neuropil. Hrubšie nervové vlákna bielej hmoty, kt. prebiehajú na väčšie
vzdialenosti,
Asociačné vlákna — spájajú navzájom rôzne miesta tej istej hemisféry. Krátke asociačné vlákna
(fibrae arcuatae) spájajú obyčajne susediace závity, dlhšie vlákna spájajú navzájom rôzne laloky.
Fasciculus longitudinalis superíor prebieha spredu dozadu a spája frontálny, parietálny a okcipitálny
lalok. Fasciculus longitudinalis inferior je niţšie a spája temporálny a okcipitálny lalok. Cingulum
prebieha spredu dozadu ponad corpus callosum v hĺbke gyrus cinguli a spája substantia perforata
anterior, lobus frontalis a oblasť gyrus cinguli s lobus temporalis a mediálnymi a bazálnymi časťami
lobus occipitalis. Fasciculus uncinatus spája dolnú časť a bazálnu stranu frontálneho laloka s
rostrálnou časťou temporálneho laloka.
Komisúrové dráhy – tvoria vlákna, kt. prebiehajú naprieč a spájajú identické aj rôzne miesta pravej
a ľavej hemisféry. Sú dobre viditeľné po oddelení hemisfér sagitálnym rezom. Čommissura rostralis
sa nachádza v prednej stene III. komory za lamina terminalis. Na sagitálnom reze mozgom je viditeľná
ako malé kompaktné oválne políčko. Spája navzájom temporálne laloky pravej a ľavej hemisféry.
Čommissura fornicis (čommissura hippocampi) je vzadu vo výške crura fornicis pod splenium corporis
callosi a pred ním. Spája pravý a ľavý hipokampus. Corpus callosum je najmohutnejšia komisúra t. Na
sagitálnom reze tvorí štruktúru typického vzhľadu: vpredu sa začína z Iamina terminalis ako rostrum
corporis callosi, pokračuje predným ohybom génu corporis callosi do horizontálne situovanej časti
truncus corporis callosi; vzadu sa mierne rozširuje a končí sa oblým splenium corporis callosi.
Čommissura epithalamica (čommissura posterior) a čommissura habenularum obsahujú vlákna, kt.
spájajú útvary mezencefala a diencefala (nepatria k t).
Projekčné vlákna – sú obyčajne dlhšie kortikopetálne alebo kortikofugálne vlákna, kt. do kôry
prinášajú informácie z niţších častí CNS alebo z vedú z kôry signály do hierarchicky niţších častí
nervového systému. Krátke projekčné vlákna spájajú mozgovú kôru s bazálnymi gangliami a
medzimozgom, najmä talamom. Patrí k nim radiatio corporis striati, radiatio thalamocorticalis (et
corticothalamica), z kt. vychádzajú styli thalami. V stylus thalami superior sa nachádza konečný
(talamokortikálny) úsek senzitívnej dráhy.
Dlhé projekčné dráhy sa zbiehajú vejárovité z mozgovej kôry do capsula interná: v jej prednom
ramene (crus anterior) prebiehajú obidvoma smermi vlákna medzi talamom a kôrou najmä frontálne-

ho laloka a eferentné vlákna tractus corticopontinus Arnoldi z kôry frontálneho laloka (najmä arey 10)
k ncl. pontis. V ohybe (génu capsulae internae) idú kortikofugálne vlákna tractus corticobulbaris z
motorickej kôry (dolnej časti gyrus praecentralis a priľahlej oblasti gyrus frontalis inferior). Z capsula
interná pokračuje táto dráha do crus cerebri, kde leţí z väčšej časti mediálne, z menšej časti
laterálne od pyramídovej dráhy a končí sa postupne pri motorických jadrách hlavových nervov, a to k
obidvom stranám, najmä pre oblasti hlavy. Len jadro n. hypoglossus a jadro pre dolné svaly tváre
dostávajú vlákna výhradne skríţené. Vlákna určené pre jadrá okohybných nervov tvoria tractus
corticonuclearis a začínajú sa v kôre zadnej časti stredného čelového závitu (z arey 8).
Zadné rameno (crus posterius capsulae internae) obsahuje aferentné vlákna z talamu do kôry gyrus
postcentralis, dorzálnejšie vlákna radiatio optica a radiatio acustica ako posledné neuróny zrakovej
a sluchovej dráhy do kôrového projekčného centra. V zadnom ramene prebiehajú vlákna hlavnej
motorickej dráhy (fibrae corticospinales), ďalej fibrae corticorubrales a f. corticoreticulares k ncl. ruber
a do formatio reticularis. Vlákna rozbiehajúce sa z capsula interná do kôry sú viditeľné na
frontálnych rezoch ako vejárovitý útvar (corona radiata).
Regio olfacforia – je súčasťou rinencefala, kt. zahrňuje všetky oblasti t, kt. slúţia na recepciu,
prevod a integráciu čuchových vzruchov. U človeka je rinencefalón redukovaný v porovnaní s inými
cicavcami redukovaný a moţno ho deliť takto:
1. Predná časť – pri cicavcoch s mohutne vyvinutým čuchom tvorí samostatný lobus olfactorius, do
kt. zasahuje aj výklenok bočnej komory. Opice a človek majú túto časť redukovanú na oválny
bulbus olfactorius a štíhly tractus olfactoríus.
2. Spojenia lobus olfactorius sú u človeka dobre vyvinuté len v embryovom období. Z tr. olfactorius
vybiehajú 2 malé gýry, gyrus olfactoríus med. (zahýba na mediálnu stranu hemisféry) a gyrus
olfactoríus lat (prebieha najprv laterálne, potom však pri okraji inzuly zahýba mediálne ako tzv.
gyrus semilunaris, kt. laterálne pomocou gyrus ambiens prechádza do uncus gyrí
parahippocampalis Miesto, kde sa od seba rozbiehajú gyrus olfactorius medialis et lateralis, je area
olfactoría (substantia perforata rostralis s. anterior). Na mozgu dospelého človeka sú gyri olfactorii
redukované a zvyšujú z nich pri jej zadnom obvode stria olfactoria medialis a stria olfactoria lateralis,
kt. ide aţ do ncl. amygdalae.
Area olfactoria, za ňou slabo naznačené tuberculum olfactorium, a striae olfactoriae (lat. et med.)
sú tzv. bazálne čuchové kôry, kt. sú súčasťou paleopália. K nim patrí aj 2 úzke závity na mediálnej
ploche čelového laloka, pred Iamina terminalis a rostrum corporis callosi: area adolfactoría a gyrus
subcallosus, kt. oddeľujú súbeţné brázdy (sulcus adolfactorius post. et ani). Ich pokračovanie tvorí
dlhý závit, kt. ide okolo a nad corpus callosum: gyrus cinguli. Proti corpus callosum ho ohraničuje
sulcus corporis callosi, hornú hranicu na mediálnej stene hemisféry tvorí sulcus cinguli.
3. Archipallium – je pokračovanie čuchovej kôrovej oblasti. Na mediálnej strane hemisféry sú
uloţené zvyšky gyrus supracallosus: striae longitudinales corporis callosi et induseum griseum
(stratum griseum corporis callosi), gyrus dentatus a gyrus parahippocampalis.
Pretoţe v embryovom období do prednej časti gyrus parahippocampalis zasahuje pokračovanie gyrus
olfactorius lateralis (gyrus ambiens a gyrus semilunaris), tvorí táto oblasť uzavretý kruh.
Za splenium corporis callosi sa gyrus cinguli zuţuje a prechádza na mediobazálnej stranu
temporálneho laloka do gyrus parahippocampalis. Prechodné zúţené miesto sa nazýva isthmus gyri
fornicati, pretoţe sa pre gyrus cinguli a gyrus parahippocampalis pouţíval súborný názov gyrus
fornicatus.
Dovnútra od gyrus fornicatus sa u cicavcov so značne vyvinutým čuchom utvoril ešte jeden súbeţný
oblúkovitý závit: gyrus supracallosus. U človeka je tento závit redukovaný a patria k nemu: 1. gyrus

subcallosus; 2. stria longitudinalis medialis et lateralis, tenké prúţky prevaţne bielej hmoty
pokračujúce z gyrus subcallosus, kt. sa kladú na hornú plochu corpus callosum; pozdĺţ nich je
corpus callosum pokryté popraškom sivej hmoty, tzv. induseum griseum; 3. gyrus dentatus (za
splenium).
Čuchové dráhy – čuchové vlákna (fila olfactoria) sú výbeţky zmyslových buniek uloţených v
čuchovej oblasti nosovej sliznice. Sú opatrené Schwannovou pošvou, majú však len nepatrné mnoţstvo myelínu. Prechádzajú cez Iamina cribriformis, vstupujú do bulbus olfactorius a tam sa vetvia na
kĺbkovité útvary s 0 0,1 mm, glomerula olfactoria. V kĺbkach sa začínajú dendríty trojbokých
mitrálnych buniek, kt. sú rozprestreté v bulbe. Neurity mitrálnych buniek zahýbajú do tractus
olfactorius a ním idú do bazálnej čuchovej kôry. V tr. olfactorius sú aj centrifugálne vlákna, končiacich sa pri drobných zrnitých bunkách, kt. sa výbeţkami dotýkajú mitrálnych buniek.
Z bazálnej čuchovej kôry sa začínajú ďalšie vlákna, kt. idú rozmanitými cestami: 1. do
hypotalamu; 2. do ncl. reticularis tegmenti (tractus olfactomesencephaiicus), kt. nadväzuje v
mezencefale na reťazce neurónov idúcich do predĺţenej miechy a krčnej miechy a predstavuje
fylogenetický starý prevod čuchových vzruchov na motorické centrá riadiace dýchacie pohyby; 3. do
corpora mamillaría (u človeka slabo vyvinuté) a z nich: a) cestou tractus mamillothalamicus do ncl.
rostralis thalami (odtiaľ cestou stria medullaris do ncl. habenulae), z ncl. habenulae ako tractus
habenulointercruralls s. retroflexus Meynerti do ncl. intercruralis, z neho do ncl. reticularis
mesencephali; b) cestou tractus mamillotegmentalis Guddeni, kt. sa začína najprv spoločne s
predchádzajúcim zväzkom (ako tzv. fasciculus mamillaris princeps) a potom odbočuje priamo do
ncl. reticularis tegmenti; 4. cestou stria olfactoria lateralis do ncl. amygdale, kt. je spojený s area
olfactoria, hypotalamom a uncus gyri parahippocampalis.
Do čuchových oblastí archipália prebiehajú vlákna: 1. zo stria olfactoria lateralis priamo do uncus
hippocampi; 2. zo stria olfactoria medialis do gyrus subcallosus a odtiaľ ako striae longitudinales
corporis callosi aţ do gyrus dentatus a gyrus parahippocampalis; 3. z area olfactoria cestou septum
pellucidum cez fornix a taenia fornicis do gyrus hippocampi (tr. olfactohippocampicus).
Z gyrus parahippocampalis ako projekčného čuchového centra a súčasne eferentného ústredia
idú spätné vlákna do corpora mamillaria a hypotalamických centier; niekt. vlákna odbočujú aj do
gyrus cinguli. Hlavný zväzok týchto spätných vlákien predstavuje fornix cerebri, kt. tvorí oblúk
uloţený pod corpus callosum. Na sagitálnom reze je viditeľná len časť fornixu, kt. prebieha dozadu
aţ do spodného rohu bočnej komory, dopredu do talamu a talamom do corpora mamillaria. Fornix
sa začína vzadu z obidvoch hemisfér ramenami, tzv. crura fornicis. Crura sú pripojené na vnútorný
okraj gyri parahippocampalis a vybiehajú do bielej hrany, tzv. fimbría hippocampi. Crura zahýbajú
dopredu a mediálne pod corpus callosum. Spájajú sa medzi sebou pod corpus callosum vrstvičkou
bielej hmoty, kt. obsahuje priečne vláknenie: commisura hippocampi (psalterium). Obidve crura
splývajú potom v corpus fornicis, kt. sa skláňa dopredu a bazálne a tvorí guľaté stĺpčeky: columnae
fornicis.
K rinencefalu patria dve čuchové komisúry: 1. commissura rostralis (anterior), biely stĺpček priloţený
k lamina terminalis a viditeľný na sagitálnom reze mozgom v prednej stene III. komory; spájajú obidva
bulbi olfactorii a obojstrannú bazálnu čuchovú kôru (paleopallium); táto jej pars olfactoria je ako
fylogenetický najstaršou komisúrou; u človeka obsahuje ešte pars interhemisphaerica, kt. spája
obidva gyri parahippocampales (archipáliový oddiel); 2. commissura hippocampi – je komisúra
archipália, spája prostredníctvom crura fornicis obidva gyri parahippocampales, rozprestiera sa pod
corpus callosum.
Ventriculus tertius – strop III. mozgovej komory tvorí tela choroidea ventriculi tertii, kt. sa rozpína ako
úzky pásik medzi striae medullares thalamorum a rozprestiera sa od okrajom foramina interventricularis
dozadu po commisura habenularum. Pri foramen interventriculare prechádza plynulé do tela choroidea

ventriculi lateralis, pretoţe je súčasťou pôvodne jednotnej tela choroidea prosencephali.
Prednú (rostrálnu) stenu tvorí lamina terminalis. K nej sa prikladajú columnae fornicis a commissura
rostralis. Medzi ňou a columnae fornicis je malý recessus triangularis.
Spodnú stenu tvorí hypotalamus. Sú v nej jamky: recessus opticus (medzi lamina terminalis a
chiazmou) a recessus infundibuli.
Zadnú (dorzálnu) stena sa schyľuje do aquaeductus Sylvii. Nad jeho vchodom je viditeľná
commissura inferior a nad ňou commissura habenularum. Medzi comissura habenularum a
commissura inferior je recessus pinealis, nad commissura habenularum (uţ na prechode do stropu
komory) je malý recessus suprapinealis.
Ventriculi laterales – bočné komory majú oblúkovitý tvar. Moţno na nich rozoznať predný roh
(cornu frontale), uloţený v čelovom laloku, stredná časť (pars centralis s. parietalis) v temennom
laloku, spodný roh (pars temporalis), kt. zahýba do spánkového laloka a zadný roh (cornu occipitale),
kt. vybieha do záhlavného laloka.
Na hranici medzi cornu frontale a pars centralis (tesne za columnae fornicis a pred tela choroidea
ventriculi lateralis) je malý kosáčikovitý otvor, foramen interventriculare, kt. obidve bočné komory
súvisia s III. komorou.
teleologia, ae, f. – [teleo- + g. logos náuka] teleológia, deterministické učenie o vopred danej imateriálnej
účelnosti, predurčenosti predmetov a procesov, kt. štruktúru a vývoj chápe ako prejav transcendentnej
zámernej účelnosti. Názov zaviedol Ch. Wolff pre náuku o účelnosti, účelnosť, zmysluplnosť.
Kaţdý prírodný predmet má vnútorný aktuálny deľ, cieľovú príčinu, kt. je zdrojom pohybu od niţších
foriem k vyšším. V biológii sa ňou vysvetľovali vlastnosti a správanie organizmov, kt. vedú k
zachovaniu jedinca a druhu. Tieto účelovoé a cieľovo zamerané javy a procesy v ţivej prírode nazval
Pittendrigh teleonómiou.
T. je náboţensko-filozofické učenie o tom, ţe vo svete existujú objektívne mimoľudské ciele a
účelnosť. T. je náuka o finalite (i. finiš ciel)
Princíp finality v scholastickej filozofii vyjadruje veta o smerovaní cieľa (omne agens agit propter
finem všetko pôsobenie je cieľasmerné) a veta o istote cieľa (impossibile est desiderium naturale
esse in vanum prirodzené úsilie nemôţe byť bez zmyslu). Ani jedna z týchto viet sa nedajú zdôvodniť
skúsenosťou t., ale len bytostným náhľadom.
T. sa prejavuje v antropomorfizácii prírodných predmetov a procesov tým, ţe ich dáva do súvislosti s
pôsobením cieľavedomých princípov na uskutočnenie vopred stanovených cieľov. Táto téza
predpokladá prítomnosť nadzmyslového stvoriteľa; stáva sa základom teleologického dôkazu Boţej
existencie. Podľa transcendentálno-antropocentrickej t. cieľavedomý princíp alebo Boh existuje
mimo sveta a vnáša ciele do prírody, stvorenej pre človeka (Ch. Wolff, 1679 – 1754).
Podľa Imanentnej t. kaţdý prírodný predmet má vnútorný aktuálny cieľ, cieľovú príčinu, kt. je zdrojom
pohybu od niţších foriem k vyšším (Aristoteles).
Podľa scholastickej filozofie t. znamená usmernenie súcna v štruktúre a funkcii na cieľ, v kt. súcno
nachádza svoje bytostné naplnenie a zavŕšenie, ale aj „koniec" (finiš atelos ako koniec a medza)
svojho vznikania. T. a finalita prislúcha preto len konečnému súcnu.
Rozlišujú sa 4 formy t.: 1. T. bytnosti (podstaty), podľa kt. všetko jestvujúce existuje vo svojej bytnosti
a vznikaní tak, ţe zásadne môţe a musí napĺňať svoju bytnosť vţdy sebe vlastným spôsobom; táto
zákl. forma t. sa v princípe finality vyslovuje s apriórnym nahliadnutím do pozitivity a drţby bytia:,,Je
lepšie byť ako nebyť" (Teilhard de Chardin). 2. T. zmyslu sa vzťahuje na cestu, kt. vedie k
uskutočneniu bytnosti a k druhu bytostného uskutočnenia: na cestu, ak je vhodná na dosiahnutie

cieľa; na druh cesty, aby vyjadril bytnosť. Mnohé morfol. a fyziol. vlastnosti organizmu (napr. rad
farieb a foriem motýľov, vtákov, rýb) nie sú uţitočné v beţnom zmysle úţitkovej finality alebo
prispôsobeniu okolitému svetu, ale v charaktere svojho tvare znázorňujú skôr druh. U človeka sú
dokonca aj tvary umenia a umeleckého správania (napr. tanec) oplodnené zmyslom bez toho, aby boli
vo vlastnom zmysle uţitočné. 3. T. je vztiahnutosť k cieľu v zmysle usilovania sa o cieľ a účelnosti.
Usilovanie sa o cieľ znamená usmernenie činnosti alebo činného princípu k vopred vytknutému cieľu,
kt. sa má dosiahnuť. Takéto ciele si stanoví človek sám v slobodnom poznávaní a chcení (vedomá t.).
Stanovenie cieľa predpokladá však uţ min. všeobecné zameranie človeka na ciele, kt. napĺňa svoju
bytnosť. Toto zameranie na ciele, kt. je človeku a všetkým veciam dané bez ich pričinenia, sa
nazýva prírodná finalita. Neúplná je vedomá t. zvierat, nakoľko sa v nich prírodné usilovanie
konkretizuje len prostredníctvom zmyslového poznania a usilovania. Ak sa cieľový poriadok ukladá
materiálu zvonka, ide o akcidentálnu finalitu diela (voči materiálu). Účel a účelnosť berú viac na
zreteľ poriadok prostriedkov, kt. sa nasadzujú na dosiahnutie cieľa. 4. Finalita účinku zameriava
pohľad skôr na menšiu alebo väčšiu uţitočnosť a vhodnosť poriadku finality. Z tohto hľadiska sa
rozlišuje účelnosť vhodná sebe, druhu a cudziemu podľa toho, ak sa javí cieľ ako úţitok pre
indivíduum, pre druh (napr. mechanizmy rozmnoţovania, správania pri párení) alebo pre inú bytnosť
(napr. symbióza).
Vzťah finality k účinnej kauzalite – účelová príčina nevykonáva svoj vplyv ako účinná pôsobiacim
konaním (guľa naráţa do inej gule), ale usmernením účinnej príčiny na stav spĺňajúci zmysel
(zasahovanie správnej gule). Na poznanie účelovej príčiny treba iné metodické stanovisko (rozumenie
procesu a tvaru) ako na skúmanie účinnej príčiny (vysvetlenie v zmysle prírodných vied).
Účelová príčina neovplyvňuje jednotlivo faktoriálne ako účinná príčina, ale fundamentálne celostne.
Ak sa má účelová príčina (napr. idea plánu, hodnota, tvar umeleckého zmyslu) uskutočniť účinnú
príčinu, musí ovplyvniť všetky účinné príčiny a ich celkový sled, t. j. musí byť základom celku ako
celku.
Cieľ o kt. sa usiluje, nie je preformatívnou, ale informatívnou veličinou, t. j. pri svojom dospievaní na
konečené znázornenie nie je na začiatku akoby vopred utvorený (preformovaný) a potom zväčšovaný
len kvantít, metódami, ale existuje v procese ako vedúca „informácia", ako nová (intencionálna)
dimenzia, v protiklade k hmote a energii.
Účelnosť nevylučuje náhodu, ale ju zahrňuje. Pretoţe cieľ moţno uskutočniť len účinnými príčinami, kt.
však veľmi podliehajú relat. náhode a štatistickým zákonom náhodilosti, musí uskutočňovanie plánu
rátať s náhodou. „Plánovanou náhodou" (Teilhard de Chardin) sa koncové uskutočnenie stáva
mnohotvárnym, takţe moţno hovoriť o uskutočňovanie plánu po mnohých líniách. Realizácia po
jednej línii, úplne vylučujúca náhodu, sa v prírode azda vôbec nevyskytuje. V evolúcii ţivého, kt. vo
svojom celku ako vzostup (anagenéza) od kozmogenézy k biogenéze a antropogenéze znamená
finálny proces veľkého štýlu, sa organizmy často správajú podľa schémy „skúška a omyl".
Ţivočíchom sa pritom musí pripisovať najvyššia finálna schopnosť geneticky si vzhľadom na budúce
nové tvary uţ v začiatočnom štádiu udrţať náhodné zdarilé nálezy a v priebehu dlhých období je
zmysluplné, t. j. vzhľadom na prichádzajúce nové organizácie, sčítať. Ţivá príroda ráta s náhodou
potiaľ, ţe deľ podliehajúci radu náhodilosti zahrňuje mnohým moţným „šťastím", z kt. sa však potom
skutočne prihodí len jedno a ním sa uskutoční cieľ (princíp brokovnice).
Na základe predbeţných rozhodnotí z teórie poznania ponímajú Kant a jeho nasledovníci finalitu nie
ako konštitutívny princíp skutočnosti, ale len ako regulatívny princíp súdnosti, kt. skúma a hľadá
jednotu.
T. v raných formách sa vyskytuje v stoicizme, novoplatónstve, Leibnizovej koncepcii predurčenej
harmónie, Schellingovom učení o „svetovej duši", Hegelovom idealizme, novokantovstve,
novotomizme, personalizme a i. Fideizmus, ako aj holizmus, neovitalizmus, neofinalizmus ap. sa

opierajú o údaje genetiky, kybernetiky, psychológie. Marxistická filozofia vysvetľuje účelnosť foriem
spoločenskej činnosti ľudí ich konaním v súlade s objektívnymi zákonmi. Zákony vonkajšieho sveta,
prírody sú základmi cieľavedomej činnosti človeka (Lenin).
Predbeţné rozhodnutie, ţe nemôţe byť absol. duch, kt. by stanovoval cieľ, a ţe organizmom sa musí
upierať ţivé prírodné usilovanie (Monodova námietka animizmu), znemoţňuje vopred teleologické
uvaţovanie. Zásadné vytýkanie Boha pred zátvorkou (N. Hartmann) núti k vysvetľovaniu nepopierateľnej účelnosti jednotlivých organizmov a celého ţivého kozmu s jeho evolúciou všemoţným
pôsobením náhody výberu (selekcie). Tým sa však biol. významný princíp extrapoluje na metafyzickú
poslednú príčinu. Ten kto ţivočíchom upiera imanentné prirodzené usilovanie (appetitus naturalis) je
nevyhnutne nútený k mechanistickej interpretácii t. v zmysle deizmu (Boh natiahol hodiny ako sveta
a tie teraz beţia bez neho) alebo monistického materializmu (hmota ako posledná príčina).
Panteizmus, panvitalizmus a panpsychizmus sa pokúšajú o autonómne zaloţenie t. Podľa
panvitalizmu je celý kozmos ţivou substanciou so svetovou dušou, z kt. majú čiastkové poriadky
svoju imanentnú t Bytostná rozmanitosť týchto čiastkových poriadkov (hmota, ţivot, duch) však
odporuje substanciálnej jednote kozmu. Panpsychizmus prevádza kaţdé finálne dianie (aj v oblasti
niţších ako ľudské) na subjektívne rozumové uvaţovanie a chcenie jednotlivých účinných príčin. Toto
antropomorfné vysvetlenie odporuje biol. faktom, kt. nedávajú nijaký podnet k pravému psychizmu.
Posledné zaloţenie t. prírody predpokladá princíp poznania a chcenia, kt. zriaďuje cieľový poriadok, a
to v absol. transcedencii.
®

Telepaque (Winthrop) – myorelaxans kostrového svalstva; rtg diagnostikám; kys. jopanová.
telepathia, ae, f. – [tele- + g.pathia cit] telepatia, prenášanie myšlienok na diaľku.
telepatín – syn. harmín, stimulans CNS izolovaný zo semien rastliny Peganum harmala L.
(Zygophyllaceae), Banisteria carpi Spruee a Banisteropsis inebrians Morton (Malpighiaceae).
Telephoraceae – plesňovkovité, čeľaď bazídiových húb z radu trúdnivkovitých s pavučina-tou,
koţovitou, chrupavkovitou al. tvrdou plodnicou, kt. pokrýva hladké al.
zvráskavené hymenium. Škodcom ovocných stromov je pevník purpurový
(Stereum purpureum).
Stereum purpureum (pevník purpurový)

teleplastia – v parapsychológii materializácia alebo ektoplazmia a idioplazmia (zhmotňo vanie).
teleplazma – syn. ektoplazma, parapsychologický výraz pre látku neznámej podstaty, kt. má
vyţarovať z média a je jedným z prostriedkov telekinézy.
®

Teleprim (Falorni) – kombinácia sulfametoxazolu s trimetoprimom (1:5); kotrimoxazol.
teleproces – Morenov výraz pre objektívnu sústavu vzťahov medzi ľuďmi. Ide o skúsenosť zo
vzájomného styku medzi osobami alebo medzi osobami a predmetmi, kt. od narodenia postupne
rozvíja schopnosť chápať vzťahy medzi ľuďmi.
telereceptor, oris, m. – [tele- + receptor prijímač] nervové zakončenie, kt. zachytáva podnety z diaľky (zrak,
sluch, čuch).
telergia – [tel- + g. ergon dielo] 1. zastar. výraz pre automatizmus; 2. psychické ovlyvňovanie na diaľku.
®

Telesmin – analgetikum, antikonvulzívum; karbamazepín. telesný -1. corporalis, somaticus.
teleso – l. corpus. T. sú zmyslovo vnímateľné veci, kt. nás obklopujú. Ich spoločnou črtou je

rozpriestranenosť (rozľahlosť) a vyplnenie ohraničeného priestoru. Rozpriestranenosť označuje
priestorové oddelenie častí t. medzi sebou, vyplnenie priestoru vylučuje z priestoru obsadeného
prvým t. iné t. Je zaloţené na spätne odrazových silách. Rozpriestranenosť i nepriepustnosť je však
len znakom makroskopických t., nie však atómových a subatómových častíc, kt. duálna povaha ako
lokalizovaných čiastočiek a ako ďaleko sa šíriacich elektromagnetických vín a polí poukazuje na to,
ţe tieto objekty nie sú časovopriestorové útvary podobné makroskopickým t, a preto ich moţno opísať
pomocou priestorového a časového určenia len veľmi neadekvátne. Svojou početnosťou a vzájomným
pôsobením však konštituujú makroskopické t. Tým sa napriek svojej domnelej nepriestorovosti a
nečasovosti líšia od ducha.
Podstata t. sa vysvetľovala: ako zloţenina z atómov (atomizmus), rozpriestranenosť (Descartes),
dynamické vyplnenie priestoru (dynamizmus), zloţenina z nevecných princípov, ako je látka a tvar
(hylemorfizmus). Štruktúru t. poznáme v súčasnosti aţ po úroveň elementárnych častíc, tam však nie
je všetko jasné. Podľa bytia sa t. ešte uspokojivo neobjasnili.
Vzhľadom na to, ţe bytie sa prejavuje ako pôsobenie, kt. prebieha pri t. vţdy ako výmena akcie a
reakcie, a pretoţe táto výmena je známa len pomocou sprostreredkovania našimi zmyslami, nieje
podstata t mysliteľná bez odkazu na kozmický celok a taktieţ bez odkazu na moţný zmyslový
subjekt.
Určenie hmoty ako substancie a energie ako akcidentu sa stalo nemoţným premenou hmoty na
energiu a naopak. Prostá telesnosť je konečne pri všetkej určitosti vlastnému rozmeru otvorená pre
vyššie formy organizácie a bytia ţivých bytostí, pokiaľ nie je obdarená kozmickým impulzom na ich
zrod a je otvorená aj preto, aby bola človekom tvarovaná. Kým v prírodovede a prírodnej filozofii ide
o t, kt. v prírode existujú ako skutočné veci, mat. sa zaoberá t. ako abstraktnými útvarmi (napr.
geometrické a algebraické t.).
telencefalón, mozog predný; →

telencephalon; →cerebrum.

teleso análnokostrčové – angl. body, anococygeal; ligament, anococcygeal; corpus anococcygeum,
ligamentum anococcygeum
teleso bradavkovité – angl. body, mammillary; l. →corpus mammillare
teleso dráždca dutinkaté – angl. corpus cavernosum of clitoris corpus cavernosuum clitoridis
teleso juxtarestiformné – angl. body, juxtarestiform; l. →corpus juxtarestiforme
teleso pripovrázkové

body, juxtarestiform; l. →corpus juxtarestiforme

teleso kolienkovité bočné

body geniculate, lateral; l. →corpus geniculatum laterale

teleso kolienkovité prístredné – angl. body geniculate, medial; l. →corpus geniculatum mediale
teleso lichobežníkové – angl. body, trapezoid; l. →corpus trapezoidum
teleso mandľovité – angl. body, amygdaloid; complex, amygdaloid; l. →corpus amygdaloideum
teleso mozočka dreňové – angl. substance of cerebellum, white; l. →corpus medullare cerebelli
teleso očnice tukové – angl. body orbital, fat; fat, retrobulbar; l. →corpus adiposum orbitae, corpus
adiposum orbitae
teleso podjabĺčkové tukové – angl. infrapatellar fat pad; l. →corpus adiposum infrapatellare
teleso povrázkovité – angl. body, restiform; l. →corpus restiforme
teleso pripovrázkovité – angl. body, juxtarestiform; l. →corpus juxtarestiforme
teleso juxtarestiformné – angl. body, juxtarestiform; l. →corpus juxtarestiforme

teleso prúžkované – angl. corpus striatum, striatum; l. →corpus striatum, striatum, neostriatum
teleso sedacokonečníkovej jamy tukové – angl. body, fat of ischio-anal fossa; l. →corpus adiposum
fossae ischianalis
teleso svorové – angl. corpus callosum; l. →corpus callosum
teleso tukové predpríchlopkové – angl. body, pre-epiglottic fat; l. →corpus adiposum
preepiglotticum
teleso tukové priobličkové – angl. body, paranephric fat; body, pararenal fat; l. →corpus adiposum
pararenale
teleso údu dutinkaté – angl. corpus cavernosum penis; l. →corpus cavernosum penis
teleso údu hubovité – angl. corpus songiosum penis; l. →corpus spongiusum penis
teleso vráskovcové, vráskovec – angl. body, ciliary; l. →corpus ciliare.
telestézia – [telaesthesia] výraz parapsychológie pre objekty alebo udalosti mimo dosah normálnej percepcie.
Sem patrí aj jasnovidectvo (franc. clairvoyance, clairaudiance), krypestézia.
telesyfílis – metalues; →syfilis.
Teletext – jeden z 3 zákl. typov videografíckých sluţieb, kt. poskytuje verejný prístup k informáciám
textového i obrazového charakteru vo forme stránok. Na rozdiel od →videotexu je t. rozširovanou
a neinteraktívnou sluţbou s bezdrôtovým prenosom pomocou televíznehio signálu
(elektromagnetické vlny), prípadne optických vláken. Televízny prijímač je vybavený špeciálnym
dekodérom schopným prijímať obrazové i číslové signály s kódovanými textovými informáciami.
Rýchlosť prenosu je pribliţne 2 – 4 stránky/s, kapacita prenosu 400 – 500 stránok/s. Prvé
aplikácie t. sa objavili r. 1973 vo Veľkej Británii (CEE FAX a ORACLE), neskôr vo Francúzsku a
Nemecku.
®

Teletrast (Astra) – rtg kontrastná látka, kys. jopanová.
TELEX – skr. angl. TELeprinter Exchanger medzinárodná ďalekopisná sieť. Ide o zdokonalenú formu
telegrafu, kt. umoţňuje prenos textov na diaľku. Na rozdiel od telegrafu nepouţíva ďalekopis
Morseovu abecedu ale klávesnicu Stlačením niekt. písmena na klávesnici sa utvorí kombinácia série
5 elekt. impulzov (5-miestny kód písmena), kt. sa na prijímacej strane dekóduje, max. sa zakóduje 32
písmen a znakov. T. umoţňuje vysielať správy aj z 5-stopovej papierovej pásky, čím sa skracuje čas
prenosu. Zavedenie diakritiky, veľkých a malých písmen a zrýchlenie prenosu viedli k vylepšeniu a
vzniku →teletextu.
®

Telgin-G (Takeda) – antihistaminikum; klemastín.
teli – kôra stromu Erythrophleum guineense G. Don, Leguminosae, rastúceho v stred, a záp. Afrike.
Obsahuje erytrofleín, tanín a ţivicu.
teliesko – corpusculum.
telieska paraaortové – angl. bodies, para-aortic; l. →corpora para-aortica
telieska vaječníkonosné mechúrikovité – angl. follicle, ovarian vesicular; l. →folliculi ovarici
vesiculosi
teliesko líca, tukové – angl. pad, fat buccal; l. →corpus adiposum buccae
teliesko šuškovité – angl. body, pineal; l. →corpus pineale
teliesko vaječníka belavé – angl. corpus albicans of ovary; l. →corpus albicans
teliesko vaječníka červené – angl. corpus rubrum of ovary; l. →corpus rubrum ovarii

teliesko vaječníka žlté – angl. corpus luteum of ovary; l. →corpus luteum.
®

Teline (Winston) – antibiotikum; tetracyklín.
Tellyesznickyho tekutina – [Tellyesznicky, Kálmár, 1868 – 1932, maď. anatóm] fixačný rozt., kt. sa
pouţíva v histológii; obsahuje dvojchroman draselný, vodu a kys. octovú ľadovú.
Telnet – sluţba vzdialeného prístupu v →Internete, kt. umoţňuje pripojiť sa na vzdialený hostiteľský
počítač modelom klinet/server.
telo – g. soma, i. corpus.
– podľa kresťanskej filozofie je t. oduševnené teleso človeka a zvieraťa. Ako je →teleso
časticou hmotného kozmu, manifestuje „oţivené" teleso podriadenie zákonov čisto anorg. fyz.-chem.
diania zákonom org. ţivota.
Filozof.

Ľudské t. je pre dušu základňou, výrazovým poľom a osobitným predmetom jeho preţívania. T. ako
„základňa" znamená: Všetka činnosť zmyslovej duše je vnútorne tak viazaná na telesné pochody, ţe s
nimi spoločne tvorí „jednu" animálnu ţivotnú činnosť a bez nej nemôţe byť. Nepriamo, viazanosťou na
zmyslový ţivot, je aj duševný ţivot závislý od tela. Jednotlivo moţno pripomenúť význam mozgu,
nervov, krvi a vnútornej sekrécie, ako aj dedičnosti pre duševné preţívanie a pôsobenie.
T. ako „výrazové pole": Mnohé duševné záţitky sa v duši úplne nerozvinú, ak sa nemôţu prejavil v
telesnom dianí. Pohľad, telesná stavba, postoj, pohyb, činnosť orgánov vykazujú svojráznosť a
rytmus duševného preţívania. Sociálny kontakt od duše k duši sa uskutočňuje cestou telesnej činnosti
→jazyk).
T. v spojení s dušou tvoria najvyšší a najvýznamnejší „objekt preţívania" duše. povzbudzuje alebo
brzdí duševný ţivot. Psychosomatika odvodzuje mnohé telesné choroby z duševných porúch.
Spojením s duchovnou dušou a svojím významom pre ňu dosahuje ľudské t. osobitnú časť, kt. si
neskazený človek spontánne uvedomuje vo svojom prirodzenom odpore k zneucteniu t. (stud).
Človek nesie voči svojmu t. mravnú zodpovednosť, kt. mu ukladá povinnosť starať sa oň
vyţivovaním, udrţovaním a cvičením. Predovšetkým mu vzniká povinnosť usilovať sa o správne
zaradenie a podriadenie telesných síl. K tomu patrí okrem iného aj striedmosť (umiernenosť v jedle a
pití) a cudnosť (rozumný poriadok pohlavného ţivota). Človek nemá právo voľne nakladať so
substanciou t. (právo na →ţivot). Doviesť človeka k správnemu hodnoteniu telesného bytia bez
zboţňovania tela a manichejskej nenávisti k nemu patrí k najdôleţiotejším úlohám formovania
úplného ľudstva.
telo bedrovej kosti – angl. body of ilium; l. →corpus ossis ilii
telo čeľuste – angl. body of maxilla; l. →corpus maxillae
telo článku – angl. body of phalanx, shaft of phalanx; l. →corpus phalangis
telo členkovej kosti – angl. body of talus; l. →corpus tali
telo dráždca – angl. body of clitoris; l. →corpus clitoridis
telo chvostnatého jadra – angl. body of caudate nucleus; l. →corpus nuclei caudati
telo inhlice – angl. body of fibula, shaft of fibula; l. →corpus fibulae
telo jazyka – angl. body of tongue; l. →corpus linguae
telo jazylky – angl. body of hyoid bone; l. →corpus ossis hyoidei
telo klenby – angl. body of fornix; l. →corpus callosum
telo kosti − angl., l. →diaphysis.

telo kosti klinovej – angl. body of sphenoid; l. →corpus ossis sphenoidis.
telo kosti kľúčnej – angl. shaft of clavicle, body of clavicle; l. →corpus claviculae.
telo kosti lakťovej – angl. shaft of ulna, body of ulna; l. →corpus ulnae.
telo kosti lonovej – angl. body of pubis; l. →corpus ossis pubis.
telo maternice – angl. body of uterus; l. →corpus uteri.
telo mechúra – angl. body of bladder; l. →corpus vesicae.
telo mostíka – angl. body of sternum; l. →corpus sterni.
telo mozočka – angl. body of cerebellum; l. →corpus cerebelli.
telo nadsemenníka – angl. body of epididymis; l. →corpus epididymidis.
telo nákovky – angl. body of incus; l. →corpus incudis.
telo nechta – angl. body of nail; l. →corpus unguis.
telo nervovej bunky – angl. perikaryon; l. →perikaryon.
telo píšťaly – angl. body of tibia

, shaft of tibia; l. →corpus tibiae.

telo podžalúdkovej žľazy – angl. body of pancreas; l. →corpus pancreatis.
telo kosti predpriehlavkovej – angl. body of metatarsal, shaft of metatarsal; l. →corpus ossis
metatarsi, corpus ossis metatarsi.
telo prsníka – angl. body of breast; l. →corpus mammae.
telo kosti ramennej – angl. shaft of humerus, body of humerus; l. →corpus humeri
telo rebra – angl. body, shaft; l. →corpus costae.
telo sánky – angl. body of mandible; l. →corpus mandibulae.
telo stavca – angl. body, vertebral; l. →corpus vertebra.
telo kosti sedacej – angl. body of ischium; l. →corpus ossis ischii.
telo kosti stehnovej – angl. shaft of femur, body of femur; l. →corpus femoris.
telo svorového telesa – angl. trunk of corpus callosum, body; l. →truncus corporis callosi.
telo údu – angl. body of penis; l. →corpus penis
telo kosti vretennej – angl. body of radius, shaft of radius; l. →corpus radii.
telo kosti záprstnej – angl. shaft of metacarpal, body of metacarpal; l. →corpus ossis metacarpi.
telo žalúdka – angl. body of stomach; l. →corpus gastricum.
telo žlčníka – angl. body of gallbladder; l. →corpus vesicae biliaris, corpus vesicae felleae.
telofáza – [telophasis] štvrtá fáza delenia jadra buniek.
telomycín – C89H77N13O19, Mr 1272,36; antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces spp. z floridskej
pôdy.
HO2CCHCH2CO-Ser-Thr – alo – Thr – Ala – Gly–trans-3-HOPro
NH2

O
C–cis-3-HOPro-D-Try--Me-Try–-HOLeu

O

telophasis, is, f.

Telomycín

[telo- + g. fasis jav] telofáza.

telotaxis, is, f. – [telo- + g. taxis poriadok] telotaxia, schopnosť vyberať si medzi mnohými súčasne a
rovnako silnými podnetovými zdrojmi len jeden z nich.
telová schéma – jednotlivá predstava vlastného tela na základe motorických, kinestetických, optických
skúseností. (Schilder, 1923). Uvedomovanie si vlastného tela ako celistvosť ja (Conrad, 1933). Preto
všetky poruchy t. s. patria k poruchám uvedomovania. T. s. je obraz, kt. si utvárame o svojom
vlastnom tele, obraz celkový, čiastočný, v pokoji, pohybe. Predstava vzniká zo zrakových, vestibulárbnych, somestetických informácií. Integrácia týchto informácií prebieha na úrovni temporálneho
laloka, a to najmä pars ascendens po talamo-subtalamickom prevode, podľa modelu organizácie
príslušných gnózí. Poznávanie, uvedomovanie si t. s. nieje rigidné, nemenné, nieje to vedomie
,,seba".
K patologickým zmenám telovej schémy patria:
1. fantómový úd (illusion des amputés)
2. zmeny pri léziách hemisfér
2.1. lézia nedominantnej hemisféry
2.1.1.kinestetické ilúzie a ilúzie tzv. tretieho fantómového údu
2.1.2.hemiasomatognózia: strata polovice t. s. (pri hemiplégii a asomatognózii, Antonov-Babinskiho sy.)
2.2. Lézia riadiacej hemisféry:
2.2.1.autotopagnózia (Pickov sy.)
2.2.2.Gerstmannov sy.
3. Myšlienky negácie tela (Costardov sy.)
4. Porúch t. s. pri neurózach, psychózach
4.1. depersonalizácia
4.2: aioehiria
5. neautoskopia (image du double)
Na vyšetrenie t s. slúţi napr. Fisherov dotazník Body Distortion Questionnaire, BSQ.
teloveda – l. somatologia.
telovýchovné lekárstvo – športová med., samostatný nadstavbový klin. med. odbor, kt. sa zaoberá
štúdiom reakcie a adaptácie organizmu na pohybovú činnosť.
Koncepcia odboru telovýchovného lekárstva (TVL)
Vestník MZ SR čiastka 5 zo 6 2. 1998 MZ SR podľaf 74 ods, 1 písm. a) zákona NR SR č 277/1994 Z
z. o zdrav, starostlivosti vydáva túto koncepciu:
I. Definícia odboru
TVL je samostatný nadstavbový klin. med. odbor, kt. sa zaoberá štúdiom reakcie a adaptácie
zdravého, oslabeného, trvalé zdrav, poškodeného, resp. chorého človeka na pohybovú činnosť. Ide o
odbor, kt. spája teoretické poznatky o pohybovej činnosti s ich klin. aplikáciou, či uţ v dg., th. alebo
preventívnej oblasti. Svojou zákl. orientáciou sa zameriava na vyuţívanie pohybovej aktivity ako
fyziol. kompenzácie nepriaznivých ţivotných podmienok, regenerácie síl, udrţovania telesnej a
duševnej výkonnosti, dĺţky trvania ţivota a duševnej výkonnosti, dĺţky aktívneho ţivota a na
prevenciu a th. porúch zdravia, chôrob a úrazov.
II. Náplň práce odboru
Do náplne práce patrí:
– dg. a konzervatívna th. chorobných stavov vzniknutý ako následok nevhodnej, či neprimeranej

pohybovej
aktivity alebo inaktivity (najmä pohybového systému),
– dg. telesnej zdatnosti, resp. výkonnosti zdravých, telesnej trvalé postihnutých, resp. oslabených a
chorých
osôb, vrátane funkčných vyšetrení,
– th. a rehabilitácia osôb s vybranými chorobami kardiovaskulárneho a respiračného systému s
metabolickými
a endokrinnými chorobami, resp. ďalšími, prostredníctvom pohybových aktivít a športu,
– posudzovanie schopnosti zúčastňovať sa na pohybových aktivitách, tréningu pre zdravie,
športovom
tréningu a súťaţiach podľa zdrav, stavu a objektívnych výsledkov funkčných vyšetrení.
– konziliárna činnosť pre ostatné med. odbory, najmä pri stanovení schopnosti znášať zvýšené národky
telesného zaťaţovania zdravých, chorých a zdrav, oslabených osôb a pri zvláštnych povolaniach,
– poskytovania odbornej expertízy o med. aspektoch pohybových (najmä športových) aktivitách
všetkým
rezortom a organizáciám vyvíjajúcim činnosť v tejto oblasti, vrátane odbornej objektivizácie biol. a
med.
účinnosti rozličných pohybových programov,
– dg. všeobecnej a špeciálnej trénovanosti športovcov, vrátane TVL sledovania a komplexného TVL
zabezpečenia telovýchovných a športových podjatí s osobitných zreteľom na štátnu športovú
reprezentáciu,
– identifikácia pohybového talentu a zdrav, predpokladov detí a mládeţe pre telesnú výchovu a šport a
odborná zdrav. starostlivosť o mládeţ, zaradenú do systému športovej prípravy,
– v spolupráci s ostatnými lekárskymi odbormi zabezpečenie prenosu poznatkov a rozvíjanie metód
práce
umoţňujúcich objektivizáciu rozsahu aktuálnej telesnej zdratnosti u zdravého, chorého a telesne
postihnutého človeka,
– metodické usmerňovanie činnosti telovýchovných pracovníkov, športových a telovýchovných
organizácií,
– zabezpečovanie reralizácie úloh Európskej charty boja proti dopingu v rezorte zdravotníctva,
– zdrav, výchova so zameraním na ţivotosprávu, utváranie správnych ţivotných návykov, vyhýbanie
sa
drogám a dopingovým látkam a dopingovým postupom a na prevenciu úrazov, poškodení
pohybového
systému a zdravia nevhodnou pohybovou aktivitou a nadmerným športovým tréningom,
– zabezpečenie pregraduálnej výchovy študentov lekárskej fakulty a postgraduálnej výchovy
telovýchovných
a ostatných lekárov a zdrav, pracovníkov zapojených do činnosti telovýchovných a športových
organizácií,
– vedeckovýskumná činnosť v oblasti fyziol. a patofýziol. telesnej námahy so zreteľom na vypracovanie
nových
dg. a th. postupov a ich prenos do klin. praxe.

III. Pracoviská odboru
Pracoviská odboru TVL sa zriaďujú ako ambulantné pracoviská zdrav, zariadení.
Sieť špecializovaných pracovísk odboru poskytuje zdrav, starostlivosť na 3 úrovniach:
– kliniky TVL,
– krajské oddelenia TVL,
–okresné oddelenia TVL.
Kliniky TVL FN sa zriaďujú ako spoločné pracoviská FN a lekárskych fakúlt. Predstavujú najvyššie
odborné pracoviská odboru, plnia funkciu metodických centier pre TVL. Zabezpečujú dg. –th. a
preventívnu činnosť na najvyššej úrovni a priamo na území príslušného kraja. Vykonávajú
konzultačnú a posudkovú činnosť v oblasti všetkých foriem pohybových aktivita konziliárnu činnosť pre
iné med. odbory a ostatné oddelenia TVL. Zabezpečujú pregraduálnu výučbu poslucháčov lekárskych
fakúlt, ako aj postgraduálnu výchovu odborníkov. Sú najvýznamnejšími pracoviskami
vedeckovýskumnej základne, vrátane doktorandského štúdia.
Krajské oddelenie TVL NsP je metodickým centrom pre TVL v príslušnom kraji. Krajské oddelenie
TVL zabezpečuje špecializovanú TVL starostlivosť v okrese, na území kt. je zriadené, vrátane
konziliárnych sluţieb pre ďalšie odborné oddelenia a okresné oddelenia TVL.
Okresné oddelenie TVL NsP vykonáva špecializovanú TVL staroslitovosť v rozsahu určenom
koncepciou TVL v príslušnom, okrese, resp. tieţ v susediacom okrese daného kraja, pokiaľ v ňom nie
je zriadené oddelenie TVL z prevádzkových dôvodov.
TVL zariadenia iných rezortov sa utvárajú podľa potreby na vykonávanie špecializovanej
starostlivosti o športovcov týchto rezortov.
TVL pracoviská Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a pedagogických fakúlt
zabezpečujú výučbu budúcich telovýchovných pedagógov z predmetov spadajúcich do sféry TVL a sú
významnou súčasťou vedeckovýskumnej základne TVL.
IV. Pracovníci odboru
Plnenie úloh TVL zabezpečujú:
1. lekári – absolventi štúdia na lekárskej fakulte, kt. získali zákl. atestáciu v jednom z odborov:
vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, chirurgia, ortopédia, detské lekárstvo a nadstavbovú
atestáciu z TVL, alebo sa pripravujú na jej získanie,
2. iní prac. s vysokošk. vzdelaním (antropológovia, biochemici),
3. zdrav. sestry a zdrav, laboranti,
4. technickí pracovníci,
5. administratívni pracovníci,
6. pomocní zdrav, personál.
V. Vzdelávanie v odbore
Výchova odborníkov v TVL sa uskutočňuje podľa príslušných právnych predpisov. Okrem
špecializačnej prípravy ukončenej kvalifikačnou atestáciou si lekári a ostatní pracovníci odboru
prehlbujú svoje odborné znalosti:
– tematickými kurzami v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve,
– účasťou na konferenciách a sympóziách národných a medzinárodných odborných spoločností,
– účasťou na celoslovenských odborných seminároch organizovaných Slovenskou spoločnosťou TVL,
– individuálnym štúdiom odbornej literatúry,
– uskutočňovaním vedeckovýskumnej činnosti.
VI . Vedeckovýskumná činnosť
Výskumná činnosť v odbore TVL sa zameriava na štúdium zákonitostí funkčnej a štruktúrnej

adaptácie ľudského organizmu a jeho orgánových systémov na pohybovú aktivitu a na hypokinézu.
Pri riešení vedeckovýskumných úloh spolupracuje odbor s ostatnými odbormi preventívnej a liečebnej
starostlivosti.
Výskum realizujú najmä kliniky TVL a pracoviská rezortu Ministerstva školstva SR v spolupráci s
ďalšími odbornými pracoviskami rezortu zdravotníctva a SAV.
VIl. Riadenie odboru
Odbornú kooridnáciu zabezpečuje MZ SR prostredníctvom hlavného odborníka pre TVL Iniciatívny
expertízny orgán tvorí výbor Slovenskej spoločnosti TVL a vo sfére svojej činnosti Slovenská lekárska
komora.
Koordinačná činnosť spočíva v systematickom vyhodnocovaní telovýchovnej činnosti a je
usmerňovaná poţiadavkami spoločenskej, telovýchovnej a športovej praxe, ako aj najnovšími
vedeckými a technickými poznatkami.
VIII. Perspektívy rozvoja odboru
Vzrastajúci nedostatok adekvátnej pohybovej aktivity je jednou z hlavných príčin neuspokojivého
zdrav, stavu našej populácie. Skúsenosti potvrdzujú, ţe v tejto oblasti všeobecné odporúčania nevedú
k hodnotiteľným a uspokojivým výsledkom.
TVL klin. aplikáciou svojich poznatkov z fyziol. a patofyziol. telesnej záťaţe disponuje účinnými,
individuálne aplikovateľnými programami adekvátnych pohybových aktivít, kt. sú účinnými
prostriedkami prim., sek. a terc. prevencie. Predpokladom toho je ďalej rozvíjať sieť existujúcich
zariadení špecializovanej ambulantnej starostlivosti TVL, vychovávať potrebný počet erudovaných
pracovníkov a zabezpečiť materiálno-technické vybavenie oddelení a kliník na úrovni poţiadaviiek
modernej funkčnej diagnsotiky.
IX. Záverečné ustanovenia
Zrušuje sa koncepcia odboru TVL uverejnená v čiastke 15 – 16/1969 Vestníka MZ SSR.
Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
telúr – [názov odvodený z 1. tellus Zem] tellurium, značka Te, chem. prvok VI. skupiny periodickej
10
2
4
sústavy (podskupina selénu), Ar 127,60; elektrónová konfigurácia atómu [Kr](4d) (5s) (5p) ,Z = 52.
Te objavil F. J. Müller von Reichenstein r. 1782. V prírode sa vyskytuje v rude nagyagit, kt. je
izomorfnou zmesou sírnikov a teluridov, najmä Pb, Au, Cu, Ag, a Sb. Te sa získava z kalu
olovených komôr pri výrobe kys. sírovej. Te je striebrobiely, lesklý, mäkký, ale krehký polokov, t. t.
3
450 °C, t. v. 1 390 °C, p 6,24 g. cm" . Jeho elekt. vodivosť je nepatrná. Moţno ho ľahko práškovať.
Amorfný Te, objemný hnedý prášok, sa získa redukciou kys. teluričnitej H2TeO3 vo vodnom rozt. Te
pri zahrievaní na vzduchu zhorí a vzniká oxid teluričitý TeO2. Ľahko sa zlučuje s halogénmi a
mnohými kovmi. S vodíkom sa priamo nezlučuje. Rozpúšťa sa v kys. sírovej, kys. dusičnej a rozt.
hydroxidov a alkalických kovov. Slúţi na farbenie skla a keramiky a pri výrobe gumy. K zlúč. Te
patrí kys. hexahydrotelúrová, oxid teluričitý, telurovodík, teluridy a i. Všetky sú jedovaté.
TEM – skr. trietylénmelamín, 2,4,6.trietylénimmo-1,3,5-triazín; cytostatikum.
temafloxacín

–

kys.

1-(2,

4-difluórfenyl)-6-fluór-1,6-dihydro-7-(3-metyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3chinolínkarboxylová,
C2lH18F3N3O3, Mr 417,39; trifluórované
®
®
chinolónové antibiotikum (T-1258 , A-63004 , hydrochlorid
®
C21H19CIF3N3O3 – A-62254 ).

Temafloxacín

tematicko-apercepčný test – TAT, slovná psychol. projektívna technika (Murray a spol., 1938;
1943). Vychádza z hypotézy, ţe ľudia odhadujú svoju osobnosť a svioje problémy rozprávaním o
iných osobách a usporiadaním neusporiadaných situácií. TAT predpokladá, ţe vyšetrovaný, kt.
rozpráva príbeh, sa zúčastňuje alebo sa zúčastňovala na opisovaných situáciách. Materiál testu tvorí
30 obrázkov, na kt. sú pološtruktúrované, t. j. sčasti nejasné situácie, zostavených do sérií po 20 podľa
pohlavia a veku. Úlohou probanda je utvoriť ku kaţdému z nich čo najdramatickejší príbeh, v kt. má
oznámiť, ako vznikla situácia na obrázku, opísať, čo sa práve odohráva, čo si ľudia o obrázku myslia,
čo cítia a aký bude výsledok. Metóda sa predkladá v 2 sedeniach. Príbehy sa analyzujú najmä
vzhľadom na najčastejšie sa vyskytujúce tematické oblasti (napr. sexuálna tematika, rodinné
konflikty, pracovné problémy atď.). Osobitný význam majú nezvyklé spôsoby ponímania obrazov a
rozprávanie príbehov. Informácie získané z TAT môţu byť cenným východiskom pre zameranú
exploráciu.
Princíp TAT sa uplatnil v rôznych variantoch (Bellakov variant pre deti CAT, Symondsov variant pre
dospievajúcich a i.).
Sheimanoy variant – Make a Picture Story, MAPS, obsahuje 67 zvieracích a ľudských figúriek, kt.
proband umiesťuje do pozadí vyberaných examinátorom. Tak utvára vlastné obrázky a vyšetrovaný
o nich rozpráva príbeh.
Bravermanov-Chevignyho Auditory Projection Test – je určený pre jedincov od 4. r. veku s podnetovými
situáciami obdobnými obrázkom TAT v podobe 20 viet, 8 zvukov budiacich afektivitu, 11
interpersonálnych výmen názorov, (profesionálnymi hercami) a 11 tých istých situácií v nezrozumiteľnom (nezmyselnom) jazyku. Proband počúva konverzáciu z magnetofónovej pásky a má sa vyjadriť k
tomu, o čo ide, čo vedie k rozprávaniu a aký je výsledok
Jacksonov test rodinných postojov – test of family attitudes (1952) obsahuje scényz rodinného
ţivota na odhalenie vzťahov, postojov dieťaťa k otcovi – matke, súrodencom, prejavy ţiarlivosti,
agresie atď.
Jacksonov test sadomasochistických postojov – Study of sado-masochistic attitude (1950) je určený pre
nemáloleté, opustené osoby obsahuje série obrázkov s hrôzostrašnými a problematickými obsahmi,
ku kt. má proband zaujať stanovisko
TAT pre osoby afrického (černošského) pôvodu – je určený pre osoby od 10. r. veku (Lee, 1933;
Thompson, 1971).
Sheimanov variant Make a Picture Story, MAPS – v kt. subjekt vyberá niekt. zo 67 zvieracích a
ľudských figúriek a umisťuje ich do obrázkov pozadí vyberaných examinátorom.
temazepam – syn. metyloxazepam; oxydiazepam; 7-chlór-1,3-dinydro-3-hydroxy-1-metyl-5-fenyl-2H1,4-benzodiazepin-2-ón, C16H13CIN2O2, Mr 300,74; aktívny metabolit
®
®
®
®
®
diazepamu(ER115 , K3917 , Ro 5-5345 , Wy3917 , Cere pax ,
®
®
®
®
®
Euhypnos , Levawcor , Mabertin , Normison , Planum , Remestan*,
Restorii, Signopam).
Temazepam

,

,

,

temefos – temephos; O,O,O ,O -tetrametylester kys. O,O -(tiodi-4,l-fenylén)fosfortiovej, C16H20O6P2S3,
®
®
Mr 466,46; insek-ticídum (AC 52160 , ENT 27165 ,
®
®
Abate , Biothion ).
Temefos

temeno (kranometrický bod) – angl., l. bregma.
®

Temgesic inj. a tbl. (Reckitt and Colman, Hull) – Buprenorphini hydrochloridum 324 mg (zodpovedá
0,3 buprenorfínu) v 1 amp. 1 ml, resp. 216 mg (0,2 mg) v 1 tbl.; analgetikum, anodynum.
temocilín – kys. 6-[(karboxy-3-tienylacetyl)amino]-6-metoxy-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-l-azabicyklo[3.2.0]heptán-2-karboxylová, C16H18N2O7S2, Mr 414,45; inj. polosyntetické antibiotikum, derivát penicilínu
®
®
účinné proti gramnegat. baktériám (dvojsodná soľ C16H16N2Na2O7S2 – BRL 17421 , Temopen ).

Temocilín
®

Temodal 20, 100 a 250 mg cps. (Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg) —
Temozolomidum 20, 100 a 250 mg v 1 tobolke; eytostatikum, pouţíva sa v th. multiformného
glioblastómu, pri kt. po štandardnej th. vznikli recidívy alebo progresia.
®

Temopen – antibiotikum; temocilín.
temp – [l. temporalis časový, týkajúci sa času] šiesty zmysel človeka (mentálny čas; Kahuda, 1976).
temperamentum, i, n. – [1.] temperament, miera, umiernenosť, povaha; jedna z dimenzií osobnosti, kt.
sa spája s emóciami alebo emočnou a snahovou vzrušivosťou, reagovaním.
T. je široké, trocha neurčité označenie pre konzistentné emočné sklony a zvykové dispozície, kt.
typicky charakterizujú spôsob uskutočňovania správania. Sú to hlboké a relat. nemenné stránky
biogénnej osobnosti, kt. majú ovládať všeobecne emočné správanie. T. má vyjadrovať
charakteristické javy emočnej povahy jedinca, vrátane jeho emočnej pohotovosti, sily a rýchlosti
emočných odpovedí, kvality prevládajúcich nálad a ich kolísanie. T. je dispozičný základ, vnímavosť
na isté situácie, kt. budí afektívny stav a je výrazonm dynamickej stránky osobnosti.
T. sa prejavuje vnímavosťou, resp. citlivosťou jedinca voči emociogénnym situáciám a chápe sa ako
korelát metabolických, chem. zmien v telových tekutinách, najmä činnosti endokrinných ţliaz a
emócií.
V ayurvédskej med. existovali 3 druhy t.: vata, pitta a kafa. Hippokrates rozlišoval 3 typy, kt. boli
vyladeným pomerom určitých činiteľov, tzv. telesných štiav. Galén hovoril o 4 typoch t., kt. prevzali
lekári antiky a ďalších vekov: 1. flegmatik (s prevládajúcim hlienom g. flégma); 2. sangvinik (s
prevládajúcou krvou, i. sanguis); 3. cholerik (g. cholé ţltá ţič); 4. melancholik (g. melas čierny + g. cholé
ţič). Ävicena (Ibn Siná) poznal t. teplý a vlhký, teplý a suchý, chladný a vlhký, chladný a suchý.
Pavlov rozlišuje pri opise typov vyššej nervovej činnosti 3 znaky: a) silu zákl. nervových procesov; b) ich
vzájomnú vyrovnanosť; c) schopnosť ich rýchlej vzájomnej zameniteľnosti. Zákl. typy t. vznikajú ich
kombináciou, kt. sú podmienené pomerom nervových procesov podráţdenia a útlmu. Vzťah t. k
somatotypom podáva Sheldon (1942).
T. je všeobecná povaha indivídua, špeciálne jeho oretická stránka (g. orexis = konatívne a afektívne
aspekty súsenosti). Prejavuje sa formálnymi charakteristikami priebehu psychomotorických reakcií
(prudkosť, pomalosť, ţivosť atd'.). T. sa spája s mierou ţivotnej energie a tzv. biotónom (Ewald,
1924), kt. podmieňuje metabolizmus a prejavuje sa psychomotorickou svieţosťou a výraznosťou, príp.
malátnosťou a nevýraznosťou.
Vlastnosti t. sú energetickou základňou psychických vlastností, spája sa s jeho dynamikou, kt však
súvisí aj s motiváciou. Vlastnosti t. sú však na rozdiel od motivácie nezávislé od situácie a obsahu
činnosti. T. je pomerne nezávislý od zamerania osobnosti a obsahu jej činnosti: v určitej situácii môţe

byť človek skleslý, inaktívny, v inej ţivý a činorodý, čo sa vysvetľuje v prvom prípade negat, v druhom
prípade pozit. vzťahom k situácii, resp, rozdielnou motiváciou. Niekedy sa vlastnosti t. prejavia aj
napriek pôsobiaemu vplyvu vzťahov osobnosti na správanie, kým v iných naopak, vplyv vťahov
osobnosti na správanie maskuje, potláča vlastnosti t. Vzťah medzi t a dynamikou motívov sa
prejavuje v pohyboch, ale aj v hĺbke preţívania. Kombinácia silného motívu a slabej reaktivity môţe
mať za následok výrazné správanie, ku kt. môţe viesť aj kombinácia slabého motívu a silnej
reaktivity. Úroveň vzrušivosti sa neprejavuje len v pohyboch, ale aj v hĺbke preţívania a nie je
určovaná len vrodenou konštititúciou organizmu, resp. vlastnosťami neuro-endokrínia, ale aj
emocionálne motivačnými činiteľmi, kt. súvisia so vzťahom jedinca k situácii, y kt. sa nachádza. V
tomto zmysle sa rozlišuje motivácia vyvolaná aktiváciou organimzu (zvýšená vnímavosť voči
podnetu, pozornosť a i.) a vrodené vlastnosti neurohumorálnej sústavy, kt. podmieňuje konštitučnú
vzrušivosť, chápanú ako t.
Vlastnosti t. sú relat. stálymi atribúty osobnosti, sú od seba navzájom závislé a tvoria štruktúru, tzv. typ
temperamentu, určitý komplex vlastnosti vzrušivosti a s ním spojených vlastností činnosti, formálne
vlastnostipsychomotoriky 1. hĺbka, resp. intenzita preţívania a jeho trvania; 2. tempo
psychomotorických reakcií, napr. pracovná rýchlosť (pomalosť, jeho rovnomernosť –
nerovnomemosť); 3. silu motorickej reakcie vo výrazových, pracovných a i. pohyboch, kt. vystupuje v
dimenziách sila – slabosť; 4. trvanie psychomotorických reakcií, t. j. ich krátkodobosť – dlhodobosť a
ich doznievanie.
Kretschmer (1967) rozlišuje tzv. psychestéziu (citlivosť – necitlivosť voči podnetom) a psychomobilitu
(všeobecnú pohyblivosť- nepohyblivosť).
Podľa Eliasza (1981) je t. zloţkou systému psychickej regulácie činnosti, kt. je výsledkom súhry
mechanizmov reaktívnosti a osobnosti: rigidným článkom tejto interakcie je reaktivita, jej senzorická
citlivosť a odolnosť voči silným podnetom. Organizmus sa bráni nadmernému poklesu i zvýšeniu
aktivácie na úrovni správania, ale aj na úrovni fyziol. mechanizmov reaktivity. Jestvuje tendencia k
udrţovanii optimálnej úrovne adaptácie (transkačný móde! t).
T. je elementom systému regulácie správania a zúčastňuje sa aj na vzájomných interakciách, je
elementom respqndnentným i operantným. Neurčuje ho len nemenné dedičné programovanie, ale aj
stále interakcie organizmu a prostredia; nie je len výsledkom pôsobenia prostredia na t, ale aj
naopak, pôsobenia t. na prostredie, najmä sociálne. Napr. postoje rodičov voči dieťaťu sú do značnej
miery ovplyvňované vlastnosťami t. dieťaťa. T. je výsledkom interakcie gen. vlôh a vplyvy prostredia.
Ak je dieťa spočiatku príliš vzrušivé, alebo naopak málo, ak sa prejavuje príliš ţivo, alebo príliš malátna,
môţu to rodičia do istej miery korigovať aplikáciou rôznych útlmov, alebo naopak pohnútok („Nebuď
unáhlený!" – „Nebuď taký pohodlný"! ap.). Organizmus a prostredie sú navzájom interagujúce
činitele, preto je správanie výsledkom individuálnych osobitostí, ako aj danej situácie (Endler, 1976).
Existuje individuálna potrreba stimulácia. Reaktivita je jedným z hlavných článkov zloţitého
mechanizmu udrţovania optimálnej stimulácie a zodpovedajúcej optimálnej aktivácie. Optimálna
aktivácia znamená kladné psychické záţitky (pocity „citiť sa dobre―), ako aj vysokú efektívnosť pri
vykonávaní rôznych úloh.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stupnica temperamentov podľa Sheldona (1942)
I.
Viscerotonus
II.
Somatotonus
III.
Cerebrotonus
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I. Viscerotonus
1. Uvoľnenosť v drţaní tela a pohybu
2. Obľuba telesného pohodlia

3. Pomalosť reakcií
4. Obľuba jedla
5. Socializácia výţivy
6. Radosť zo zaţívania
7. Obľuba zdvorilostných ceremónií
8. Sociofília
9. Láskavosť bez rozlišovania
10. Chtivosť náklonností a uznania
11. Zameranosť na druhého
12. Rovnomerné emócie
13. Znášanlivosť
14. Pokojná pohoda
15. Hlboký spánok
16. Nedostatočne vyhranená povaha
17. Ľahké prejavovanie citov, extroverzia
18. Pod vplyvom alkoholu uvoľnenie a druţnosť
19. Potreba iného človeka v období ťaţkostí
20. Orientácia na detstvo a rodinné vzťahy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

II. Somatotonus
Rozhodné drţanie tela a pohybu
Obľuba telesného dobrodruţstva
Energickosť ako charakteristika
Potreba a záľuba v cvičení
Potreba vládnuť, usilovanie sa o moc
Obľuba rizika a nebezpečenstva
Smelé, priame spôsoby
Telesná smelosť, putovania
Dobyvačná agresivita
Psychologická precitlivenosť
Klaustrofóbia
Nedostatok súcitu a taktu
Hrmotnosť
Spartanská ľahostajnosť k bolesti
Obľuba hlučnosti
Nadmerná zrelosť vzhľadu
Horizontálne štiepenie: extroverzia
Pod vplyvom alkoholu sebavedomie a agresivita
V prípade ťaţkostí potreba konať
Orientácia na ciele a činnosť z mladosti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

III. Cerebrotonus
Zadrţovaný postoj a pohyb
Prílišná fyziologiká reaktivita
Prílišná rýchlosť reakcií
Potreba samoty
Prílišné duševné napätie, obozretnosť, úzkosť
Utajovaie citov, kontrola emócií
Nepokojná mimika (očí, tváre)
Sociofóbia
Zdrţanlivé spoločenské styky
Odolnosť voči zvykom, slabá automatizovateľnosť
Agorafóbia

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Nepredvídateľnosť postojov
Tichosť hlasu, strach z robenia hluku
Precitlivenosť na bolesť
Nedostatok spánku, chronická únava
Mladistvá ţivosť spôsobov a vzhľadu
Vertikálne duševné štiepenie: introverzia
Odolnosť voči alkohlu a iným tlmivým látkam
V prípade ťaţkostí potreba samoty
Orientácia na posledné obdobie ţivota

Klasické typy t. (Hippokrates, Galenus) vychádzali z poňatia miešania „telesných štiav" a zahŕňali 4
typy: 1. sangviník (ţivý typ); 2. flegmatik (chladný); 3. melancholik (pasívny); 4. cholerik (prudký).
Ďalšie klasifikácie temperamentu
Davenport (1905) – hyperkinetický, hypokinetický, normálny stav a ich prechody.
Heymans (1908) – 3 skupiny podľa emočného zafarbenia, preţívania a nútenia k činnosti.
Griégerova škála t. – má 3-krát 5 bipolárnych charakteristík správania dieťaťa v beţných situáciách.
Proband na 5-stupňovej stupnici hodnotí pozíciu dieťaťa vzhľadom na jednotlivé póly. Stupnica
diagnostikuje Heymansove typy t.
Strelan, J. (1965) – obsahuje 3-krát 25 charakteristík správania dieťaťa od 6. r. veku v škole a
mimoškolských situáciách, Hodnotí sa intenzita kaţdej charakteristiky na 5-stupňovej škále.
Diagnostikuje neurodynamické osobitosti v poňatí Pavlovovej a Teplovovej školy: excitačná a
inhibičná sila, pohyblivosť a vyrovnanosť.
Thomas a spol. (1965) – 9 kategórií t., definovaných obsahovou analýzou z protokolu správania
malých detí (od 2 – 3-mes,
Mangán a Paisey (1980) – behaviorálny model varšavskej skupiny: vzťah medzi reaktivitou a rônymi
formami vyhľadávania a kontroly podnetov, štýl preferencie, kognitívny štýl, obranné mechanizmy,
odolnosť voči záťaţi, konfliktu atď.
Temparence Society – spoločnosť abstinentov v USA zaloţená r. 1826, súčasná Society for the Study
of Addiction to Alcohol and Other Drugs.
temperantia (remedia) – [l. temperare usporadúvať, utišovať] temperanciá, utišujúce lieky.
temperatura, ae, f. – [l.] teplota.
Temperatura maximalis – max., najvyššia teplota.
Temperatura minima – min., najniţšia teplota.
Temperatura optimalis – optimálna, najvyhovujúcejšia teplota.
temper-tantrum — angl. označenie najčastejších porúch správania detí. Patrí sem: krik, kopanie
okolo seba, problémy s jedením, neposlušnosť, nočné móry, ale aj enuréza, zajakavosť,
obhryzávanie nechtov, cumlanie palca a tiky. Ide o prudké emočné výbuchy ako výraz frustrácie.
Prirodzené býva u detí 2-3-r. ako výraz agresie, zloby, hnevu, vzdoru. Väčšinou u detí rodičov
nadmerne ochraníteľských, starostlivých, ústupčivých.
temperujúce mikroorganizmy – [l. temperare usporadúvať, utišovať] bakteriofágy, kt. neabsolvujú
virulentný cyklus, ale usídľujú sa aj na určitý čas do chromozómov hostiteľa a ako ich súčasť sa
rozmnoţujú.
templát – gen. matrica, šablóna, makromolekula, podľa kt. sa komplementárne syntetizujú iné
makromolekuly, napr. gen. prepis DNA do radu druhov RNA a gen. prenos do polypeptidov

(Potencorco, 1966).
tempor – orgán mentálneho častú „tempu―; má fungovať ako jeden zo subsystémov celej mozgovej
štruktúry.
tempora, um, n. – [l.] spánky , sluchy.
temporalis, e – [l.] temporálny, spánkový.
temporálny syndróm – Gradenigov sy.; syndrómy.
temporofacialis, e – [l.] temporofaciálny, vzťahujúci sa na spánky a tvár.
temporofrontalies, e – [l.] temporofrontálny, vzťahujúci sa na spánky a čelo.
temporomandibularis, e – [1.] temporomandibulárny, vzťahujúci sa na spánky a sánku.
temporooccipitalis, e – [1.] temporookcipitálny, vzťahujúci sa na spánky a záhlavie.
temporoparietalis, e – [L] temporoparietálny, vzťahujúci sa na spánky a temeno.
tempus, oris, n. – [l.] 1. čas; 2. spánok, slucha.
ten. – farm. skr. tenuis riedky, zriedený, tenký
ten/o- – prvá časť zloţených slov z g. tenon šľacha.
tenacitas, atis, f. – [l.] tenacita; 1. tvrdošijnosť, neústupnosť, v mikrobiol. napr. rezistencia, resp.
schopnosť mikróba fixovať a udrţovať sa; 2. psychol. schopnosť udrţovať
pozornosť na objekt.
tenaculum, i, n. – [1.] tenakl, drţadlo.
tenaldín
–
thenal(i)dinum,
1-metyl-N-fenyl-N-(2-tienylmetyl)-4-piperidínamín,
C17H22N2S, Mr 386,46; tartrát sa pouţíva ako antihistaminikum, antipruriginózum
®
(Sandostene ).
tenalgia, ae, f. – [ten- + g. algos bolesť] bolesť šľachy.
Tenalgia crepitans – tendovagínitis crepitans.
tenar – [g. thenar dlaň] vyvýšená časť na palcovej strane dlane. Obsahuje svaly
dôleţité pre pohyb palca; por. hypotenar
tenardit – bezvodý síran sodný Na2SO4. Je to biely práškovitý minerál, po rozpustení vo vode
vykryštalizuje s 10 molekulami vody (mirabilit). T. sa vyskytuje v soľných jazerých a izolovaných
morských zátokach. Pouţíva sa vo farbiarstve, v chladiarenskom a sklárskom priemysle. Dobýva sa v
Kaspickom mori.
®
Tenaxum tbl. – Rilmenidini dihydrogenophosphas 1,54 mg (zodpovedá 1 mg rilmenidínu);
antihypertenzívum.
Tenckhoffov katéter – špeciálny trvalý plastový katéter na peritoneálnu dialýzu, kt. sa fixuje v
brušnej dutine.
tend/in/o- – prvá časť zloţených slov z 1. tendo šľacha.
tendencia – [1. tendo, ere usilovať sa, smerovať] l. L smer snaţenia; 2. náchylnosť, sklony; rozoznávajú sa vrodené (inštinkty a i.), získané, príp. vypestované počas ţivota (umelecké sklony); trend.
Centrálna tendencia – v psychol. sklon vyšetrovaných osôb voliť v dotazníkoch stredné hodnoty škál,
tým sa vyhnúť riziku ,,zlej" odpovede, zlyhaniu, konfliktu ap.; odstraňuje sa nepárnou alebo slovnou
škálou; príp. inštrukciou (stred znamená nerozhodnosť a i.).
tendineus, a, um – [l. tendo šľacha] šľachový.

tendinitis, itidis, f. – [tendin- + -itis zápal] tendinitída, zápal šľachy.
Tendinitis axiílaris calcarea – postihnutie šľachy m. supraspinatus so sek. postihnutím bursa subdeltoidea.
tendinosis, is, f. – [l. tendo šľacha + -osis stav] degeneratívne zmeny v oblasti spojenia šliach a
kostí.
tendinosus, a, um – [l. tendo šľacha] šľachovitý, bohatý na šľachy.
tendinotutura, ae, f. – [l. tendo šľacha + l. sutura šev] tendinosutúra, zošitie šľachy.
tendo, inis, m. – [l. tendere napínať] šľacha.
Tendo calcaneus Achillis – patová šľacha, Achillova päta. T. m. tricipitis surae - šľacha trojhlavého svalu
lýtka.
tendolysis, is, f. – [tendo- + g. lysis uvoľnenie] tendolýza, uvoľnenie zrastov medzi šľachou a okolitým
tkanivom s cieľom zlepšiť kĺzavých vlastností šľachy.
tendomucoidum, i, n. – [tendo- + l. mucus hlien + g. eidos podoba] tendomukoid.
tendojmukoid – [tendomucoidum] zloţitá bielkovina, gykoproteid, kt. sa nachádza v šľachách a
väzoch.
tendomyopathia, ae, f. - [tendo- + g. mýs-myos sval + g. pathos choroba] tendomyopatia,
fíbromyalgia.
tendopathia, ae, f. – [tendo- + g. pathos choroba] tendopatia, inzercná tendopatia, degeneratívne
zmeny na Šľachovom úpone a odstupe; napr. epikondylitída.
tendoplastica, ae, f. – [tendo- + g. techné (platiké) tvárne umenie] tendoplastika, transplantácia
šľachy.
tendosynovitis, itidis, f. – [tendo- + l. synovialis mazotvorná vrstva + -itis zápal] tendosynovitída, zápal
Šľachovej pošvy. Ide o serózny zápal šľachového puzdra, najčastejšie reumatickej etiológie, príp, z
preťaţenia. Na ohyboch šliach v kostných ţľaboch vzniká mikrotraumatický zápai (na šľachách
abduktorov palca, v oblasti zápästia – de Quervainova choroba). Následkom tlaku šľacha pod
retinakulami šliach flexorov v oblasti metakarpofalangových klbov zhrubne a puzdro sa retrahuje, takţe
je sťaţený skíz šľachy. Keď sa prekáţka silou neprekoná, prst sa náhle, skokom vystrie (skákavé,
lúpavé, prsty); ide o tzv. t. stenotisans flexorum digiti. Špeciálnou plastickou formou t je paratendinitis.
Fibrózne zmeny vyvolávajú pri pohyboch vŕzganie ako pri chôdzi po snehu. Vzniká preťaţovaním
šliach mm. tibiales, fibulares, extensior carpi a šliach prstov - t. crepitans. Produktívny zápal riedkeho
väziva okolo patovej kosti (Achillovej) šľachy sa označuje ako peritendinitis Achillea. Prechodom z
okolia vzniká t purulenta.
Dg. ~ stanovuje sa na základe klin. vyšetrenia: citlivosť na tlak, pri funkcii, oslabenie funkcie svalu. Pri
paratendinitíde je typický šelest, pri stenotizujúcej tendovaginitíde lúpanie po prekonaní odporu, t.
purulenta sa prejaví príznakmi akút. zápalu so spontánnou bolestivosťou v pokoji i pri pohybe so značnou
tlakovou citlivosťou a horúčkami, zriedka hmatateľnou fluktuáciou zakrytou opuchom v okolí.
Dfdg. – treba odlíšiť t. tuberculosa: máva chron. priebeh, často s postupným vyklenutím puzdra,
fluktuáciou a málo vyvinutými zápalovými prejavmi a bolesťou, v puzdre sú často hmatateľné
corpora oryzoidea (fibrínové ,,ryţové" zrnká).
Th. – imobilizácia na 3 týţd., kamforichtyolová masť, lokálne inj. kortikoidov, obklady, neskôrfýz. th.,
diatermia a opatrné zaťaţenie. V prípade neúspechu pri stenozujúcej forme je indikovaná discízía
retinákula. Purulentná forma vyţaduje hospitalizáciu, akút. incízie, antibiotiká a imobilizáciu; rýchlo
nastáva sekvestrácia šľachy s ťaţkými následkami. T. z preťaţenia často recidivuje.

tendotom ia, ae, f. – [tendo- + g. t orné rez] tendotómia, preťatie šľachy.
tendovaginitis, itidis, f. – [tendo- +1. vagína pošva + -itis zápal] tendovaginitída, zápal šľachovej
pošvy.
Tendovagintis crepitans – tenalgia crepitans, zápal šľachovej pošvy s vŕzganými zvukmi, vzniká
po preťaţení alebo tupom úraze.
Tendovagintis hypertrophicans – uzlovité zdurenia šliach extenzorov na predlaktí pri paréze n.
radialis, tzv. kŕč klaviristov.
Tendovagintis purulenta – hnisavý zápal šľachovej pošvy, panaritium tendinosum,
Tendovagintis stenosans – bolestivá choroba ručných šliach, najmä m. extensor pollicis brevis a m.
abductor pollicis longus, príp. s fenoménom zaklapnutia (Schnapphänomen).
tenectomia, ae, f. – [tendo- + g. ektomé odstrániť] tenektó-mia, vybratie časti šľachy.
tenesmus, i, m. – [g. teneismos napäté brucho] tenezmus, bolestivé nutkanie.
Tenesmus alvi – bolestivé nutkanie na stolicu bez vylúčenia črevného obsahu, podmienené kŕčom
sfinkterov pri zápalovom dráţdení, zápale močového mechúra, proktitíde, dyzentérii atď.
Tenesmus ani – t. alvi.
Tenesmus rectalis – rektálny tenezmus, bolestivé nutkanie na stolicu. T. vesicae - bolestivé
nutkanie na moč podmienené kŕčom svaloviny mechúra pri cystitíde.
ténia →Taenia.
teniáza – [taeniasis] črevná choroba vyvolaná pásomnicami. Najčastejšou pásomnicou u nás je
pásomnica dlhá (Taenia saginata) je rozšírená po celom svete. Meria 3 – 8 m. Na hlavičke (skolex)
má 4 prísavky. Zrelé články dosahujú veľkosť 16 – 20 × 5 – 7 mm. Človek sa nakazí konzumovaním
surového alebo nedostatočne tepelne spracovaného hovädzieho mäsa, v kt. sa nachádzajú larvy
pásomnice (Cysticercus bovis). Larvy sa vyskytujú len v dobytku (v celom kostrovom svalstve,
najmä ţuvacom), nie u človeka.
Menej častá je pásomnica obyčajná (Taenia solium), dlhá aţ 2 – 3 m. Na skolexe má okrem
prísaviek aj veniec háčikov. Zrelé články vychádzajú z čreva stolicou, ale aj samovoľne, sú o niečo
dlhšie ako články pásomnice dlhej a majú aj menej rozvetvenú maternicu. Taenia solium sa
vyskytuje kozmopolitne, k hlavným endemickým oblastiam patrí vých. Európa, Čína, Madagaskar,
juţ. Afrika, Mexiko po Juţ. Ameriku. Prechodným hostiteľom je ošípaná, kt. hltá výkaly človeka s
poslednými článkami parazita. Človek sa nakazí konzumovaním surového alebo nedostatočne
tepelne spracovaného bravčového mäsa, v kt. sú larvy pásomnice (Cysticercus cellulosae). Larvy
sa nachádzajú najmä v kostrovom svalstve, pečeni, pľúcach a mozgu. Človek môţe byť aj nosičom
lariev, teda medzi hostiteľom i koncovým hostiteľom.
Najdlhšou a najnebezpečnejšou pásomnicou je škárovec široký (Diphyllo-botríumlatum, syn.
Bothňocephaius latus), kt. meria aţ 10 m a na skolexe nemá prísavky. ale prísavnú ryhu, tzv. botriu. U
nás je zriedkavý. Jeho medzi-hostiteľmi sú vodné kôrovce a ryby.
Jednohostiteľská a podstatne menšia je Hyrnenolepis nana, kt. je pomerne častá u detí v detských
kolektívoch, ale vyskytuje sa aj u dospelých. Meria len 3 – 8 cm, má malý skolex so 4 prísavkami a
venčekom háčikov; šírka člínkoy je väčšia ako ich dĺţka. Parazituje v myšiach, potkanoch a krysách a
prenáša sa vajíčkami.
Klin. obraz – pásomnice ţijú prichytené na stene tenkého čreva a často sa ich prítomnosť ani klin.
neprejavuje. Najčastejšími prejavmi sú bolesti brucha, tlak v oblasti ţalúdka a čriev, nauzea a
vracanie, nechuť do jedenia, niekedy alergické prejavy. Pri difylobotriáze je častá megaioblastická

anémia. Nákaza vajíčkami T. solium vyvoláva cysticerkózu (u nás zriedkavú), pri kt. z tenkého čreva
vychádza z vajíčka larva (onkosféra). Larvy sa prevŕtavajú stenou čreva do krvných alebo lymfatických
ciev a usídlia sa v rôznych orgánoch, najmä oku, kde vzniká exoftaimus, iritída, konjunktivitída a často
aj strata zraku. Cysticerky sa môţu vyvinúť aj v mozgu, svalstve a podkoţnom tkanive.
Dg. – dokazuje sa nálezom celých článkov pásomnice v stolici. Najčastejšie sa zisťujú pri
difylobotriázie a hymenolepidóze. Dg. cysticerkózy sa opiera o dôkaz protilátok pomocou
precipitačnej, komplementfixačnej, hemaglutinačnej a i. sérol. reakcií.
Th. – liekom voľby sú niklozamidové soli (Radeverm, Taenifungin, Yomesan), kt. sa podávajú
jednorazovo p. o. Dospelým a deťom > 6-r. sa podávajú 2 g, 2 – 6 r. 1 g a menším deťom 1 g.
Osvedčil sa aj prazikvantel v jednorazovej dávke 0,5 – 0,6 g Zriedka sa podáva atebrín a akranil (1 g p.
o. alebo v rozt. sondou zavedenou do tenkého čreva) s prípravou: deň pred podaním lieku sa podáva
tekutá strava, večer laxatívum, napr. 30 g Glaubergovej soli v 1/4 I teplej vody a 2 h po podaní lieku
salinické preháňadlo. Obidva lieky sú toxické a podávali len v prípade neúčinnosti iných anthelmintík.
tenidap – 5-chlór-2,3-dihyd-ro-2-oxo-3 -(2-tienylkarbonyl)-1H-indol-1-karboxamid, C14H9CIN2O3S, Mr
®
320,75; inhibítor 5-lipoxygenázy a interleukinu-1 (CP-66248 ).
Tenidap

teniloxazín – 2-[[2-(2-tienylmetyl)fe-noxy]metyl]morfolín, C16H19NO2S, Mr 289,39; antidepresívum, analóg
®
viloxazínu (maleát C20H23NO2S, sufoxazín – Metatone ).

Teniloxazín

tenipozid – [5R-[5,5a,8a, 9(R*)]]-5,8,8a9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimetoxyfenyl)-9-[[4,6-O-(2tienylmetylen)--D-glukopyranozyl]-oxy]furo[3',4':6,7]nafto-[2?3-d]-l,3-dioxol-6(5H)-ón,
C32H32O13S,
Mr
656,67; polosyntetický derivát podofylotoxínu,
®
®
®
antineoplastikum (ETP , NSC 122819 , VM-26 ,
®
®
Vehem , Vumon ).

Tenipozid

tenisová päta – angl. black heel, syn. basketbalová päta, intrakóriový hematóm podmienený
opakovanými mikrotraumami pri niekt. športoch (tenis, basktebal ap.).
tenisový lakeť– nespr. epicondylitis humeri radialis, epicondylitis, lézia šľachových úponov. Je to
častá ortopedická afekcia, na patogenéze kt. sa zúčastňuje aj psychosoeiálny stres ako vyvolávajúci
element. Histol. podkladom je väčšinou celková bolestivá prestavba šľachových úponov; zápalové
zmeny nebývajú prítomné. Bolestivé poruchy niekedy vyvoláva neobvyklá manuálna činnosť,
nezriedka sa však nezistí zrejmá vonkajšia príčina. Trpia nimi mnohí pacienti s fibromyalgiou a

somatoformnými bolestivými afekciami.
Dg. – inšpekcia väčšinou nevykazuje nápadnejšie zmeny. Treba pátrať po bolestivých bodov a
vyšetriť bolestivosť pohybov vrátane provokačných testov – pronácia a extenzia ruky proti odporu). Dg.
sa stanovuje vylúčením iných príčin bolesti. Obdobná je dg. korešpondujúcich chorôb Achillovej a
patelovej šľachy, ako aj rotátorovej manţety.
Th. – nesteroidové antiflogistiká a fyz. th. nebývajú účinné, aj keď sa obyčajne ordinujú. Inj.
kortikoidov môţe spočiatku zmierniť bolesti, aj keď to nebýva pravidlom. V akút. štádiu uľavuje
apliká-cika chladu (ľadu), v chro. štádiu aplikácia tepla. Elektroterapia a aplikácia ultrazvuku
nevykazujú jednoznačné výsledky. Stav trvá mesiace aţ roky a spontánne ustupuje. Niekedy sa
osvedčuje kineziterapia, kt. spočíva v excentrických zaťaţeniach a strečingu (Dehnubungen). Dôleţité
je tu správne dávkovanie. Len malá časť epikondylopatií prechádza do chron. štádia. Z ortopedických
operačných metód sa vykonáva kombinácia „Einkerbung" extenzorovej platničky a deperiostizácia
epikondylu (operácia podľa Hohmanna), ako aj denervácia podľa Wilhelma. Priaznivé výsledky sa
dosahujú v 70-90 %, treba tu však rátať aj so spontánnym hojením. Niekt. autori odporúčajú
akupunktúru, kt. môţe dočasne zmierniť bolesti, efekt však netrvá dlhšie ako 24 h a jej výsledky
neboli potvrdené v kontrolovaných štúdiách.
téniumklozylát

–

thenium

closylate, soľ J fenoxyetyl-tiofenmetánamínia s kys. 4chlórbenzénsulfónovou (1:1), C21H24CINO4S2, Mr 454,02;
®
®
®
anthelmintikum (611C55 , Bancaris , Canopar ).
Téniumklozylát

tenký – l. tenuis.
tenodesis, is, f. – [teno- + g. desis viazanie] teniodéza, operácia, pri kt. sa fixujú šľachy ochrnutých
svalov na väzy ich pripojením pod okosticou ku kosti, najmä na hornej končatine; obmedzí sa alebo
úplne zabráni pohybom kíbu; na dolnej končatine je vhodnejšia artrodéza.
tenodynia, ae, f. – [teno- + g. odyné bolesť] šľachová bolesť.
tenon, ontis, m. - [g.] šľacha.
tenonecromia, ae, f. – [tenon + g. ektomé odstrániť] tenoektómia, vybratie časti šľachy.
®

Tenoloc 200 tbl. obd. (Léčiva) – Celiprololi hydrochloridum 200 mg v 1 poťahovanej tbl. betalytikum,
antihypertenzívum, kardiakum.
tenonitis, itidis, f. – [tenon + -itis zápal] tenonitída, zápal šľachy.
tenonitrozol

–

JV-(5-nitro-2-tiazolyl)-2-tiofénkarboxamid,
C8H5N3O3S2,
Mr 255,28;
®
antiprotozoikum účinné proti trichomonáde), antimykotikum (TC 109 ,
®
®
Afričan , Moniflagon ).
Tenonitrozol

Tenonov priestor – [Tenon, Jacques R, 1724 – 1816, paríţsky oftalmológ] spatium episclerale
(intervaginale), priestor medzi vagina bulbi a sklérou.
Tenonovo puzdro – [Tenon, Jacques R, 1724 – 1816, paríţsky oftalmológ] vagina bulbi; väzivové
puzdro bulbu.
tenontodynia, ae, f. – [tenont- + g. odyné bolesť] tenontodýnia, šľachová bolesť.
®

Tenoretic tbl. flm. (AstraZeneca) – Atenololum 100 mg + Chlorthalidonum 25 mg v 1 poťahovanej

tbl.; antihypertenzívum.
®

Tenorinin inj. a Tenoraiin 50 a 100 tbl. (AstraZeneca) – Atenololum 5 mg v 10 ml inj. rozt., resp. 50
alebo 100 mg v 1 poťahovanej tbl.; betalytikum, antihypertenzívum, antiischemikum. Pouţíva sa v th.
akút. infarktu myokardu do 12 min od začiatku bolestí a arytmií v pomalej i. v. infúzii (1 mg/min), po 15
min 50 mg p. o.
tenorrhaphia, ae, f. – [teno- + g. rhafé šev] tenontorafía, dýnia, šľachová bolesť.
tenostosis, is, f. – [ten- + g. osteon škosť + -osis stav] tenostóza, skostnatenie šľachy.
tenosynovitis, itidis, f. – [teno- + synovitis] tendovaginitís.
tenotomia, ae, f. – [teno- + g. tomé rez] preťatie šľachy, napr. achillotómia.
tenoxikam

–

1,1-dioxid
4-hydroxy-2-metyl-N-1-pyridinyl-2H-tienol[2,3,-e]-1,2-tiazín-3karboxamid, C 13H11N3O4S2, Mr
337,37; antiflogistikum,
®
®
®
®
®
analgetikum (Ro 12-0068 , Liman , Mobiflex , Tilatil , Tilcotil ).
Pouţíva sa ako súčasť komplexnej th. akút. zlyhania perfúzie v
ţivotne dôleţitých orgánoch, najmä obličiek a na profylaxiu reaktívnej vazokonstrikcie v splanchnickej oblasti pri centralizácii a
redistribúcii krvi.

Tenoxikam

TENS – skr. transcutaneous electric nerve stimulation transkutánna elektr. stimulácia nervov; →bolesť.
®

Tensamin inj. (Léčiva) – Dopamini hydrochloridum 40 mg v 1 ml inj. rozt.; sympatikomimetikum.
tensio, onis, f. – [l.] →tenzia.
®

Tensiomin 12,5; 25 a 50 mg tbl. (Egis Pharmaeeuticals Ltd., Budapešť) – Captoprilum 125; 25
alebo 50 mg v 1 tbl.; inhibítor ACE, vazodilatans, antihypertenzívum.
tension headaehe – angl. tenzná →cefalea.
tensor, oris, m. (musculus) – [l.] tenzor, napínač.
®

Tenstaten cps. (Ipsen, Paríţ) – Cicletanini hydrochloridum 50 mhg v 1 cps.; antihypertenzívum,
diuretikum.
tensus, a, um – [l.] napätý.
Tentaculata – chytadlovce. Morské červy ţijúce na predmetoch vo vode. Tvoria kolónie. Telo je v rúrke, z
kt. vyčnievajú zatiahnuteľné chytadlá. Známych je vyše 1000 druhov. Iba machovkky (Bryozoa) ţijú v
sladkých vodách, ostatné ch. v mori.™
tentamen, inis, f. — [l.] pokus, skúšanie.
Tentamen homicidii – pokus o vraţdu.
Tentamen infanticidi - pokus o vraţdu dieťaťa.
Tentamen reviviscendi - pokus o oţivenie.
Tentamen suicidii – pokus o samovraţdu.
Tenthredinoidea – piliarky. Nadčeľaď blanokrídleho hmyzu. Hruď s prvým článkom brušká sa
pripájajú na 2. bruškový článok celou šírkou. Larvy majú obyčajne húsenicovitý tvar a okrem 3 párov
pravých článkovaných nôh majú na bruškových článkoch kuţeľovitré nečlánkované panôţky. Ţijú
voľne na listoch alebo v dreve, ţivia sa rastlinnou potravou, preto niekedy škodia na lesných
drevinách. Samičky majú šabľovité kladielka, kt. narezávajú listy a do rán kladú vajíčka. Známy druh
je kyjačkovka brezová (Cimbex femorata), tmavohnedo a ţltkavo sfarbená, s pomerne krátkymi
kyjakovitými tykadlami a svetloţltými nohami, kt. stehná sú mierne rozšírené. Ţltozelené húsenice ţerú

listy briez, na kt. sa začiatkom leta vyskytuje aj imágo.
tentigo, inis, f. – [I.] zastar. výraz pre chlipnosť, smilstvo.
Tentigo prava – zastar. výraz pre syfilis.
Tentigo venerea – zastar. výraz pre satyriázu.
tentorium, i, n. – [l.] tentórium, šiator.
Tentorium cerebelli – mozočkový šiator, väzivová blana, list tvrdej mozgovej pleny, kt. oddeľuje
mozoček od záhlavných lalokov mozgu.
Obr. Tentorium cerebelli (25, list tvrdej mozgovej pleny
rozopnutý medzi mozočkom od hornej hrany skalnej kosti
k sinus transversus; nesie záhlavné laloky hemisfér
koncového mozgu); 24 – falx cerebri (kosákovitá časť
tvrdej mozgovej pleny v strednej čiare, kt. zasahuje od
lebkovej klenby do fissura longitudinalis cerebri); 26 –
incisura tentorii (otvor v tentorium cerebelli pre prestup
mozgového kmeňa); 27 – falx cerebelli (malý kosákovitý
list dura mater zasahujúci medzi obidve hemisféry
mozočka); 28 – diaphragma sellae (28, malý list tvrdej
pleny, rozopnutý medzi procesussys clinouidei anteriores
a posteriores, nad hypofýzou). 29 – cavitas trigeminalis
(cavum trigeminale, priestor v dura mater pri hrote skalnej kosti, kt. obklopuje ganglion trigeminale)

tenuis, e – [l.] tenký, jemný.
tenuitas, atis, f. – [l. tenuis tenký] tenkosť, slabosť.
,

tenyldiamím – syn. detylandiamín; N,N-dimetyl –N-pyridinyl-N (3-tienyImetyl)-1,2-etándiamín, C14H19N3S,
Mr 261,36; hydrochlorid C14H20CIN3S – pouţíva sa ako antihistaminkum (WIN®
®
®
2848 , Tenfadil , Thenfadil ).
Tenyldiamín

tenzia – [l. tensio] tlak, →napätie; por. →tonus. Vo fyziol. ide o silu, kt. vzniká napr. kontrakciou svalu.
Zvýšená t. →hypertenzia; zníţená t. →hypotenzia.
nepríjemný pocit vnútorného napätia, tlaku nepokoja, emocionálny stav, kt. sa vyskytuje v
situácii konfliktu, stresu a frustrácie, ohrozenia alebo strachu; jedinca ochromuje alebo aktivizuje k
odstráneniu t.
V psychol.

V pavlovovskej terminológii útlmový typ t. je spôsobom mobilizáciou psychických síl tak vysokého
stupňa, ţe vedie k pasivite, ľahostajnosti, neschopnosti vykonávať nacvičené úkony; vzrušený typ t. sa
prejavuje zrýchleným myslením, mnohovravnosťou, povrchným hodnotením situácie, presúvaním
pozornosti, pohybovým nepokojom, nepresnými pohybmi, podráţdenosťou, prchkosťou, príp. trasom
hlasu a rúk.
teobromín – theobrominum; 3,7-dihydro-3,7-dimetyl-lH-purín-2,6-dión; 3,7-dimetykantín, C 7H8N4O2,
Mr 180,17; hlavný alkaloid kakaových bôbov. Nachádza sa aj v kolových
orechoch a čaji. Obyčajne sa extrahuje zo slupky kakaových bôbov, kt.
obsahujú 0,7 – 1,2 %; diuretikum, bronchodilatans, kardiotonikum, stímulans

®

®

®

myokardu, vazodilatans (kalciumsalicylát – Calcium Diuretin ', Calcotheobromine , Theocal ,
®
®
®
®
®
Theocalcin , Theosol ; octan sodný – Agurín , Thesodate ; salicylát sodný – Diuretin ).
Teobromín

teocentrizmus – umiestenie Boha do stredu sveta, ako najvyššiu osobnosť.
teodícea – [theodicea] „ospravedlňovanie Boha" proti námietkam, kt. sa voči nemu vznášali kvôli
nezmernému morálnemu zlu vo svete (výraz pochádza od Leibniza: „Essais de Théodicée, 1710).
Kresťanstvo neuznáva dualizmus (manicheizmus), podľa kt. je zlo odvodené od inej prapodstaty,
nezávislej od Boha, Schellingo v predpoklad, ţe v jednom Bohu je prarozštiepenie na jasný, dobrý a
temný, zlý princíp, ani Leibnizov metafyzický optimizmus, podľa kt. je súčasný svet najlepší moţný a
zlo v úhrne, kt. napriek tomu na svete jestvuje, je najmenšou moţnou sumou zla. Podľa kresťanstva
Boh ostáva vo voľbe moţných svetov slobodný; nie je nútený stvoriť najlepší moţný svet, taký
dokonca ani nejestvuje, pretoţe Boţia všemohúcnosť dokáţe vţdy stvoriť svet ako celkový poriadok
prevaţne dobrý, t. j. ţe kaţdé zlo, kt sa v ňom nachádza, má svoje ospravedlnenie vo vyššom dobre,
ktorému slúţi. Riešenie je moţné len za predpokladu viery v Boha a konečné víťazstvo dobra: Boh
akokoľvek nám ostávajú jeho cesty v jednotlivostiach skryté, vo svojej moci, múdrosti a dobrote predsa
nakoniec všetko utrpenie a zlo obráti na dobro. Boh iste nemôţe chcieť zlo ako cieľ. Fyzické zlo môţe
pritom Boh chcieť ako prostriedok na dosiahnutie vyšších cieľov, kým mravné zlo chcieť nemôţe,
môţe ho len pripúšťať, t. j. nabráni mu, hoci ho vo svojej prozreteľnosti predvída a má vo svojej
všemohúcnosti moc mu zabrániť. Keby všetkému zlu zabránil, bola by jeho sloboda nedôstojným
spôsobom obmedzená a mnohé hodnoty by boli vopred vylúčené (ľútosť, odpoustenie, vykúpenie
viny). Práve v tom, spočíva víťazstvo dobra, ţe Boh vie aj najhoršie zlo riadiť k dobrému.
teofágia – obrad jedenia skutočného (zviera) alebo symbolického tela svojho boha.
teofibrát – theofíbrate, syn. etofylínklofibrát; 2-(1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimetyl-2,6-dioxo-7H-purín-7yl)etylester kys. 2-(4-chlórfenoxy)-2-metylpropánovej, C19H21CIN4O5, Mr 420,86; derivát kys. klofibrovej s
antilipemiekým,
antitrombotickým
a
antiagregačným
účinkom
na
trombocyty,
antihyperlipoproteinemikum (ML-1024®, Duolip®).
Teofibrát

teofóbia – [theophobia] chorobný strach z Boţej odplaty za
spáchané alebo domnelé hriechy.
teofylín – theophyllinum, syn. teocín; 3,7-dihydro-l,3dimetyl-1H-purfa-2,6-dión;
1,3dimetykantín, C7H8N4O2, Mr 180,17;
metylxantínový
derivát,
inhibítor
fosfodiesterázy, bronchodilatans. T.
zvyšuje koncentráciu cAMP, zniţuje
tvorbu a uvoľňovanie histamínu,
leukotriénov a prostaglandínov. Má
výrazný bronchodilačný a mierny
diuretický účinok. Zvyšuje kontraktilitu
myokardu, dilatuje hladkú svalovinu
GIT a ţlčových ciest. V malom mnoţstve
sa nachádza v čaji.
Teofylín

Indikácie – reverzibiiná obštrukcia dýchacích ciest, nočná dýchavica, ťaţký akút. astmatický záchvat.
Kontraindikácie – ťaţká hepatopatia, epilepsia, hypertyreóza, srdcové choroby so sklonom k
arytmiám.
Neţiaduce účinky – tachykardia, palpitácia, tachyarytmie, ťaţkosti zo strany GIT (nauzea, vracanie),
bolesti hlavy, nepokoj, kŕče.

Interakcie – účinok teofylínu zvyšuje alopurinol, ciklosporín, cimetidín, niekt. makrolidové antibiotiká,
perorálne antikoncepčné prostriedky, očkovanie chrípkovou vakcínou; účinok teofylínu zniţujú
barbituráty, fenytoín a rimfampicín; súčasná halotánová anestézia zvyšuje riziko srdcových arytmií; blokátory antagonizujú bron-chodilatačný účinok teofylínu; efedrín a sympatikomimetiká zvyšujú
toxickosť teofylínu; teofylín potencuje účinok diuretík a zniţuje účinok kumarínových antikoagulancií.
®

®

®

Prípravky – Accurbron , Aerobin , Afonilum SR 250 a 37S mg cps. (deťom < 6-r. < 60 kg tel. hm. 2-3
®
®
®
tob. vjednej dennej dávke; > 60 kg tel. hm. 1 tob. raz/d.); Armophylline , Bilordyl , Broncho-retard ,
®
®
®
®
®
®
®
Bronkodyl , Cetraphylline Duraphyl , Duraphyllin , Diffumal , Elixycon , Euphylline LA ,
®
Euphylong minor cps. ret. (deťom > 6-r. a dospelým < 60 kg tel. hm. sa podávajú 2 ~ 3 tob. á 275
®
mg v jedinej dennej dávke), Euphylong retard cps. ret. (dospelým > 60 kg tel. hm. sa podáva 1 tob.
®
®
®
®
®
á 375 mq razd/d), LaBID , Labophyllline , Lasma , Physpan, Pro-Vent , Pulmi-Dur , Pulmo®
®
®
®
®
®
®
Timelets , Respbid , Rona-Phyllin ', Sabidal , Slo-Phyllin , Solosin , Spophyllin retard 100 mg tbl.
(deťom < 30 kg tel. hm. sa podáva 15 – 20 mg/kg/d v 3 čiastkových dávkach), Spophyllin retard 250
®
mg (dávkovanie je prísne individuálne, dospelým a deťom > 30 kg tel. hm. sa podáva 1 tbl. á 250
mg 2-krát/d, večernú dávku moţno v prípade potreby zvýšiť o 1/2, príp. aţ na 2-násobok; deťom < 30 kg
®
®
®
tel. hm. sa podáva 15-20 mg/kg/d v 3 čiastkových dávkach po 12 h), Sustaire , Teobid , Teotard
cps. ret. (500 mg 2-krát/d, deťom s tel. hm. 20 – 40 kg sa podáva 350 mg 2-krát/d, u dospelých sa nemá
®
®
®
®
prekročiť dávka 15 mg/kg/d, u detí 20 mg/kg/d), Tesona , Theal Tabl , Theocap . Theoclar ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Theocontin , Theo-Dur , Theo-Grad , Theo-Chron , Theolair , Theophyl-SR , Theolix , Theopius ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Theosol , Theostat , Theovent , Uni-Dur , Unifyl , Uniphyl , Uniphyllin , Xantium .
®

Dietanolamín – Adisné (1 mól t. + 1 alebo 2 móly dietabnolamínu (+ 1 H2O), zodpovedá 40 – 57
% t.
®

®

Etanolamín C9H15N5O3 – Monotheamin , Theamin .
®
®
®
®
®
Glycinát sodný – Biophylline , Englate , Glytheonate , Nuellin , Panphylline .
®

®

Izopropylamín C10H17N8O3 – Oxyphyllin , Theopropanol .
®

®

Octan sodný – Theocin Soluble , Acet-Theocin Sodium .
teogónia – [theogonia] súčasť polyteistickej viery v príbuzenské vzťahy bohov, napr. v g. mytológii.
teológia – [theologia] veda o Bohu. T. sa opiera o prirodzenú poznávaciu schopnosť človeka (theologia
naturalis, filozofická t., →teodícea, telogika). Je onou časťou metafyziky, kt. skúma →súcno čo do
jeho najhlbšej príčiny, kt. je za hranicou všetkej skúseností. Jej predmetom je Boh: jeho existencia,
bytnosť (podstata) a pôsobenie. Moţnosť prirodzenej t. ako vedy je zaloţená na tom, ţe môţeme
Boţiu existenciu poznať, robiť o nej pojmové výpovede a posudzovať ich pravdivostnú hodnotu. Vedu
o Bohu nesprostredkuje yedenie'v takom zmysle ako napr. empirické vedy o predmetoch skúsenosti a
pojmové výpovedi o Bohu nesprostredkujú úplne primeranú, ale len analogickú znalosť jeho bytnosti.
Súd prirodzenej t. ovládajú 2 zásady: 1. čo náleţí súcnu ako takému, prislúcha aj Bohu, hoci iným
spôsobom; 2. čo prislúcha kontingentne jestvujúcemu ako kontingentnému, treba u Boha popierať
(negat. t; T. Akvinský. o Bohu vieme skôr to čo nieje ako to čo je).
Nadprirodzená t (t. zjavenia), zakladá svoje výpovede v poslednej inštancii na nadprirodzenom
zjavení, kt. vzišlo od Boha. Jeho úlohou je dokázať pravdu zjavenia, pretoţe má aj kategoriálnu
dejinnú stránku, prístupnú historicko-filozofickému skúmaniu (funamentálna t.), na druhej strane vyzdvihnúť obsah zjavení z prameňov (pozit. t.) a pojmovo a vedecky ich vysvetliť (špekulatívna t.,
dogmatika). Predmetom nadprirodzenej t. je Boh nie ako pôvodca prírody, ako ako Boh spásy.
Dôkaz existencie Boha – o duchovnom prazáklade sveta uzudzovali ľudia od pradávna na základe
pozorovania usporiadanosti prírody. Podnety k tomuto „teleologickému dôkazu existencie Boha"
nachádzame uţ u Anaxagora, potom u Platóna, stoikov, Cicera. Platónovo učenie o ideách
obsahuje zákl. myšlienky tzv. stupňového dôkazu: rozmanito odstupňovaná krása a dobrota sveta

skúsenosti dokazuje, ţe sú krásne a dobré „účastenstvom", čo ako prazáklad a vzor predpokladá
nemennú čistú krásu a dobrotu samu. Tieto myšlienky ovplyvnili Augustína a Anselma a
prostredníctvom nich Tomáša Akvinského a scholastiku.
Aristoteles vo svojom kineziologickom dôkaze existencie Boha z miestneho pohybu telies, najmä
nebeských, a vyvodzuje z nich prvého hýbateľa, kt. pretoţe hýbe sám ako cieľ, ostáva nepohnutý.
Tomáš ukazuje, ţe je nevyhnutné prijať Boha s jeho nemennosťami i ako pôsobiaci princíp.; pohyb
pokladá za prechod od potencie k aktu. U Cicera a kresťanských stredovekých apologétov
nachádzame zákl. myšlienky dôkazu existencie Boha zo zhodného presvedčenia národov (historický,
resp. etnologický dôkaz).
Augustínov dôkaz z nezmeniteľnosti pravdy, kt. predpokladá prvú, subsistu-júcu pravdu, našiel rôzne
výklady. Jeho interpretácia ako „ideologický dôkaz", t. j. ako úsudku z čistých platností na ich bytný
základ sa zdá menej pravdepodobná; k Bohu dôjdeme skôr ako k svetlu, kt. osvecuje nášho ducha, k
subsistujúcej pravde ako prazákladu a praobrazu všetkého pravdivého v tomto svete.
Anselm z Canterbury sa pokúsil ako prvý dokázať existenciu Boha len z jeho pojmu (ontologický
dôkaz).Tento dôkaz v zušľachtenej forme prijal aj Scotus, neskôr Descartes a Leibniz, v
panteistickej podobe Hegel. Naproti tomu ho Tomáš Akvinský a /. Kant odmietali.
Klasické sa stali dôkazy, kt. predloţil vo svojich 5 cestách Tomáš Akvinský. Všetky pomocou
metafyzického princípu kauzality vyvodzujú Boha ako pôvodcu alebo stvoriteľa, sveta. K ich hĺbke sa
apologéti sklonku 18. stor. nepriblíţili. Od nich pochádza obvyklé delenie dôkazov o existencii Boha
na metafyzické, fyzické a morálne. Kým metafyzické dôkazy nechali ustúpiť do pozadia,
uprednostňovali fyzicko-teleologické^ a morálne dôkazy. K tým sa radia okrem etnologického dôkazu
morálny dôkaz existencie Boha v uţšom zmysle, t. j. dôkaz z mravného záväzku, kt. predpopkladá
boţského zákonodarcu („etiko-teológia"), a dôkaz z ľudského usilovania sa o šťastie, kt. sa neskôr
nazval eudaimonolqgický a vyvodzuje Boha ako najvyššie dobro a konečný cieľ človeka. Osobitnú
formu dôkazu existencie Boha akceptoval aj /. Kant, avšak len ako ,.postulát praktického rozumu". J.
H. Newman pôsobivo vysvetlil cestu k poznaniu Boha zo svedomia.
Neskôr vznikali pokusy o dôkaz existencie Boha napr. z časového počiatku sveta, kt. treba prijať.
Pokúšali sa ho dokázať mat. úvahami, pomocou vety o entrópii (entropický dôkaz), príp. z fyziky z
narastajúceho rozpínania vesmíru a z rozpadu rádioaktívnych látok.
Dôkazy Tomáša Akvinského vychádzajú zo zmyslovo vnímateľných daností („sensu constat"), ide
teda o kozmologické dôkazy. Navyše sa spochybňujú niekt. kategórie, ako „substancia", „príčina",
„princíp kauzality", kt. sa chápu naturalisticky alebo kozmologicky. Proti týmto kategóriám viazaným na
svet stojí potom nezáväzne kategória „osobné", ako napr. duch, sloboda, zodpovednosť. Vyţaduje sa
teda antropologické dôkazy vychádzajúce z osobnej skúsenosti človeka. Pravé dôkazy existencie
Boha nemôţu byť ani čisto fyzické ani čisto morálne, ale sú nevyhnutne metafyzické.
Vedecký dôkaz pobytu (existencie) Boha spočíva v dôkaze, ţe Boh nie len ideou (Kant), výplodom
priania (Feuerbach) alebo dokonca „uţitočnou fikciou" (Vaihinger), kt. v skutočnosti nezodpovedá
nikjaký predmet.
Pobyt je zákl. moment, kt. spolu s bytostnosťou (esenciou) konštituuje, a teda aj charakterizuje
kaţdé súcno. Kým bytostnosť (bytnosť, podstata) hovorí „čo" dačo je, pobyt vyjadruje, „ţe" dačo je.
Ak dačo existuje, je to nielen myslené alebo fantazijné predstavované, ale je to v sebe samom a zo
seba jednoducho tu alebo skutočne k dispozícii. Preto ho nachádzame, sme ním pasívne
postihovaní, pociťujeme jeho odpor; musíme rátať s jeho vopred danou svojráznosťou a nemôţeme s
ním zaobchádzať podľa svojej ľubovôle ako len s dačím mysleným. Hoci je naivné vedomie vţdy
opäť náchylné pokladať za skutočne len to, čo je priestorovo viditeľné, nepatrí to k bytnosti pobytu. Vo
svojich aktoch a vo svojom ja totiţ pociťujeme pobytové súcno, kt. síce nie je k dispozícii priestorovo

viditeľné, predsa však skutočne, je totiţ duchovnou skutočnosťou. Náš vnútorný ţivot ukazuje stále
ako dačo pobývajúce, čo ešte stojí v čase a ostáva tak pocítiteľné. Ani časovo pocítiteľný však nepatrí
k bytnosti pobytu, lebo intenzívnejšie ako všetko ostatné existuje absol. nadčasový a bezprostredne
nezakusiteľný Boh, a preto podľa Tomáša Akvinského (nie konečným spôsobom) ten, ktorý existuje,
jednoducho je.
Z metafyzického hľadiska sú dva zásadne rôzne druhy pobytu. Náš pobyt a pobyt všetkých
svetských vecí je obmedzený, v skutočnosti len pobyt, t. j. bytie obmedzené len na určité
priestorové a časové tu (po). Toto obmedzenie pochádza z našej konečnej bytnosti, lebo sme
schopní prijímať bytie len podľa šírky jeho uchopenia, podieľať sa na bytí. Konečná bytnosť teda celú
plnosť bytia nedosahuje, a preto sa s bytím nekryje: rozlišovanie bytnosti a bytia v konečnom.
Existuje teda nie nevyhnutne (kontingentne); pretoţe jeho bytnosť sama od seba neznamená bytie,
môţe byť, alebo nebyť, byť skutočne k dispozícii, alebo byť len moţné. Proti konečnému súcnu
vystupuje nekonečné bytie, kt. vyčerpáva celú plnosť bytia Jeho bytnosť sa rovná bytiu, a preto sa s
ním zhoduje. Je to bytie postavené-samo-na-sebe (subsistujúce), a teda celkom nevyhnutné.
Filozofia existencie vyzdvihuje vnútri konečného taktieţ dva zákl. druhy pobytu. To, čo je niţšie
ako človek, dosahuje svoju plnú skutočnosť pobytom sebe vlastným a jeho nevyhnutným
rozvinutím, beztoho aby vedelo o bytí; podľa Kierkegaarda to jednoducho „je", Heidegger to nazýva
tým, čo je k dispozícii. Naproti tomu človek svojmu vlastnému bytiu rozumie, a teda rozumie bytiu
samému, kt. je vydané jeho rozhodovaniu; aţ v tomto slobodnom prevedení nachádza človek svoju
plnú skutočnosť, tak ako ju však môţe aj opomenúť; nie je tu teda sám osebe, ale aj pre seba. Len o
človeku preto Kierkegaard hovorí, ţe „existuje". Heidegger len človeka označuje za „pobyt", lebo len
v ňom sa deje to „tu― (po-) al zrejmosť bytia; pobytom je všakčlovek ek-sistenciou, kt. znamená
vykloníť sa (hinaussehen) do bytia a stáť v bytí.
Na rozdiel od skúsenosti Boha alebo záţitku Boha, kt. nás presviedča o pobyte Boha psychol.
nesprostredkovane osobným celkovým videním (intuíciou), rieši dôkaz existencie Boha logickú
štruktúru tejto skúsenosti. Vedomým odstránením všetkých čisto subjektívnych faktorov zachytáva
jej logickú nevyhnutnosť a objektívnu platnosť, väčšinou tým však stráca na osobnej účinnosti
Predpoklady dôkazu existencie Boha sú sčasti filozofickej, sčasti morálnej povahy. Keď je základom
zdravý realizmus, predpokladá sa existencia vonkajšieho sveta a vnútornej skúsenosti, ako aj
objektívnna platnosť všeobecných pojmov a transcendentný charakter metafyzického princípu kauzality, teda zákl. téza „philosophia perennis" (ţivá filozofia). Kvôli týmto predpokladom, z kt. musí byť
kaţdý jednotlivý výslovne splnený, vinou často komplikovaného myšlienkového pochodu a praktických
dôsledkov môţe byť zrejmosť dôkazu existencie Bohu zakalená. V nijakom prípade nenúti rozum k
súhlasu; presvedčenie o Boţej existencie sa nedá nikomu ,,názorne vysvetliť", ale ostáva vţdy
závislé od slobodného rozhodnutia celého človeka (slobodná istota). Preto prijatie akéhokoľvek dôkazu
existencie Boha bez ujmy a logickej platnosti predpokladá určitý morálny postoj; poctivé usilovanie sa o
pravdu a ochotu nedať si brániť nijakými predsudkami a vášňami v nasledovaní poznanej pravdy
ateizmus.
Praktickým cieľom dôkazu existencie Boha preto nieje v prvom rade obracať na vieru neveriacich, ale
dať viere, kt. je obyčajne spočiatku vierou v autoritu alebo vierou záţitku, základ, kt. moţno vyjadriť
pojmami, a ospravedlniť skúsenosť Boha. Východiskom dôkazu existencie Boha nie je nikdy len idea,
ale vţdy fakt skúseností, kt. kontingentný alebo konečný charakter musí byť istý. Nosným princípom,
kt. nám dovoľuje dospieť k záveru, ţe Boh existuje, je vţdy princíp kauzality (ako príčinnosti
pôsobenia, cieľa alebo vzoru). Preto existuje len jeden jediný dôkaz existencie Boha, totiţ
usudzovanie z relatívneho na absolútne, pričom jedni pokladajú za výraz relativity skôr kontingenciu, iní
skôr konečnosť, t. j. spojenie aktu (rozvinutej skutočnosti) a potencie (reálnej moţnosti alebo
schopnosti).

Pod pojmom skúsenosť Boha sa rozumie: 1. neobvyklý záţitok milostiplného spojenia človeka s
Bohom (→mystika); 2. prirodzená skúsenosť Boha, t. j. netematické (náhodilé, nereflektované,
pojmovo nevyjadrené) poznanie Boha implikované v kaţdom poznaní a kaţdom slobodnom čine
človeka. Dá sa dokázať len tým, ţe sa vyslovia určité všeobecné ľudské skúsenosti, pomocou kt.
oslovený sám dokáţe odhaliť odkaz na transcendentné a osobné absolútno, kt. nazývame Bohom, vo
svojich vlastných skúsenostiach. Takýmito skúsenosťami sú napr. poţiadavka pravdy vo zmysluplne
pouţívanej reči, od kt. nemoţno ustúpiť, odkázanosť ľudského konania na zmysluplnosť,
bezpodmienečné domáhanie sa slobody mravnej povinnosti, útočisko v oddávajúcej sa láske,
neschopnosť vyrovnať sa so smrťou a i. V kaţdom takto vyslovenom poznaní a vedomom čine je
vţdy dané dačo, čo ono výslovne poznané presahuje, prejavuje sa ako základ, kt. nesie poznanie a
čin, prepoţičiava im platnosť a význam a zároveň si činí voči človeku osobný nárok.
Keby človek vo svojich duchovných činoch nemal stále do činenia s Bohom, bolo by reflexívne
sprostredkované poznanie Boha len dačím na človeka preneseným zvonka, v čom by sa nedala
dokázať existenciálna záväznosť.
Kantov agnosticizmus popiera platnosť všeobecných pojmov a princípu kauzality pre zmyslovú
skúsenosť, čím spochybňuje kaţdý dôkaz existencie Boha (→transcendencia). Pre protestantskú
(najmä dialektickú) teológiu, kt. popiera analógiu medzi Bohom a stvorením, je kaţdý dôkaz existencie
Boha domýšľayosťou, pretoţe činí Boha závislým od nášho myslenia. Bergsonova škola vidí v
scholastickom dôkaze existencie Boha „rozplynutie", skreslenie plynúceho bytia (→filozofie ţivota).
Pod vplyvom istého antiintelektualizmu pochybujú mnohí filozofi o praktickej hodnote dôkazu
existencie Boha a chcú sa k nemu dopracovať skôr intuitívnymi cestami (Scheeler, Hessen, Laros).
Logický dôkaz Boha – T. Akvinský rozlišuje medzi poznaním existencie a poznaním podstaty Boha.
Tým, ţe táto podstata je za určitých podmienok poznateľná, môţeme bytie Boha logicky dokázať.
Uvádza 5 spôsobov dôkazu existencie Boha:
1. Najjasnejšia cesta je tá, kt. vychádza z pohybu. Skúsenosť nás poúča, ţe dačo sa v tomto svete
pohybuje. Lenţe všetko čo sa pohybuje, je uvádzané do pohybu dačím iným. Pohybovať dačím však
môţe len dačo, čo je skutočné. Pohyb tak nie je nič iné, ako premena moţnosti na skutočnosť. Je
nemoţné, aby dačo v tom istom vzťahu bolo zároveň moţnosťou aj skutočnosťou. To môţe byť len
v inom vzťahu. Je tieţ nemoţné, aby bolo dačo zároveň pohybujúce a pohybované, aby dačo
pohybovalo samo seba. Všetko čo sa pohybuje, uvádza sa do pohybu dačím iným. Ak je teda to čím sa
uvádza do pohybu, samo v pohybe, potom ono samo sa musí uvádzať do pohybu dačím iným a toto
zasa dačím iným. Nemoţno tu však postupovať donekonečna; lebo potom by nebolo nijaké prvé
pohybujúce, primum movens, a teda ani nič, čo uvádza do pohybu dačo iné; lebo aj to, čo uvádza do
pohybu ako druhé, sa musí uvádzať do pohybu dačím, čo uvádza do pohybu ako prvé; tak ako
palica sa môţe pohybovať len tak, ţe ňou pohybuje ruka. Musíme teda dospieť k dačomu, čo uvádza
do pohybu ako prvé a čo sa neuvádza do pohybu dačím iným, a tým rozumieme Boha, dačo pohybuje
dačím iným,
2. Druhá cesta vychádza z myšlienky pôsobiacej príčiny. Vo všetkom, čo moţno vnímať zmyslami,
jestvuje rad pôsobiacich príčin. Nejestvuje a bolo by to nemoţné, aby dačo bolo príčinou seba
samého. Lebo potom by to muselo byť skôr ako ono samo, a to je nemoţné. Nie je však moţné, aby
sme v rade pôsobiacich príčin postupovali donekonečna. Lebo vo všetkých radoch pôsobiacich príčin
je prvé príčinou stredného a stredné je príčinou posledného, pričom je jedno, či medzičlánkov je
mnoho, alebo len jeden. Lenţe keď niet príčiny, niet ani účinku. Keby teda v pôsobiacich príčinách
jestvoval postup aţ donekonečna, nebola by nijaká prvá pôsobiaca príčina. Potom by nebol ani nijaký
posledný účinok, ani nijaké stredné pôsobiace príčiny, čo zrejme nie je pravda. Musíme teda prijať
prvú pôsobiacu príčinu, a tú všetci nazývajú Boh.
3. Tretia cesta vychádza z toho čo je len moţné, a z toho čo je nevyhnutné. Postupujeme týmto

spôsobom: medzi vecami nachádzame také, kt. majú moţnosť byť alebo aj nebyť. Lebo vidíme, ţe
niekt. veci vznikajú a zanikajú, a teda musia mať moţnosť byť alebo aj nebyť. Potom je nemoţné, aby
tieto veci stále boli, pretoţe to, čo má moţnosť nebyť, niekedy aj (skutočne) nie je. Keby však všetko
malo moţnosť nebyť, neboli by ani veci. Ak je to tak, nebolo by nič ani teraz, lebo čo nie je, začína byt'
prostredníctvom dačoho, čo je. Keby nebolo nič jestvujúce, bolo by nemoţné, aby dačo začalo
jestvovať, a preto by nič nebolo. Je však zrejmé, ţe to nie je pravda. Ak teda nie všetky veci jestvujú
len v moţnosti, musí byť medzi vecami dačo, čo jestvuje nevyhnutne. Všetko nevyhnutné však má
príčinu svojej nevyhnutnosti buď odniekadiaľ, alebo ju nemá. Lenţe nie je moţné vo veciach, kt. sú
nevyhnutné a majú príčinu v svojej nevyhnutnosti, postupovať do nekonečna, tak ako to nebolo moţné
pri pôsobiacich príčinách. Musíme teda prijať dačo, čo je nevyhnutné samo od seba a čo nemá
príčinu svojej nevyhnutnosti niekde inde, ale skôr je samo príčinou nevyhnutnosti iného. A to všetci
nazývajú
Boh.
4. Štrvrtá cesta vychádza zo stupňov bytia, kt. nachádzame medzi vecami. Medzi vecami totiţ
nachádzame viac alebo menej dobra pravdy a ušľachtilosti, a tak je to aj v inom ohľade. Lenţe „viac"
alebo „menej" hovorí o rozličných veciach, ak sa v odlišnej miere pribliţujú k dačomu, čo je „najviac",
tak ako „viac teplé" je dačo, čo sa viac pribliţuje k „teplu". Jestvuje teda dačo, čo je najpravdivejšie,
najlepšie a najušľachtilejšie, a čomu teda pripadá aj viac bytia. Lebo to, čo je najpravdivejšie, je aj
najviac jestvujúce, ako hovorí (Aristotelova) Metafyzika. To čoho je v dajakom rode najviac (lebo to
zodpovedá rodu), je príčinou pre všetko ostatné, o patrí do tohto rodu, tak ako oheň, to najteplejšie, je
príčinou všetkého ostatného tepla, ako sa o tom hovorí na tom istom mieste (u Aristotela). Jestvuje
teda dačo, čo je pre všetko jestvu júce príčinou bytia, dobra a všetkej dokonalosti: a to sa nazýva Boh.
5. Piata cesta vychádza z riadenia všetkých vecí. Mnohým veciam, ktorým chýba schopnosť
poznávať (prírodné telesá) sú činné smerom k dajakému cieľu, rovnakým spôsobom, a dosahujú to, čo
je najlepšie. K cieľu nedospie vajú náhodne, ale s úmyslom dospieť k cieľu. Lenţe to, čo nemá
schopnosť poznávať, usiluje sa dospieť k cieľu len tak, ţe ho riadi niekto, kto má poznanie a
rozum, tak ako strelec riadi šíp. Jestvuje teda dačo rozumné, čo riadi všetky prírodné veci k ich cieľu: a
to nazývame Boh.
6. Akvinský síce nepopiera skúsenosť, pokladá ju však za náhodnú, a preto z nej nemoţno vyvodiť
absol. princíp bytia. Hľadá metafyzický princíp kauzality, t. j. zdôvodnenie takej príčiny, kt je príčinou
samého seba, teda prvou príčinou všetkých vecí. Takúto príčinu si moţno predstaviť ako prvého
hýbateľa, ako prvú príčinu alebo ako prvé, čo existuje. Toto je kozmologický dôkaz Boha. Ak sa Boh
chápe ako najdokonalejšia a absol. nevyhnutná bytosť a z týchto vlastností sa odvodzuje záver o jeho
existencii, hovorí sa o ontologickom dôkaze Boha.
Ontologický dôkaz Boha – od čias /. Kanta sa nám nazýva dôkaz existencie Boha, kt. vychádza
len z jeho pojmu bez ďalších predpokladov. Predchodcom takéhoto dôkazu bolo učenie Anselma z
Cantenbury, kt. vychádzalo z motta: „Credo ut intelligam" a povýšilo vieru nad vedenie.
Vzťah t. a filozofie nie je protikladný, tak ako nie je t v protiklade s vierou. T. pouţíva filozofiu (ancilla
theologiae) bez toho, aby jej bránila plniť svoje vlastné úlohy. Nie je zneuctením rozumu, pretoţe
rozum sa neposudzuje jemu cudzím meradlom, ale meradlom nekonečného rozumu. Anselm z
Cantenbury vyuţíval filozofiu pre t. bez racionalizmu. Opravdivé myslenie nemôţe odporovať viere.
Pokúsil sa zdôvodniť všetky pravdy a viery aj z prirodzeného rozmu. Viera podľa neho musí
predchádzať ontologický dôkaz Boţej existencie.
Pokladal za mysliteľné to, čo nemôţe byť myslené väčším, pričom to by nebolo myslené práve
vtedy, keby tomu len okrem mysleného bytia nebolo priznané bytie o sebe samom. Proti tomu
namieta Gaunilo: „Uber pro insipiente" (Kniha pre hlupáka): týmto spôsobom by bolo moţné
usudzovať pravé tak dobre na existenciu dajakého najväčšieho ostrova. /. Kant však podotkol, ţe sto

skutočných toliarov nie je viac, ako sa myslí pod pojmom sto moţných toliarov. Obidvaja sa mýlia v
rozhodujúcom bode: ţe sa totiţ to absol. najväčšie (nekonečné) správa k existencii bytostne inak ako
konečné. Anselm mal pravdu potiaľ, ţe Boh ako to absol. najväčšie a v bytí nedosiahnuteľné
najdokonalejkšie vôbec nemoţno myslieť inak, aby ho človek chápal ako nevyhnutne existujúce. Či
však pojmu „absol. najväčší" prislúcha objektívna realita alebo moţnosť, 1ým ešte nie je vyriešené.
Nestačí, ako tvrdil Leibniz, len bezosporná myšlienková moţnosť. Preto ontologických dôkaz Boha
odmietali mnohí scholastici, napr. Tomáš Ákvinský. Naproti tomu s ním vţdy súhlasili racionalisti
(Descertes, Leibniz, Wolff), kt. prijíma mnohé ďalšie pojmy ako ontologické. Proti tomu sa právom
staval /. Kant. Nesprávne je však jeho tvrdenie, ţe všetky dôkazy existencie Boha majú platnosť
ontologického dôkazu za logického predpokladu a s ním padajú. Lebo ak sa existencia (alebo reálna
moţnosť) absol. najväčšieho zistí inak, napr. prostredníctvom kauzálneho úsudku, je oprávnené
usudzovať aj na vnútornú nevyhnutnosť jeho existencie.
teologická etika – etika zaloţená na nejakom teologickom systéme; →etika. Najplyvnejšími smermi t
e. sú etické učenia kresťanstva (→kresťanská etika), →judaizmu, →islamu a budhizmu (→indická
medicína). Prameňom morálky v t e. je Boh, kt. vystupuje ako stelesnenie morálneho dobra a
ctnosti. Boh vystupuje aj ako morálna sankcia, t. j. je jedinou autoritou pri hodnotení mravnosti,
činu. Spoločnosti sa upiera oprávnenosť vynášať morálne hodnotenia. Patrí sem učenie o odmene
bohabojných a potrestaní hriešnikov, spojené s učením o zániku tohto sveta (apokalypse). Úplné
víťazstvo dobra nad zlom sa spája so záhrobným ţivotom alebo s príchodom kráľovstva Boţieho. K
významným cnostiam patrí poslušnosť, pokora, neprotivenie sa zlu a odpúšťanie.
teománia – [theomania] náboţenské pomätenie, chorobné presvedčenie osoby, ţe je bohom alebo má
Boţie vnuknutie.
teonakatl – [„mäso bohov" pri aztéckych náboţenských obradoch] halucinogénna rastlina, posvätná
huba Psilocybae (najmä mexicana), Connoxybae, Stropharia.
teoréma – veta dajakej teórie zdôvodnená pomocou dôkazu; hlavná veta, veta zásadného významu.
Pouţíva sa najmä v modernej mat. a logike; por. axióma.
Duplikačná teoréma – osobné vzťahy človeka majú väčšiu nádej na úspech, keď sú podobné jeho
najranejším vzťahom v rodine.
teória – [g. theóriá divadlo, domnienka] 1. súbor názorov, ideí vysvetľujúcich určitý jav; 2. jeden
všeobecný princíp, kt. je schopný vysvetliť určitý súbor údajov alebo empirických zistení; 3. súhrn
formálnych tvrdení, kt. podávaj ä triedenie a vysvetlenie všetkých údajov v danej oblasti skúmania.
T. podľa Bungeho (1967): 1. sumarizuje poznatky; 2. vysvetľuje fakty tým, ţe ukazuje ako na seba
nadväzujú systematizujúce hypotézy; 3. zvyšuje znalosti tým, ţe sa z nich odvodzujú nové fakty; 4.
zvyšuje testovateľnosť hypotéz tým, ţe ich spájajú s pozorovanými; 5. vedú výskum tým, ţe a)
ukazujú nosné problémy; b) naznačujú zber nových dát; c) otvárajú nové cesty skúmania; 6.
mapujú časti reality. Často stačí jeden z uvedených bodov.
Tam, kde má t. slúţiť ako vedecké vysvetlenie, mala by byt' aspoň: systematická (koherentná a
konzistentná) a empiricky testovateľná (Colby, 1975). Aby bola t. systematická, musia byť jej
hypotézy koherentné a nesmú byť izolované. Musia súvisieť medzi sebou a dopĺňať sa. Kaţdá
hypotéza je východiskovým predpokladom alebo výslednicou jedného alebo viacerých
predpokladov a nesmie obsahovať kontradikciu. Aby bola teória testovateľná, musí byť citlivá voči
empirickým dátam, kt. ju posilňujú ako pravdivú al autentickú.
M. H. Marx (1970) prisudzuje hypotézam a t. vo vede 2 veľké úlohy: 1. sysmematizujú rad
diskrétnych informácií do jediného koncepčného vzorca, kt. umoţňuje určité zovšeobecnenie, t. j. t.
ako nástroj y procese utvárania poznatkov, poznania] 2. rozvíja racionálne vysvetľovanie
mechanizmov, kt. osvetlia, ako a prečo všeobecný jav nastáva, t. j. t. ako cieľ vedy, ako ideálna

úroveň poznávania, kt. t. reprezentuje.
T. sa môţe zakladať na určitom počte axióm a teorém, kt. hodnota a oprávnenosť sa ďalej skúma
v presvedčení, ţe sa ich správnosť ešte len dokáţe; por. hypotéza.
Theores boli pôvodne vyslanci miest v antickom Grécku, kt. sa ako čestní hostia zúčastňovali na
hrách, boli schopní ich kvalifikovane posudzovať a vysvetľovať, ale nezsahovali do nich predpoklad,
domnienka, sústava poznatkov zaloţených na praktickom poznaní skutočnosti, vedecky zdôvodnený
poznatok.
T. je všeobecne ucelený výkladový alebo predikačný systém vzťahujúci sa na dajaký problém. U
Platóna sa stretávame s adjektívom „teoretický", kt. označoval jeden z 10 moţných spôsobov ţivota.
Aristoteles hovorí o 2 typoch ţivota dôstojných pre občana o praktickom (jeho obsahom je verejná,
najmä politická činnosť) a teoretickom (rozjímavom, kontemplatívnom, kt. pokladá za lepší,
dôstojnejší). Pre novovekú vedu sú prototypom t. skôr Euklidove Základy geometrie ako
aristotelovská kontemplácia.
T. sa definuje ako usporiadaná mnoţina tvrdení (pravdivých, dostatočne potvrdených, dokázaných)
vzťahujúcich sa na danú oblasť a splňujúcich tieto podmienky: 1. poţiadavku jednoznačnosti a
dostatočnej presnoti pouţívajných pojmov (kaţdý pojem musí byť elementárny a priori jasný)
alebo definovaný pomocou elementárnych pojmov; 2. poţiadavka úplnosti (musí zahrňovať všetky
objekty a javy, príp. vzťahy medzi nimi, kt. patria do oblasti, na kt. sa vzťahujú); 3. poţiadavka
konzistencie (nesmie obsahovať 2 navzájom sa vylučujúce tvrdenia).
Podľa dialektického materializmu je t. zákl. forma ideálneho odrazu objektívnej reality vo vedomí
ľudí. Obsahuje v zovšeobecnenej a idealizovanej forme systematicky usporiadané mnoţstvo
graficky (jazykovo) fixovaných výpovedí o objektívnej realite; môţe ísť aj o výpovede o ľudskom
vedomí.
V oblasti vedy sa pojem t. pouţíva y niekoľkých súvislostiach: a) vo vzťahu k pojmu empíria ide o
zovšeobecnenie empirických poznatkov, ich utriedenie a vysvetlenie; b) vo vzťahu k hypotéze
dostatočne potvrdená alebo verifikovaná sa stáva t. alebo jej súčasťou; vo vťahu k metóde, kým t.
obsahuje najmä tvrdenia o objektoch a javoch danej oblasti a vzťahoch medzi nimi, metóda spočíva
v pravidlách určujúcich, ako s týmito objektmi, javmi, vzťahmi atď v rámci danej t. zachádzať.K
funkciám t. patrí funkcia vysvetľujúca (explanačná) a predikačná (prognostická). Komplexný
charakter vedy umoţňuje jej štúdium z rozličných hľadísk a utváranie jej rozličných obrazov.
Ontologickému a epistemologic-kému kategoriálnemu prístupu zodpovedá príslušný obraz vedy.
T. môţe byť vybudovaná na skúsenosti a pozorovaní (observačný model), na pokusoch
(experimentálny model), jednosmernom, jednokategoriálnom, induktívnom alebo deduktívnom
(napr. v matematike a logike), dvojsmernom, dvojkategoriálnom a induktívno-deduktívnom
prístupe, Filkorn (1999) za najadekvátnejší pokladá syntetický multikategoriálny a mnohosmemý
model vedy.
Predmetom t. môţe byť aj t. sama. T., kt. skúma štruktúry a metódy dajakej inej t. sa nazýva
metateória. Kým špeciálna vedecká t. skúma určité aspekty objektívnej reality, jej metateória
skúma systém pojmov a výrokov tejto vedeckej t. Úlohou metateórie je určiť hranice skúmanej vedy,
zistiť jej celostnoť a neprotirečivosť, preskúmať spôsoby zavádzania nových pojmov, dôkazy jej téz
atď. Preto sa rozlišujú sémantické a syntaktické aspekty metateórie a tomu zodpovedajúce
skúmanie formálnej štruktúry a jej interpretácie v skúmanej teórii. Kým t. vyjadruje svoje pojmy a
výroky v objektovom jazyku, metateória je formulovaná v metajazyku. Metajazyk dajakého
objektového jazyka sa stáva zasa objektom výskumu v metajazyku druhého rádu atď. Naše zákl.
poznatky sú tie, kt. vypovedajú dačo o objektívnej realite a aj samy sú predmetom poznávania atď.
Treba pritom rozlišovať medzi jazykom a t. rozličných rádov, čo má osobitný význam pre
symbolizované a formalizovane jazyky a t. Pre logiku, zákl. vedecký výskum, metodologické a

gnozeologické výskumy je nevyhnutné rozlišovať objektovú t. od metateórie. Metateória nadobúda
osobitný význam v súvislosti s rozvojom kybernetiky a výpočtovej techniky.
Teória adipostatu – angl. settling point hypothesis, teória vzniku obezity (→tučnota), kt. vychádza z
toho, ţe v tele jestvuje zariadenie podobné termostatu nastavujúce sa na adekvátnu úroveň vplyvom
faktorov prostedia. Podľa tejto hypotézy sa telesná hmotnosť udrţuje nastavením rovnováhy medzi
rôznymi metabolickým spätnými väzbami a prostredím, modulovanej akýmikoľvek génmi kódujúcimi
vnímavosť voči tučnote. K faktorom schopným nastavovať adipostat patria lieky, zloţenie a senzorické
vlastnosti beţnej potravy a navyknutá úroveň telesnej aktivity. Diéta bohatá na tuky znamená prísun
energie, telesná aktivita EV. Konečný efekt diéty a telesnej aktivity sa však neriadi touto jednoduchou
aritmetikou. Tonický vplyv na mechanizmus nastavenia adipostatu a jeho posunutie nad alebo pod
úroveň ochrany telového tuku má skôr trvalá konzumpcia diéty bohatej na tuky, resp. pravidelné
cvičenie. Oblasti interakcie týchto mediátorov v mozgu presne nepoznáme.
Adlerova teória osobnosti – [Adler, Alfréd, 1870 – 1937] t. individuálnej psychológie, druhá
viedenská škola psychológie, opierala sa o tieto hlavné princípy:
1. usilovanie a nadradenosť (kaţdý človek sa usiluje o prekonanie pocitu menejcennosti zakotvených
v detstve a o dosiahnutie nadradenosti; je to v rozpore s významom Freudových pudových motívov a
jeho princípmi slasti); 2. spoločenský dôraz (usilovanie o nadradenosť prospieva jedincovi len vtedy,
keď je sociálne zamerané; egocentrické, antisociálne usilovanie o nadradenosť je regeresívne; Adler
ich pokladal za zdroj deviácií v správaní a charakterových zlyhaní; zdravé prejavy smerovania k
nadradenosti sa vyznačujú činmi, kt. prospievajú všetkým ľuďom); 3. cieľavedomosť (dôleţitá je
voľba cieľov a správanie smerujúce k cieľu; aby sme porozumeli správaniu jednotlivcov, musíme
poznať jedinečné ciele, kt si zvolili; ţivotný štýl kaţdého jednotlivca je obsiahnutý vo vzorci cieľov, kt.
si sám zvolil, a úzko súvisí s tvorivým „ja" človeka. Veľký význam má vedomá dimenzia osobnosti a
nevedomé spájal s neurotickým správaním: „Len nevedomá vedúca myšlienka osobnosti
umoţňuje celý neurotický systém (→Ader, 1955); 4. súrodenecké poradie (ako ukazovateľ ich
budúcich postojov a vzorcov správania; typické znaky osobnosti najstarších, stredných a
najmladších detí sú podľa toho dané ich rodinnou konšteláciou).
Afektívna teória – hudobne-estetická t, prekonaný názor, ţe hudba má napodobovať prírodné
javy, ľudské afekty, a vyvolávať silné citové vzrušenia.
Teória aktivovaného komplexu – t. prechodného (tranzitného) stavu, kt. vysvetľuje priebeh chem.
reakcie. Zakladá sa na týchto predpokladoch: 1. molekuly reaktantov musia v priebehu reakcie
prejsť určitým stavom s potenciálnou energiou vyššou, ako je priemerná potenciálna energia východiskových látok alebo produktov; 2. súbor týchto energeticky bohatých zoskupení je v štatistickej
rovnováhe s východiskovými molekulami v zákl. stave; 3. rýchlosť reakcie je úmerná koncentrácii
týchto zoskupení bohatých na energiu. Z toho vyplýva, ţe východiskové látky i produkty vzniknuté
reakciou majú konfigurácie s určitou min. energiou, kým prechodné reakčné stavy konfigurácie s
vyššou potenciálnou energiou. Konfigurácia s max. potenciál nej energie sa nazýva aktivovaný
komplex (→enzýmy).
Alportova teória osobnosti – Alport (1937) chápe osobnosť ako vnútornú dynamickú organizáciu
psychofyzických systémov, kt. determinujú jedinečné adjustácie indivídua jeho prostrediu.
Altmannova teória – [Altmann, Richard, 1852 – 1900, nem. histológ] názor, podľa kt.
protoplazmu tvoria granuláme častice (bioblasty) zoskupené do nás obklopených indifernentným
materiálom.
Analytická teória osobnosti →Jungova t, osobnosti.
Apozičná teória – t., podľa kt. sa tkanivá rastú ukladaním buniek zvonka.
Arrheniova teória – t. elektrolytickej disociácie (1887), kt. vysveľuje vlastnosti elektrolytoy na

základe prítomnosti voľných iónov v rozt. a definuje kys. ako zlúč., kt. disociujú tak, ţe uvoľňujú
vodíkové ióny a zásady ako zlúč., kt. pri disociácii uvoľňujú hydroxidové ióny do rozt.
Atómová teória →atóm.
Bandurova teória osobnosti – teória sociálneho učenia za kritické ţivotné obdobnie obdobie
pokladá súčasnosť, neuznáva vzťah k bazálnej ľudskej povahe, určujúce sily osobnosti sú
vonkajšie faktory (upevňovanie a modely); k dôleţitým koncepciám patrí odpoveď, observačné
učenie, model; ->Bandurova t sociálneho učenia.
Behavioristická teória osobnosti – Skinnerova t. osobnosti.
Bjerknesova teória – cyklóny vznikajú stykom prúdu teplého vzduchu s polárnym frotnom. Na ich
rozhraní vzniká vlnenie a na sev. pologuli sa tvorí ľavotočivý vír. Postupujúca cyklóna má preto predný
teplý a zadný studený front, pričom sa vírovite zbiehajú v centre cyklóny. Citliví jedinci vnímajú prechod
studeného frobtu ako nepríjemný.
Bolkova retardačná teória – t., ţe ľudia vo svojom vývoji sa nachádzajú v štádiu, kt. predstavuje pri
vyšších primátoch ešte len fetálne obdobie.
Brønstedova teória kyselín a zásad – pri tzv. protolytických reakciách si reagujúce látky vymieňajú
+
navzájom protóny H . Látka, kt. je darcom (donorom) protónu je kys., a látka, kt. protón viaţe, je
príjemca (akceptor) protónu, je zásada. Kaţdá dvojica sa nazýva konjugovaný pár. Keďţe pri
protolytických reakciách reaguje kys. (acidum) so zásadou (bázou), nazývajú sa reakcie acidobázické.
Podľa B. t. môţu byť kys. a zásadami nielen elektroneutrálne molekuly, ale aj katióny a anióny. Látky,
kt. vystupujú ako kys. alebo ako zásady, sa nazývajú amfotérne. Látka sa teda môţe prejaviť ako kys.
alebo zásada len v priebehu protolytickej reakcie. Aby sa dalo určiť, kt. z dvojice látok je kys. a kt.
zásada, potrebujeme poznať ich schopnosť viazať alebo odštepovať protón. Mierou sily kys. a zásad sú
ich disociačné konštanty.
Buergiho teória – keď sa kombinujú 2 rozdielne látky, kt. vyvolávajú tie isté th. manifestácie a majú
to isté farm. miesto zásahu, majú väčší účinok.
Bunková teória – celuláma t.
Cannonova teória – [Cannon, Walter Bradford, 1871 – 1945] Dielo: Bodily Changes in Pain, Hunger,
Fear and Rage: An Account of Recent Researches into the Functions of Emotional Excitement (New
York, 1915).
Cattellova teória osobnosti – Cattell (1965) pokladá osobnosť za to, čo determinuje správanie v
definovanej situácii a definovanom naladení.
Celulárna teória – doktrína, podľa kt. všetka ţivá hmota sa skladá z buniek a ţe bunky sú pre ţivotné
deje nepostrádateľné.
Daltonova atómová teória – opiera sa o tieto postuláty: 1. Prvky sú zloţené z veľmi malých
nedeliteľných čiastočiek – atómov. Atómy rozdielnych prvkov sa líšia hmotnosťou a ďalšími
vlastnosťami. 2. Počas chem. reakcie nastáva vzájomné spájanie, oddeľovanie a preskupovanie
atómov. Atómy pri nej nevznikajú, nezanikajú, ani sa nemôţe atóm jedného prvku premeniť na atóm
iného prvku. 3. Spájaním (zlučovaním) atómov dvoch alebo viacerých prvkov vznikajú chem. zlúč. V
istej zlúč. pripadá na jeden atóm určitého prvku vţdy rovnaký počet atómov iného prvku. Napr. v čistej
vode na jeden atóm kyslíka pripadajú vţdy dva atómy vodíka. Z D. a. t priamo vyplýva zákon
zachovania hmotnosti pri chem. reakciách, a zákon stálych zlučovacích pomerov.
Descartova teória – prvý opis reflexu ako reťazca: podnet - zmyslový orgán -mozog - výkonný
orgán (pripodobenie človeka stroju).
Descendenčná teória – t. zlatého veku,: začiatok je najlepší úsek dejín, ďalej nasleduje uţ len
úpadok; v súčasnosti myslenie rigidných starcov.

Eisteinova teória – t. relativity.
Elektromagnetická teória →svetla – [J. C. Maxwella, 1831-1879, angl. fyzik] súčasná t. svetla,
podľa kt. je svetlo je elektromagnetické vlnenie s pomerne krátkymi vlnovými dĺţkami (780-389 nm).
Doteraz však neobjasnila niekt. javy, napr. →fotoelekt. jav, kt. sa v rámci tejto t. nedá vysvetliť.
Teória elít – vychádza z rozdielu medzi ľuďmi, zdôrazňuje mimoriadne schopnosti ~ 10 % jedincov a
ich úlohy pri rozvoji spoločnosti; v psychoanalýze sa za elitu pokladajú ľudia schopní sublimácie
(obranný mechanizmus, kt. spočíva v zjemnení prenesenej pudovej energie na sociálne uznávané a
oceňované činnosti, ako je tvorba uleleckých diel ap.).
Eriksonova teória osobnosti – [Erikson Erík, 1902 – 1982] k hlavným bodom jeho t. patria, a)
epigenetické štádiá ľudského rastu (epi na + genéza vznik) jeden prvok vzniká na podklade iného a
v čase a priestore; 2. identita a ego (prv ako sa zjaví zrelé ego, musí človek získať primeraný pocit
indentity – nástrojmi, ktorými sa potvrdzuje získanie identity a integrácie ego sú rituály dospievania a
obrady ako konfirmácia, rersp. birmovanie; jeho ego sa uplatňuje vnútri mysli, ako aj vo vzťahu k
jeho sociálnemu prostrediu).
Vo vývoji osobnosti rozlišuje 8 štádií, kt. obsahuje 2 konfliktné póly a majú nielen svoju postupnosť
ale aj hierarchiu: 1. dôvera proti zákl. nedôvere (dojča potrebuje potravu, zdravý spánok a nerušené
vylučovanie. Osoba, kt. sa oň materský stará, poskytuje dojčaťu záţitok bezpečia vtedy, ak jej jej
správanie predvídateľné; ctnosťou tohto štádia je nádej preţitia); 2. autonómia proti zahanbeniu a
pochybnosti (dieťa sa púšťa do novej činnosti – chôdza a reč – a učí sa ovládať vylučovania;
dôleţitá je vyváţenosť medzi „zadrţovaniím" a „púšťaním", pretoţe análno-svalové správanie má
svoje dôsledky pre sociálne interakcie; príliš mnoho zviazanosti, alebo príliš má zábran; ctnosťou
tohto štádia je vôľa); 3. inciatívna proti vine – dieťa plánuje, experimentuje a púšťa sa do nových
aktivít. Prílišná snaha o úspech pri týchto nových zámeroch, najmä keď sa pritom prehliadajú potreby
iných ľudí, vyvoláva u dieťaťa pocity viny. Iné pocity viny môţu byť následkom fantázií, z kt. niekt. sú
sexuálnej povahy; ctnosťou tohto obdobia je účelnosť, dieťa môţe prostredníctvom hry poskytovať
náznaky svojich budúcich ašpirácií; 4. snaţivosť proti menejcennosti (dieťa prechádza od hry k
produktívnejším činnostiam, kt. vyţaduje zručnosť a správne uţívanie nástrojov; úspech vyvoláva u
dieťaťa radosť; neúspech pocit menejcennosti, a to v prípade, ţe úloha bola pre vekovú úroveň
dieťaťa príliš ťaţká; ctnosťou tohto štádia je kompetencia − krok y smere zrelého zamerania úloh); 5.
identita proti zmäteniu rol (zjednocujú sa všetky predchádzajúce predstavy mladého človeka o sebe
samom; na druhej strane hrozí strata seba samého; vedomie identity ega dáva dospievajúcemu
človeku dôveru, ţe jeho seba poňatie zodpovedá tomu, ako ho vnímajú iní; ctnosťou tohto štádia je
vernosť, osobná oddanosť volenému povolaniu či ţivotnej filozofii); 6. intimita proti izolácii (zdravé
spojenie vlastnej identity s identitou druhého bez strachu, ţe človeka stratí sám seba alebo
,,rozpustí" svoju identitu; proces intimity môţe človeku pomôcť vyjasniť si svoju vlastnú identitu
prostredníctvom identifikácie s iným človekom; ctnosťou tohto druhu je láska)); 7. generativita proti
stagnácii (ľudia sa zapájajú do spoločnosti, aby utvorili dačo hodnotné - potomstvo, hmotné statky,
umelecké diela alebo tvorivé myšlienky; ctnosťou je starostlivosť, ochota konštruktívne prispieť
spoločnosti); 8. mtegríta proti zúfalstvu (ak sa človek v starobe nemôţe ohliadnuť na svoj ţivot s
pocitom dobre vykonaného diela a osobného naplnenia, nastupuje zúfalstvo. Vzťah medzi detskou
dôverou a dospelou integritou: Zdravé deti sa nebudú báť ţivota, ak ich rodičia budú mať dostatok
integrity, aby sa nebáli smrti; ctnosť tohto štádia je múdrosť – výsledok celého vývojového cyklu
jedinca).
T. etapového utvárania psychických procesov – t. interiorizácie. Etiketizačná t. – t.
labellingu.
Eysenckova teória osobnosti – H. J. Eysenck (1960) pokladá osobnosť za pomerne stálu
jednotu charakteru, temperamentu, intelektu a tela, čo umoţňuje jej jedinečnú adaptáciu na

prostredie. Okrem fyzických vlastností rozlišuje charakter (systém konatívneho správania, vôľa),
temperament (afektívne správanie, emócie) a intelekt (kognitívne správanie, inteligencia).
Franklova teória logopédie – [Frankl, Viktor E., 1905-1997] vychádza z existencializmu,
fenomenológie a holizmu. Na rozdiel od Nietzscheho nihilizmu popiera, ţe by ţivot nemal nejaký
zmysel, proti Ferudovmu poňatiu „vôle k slasti" a Adlerovmu poňatiu „vôle k moci" postavil „vôľu k
zmyslu". Jeho logoterapia sa nazýva „treťou viedenskou školou psychopterapie" (po Freudovi a
Adlerovi). Frankl pokladá ľudskú povahu za trojdimenzionálnu, má dimenziu fyziol., psychol. a
noologickú (vôľa k zmyslu). Za zákl. ľudskú vlastnosť pokladá Frankl ako existencalista slobodu
vôle, za zákl. ľudskú vlastnosť, aj keď uplatnenie môţe niekedy vyţadovať značné úsilie. Ľudská
sloboda je obmedzená. Človek nie je slobodný od podmienok. Má však slobodu zaujať voči nim
určitý postoj. Môţe sa podmienkam, podrobiť a vzdať s, alebo nie, takisto sa môţe postaviť nad ne.
Individuálna sloboda je obmedzená aj intrapersonálnymi činiteľmi, kt. nazýval osudovosťou.
•
Pri uspokojovaní noologických potrieb musí uplatniť človek svoju vôľu k zmyslu („o čo človeku
ide predovšetkým"). Zákl. pudy sú vrodené, avšak „k morálnemu správaniu človeka nik nenúti; v
kaţdom prípade sa pre morálne konanie rozhoduje. Človek teda nekoná preto, aby uspokojil akýsi
morálny pud".
• Súčasné t. motivácie chápu človeka ako bytosť, kt. reaguje na podnety alebo abreaguje svojej pudy.
Neberú do úvahy, ţe namiesto reagovania a odreagovania človek odpovedá na otázky, kt. mu kladie
ţivot, a tak napĺňa zmysel, kt. mu ţivot ponúka; ľudia dávajú prednosť zmysluplnej práci pred
prácou dobre platenou.
• Zmysel našej existencie si nevymýšľame, ale objavujeme ho. Je uţ prítoný v kaţdej situácii, s
kt. sa človek stretáva. Ţivotný zmysel nie je abstraktný, ale taký konkrétny a jedinečný ako sama
situácia. Zmysl prítom ného okamihu sa stále mení, nikdy však nechýba. Človek nepotrebuje stav
bez napätia, vybitie napätia, homeostázu, ale skôr usilovanie a zápasenie o dajaký deľ, ktorého je
hoden, ale noodynamiku. Ľudia, kt. chýba zmysel (existenciálne vákuum) môţu trpieť; „prázdnota"
býva príčinou nedeľných neuróz, kríz dôchodcov a starnúcich ľudí i samovráţd. Zmysel v ţivote môţe
človek objaviť trojakým spôsobom: 1. vykonaním činu; 2. preţitím hodnoty; 3. utrpením.
• Kaţdá činnosť človeka obsahuje skrytý zmysel. Aby človek premenil rutinnú činnosť („módne"
umenie, práca len pre zisk) v zmysluplné ľudské dielo, musí sa zacieliť za hranice svojho „ja"
Sebatranscendencia nevyţa duje nevyhnutne hrdinské činy. Akýkoľvek zdanlivo bezvýznamný čin,
kt. človek koná s ohľadom na iných, sa stáva sebapresahujúcim, skutočne ľudským a
zmysluplným.
Akýkoľvek ľudský záţitok, kt. ho obohacuje a povznáša, pokladá za preţitie hodnoty. Za
najhodnotnejší ľudský záţitok pokladá lásku, nielen mileneckú, ale aj priateľskú, rodičovskú - fília
alebo zduchovnenú lásku človeka, kt. sa oddáva sluţbe druhým (agapé). Ľudskú lásku moţno
chápať ako sluţbu, starostlivý postoj, napr. ako oddanosť odbornej práci v sluţbe spoločnosti.
Kaţdý človek má svoje osobitné a jedinečné povolanie, resp, poslanie, v kt. nemôţe byť nahradený,
ako nemôţe svoj ţivot zopakovať.
Ľudský ţivot môţe však byť naplnený nielen prostredníctvom tvorby a záţitkov, ale aj
prostredníctvom utrpenia. Logopédia uznáva triagickú triádiu
–
utrpenie, vinu a smrť, čo dáva príleţitosť pre najhlbší ľudský rast. Trpíci človek sa stáva
hrdinom vtedy, keď premení svoje utrpenia na morálne víťazstvo (Franklova t. dozrela v
koncentračnom tábore).
Freudova teória osobnosti – [Freud, Sigmund, 1856-1939] psychoanalytička t. K hlavným
princípom F. t patrí: 1. fyziologický determinizmus; 2. sexuálna povaha duševnej energie – libido;
3. idea nevedomia.

• Fyziologický determinizmus znamená, ţe jedinec je pudený mocnými fyziol. silami, kt. majú
rozhodujúci vplyv na ľudský ţivot; sú to hlavné determinanty správania a vývoja osobnosti; aby
osobnosť dokázala udrţovať rovnováhu voči stále pôsobiacemu tlaku pudov a konfliktných motívov,
kt. sa uplatňujú súčasne, musí byť skôr reaktívna ako aktívna).
• Myšlienku, ţe duševná energia má sexuálnu povahu – libida vyslovil Freud r. 1949: „väčšina
toho čo vieme o Erose – t. j. o jeho zástupcovi, o libide sa získalo štúdiom, sexuálnych funkcií);
libido oţivuje všetky osob nostné funkcie.
• Vedomie je len vrcholom ľadovca, kt vyčnieva nad hladinu osobnosti, kt. si jedinec uvedomuje;
vrstva pod nímjeprecfvecfom/e, kt. obsahuje myšlienky, rozhodnutia, záţitky a konflikty, kt. si človek
kedysi uvedomoval, ale potom na ne zabudol; môţe si ich bez ťaţkostí znova vybaviť; rozsiahle
spodná vrstva predstavovaného ľadovca je nevedomie, to je bludisko predstáv, skreslených
obrazov skutočnosti a prianí, kt. sú mimo oblasť uvedomovania jedinca. Predsa však má silný
motivačný vplvy na funkciu osobnosti a na správanie človeka.
Freud chápe osobnosť ako dynamickú interakciu niekoľkých zloţiek (,,psychických aparátov"), id,
ega a superega; formuje sa v prvých 6 r. ţivota. Jej správanie určujú prevaţne nevedomé tendencie.
Freud za kritické obdobie pokladá rané detstvo. Základná ľudská povaha je zlá. Určujúcou silou
osobnosti je líbido. K dôleţitým kategóriám, patrí id, ego, superego, vedomie, predvedomie a
nevedomie.
Podľa Hilgarda (1949,1965) k mechanizmom reštaurácie pozit hodnoty ega patrí mechanizmus
obrany proti úzkosti a sebaklam. Správanie jedinca upevňuje redukcia úzkosti (strachu). Všetky
stavy získaného strachu sú stavy tenzie a vystupoujú ako získané popudy, motivujú učenie a
správanie; majú motivačný vplyv, pretoţe redukujú vnútorné napätie. V správaní človeka sa
uplatňujú ako pocity viny vyvolané nesprávnym rozhodnutím a poetity zlyhania vyvolané
neúspechmi. Obrana jedinca proti pocitom viny a úzkosti závisí od jeho obrazu seba samého, jeho
schopností a hodnotovej orientácie.
Na obranu pozit. hodnôt ega slúţia tzv. ego-defenzívne mechanizmy, kt. objavil Freud (štúdie o tzv.
obranných neuropsychózach, 1894) a systematicky prvá opísala jeho dcéra (1946).
K obranným mechanizmom patria mechanizmy sebaklamu („self-deceptive mechanisms"), kt.
podporujú sebaoceňovanie („self-esteem", váţenie si seba samého). Človek klame sám seba
dvoma spôsobmi: 1. popieraním impulzov, čŕt alebo spomienok; 2. maskovaním (angi. disguise),
konverziou, premieňaním impulzov, čŕt a spomienok.
Príkladom poprenia je výberová amnézia, potláčanie spomienok zniţujúcich hodnotu ja.
Experimentálne sa potvrdila obrana vo vnímaní (percepčné potlačenie, Upson, 1967) a projekcia.
Percepčné potlačenie riadi akýsi aparát selekcie, cenzúry, kt. do vedomia nepripúšťa
dezintegrujúce dojmy, horšie rozpoznáva negat. emočne akcentovane podnety ap.
Maskovanie sa prejavuje napr. projekciou (vlastné neţiaduce črty sa vo zvýšenej miere pripisujú
iným ľuďom). Pri projekcii ide o vyhľadávanie vlastných chýb u druhých; príkladom projekcia je
názor človeka, kt. sa dopustil krádeţe, ţe „všetci kradnú―; zbavuje sa tym pocitu viny. Patrí sem aj
vnímanie sveta nie reálneho, ale zhodného s vlastnými motívmi a koncepciami.
Príkladom sebaklamov je mechanizmus racionalizácie, ako je zastieranie neúspechu (hľadanie
výhovoriek). Príkladom racionalizácie je reakcia „kyslé hrozno― (z La Fontaineovej bájky o líške a
vinici): nedosiahnuteľné ciele sa bagatelzujú. Keď moţno nájsť chyby vdačom, čo je pre nás
nedosiahnuteľné. Komplementárnou reakciou je reakcia „sladkého citróna―: vyzdvihovanie predností
toho, čo je dosiahnuteľné, ale menej hodnotné. Tieto reakcie sú v záujme nášho duševného
zdravia (Adckock, 1965).
Ďalším obranným mechanizmom je →substitúcia a sociálne prispôsobenie (adjustácia). Rozlišuje

sa obranná adjustácia (racionalizácia, projekcia, kompenzácia atď.) a adjustácia únikom (stiahnutím
sa z reality, regresía, negativizmus, fantázia). Fantázia ako úniková reakcia vyjadruje len jednu z
viacerých funkcií →fantázie.
Uvedené mechanizmy obrany ega zahrňujú vţdy istý stupeň deformácie vnútornej i vonkajšej
skutočnosti. Stávajú sa dôleţitým regulátorom ľudského správania. Obrana ega je obranou integrity
osobnosti, lebo pocity zníţenej hodnoty vyvolávajú vnútorné napätie a osobnosť funkčne
dezintegrujú; sú to vlastne psychické komplexy, kt. osobnosť nemôţe úplne asimilovať.
Počet a druh obranných mechanizmov závisia aj od ţivotných podmienok (napr. namiesto
frustrovaného sexu nastúpila so sexuálnou revolúciou skôr frustrácia lásky, realizácia kt. je jedným z
hlavných zdrojov sebahodnotenia). Frei/d preskúmal najmä potlačenie (vytesnenie), jeho
následnovníci rozšírili poňatie obrany ega a identifikovali ďalších > 40 mechanizmov. Obranné
mechanizmy sú autonómne spôsoby správania, kt. tvoria uţ prechod k funkčným poruchám
správania, neurózam. Za neurotické ich moţno pokladať, ako sú príliš rigidné, a tým často paradoxné
(napr. fixácia na reakciu, kt. prináša ujmu); sú analogické fyziol. imunitnému systému.
Opakom dezinetgrujúcich pocitov sú pocity vysokej hodnoty ja, pocity dôleţitosti, kompetencie,
výkonnosti, príťaţlivosti atď. Jedným zo zdrojov týchto pocitov je expanzia ega. V štruktúre ega sa
uplatňuje to, ako jedinec vníma a pociťuje sám seba, ako o sebe zmýšľa a ako sa domnieva, ţe o
ňom zmýšľajú iní, čo sa však netýka len jeho fyzického zoyňajšká, psychických vlastností a
správania, ale aj toho, čo mu ako majiteľovit vecí patrí, resp. čo mu patrí v obraznom zmysle (napr.
atraktívny manţelský partner). Človek je pyšný nielen na to, ţe ľudia vedia o jeho schopnostiach, ale
aj na to, čo vlastní. A tak sa môţe stotoţňovať s určitými vecami, kt. má a kt. sa preňho stávajú
zdrojom vysokého oceňovania, fetišom, pretoţe sú to veci drahé, vzácne, zvláštne, kt. budia rešpekt
a obdiv (konto v banke, luxusné auto, vila, exkluzívne zariadenie bytu, zbierka vzácnych
predmetov atď.). Veci sa môţu stať symbolom ega v pozit. i negat. zmysle. Človek môţe vnímať
seba samého ako syna, ako drţiteľa určitých predmetov (napr. pozemku), ako člena skupiny atď.
Hodnotu ega zvyšuje (evalvuje) aj vedomie, ţe subjekt má významných priateľov, ţe si tyká s
pánom doktorom, ţe má syna na ministerstve, ţe je členom exkluzívneho klubu ap.
Sebaoceňovanie má 2 zdroje: 1. vlastné skúsenosti jedinca; 2. mienka druhých osôb o
jedincovi, o kt. tento vie, najmä ak ide o osoby preňho dajako významné. Úroveň sebavedomia
jedinca je daná pomerom reálneho ja (toho, za koho sa pokladá) a ideálneho ja (toho, akým by
chcel byť); čím menší je tento rozdiel, tym je jeho sebavedomie väčšie. Vyjadruje to pojem sila ega,
podľa Catella (1950,1967) prim. faktor osobnosti, kt. sa prejavuje zrelosť, stálosť, emočný pokoj,
realistický vzťah k problémom a absencia neurotickej únavy; slabé ego sa naopak prejavuje ako
neschopnosť znášať frustráciu, nestálosť, emočná impulzívnosť, vyhýbanie sa rozhodnutiam a
neurotická únavnosť spojená s nereálnym úsilím.
Dôleţitou charakteristikou činnosti jedinca sú jeho ašpirácie, t. j. ţivotné ciele a s nimi spojená
miera úsilia potrebného na ich dosiahnutie. Úroveň ašpirácií zvyšuje preţívanie úspechu, kým
preţívanie neúspechu ju zniţuje. Záţitok úspechu však ovplyvňujú mnohé činitele, napr. obťaţnosť
úlohy, pripisovanie úspechu alebo neúspechu určitým príčinám (šťastiu, náhode, pomoci druhých),
príp. sebe samému, svojím schopnostiam, námahe atď. Keď sa neúspech pripisuje vonkajším
príčinám (smola, zavinenie cudzou osobou), je to obranná reakcia a neúspech sa zastiera, resp.
preţíva s menšou intenzitou.
V ţivotných ašpiráciách sa uplatňuje motív výkonu, kt. sila je daná pomerom
potreby úspechu k potrebe vyhnutiu sa neúspechu.
Dynamiku osobnosti určuje princíp maximalizácie hodnoty ega ako vývojovo najvyšší a
najúčinnejší motivačný princíp; →motivácia.

Frommova teória osobnosti – (Fromm, Erich, 1900 – 1980) psychosociálna t. osobnosti:
osobnosť je „celok zdedených a získaných duševných vlastností, kt. sú pre jedinca príznačné a
podmieňujú jeho jedinečnosť. Rozlišuje temperament (hlavný nástroj osobnosti a svojou povahou
konštitučný a značne trvalý) a charakter (utvára sa sa hodnotovými voľbami jedinca,
ovplyvňovanými sociokultúmym pôsobením okolia). Rozdiely v temperamente nemajú etický
význam, rozdiely v charaktere predstavujú vlastný problém etiky; vyjadrujú mieru, v kt. jedinec
uspel v umení ţiť.
Prispôsobenie osobnosti sa dosahuje v oblasti charateru. V kaţdom jedinci sa vyskytujú 2 rozličné
zákl. vzorce charakterového zamerania: 1. produktívny (obdarúva druhých láskou a prácou:
„Človek miluje to, čo pracuje a pracuje pre to, čo miluje"); 2. neproduktívny (jedinec neschopný
produkovať, preto musí to, čo potrebuje, dostávať od druhých; to môţe dosiahnuť vlastným
pasívnym správaním alebo dajakým aktívnym úsilím, napr. vykorisťovaním).
Povaha obidvoch charakterových vzorcov je zaloţená na socializácii (utváranie vzťahu k iným a
sebe a ochotou poskytovať im starostlivosť) a asimiláciou (získavanie, resp. prisvojovanie ţiaducich
predmetov).
Neproduktívna orientácia zahrňuje: 1. recepetívnu orientáciu (očakávanie hmotného a psychol.
zabezpečenia z vonkajších zdrojov); 2. koristnícka orientácia (nielenţe očakáva zabezpečenie
zvonka, ale je odhodlaná získať to čo potrebuje, či si to vezme alebo ulúpi); 3. hromadivá orientácia
(uchováva nahromadený matetok, dištancuje sa od osttaných a utvára si silné obrany proti
zasahovania vonajšieho sveta do jeho vecí); 4. trhová orientácia (všetko čo potrebuje, si človek
získava procesom výmeny, konečné hodnotenie vecí určuje trh; jednotlivci sa nehodnotia podľa toho
akí sú, ale aký dojem robia. Ľudské osobnosti sú na predaj ako ostatné druhy tovaru.
Fromm rozozonáva 5 hlavných potrieb človeka: potrebu vzťaţenosti (in-tegridy a identity - je
schopný dôverného vzťahu bez straty identity, čo vyplýva zo zrelej lásky a tá z produktívnej
charakterovej orientácie), transcedencie, zakorenenosti, identity a orientačného rámca.
V sociol. kritizoval patogénny dehumanizujúci vplvy modernej spoločnosti na človeka. Hoci
pqdstataným znakom ľudskej povahy je sloboda, mnohí ľudia nie sú ochotní ju uţívať, čím uvoľňujú
cestu diktátorských systémov. Na presadenie svojej slobody musí kaţdý človek urobiť hodnotové
rozhodnutia, rozvíjať produktívne zameranie ţivota a objaviť krásu a moc altruistických postojov.
Za hlavný problém, modernej spoločnosti pokladal voľbu medzi „robotizmom" a „humanistickým
socializmom", na kt. sa bude kaţdý pracujúci človek aktívne a zodpovedne zúčastňovať, kde bude
práce príťaţlivá a zmysluplná, kde nebude kapitál vyuţívať pracujúcich, ale pracujúci bude uţívať
kapilát (analógia Adlerovho spolupracujúceho spoločenstva).
Golgiho teória – t., podľa kt. neuróny komunikujú prostredníctvom axónov Golgiho buniek a
kolaterálami axónov Deitersových buniek.
Goltzova teória – t., podľa kt. funkciou polkruhovitých kanálikov je prenášať vnemy o polohe, a
tym materiálne umoţňovať zmysel rovnováhy.
Guilfordova teória osobnosti – Guilford (1959) podáva čisto opisné vymedzenie: osobnosť
jedinca je jeho jedinečný vzorec čŕt. Ookrem morfol. a fyziol. vlastností rozlišuje 5 tried psychiských
vlastností: 1. potreby; 2. schopnosti (angi. aptitudes); 3, temperament; 4. postoje; 5. záujmy.
Helmholtzova teória – t.vnímania zvukov: kaţdé baziláme vlákno odpovedá sympateticky na
určitý tón a stimuluje vlasové bunky Cortiho orgánu, kt. je v kontakte s vláknom. Nervové podnety
sa z podráţdených vlasových buniek vedú do CNS.
Heríngova teória – [Hering, Karí Ewald Konštantín] za farebné videnie sú zodpovedné 3 sady
receptorov farbocitu. Je to t. protichodných farieb, podľa kt. vnímanie farieb spočíva y rozloţení a

reštitúcii zrakových substancií: dizasimiláeia vyvoláva vnem červenej, ţltrej a bielej, reštitúcia
modrej, zelenej a čiernej farby.
Teória hier – 1. psychoi. predstava, ţe hra je prirodzenou prípravou dieťaťa na ţivot; triedi sa na
kategórie podľa vývoja ľudstva na bojové, loveckém, sociálne, rodinné, hry napodobujúce
zamestnania alebo podľa rozvoja motoriky, psychiky, druţnosti attf.; 2. t strategických hier, mat. t hier,
mat. t, súčasťt rozhodovania, kt. skúma konfliktné situácie. Vyuţíva analýzu protirečivých situácií
medzi určitými kybernetickými systémami, analýzu konfliktných situácuácii v ekonomickej, vojenskej a
i. sociálnej oblasti. Skúma aj evolučný proces ţivého organizmu. Opisuje konfliktné situácie na mat.
modeli a hľadá rozličné riešenia, racionálne spôsoby správania s cieľom nájsť optimálne správanie
Homeostatická teória – Cannonova t. →homeostázy.
Horneyovej teória osobnosti – druh interpersonálnej t. osobnosti, kt. vychádzala z
psychoanalýzy a rozhodujúcu úlohu vo vývoji osobnosti pripisovala záţitkom v detstve, pričom v
sociálnych faktoroch prostredia dieťaťa pokladala úzkosť. Táto úzkosť je vyvolaná dospelými, kt. sú
neurotizoyaní, bývajú panovační, prehnane ochraňujäci, budia v deťoch strach, sú prehnane
nároční, zhovievaví, kritickí, ľahostajní atď. Upozorňuje najmä na jeho pocit skrývaného pokrytectva
okolo neho: jeho tušenie, ţe láska rodičov, ich kresťanské milosrdenstvo, poctivosť, veľkorysosť atď.
len predsteirajú. Dieťa sa cíti neisté, precitlivené, bezmocné a osamotené. Namiesto pocitu
spolupratričnosti dieťa premáha zákl. úzkosť. V dospelosti sú neurotické potreby (náklonnosti a
schválenia, partnera, vymedzenia svojho ţivota vytýčenými hranicami, moci, vyuţívania iných,
prestíţe, obdivu, výkonu, sebestačnosti a nevávislosti, dokonalosti a nenapanutelnosti) len pokračovaním strnulých maladaptívnych sociálnych postojov z detstva.
Humanistická psychológia (Maslow, Rogers) za kritické ţivotné obdobie pokladá detstvo a
neskoršiu dospelosť. Hodnota ľudskej povahy podľa neho je veľmi pozit. Určujúcimi silami osobnosti
sú vnútorné faktory. Dôleţité koncepcie sú bazálne potreby, metapotreby, sebaaktualizácia^rast),
selfconcept. Osobnosť sa stotoţňuje s ľudským bytím a zdôrazňuje sa úloha ţivotných perspektív,
snaha realizovať svoj ľudský potenciál (-→daseinanaiýza).
Huygensova vlnová teória →svetla -[Ch. Huygens, 1629 – 1695, hol. vedec] svetlo je pozdĺţne
vlnenie hypotetického svetelného éteru, kt. sa nachádza vo všetkých telesách, dokonca aj v
dokonalom vákuu. Huygens vysvetlil zákon odrazu a vznik dvojlomu v kryštáloch, no nepodarilo sa
mu uspokojivo objasniť priamočiare šírenie svetla. Dnes vieme, ţe príčinou je malá vlnová dĺţka
svetla, v dôsledku čoho sa ohybové javy nedajú dobre pozorovať.
Teória individuálnej psychológie →Adlerova t. osobnosti.
Teória informácie – mat. t zaloţená amer. matematikom C. E. Dhannonom (*1916) r. 1948. Ide o
štúdium informačných procesov a zákonitostí uchovávania, prenosu a spracovania informácií,
entropie, redundancie kanálov a médií.
Teória interiorizácie – t. etapového utvárania psychických procesov, utvorená P. J. Galperínom:
prechod od vonkajšej činnosti k vnútorným psychickým procesom sa uskutočňyuje v 3 etapách: a)
orientačná činnosť; b) vlastná činnosť (materiálna činnosť, premena predstavy, hlasná reč, vnútorná
reč); c) myslenie a spätná väzba ako interiorizovaná činnosť.
Interpersonálna teória osobnosti – stavia na Adlerovej t., ale odmieta prílišný význam
intrapsychických procesov a kladie dôraz na sociálne prvky v raste a zrení osobnosti. Sociálny cit
(ang. sqcial interest, nem. Gemeinschaf-stgefuhl, pocit spolupatričnosti, cit pospolitosti)prejavujúci sa
úsilím o spoluprácu s inými ľuďmi, predstavuje podľa nej konečné sebanaplnenie kaţdého človeka.
Utvorením sociálnych vzťahov sa zaoberajú dve t.: t. Karen Horneyovej a Harryho Stackea Sulllivana
(1842 − 1949).
Teória invariantov – pokus teoreticky vysvetliť problém reality v modernej fyzike, kt. vypracoval M.

Bom (1953). Invarianty sú nezávislé od ľudí, ako aj od vzťaţných systémov, sú základom vedeckého
poznania, platnosti vedeckej pravdy. Na rozdiel od t. i. pozitivizmus pokladá všetky zmyslové vnemy
za rovnako reálne, a teda rovnocenné. Keďţe reprezentujú samy seba, čosi, čo existuje mimo a
nezávisle od nich, kaţdé rozlíšenie medzi bytím a javom je nezmyselné. Týmto sa problém ignoruje, ale
nerieši. K invariantom patria: 1. univerzálne prírodné konštanty; 2. „zobrazenia v prístroji", ktorým
dačo v skutočnosti zodpovedá (ide o projekciu skutočnosti, nielen o to, čo závisí od pozorovateľa a
prístroja, ako to tvrdia pozitivisti); 3. vzďaľovanie sa od zmyslového vnemu: poznatky o objektívnej
realite sa dajú získať len postupne, pričom myslenie postupuje od konkrétneho k abstraktnému, a len
tak moţno pochopiť podstatu javov, vlastné bytie); 4. invarianty nie sú absol. nemenné; určité
zobrazenia, kt. sa pokladali za invariantné sa môţu neskôr ukázať ako projekcia. Demonštruje to napr.
prechod od klasickej mechaniky k t. realitivity.
Nezodpovedanou ostala otázka, či sú invarianty obrazy reality, alebo je to sama objektívna realita.
Nezávislosť od poznávacieho subjektu (jeho vedomia a experimentu) sa dáva do súvislosti s
nezávislosťou od určitého vzťaţného systému (systémovej závislosti objektívnej reality). Pojem
zákona, ako zákl. pojmu vied, sa navyše ukázal dôleţitejší a nadradený pojmu invariantu.
Jamesova-Langeho teória – prekonaná t., podľa kt. somatická zmena predchádza a je príčinou
vzniku emócie, bez týchto zmien nejestvujú emócie (nesmejeme sa preto, ţe sem veselí, ale sme
veselí preto, ţe sa smejeme).
Jungova teória osobnosti – [Jung, Carl Gustáv, 1875 – 1961] analytická →psychológia (Jung). K
hlavným princípom Jungovej t. patria: 1. osobnosť – samostatný systém (chápal osobnosť, čiţe
psyché za samostatnú sústavu, a nepokladal sexuálne pudy za determinujúce činitele ľudského
správania; kaţdý človek je schopný vyjadriť svoju individualitu a jedinečnosť vo vzťahu kvoči okoliu;
ego pokladal skôr za aktívne ako reaktívne); 2. rozšírený pohľad na minulosť (rozšíril Freudovu
ontogenetickú dimenziu minulosti o fylogenetickú dimenziu, do kt. zahrnul ţivoţíčíšnych i ľudských
historických predkov); 3. nový pohľad na nevedomie (pokladá ho za zdedené kolektívne a osobné
nevedomie).
Za kritické obdobie pokladá rané destvo, stredný i neskorší vek. Vo vývoji q. sa uplatňuje skôr pozit.
snaha dosiahnuť rovnováhu medzi protikladmi. Osobnosť determinujú predovšektým vnútorné sily.
K dôleţitým pojmom patri ego (..Selbst"), rola, kolektívne nevedomie, archetypy, protiklady. V
psychol. (Jung) a sociol. sa niekedy rozlišujú pojmy „osobnosť (vyjadruje podstatu psychol.
organizácie ľudského duševného ţivota, resp. jeho autentickosť) a osoba (vyjadruje vonkajšie, často
neautentické prejavy). Vzťah o. a ich rol sa chápe rôzne, niekedy dokonca protikladne: 1. roly ako
masky osobnosti (človek má povrch a hĺbku, verejnú a súkromnú dimenziu, je iný vnútri na navonok,
má akési vnútorné, často skrývané jadro; osoba, t. j. to, ako sa javí navonok je len odloţiteľná
maska, autentický nie je človek na „javisku ţivota"; 2. roly sú integrované v systéme zvykov.
Jestvujú však rôzne stupne identifikácie jedinca s rôznymi rolami. Prevzatiu rol môţe brániť vrodená
dispozícia (napr. homosexualita muţa ťaţko preberie rolu normálneho manţela) alebo skúsenosti
(napr. ţena na základe svojich skúseností nie je schopná prevziať rolu manţeky, ale nie matky a
rozhodne sa pre slobodné materstvo).
Kinetická teória plynov – t. o vlastnostiach plynov na základe predstáv o ich molekulovej
stavbe. Vypracoval ju angl. fyzik James Prescott Joule (1818 − 1889, angl. fyzik) a nem. fyzik
Rudolf Július Emanuel Clausius (1822 − 1888). Vychádza z týchto predpokladov: 1. Kaţdý chem.
rovnorový plyn sa skladá z molekúl tej istej veľkosti a tej istej Mr; rôzne plyny majú rôzne Mr. 2.
Molekuly sa správajú ako dokonale pruţné gule, kt. si vymenia rýchlosti, ale celková kinetická
energia všetkých molekúl sa za stálej teploty nemení, kým na plyn ako uzavretú sústavu nepôsobia
zvonka ďalekodosahqvé sily, a kým sa molekuly nezlučujú (zákon o zachovaní energie). 3. Rozličné
molekuly toho istého plynu a tej istej teploty môţu mať rôzne rýchlosti; molekuly konajú tepelný
pohyb, t. j. pohybujú sa všetkými smermi tak, ţe ani jeden smer neprevláda; v kaţdom okamihu sa

pohybuje v niektorom smere priemerne toľko molekúl ako ktorýmkoľvek iným smerom. 4. Pre veľký
počet molekúl moţno pouţiť štatistické metódy a určiť ich rýchlosti; ak sa teplota plynu nemení,
zostáva aj stredná rýchlosť stála; termodynamická teplota T plynu prejavujú ako tlak plynu. Súčin
tlaku a objemu plynu pV vyjadruje zákl. rovnica kinetickej t. plynov; →rovnica.
Teória katakliziem – t. katastrof G. Cuviera, koncepcia, kt. vysvetľuje dejiny Zeme a ţivota na
Zemi. Analýzou treťohorných vrstiev v Paríţskej panve so zvyškami rôznej vyhynutej fauny
morských a suchozemských ţivočíchov prišiel Cuvier k záveru, ţe zemský povrch a ţivá príroda sa
utvárali pôsobením mnohých po sebe nasledujúcich katatrof. Katastrofy neznámej príčiny zničili
flóru i faunu určitej oblasti a prisťahovaním z iných oblastí sa potom vyvinuli nové formy ţivota.
Cuvierovi nasledovníci (napr. A. dOrbigny) zastávali názor, ţe nové formy ţivota sa utvárali úplne
znova v aktoch stvorenia.
Teória katastrof – 1. t. kataklyziem; 2. psychol. t. zameraná na vznik a stratu stability; vyuţíva sa
v hraničných psychických situáciách, najmä vo veľkých skupinách alebo ako med. modely, napr.
sclerosis multiplex.
Klonovo-delečná teória – „potrat klonu", umlčanie klonu, eliminácia klonu; t. imunol. tolerancie
vlastných antigénov, podľa kt. „zakázané klony" imunocytov, reagujúcich s vlastnými antigénmi, sa
eliminujú pri kontakte s antigénom počas fetálneho ţivota.
Klonovo-selekčná teória – modifikácia t. prírodného výberu; v dospelom človeku je niekoľko
miliónov klonov buniek produkujúcich protilátky, z kt. kaţdá má program na výrobu protilátok
jedinečnej špecifickosti a na svojom povrchu receptory schopné reagovať so špecifickými
antigénmi; expozícia antigénu má za následok vznik reaktívnych klqnov, kt. proliferujú a diferencujú
sa na producentov veľkého mnoţstva špecifických protilátok.
Kognitívna teória – názor, ţe spoločenské kultúry sa utvárajú ako výsledok kogintívnych procesov
a z nich vyplývajúcej siete interpersonálnych vzťahov.
Koherenčná teória – podľa asocianizmu (G. E. Müller) sa psychické elementy, prvky samy spájajú do
konfigurácií, zoskupení, a tie sú ovplyvňované vzťahmi, akými je blízkosť objektov, podobnosť farieb,
tvarov, vlastnostím, obsahov a i.
Teória kultúrnej konvergencie – názor E. B. Tylora o vzniku úplne analogických kultúrnych prvkov
v rôznych geografický a podnedne podobných častiach svetas s vylúčením prenosu migrácií; op. t.
kultúrnych okruhov, podľa kt. kultúrne prvky boli vynájdené vţdy na jednom mieste sveta, v
osobitných konšteláciách, a odtiaľ sa migráciou preniesli do iných častí sveta.
Kvantová teória →svetla – Planckova t, predpokladá, ţe výmena energie medzi telesom a
ţiarením neprebieha spojité, ale po určitých menších mnoţstvách, tzv. kvantách energie, kt. sú
úmerné frekvencii ţiarenia a nazývajú sa →fotóny. Obraz vlny je v kvantovej teórii zachovaný,
lebo kaţdý fotón má svoju frekvenciu, a teda aj určitú vlnovú dĺţku. Šírenie svetla moţno vysvetliť
najlepšie pomocou elektromagnetickej teórie, kým interakciu svetla s látkou, ako aj absorpciu a
emisiu svetla pomocou kvantovej teórie. Svetlo sa správa ako častica s vlnovým charakterom. Tento
dualizmus (vlna–častica) nepaltí len pre optiku, ale má všeobecnejšiu platnosť. Kvantový charakter
svetla sa prejavuje výraznejšie pri krátkovlnovom ţiarení s veľkou frekvenciou, vlnový charakter
pri dlhovlnovom ţiarení s malou frekvenciou; -oţiarenie.
Teória labellingu – etiketizačná t. udeľovania nálepok; názor a obava, ţe väčšina prístupov
súčasnej psychiatrie neznamená nič viac ako nálepkova-nie alebo škatuľkovanie. Po pridelení tejto
dg. nálepky je navyše tendencia, ţe sa v súlade s ňou mení prístup profesionálov, kt. ho liečia, jeho
sociálneho okoli i jeho samého; stigmatizácia.
Lazarová teória – fyziol. t. videnia.

Lewinova teória poľa – t. ţivotného prostredia jedinca, kt. autorom je K. Lewin (1935). Vo svojej
tzv. topologickej psychológii sa inšpiroval geštaltizmom.
Lewinova teória osobnosti – dynamická t osobnosti, podľa kt. osobnosť chápaná dynamicky je
„totalita systému"; štruktúra totality je stupeň diferenciácie systému (napr. 1-r. dieťa nie je dynamicky
tak diferencované ako 30-r. jedinec). Psychické sily vznikajú z napätia medzi subjektom a jeho
ţivotným poľom, zo vzťahu jeho potrieb a ich predmetu, z príťaţlivosti a odpudivosti objektov.
Hlavné body: 1. T. má topologickú povahu (všetky jeho pojmy sú vyjadrené v priestorových
výrazoch). Vychádza z toho, ţe topológia ,je zaloţená na vzťahu medzi .časťou' a .celkom', na
pojmoch .zahrnutie v'. To dodáva jeho teórii značnú mieru konkrétnosti a uľahčuje jej pochopenie. 2.
Topologické pojmy sú svojou podstatou matematické. Napr. pojmy sily, vzdialenosti a smeru
moţno najlepšie vyjadriť pomocou ma.t vzorcov. Lewin však neveril, aby štatistika mohla úplne
vysvetliť dynamiku osobnosti a „celú prítomnú situáciu v jej konkrétnej jedinečnosti―. 3. Pomocou
topologických dimenzií a znakov ţivotného priestoru sa Lewin snaţí vysvetliť intrapersonálnu dynamiku a vzájomnú závislosť osohy a okolia. Dokazuje aj tesnú súvislosť intraperosnálnych procesov a
dejov prebiehajúcich v okolí. 4. Vývoj osobnosti vysvetľuje Lewín ako proces diferenciácie, čo je
pojem prevzatý z tvarovej psychológie. Diferenciáciou rozumie členenie celostného javu na časti.
Napr. navštívime dajaké mesto prvýkrát, vnímame ho v jeho celosti. Ked sa zoznámime s jeho
rôznymi časťami a predmestiami, môţeme si utvoriť diferencovanú predstavu, kt. je podrobnejšia a
presnejšia. Proti vzrastajúcej diferenciácii ţivotného priestoru do relat. oddelných súčastí stojí jeho
vzrastajúca organizovanosť, kt. stúpa s vekom. Diferenciácia úzko súvisí s kognitívnymi procesmi.
Konečným krokom k úplnej zrelosti je proces integrácie. Je to hierarchia tenzií, kt. sa utvorila medzi
subsystémami.
Vo vývoji osobnosti má úlohu aj regresia. Tento psychoanalytický pojem vysvetľuje Lewin na
základe vlastného vzťaţného systému. Nejde o návrat zamerania libida do skoršieho vývojového
štádia, ale chápe ju širšie: „Pokiaľ namiesto libida odkáţeme na jedinca samého, môţeme situáciu,
kt. sa pokladá za návrat zamerania libida do minulosti, znázorniť jednoduchým topologickým
zobrazením. Regresia nastáva vtedy, keď sa osoba najprv pokúša dosiahnuť uspokojenie potreby
na svojej súčasnej úrovni zrelosti, avš však táto zodpovedajúca forma uspokojenia potreby (angl.
goal, G +, ciel) sa osahuje ťaţko. Podľa okolnosti sa potom osoba zamerá na inú oblasť v okolí,
,
ktorá ponúka nejakú mieru uspokojenia danej potreby, aj keď na niţšej úrovni zrelosti (G ). Človek
sa pri regresii vzdáva svojho úsilia o prekonanie zábrany, kt. sa postavila do cesty, a zmieri sa s
cieľom na niţšej úrovni, ako sa pôvodne usiloval.
Lewisova teória – humorálna t., podľa kt. metabolické zmeny v tele po fyz. podnetoch vznikajú
uvoľnením látok podobných histamínu z tkanív. Po mechanickom podnete sa o 1 min zjaví na koţi
biely bod alebo čiara, kt. o 4 min zmizne. Vzniká priamou reakciou kapilár, dráţdením Rougetových
pericytoy bez spoluúčasti nervového systému. Pri silnejšom tlaku sa o 1 min zjaví červená reakcia
z dilatácie arteriol (červený dermografizmus). Ak tlak ešte zvýšime vzniká trojfázová reakcia,
navyše so ţihľavkovým bielym valom podmieneným nahromadením tkanivovej tekutiny s červeným
dvorcom. K ďfalším látkam, kt. sa zúčastňujú na uvedených reakciách patrí acetylcholín, sérotonín,
bradykinin a i.
Lombrosiánska teória – formuloval ju koncom 19. stor. C. Lombrosio: kriminalita má biol. základ
a „kriminálne typy" moţno odhaliť skúmaním tvaru lebky.
Teória ľudských vzťahov – human relations.
Monofyletická teória – unitárna t., podľa kt. všetky formy krviniek (erytrocytov a leukocytov) majú
rovnaký pôvod v jednej primordiálnej krvnej bunke (hemocytoblaste); rozličné typy buniek vznikajú
procesom diferenciácie; por, dua-listickú t, polyfyletickú t. a trialistickú t.
Teória nastavenia bodu – angl. set point hypothesis, teória vzniku obezity (-^tučnota), podľa kt.

zmena energetickej bilancie dostatočná na zmenu tukových zásob vyvoláva kompenzačnú zmenu
prívodu potravy a energetického prívodu (EV) a príp. úpravu zásob tuku na pôvodnú hodnotu.
V parabiotických pokusoch (fyzické spojenie 2 zvierat napr. prostredníctvom obehu) sa zistilo, ţe v
obehu existuje látka, kt. signalizuje mnoţstvo tuku uskladneného v tele. Objav génu obezity (ob) a
jeho proteínového produktu leptínu (1994) znamenal obrat v našich predstavách o regulácii
energetickej bilancie a objasnení povahy cirkulujúceho faktora. Gén ob sa nachádza v adipocytoch
a kóduje hormón zvaný leptín [g. leptos tenký), kt. sa secemuje v závislosti od hmotnosti telového
tuku.
Sú uţ komerčne dostupné súpravy na stanovenie ľudského leptínu v sére, plazíme a kultivačnom
médiu, ako aj protilátok proti leptínovému receptoru metódou ELISA. Ide o dvojstrannú imunoanalýzu
vyuţívajúcu yysokoafinitnú polyklonovú väzbovú protilátku a monoklonovú detekčnú protilátku.
Deteguje sa aktivita alkalickej fosfatázy v prítomnosti substrátu p-nitrofenylfosfátu pri 405 nm.
Metóda je ekvivalentná RIA. Neschopnosť zvieraťa vyrábať leptín alebo odpovedať naň má za
následok nadmerný príjem potravy a neúmerne zníţený EV s následným vznikom obezity a
rezistencie voči inzulínu. Podávanie rekombinantného leptínu takýmto zvieratám upravuje tieto
poruchy a vyvoláva pokles TH. Na rozdiel od myší, pri kt. sa opísali mutácie génov ob, u ľudí sa
mutácie totho génu nepozorovali. U ľudí je však beţná expresia génu ob, zvýšená koncentrácia
leptínu, pričom koncentrácia leptínu pozit. koreluje s % telového tuku. Cirkulujúci leptín signalizuje
mozgu a iniciuje zmeny príjmu potravy a EV prostredníctvom neuropeptidu Y a receptora
melanokortínu.
Neuropepfid Y(NP-Y) je peptid zloţený z 36 aminokyseiínových jednotiek. Izoloval sa z morčacích
mozgov. Je jedným z najhojnejších neuropeptidov cicavčieho mozgu, kt. stimuluje chuť do jedenia. V
hypotalame NP-Y výrazne ovplyvňuje energetickú bilanciu stimuláciou chuti do jedenia a
zvyšovaním EV. Pri myšiach je NP-Y ústredným efektorom deficitu leptínu a dôleţitým mediátorom
v odpovedi na nízke koncentrácie leptínu počas hladovania.
Podľa Fríedmana strata telového tuku má za následok pokles tvorby leptínu a jeho koncentrácie v
krvi, čo stimuluje NP-Y v hypotalame. NPY interaguje s hypotalamickými receptormi a vyvoláva
kaskádu procesov zahrňujúcich zvýšený prívod potravy, pokles EV, reprodukčnej funkcie a telesnej
teploty a zvýšenie aktivitu parasympatíka. Konečným dôsledkom je stav pozit. energetickej
bilancie, v kt. prívod potravy prevyšuje EV. Zvýšenie tukových zásob má naopak za následok
zvýšenie koncentrácie leptínu v krvi, čo vyvoláva interakciu MSH s jeho receptormi. Táto
interakcia zapríčiňuje pokles príjmu potravy, zvýšenie EV a aktivity sympatika. Konečným dôsledkom je stav negat. energetickej bilancie, v kt. EV prevyšuje prívod potravy.
T. nastavenia bola vystavená kritike, pretoţe keď sú telové zásoby tuku regulované centrálne,
mnoţstvo tuku v potrave by malo ovplyvňovať telesnú hmotnosť len málo. Epidemiol. štúdie však
dokazujú, ţe obezita je aţ 3-krát častejšia v populáciách, kt. konzumujú tuk v porovnaní s
populáciami, kt. kryjú energetické potreby viac sacharidmi.
Newtonova korpuskulárna teória →svetla – [Isaack Newton, 1643 – 1727, angl. fyzik] zo
svetelného zdroja vysvetľujú veľkou rýchlosťou na všetky strany zvláštne svetelné častice rozličnej
veľkosti, kt. vyvolávajú pri dopade do oka zrakový vnem. Newton na základe tejto teórie vysvetlil
zákon priamočiareho šírenia svetla a objasnil aj odraz a lom svetla.
Teória odrazu – základ t. poznania materialistickej filozofie, kt. vychádza z presvedčenia, ţe
poznanie je odrazom vonkajšieho sveta v ľudskom vedomí. Demokritos pokladá všetky veci za trvalé
zhluky atómov.vyţarujúce obrazy (eidoly), kt, sa odtláčajú v našej mysli. Aristoteles zastáva názor,
ţe obrazy vecí sa odtláčajú v našej duši ako „pečatný prsteň vo voskovej doštičke". Anglickí
senzualistí zdôrazňujú význam zmyslového poznania a pokladajú vnemy za ,,odraz" vonkajšieho
sveta v našom vedomí. Franc. materialisti boli toho názoru, ţe obsah nášho vedomia je odrazom

vonkajšieho prostredia prostredníctvom zmyslov, vedomie vonkajší svet len pasívne registruje.
Pojem odraz sa začal (napr. u B. Spinozu) pouţívať aj v súvislosti s rozumovým poznaním:
poznávať znamená „odráţať v ideách a ich usporiadanie". Autorom marxistickej t. o. je V. I. Lenin
(Materializmus a empiriokriticizmus).
Teória osobnosti – zahrňujú: Allportovu, Bandruovu, behavioristickú, Cattellovu, Eysenckovu,
Guilfordovu, humanistickú, Jungovu, Lewinovu, Pervinovu, Piéronovu, Rubinštejnovu, Skinnerovu,
Tardyho, Štefanovičovu, Thomaeho, Watsonovu, Woodwothovu a i.
Pavlovova teória – výklad ľudskej psychiky zaloţený na fyziol. experimentoch, ako sústavy
podmienených reflexov a dočasných spojov.
Pervinova teória osobnosti – Pervin (1970) za zákl. znaky osobnosti pokladá štruktúrne a
dynamické vlastnosti indivídua, kt. sa prejavujú v charakteristických reakciách na situácie.
Upozorňuje na to, ţe osobnosť moţno definovať rôzne: 1. v termínoch charakteristík, kt. sa dajú
priamo pozorovať v správaní indivídua, napr. črty (psychické vlastnosti osobnosti); 2. charakteristiky,
kt. sa priamo odvodzujú zo správania (napr. nevedomé procesy); 3. interakcie jedinca s inými
jedincami (napr. v termínoch rol).
Piéronova teória osobnosti – H. Piéron vidí osobnosť v jednote jej inteligencie, charakteru,
temperamentu a konštuitúcie.
Planckova teória – kvantová t.
Teória podobnosti – t., kt. definuje zásady podobnosti fyz. dejov (napr. pri modelovaní). Vyplýva
z nej aj návod na odvodenie bezrozmerových veličín z rozmerových veličín, kt. vplývajú na skúmaný
dej. Na rozdiel od rozmerovej analýzy odvodenie bezrozmerových veličín v t. p. vychádza zo
sústavy diferenciálnych rovníc opisujúcich skúmaný dej. T. p. sa uplatňuje, keď sa sústava
diferenciálnych rovníc nedá známymi mat. postupmi riešiť. Vtedy sa z nej odvodia bezrozmeroyé
veličiny (kritériá podobnosti) a závislosť medzi nimi sa hľadá experimentálne. Empirická závislosť
medzi kritériami podobnosti - kriteriálna rovnica, sa môţe pokladať za riešenie sústavy diferenciálnych rovníc – za jej integrál sa vymedzením, kt. je vlastné všetkými empirickým vzťahom.
Polyfyletická teória – t., podľa kt. rozličné častice a krvinky pochádzajú z jednej alebo dvoch
distinktných variet primordiálnych (materských) buniek; por. dualistickú, monofyletickú a trialistickú t.
P.O.U. teória – Ishiharova t o utváraní placenty – ovárií – uteru vnútornou sekréciou,
Teória poznania – epistemológia (učenie o vede), gnozeológia, (náuka o poznaní), kriteriológia
(učenie o hľadisku, rozlišujúcom medzi „pravdivým" a mylným", resp. pravdivé a mylné), noetika
(náuka o myslení). Osobitnou súčasťou filozofie je od čias J. Locka.
V širšom zmysle ide o učenie o poznaní, filozofické alebo špeciálnovedné skúmanie ľudského
poznania, či uţ ide o empirické psychol. bádanie o uskutočňovaní a zákonitom priebehu
poznávacích funkcií alebo filozoficko-psychol. skúmanie aktov alebo aj metafyzika poznania, kt.
kladie poznanie do celkovej súvislosti bytia. Nepatrí sem logika.
Bytie je všetko existujúce materiálne, ako aj ideálne, nezávisle od akéhokoľvek ďalšieho určenia; to,
prostredníctvom čoho je niečo súcnom (ens); to, čo je identické v súcne, základ jestvujúceho. Pokiaľ
bytie vystupuje ako základ (logos) súcna (on), označuje Heidegger rozlišovanie bytia a súcna ako
ontologickú diferenciu. Bytie je zákl. témou filozofie alebo metafyziky; predmet ontológie. Napr.
podľa Parmenida je bytie všetko to, čo je.
Pojem bytia, kt. treba odlišovať od bytia, závisí od kategórií, kt intervenujú v procese jeho tvorby;
pojem bytia a bytie majú odlišný ontologický status. Operácia zameraná na čistú podstatu objektov
pri vylúčení empirických prvkov daného sa podľa Hussería nazýva eidetická redukcia: obmieňajú sa
rôzne vlastnosti predmetu (napr. stola) a pýtame sa: „Je to ešte stôl?" K tomu sa pripája tzv.

epoche ako uzátvorkovanie kaţdého súdu o objektoch (epoche v starogréckom skepticizme
znamenalo zdrţanie sa úsudku o niečom; v hermetike: počiatočný bod nejakého procesu, napr.
bod počatia nového jedinca).
Smerom helenistickej filozofie, kt. stúpenci pripúšťali iba skúmanie vecí, odmietali však utváranie
pevných názorov, bol skepticizmus (g. skeptikoizo skeptesthai uvaţovať, skúmať). Všetkých
filozofov, kt. dospievali k pevným názorom, napr. stoikov, epikurovcov, peripatetikov, označovali
ako dogmatikov. Skeptici pochybujú o moţnosti poznať svet. Nazdávajú sa, ţe nemôţeme nič
vedieť o tom, aké sú vonkajšie veci. Ku kaţdému súdu o veciach vonkajšieho sveta môţeme
uviesť protikladný súd, kt. bude mať rovnakú hodnotu. Preto sa treba zdrţať súdenia, vyjadrovania
súdov (epoche). Metodickým pravidlom, kt. predstaviteľov antického skepticizmu viedlo k epoche,
bol trópos. Aţ keď sa zbavíme nároku spoznávať svet, dospejeme podľa skeptikov do stavu
duševného pokoja.
V uţšom zmysle je učenie, kt. predmetom je platnosť, platnosť bytia alebo pravda poznania,
ale aj hranice poznania. Aj logika skúma platnosť myslenia, avšak obmedzuje sa na podmienky
platnosti, kt. sú odôvodnené vzájomným priradením myšlienkových obsahov; naproti tomu t. p. si
kladie otázku o poslednej a rozhodujúcej platnosti myšlienkových obsahov, obsahov súdov; táto
platnosť spočíva v ich súhlase s vysloveným stavom vecí. V tomto zmysle sa t. p. nazýva aj
kritikou poznania.
V najuţšom zmysle sa t. p. vzťahuje na poznanie „objektov" (predmetov), ak sa stavajú proti
subjektu v zmyslovom vnímaní a vo svojej celkovosti tvoria „vonkajší svet". Tak sa rozlišovanie
subjektu, objektu a vzťahu poznania predpokladá bez ďalšieho dotazovania. Posledné odôvodnenie
pravdy poznania potom uţ nie je moţné. Platí to najmä v oblasti kvantovej fyziky. Preto sa odporúča
pouţívať pre filozofickú zákl. otázku pravdy poznania skôr výraz kritika pravdy.
Často sa kladie zákl. otázka kritiky pravdy ako otázka o spôsobilosti nášho rozumu k pravde. Rozum
ako nástroj poznania pravdy sa má pred pouţitím svojej spôsobilosti vyskúšať. Na toto skúšanie nie je
k dispozícii iná pomôcka ako práve rozmum. Toto poňatie vedie k petitio principii, t. j. poţiadavke
dôkazového dôvodu, kt. spočíva v tom, ţe to, čo má byť dokázané, sa predpokladá ako východisko,
resp. dôkazový prostriedok dôkazu samotného. Znamená to, ţe spôsobilosť k pravde nejde bez
odôvodnenia, teda predpokladom, kt. má byť slepo prijatý? Takéto priznanie by sa rovnalo práve tak
neodôvodnenému predbeţnému rozhodnutiu pre skepticizmus. Chyba spočíva naopak v tom, ţe
riešenie otázky o všeobecnom uschopnení, t. j. o potencii, sa míkvo predpokladá ako predbeţná
podmienka pravdy kaţdého aktu, akoby pravda aktu poznania musela byť neustále a priori
odvodzovaná z vopred poznaného všeobecného uschopnenia, keď predsa pôvodne môţe byť
potencia poznávaná len z aktu. Skúška bude musieť teda začať jednotlivými aktmi, a to súdmi, resp.
výrokmi, lebo práve ony si činia nárok na logickú pravdu ako vypovedanie bytia. Pravda súdu
nenachádza svoje posledné odôvodnenie v dôkaze, ale v bezprostrednej -→evidencii, v ukazovaní
sa bytiu, kt. je pôvodne k dispozícii v úplnom návrate ducha k sebe samému. Práve táto reflexia je
aj podľa Tomáša Akvinského podmienkou moţnosti kaţdého iného poznania pravdy, kt. moţno
dokázať ako pravdu len reflexné z nej samej, ako je to úlohou kritiky poznania. V tomto zmysle je
metóda kritiky poznania introspektívna a transcendentálna.
Takto chápaná kritika pravdy je uţ sama fundamentálnou metafyzikou, a teda právom
nemetafyzickou t. p. ako podmienku svojej moţnosti odmieta. Na druhej strane sa systematická
metafyzika vystavuje nebezpečiu bludných ciest, ak odmieta reflexiu kritiky poznania svojich
vlastných základov.
T. p. skúma základy a hybné sily poznávacieho procesu, účel a cieľ poznávania, podstatu a štruktúru
poznávacej činnosti a jej miesto v celkovom spoločenskej činnosti ľudí; vzťah poznávacieho
subjektu a poznávaného objektu, vzťah medzi poznaním a objektívnou realitou, poznania a pravdy,

postupy a metódy poznania; zákonitosti poznávacieho procesu a i.
V histórii stála na začiatku odváţna špekulácia zo samorastlej dôvery v silu rozumu. Áţ
protikladnosť, kt. z toho vzišla, ozrejmila celý problém s totou odvahou a viedla ku kritickej reflexii.
Uţ v staroveku sa rozvinuli dve zákl. línie t p. - materialistická (Demokritos) a idealistická (Platón).
Veľký význam pre riešenie vzťahu zmyslového vnímania a myslenia, všeobecného a jednotlivého,
ako aj foriem kategórií myslenia mala Aristotelova filozofia. Na Platóna a Aristotela nadväzovala
stredoveká filozofia (scholastika). K novodobým materialistom patrí F. Bacon, T. HobbesaJ. Locke,
franc. materialisti.
Ku kritike t. p. patrí Augustínovo vyvracanie skepticizmu sebavedomím a stredoveké diskusie o
probléme univerzálií. Avšak aţ v novoveku (Descartes a Locke) sa systematicky skúma tento okruh
problémov. V 17. a 18. stor. toto štúdium ovláda protiklad Descartovho a Leibnizovho racionalizmu
a Lockovho empirizmu (učenia q skúsenostnom zdroji všetkých poznatkov), kým Kantov kriticizmus
sa snaţí tieto protiklady spojiť do vnútornej jednoty, avšak so značným obetovaním realitistického
poňania poznania.
Po odvrátení od špekulácií nem. idealizmu i dogmatického materializmu sa filozofia na konci 19.
stor. takmer rozplýva v t. p. (v novokantovskom idealizmu a kritickom realizme). V 20. stor. pristúpili
nové podnety (fenomenológia, filozofia ţivota a filozofia existencie, kým novopozitivizmus a analytická filozofia kladú namiesto t. poznania len teóriu jazyka.
K. R. Popper navrhol ako demarkačné kritérium medzi vedou a metafyzikou falzifikovateľnosť.
Netvrdil však, ţe metafyzické (t. j. prísne vedecky nefalzifikovateľné) tvrdenia sú nezmyselné. Práve
naopak – jeho demarkačné kritérium je kritériom vedeckosti a nie zmyslu. Kritizoval Wittgensteina,
podľa kt. zmysluplné sú len výroky prírodných vied. Popper upozornil, ţe Wittgenstein vlastne
vyvracia sám seba, pretoţe jeho tvrdenie o výlučnej zmysluplnosti celku prírodovedných výrokov
samo o sebe do tohto celku nepatrí, a preto je nezmyselné. Popper zdôrazňoval, ţe k novým objavom
a k formulácii nových – lepších teórií významne prispievajú metafyzické myšlienky. Bol napr.
zástancom indeterminizmu (metodologického aj metafyzického).
Akt a potencialita sú faktory výstavby konečného, ktorým najprv Aristoteles a potom scholastika
vysvetľuje vznikanie. V protiklade k potenciálnite vysvetľuje akt rozvinutú skutočnosť. Podľa toho, ak
ide o ten či onen druh vzniklaní, vyjadruje sa zakaţdým inak: všetko vznikanie sa v konečnom
dôsledku zakladá na tom, čo je nad vznikaním, a znázorňuje sa ako akt dodávania jedinečného
zmyslu.
V podstate aktu tkvie vţdu istá úplnosť, t. j. nejaký rozsah moţností, kt. môţu byť uskutočnené. Ak
sú všetky moţnosti aktu vyčerpávajúcim spôsobom uskutočnené, ide o akt neobmedzený, napr.
úplnosť všetkého vedenia bez obmedzenia nejakým ne-vedením. Obmedzený akt zahrňuje naproti
tomu ten istý úsek príslušných moţností, napr. vedenie človeka, presadzované tak mnohým
nevedením.
Treba rozlišovať akt nečistý (zmiešaný), kt. uţ vo svojej podstate vyslovuje obmedzenie, a nie je
teda schopný neobmedzeného uskutočnenia, a akt čistý (jednoduchý), kt. podstata neobsahuje
obmedzenia a pripúšťa teda neobmedzené uskutočnenie. Tak je zmyslové poznanie je vedením
nečistým, zmiešaným s nevedením, lebo mu nie je otvorená nadzmyslovosť; duchovné poznanie je
však vedenie čisté, aj keď je v človeku lámané nevedením.
Teória pravdepodobnosti – odbor matematiky, kt. sa zaoberá počtom →pravdepodobnosti. Je
základom štatistiky. Zákl. pojmy t p. vychádzajú z teórie miery (A. N. Kolmogorov, 1933).
Pravdepodobnosť, p, sa dá definovať ako očakávaný výskyt. Vyjadruje sa obvykle v desatinnej
forme. Napr. p = 0,20 znamená, ţe očakávaný výskyt určitej hodnoty v 20 zo 100 pozorovaní
alebo 1:4, resp. 20 %.

Elementárnu t. p. moţno vysvetliť zo zjednodušeného modelu, kt. spočíva na expermente s
konečným počtom moţných, rovnako pravdepodobných výsledkov. Napr. ak hádţeme kockou
máme 6 moţných výsledkov: e1–6. Kaţdý výsledok pri veľkom počte hodov padne asi v 1/6
prípadov.
Definícia: Nech E = {e1, e2,.... en} je neprázdna mnoţina. Prvky zákl. priestoru E sa nazývajú
elementárnymi udalosťami. Podmnoţiny E sa nazývajú udalosťami (náhodný jav); špeciálne 0 sa
nazýva nemoţná udalosť, E sa nazýva istá udalosť. Pravdepodobnosť P(A) udalosti A je číslo
,

P/A = m/n ,
kde n je počet prvkov mnoţiny A (počet prvkov prázdnej mnoţiny 0 je 0) a n je počet prvkov
mnoţiny E.
Pravdepodobnosť napr. 0,3 nám nehovorí nič o konkrétnom pokuse, ale týka sa len dlhšej série
pokusov (zákon veľkých čísel).
K všeobecným pojmom teórie pravdeopodobnosti patria:

Pokus s determinovaným výsledkom je pokus, kt. vedie vţdy k tomu istému výsledku za
predpokladu, ţe nemeníme podmienky pokusu.

Náhodný pokus je pokus, kt. aj pri nezmenených podmienkach môţe mať ľubovoľný výsledok z
mnoţiny moţných výsledkov.

Pravdepodobnosť je miera P definovaná na mnoţinovej algebre podmno-ţín nejakej mnoţiny Q,
pričom P(Q) = 1; prvkami tejto mnoţinovej albery sú udalosti (javy). Rozoznáva sa:
• elementáma udalosť – moţný výsledok daného náhodného pokusu; elementárna udalosť
patriaca do udalosti A je prvkom udalosti A (v teórii miery prvok mnoţiny E)
• istá udalosť – mnoţina  všetkých elementárnych udalostí (v teórii miery zákl. mnoţina E)
• náhodná udalosť – A, B, C,... udalosti, kt. výskyt pri uskutočnení daného komplexu podmienok
nemoţno vopred predpovedať; mnoţina elementárnych udalostí, kt. patrí do danej mnoţinovej
algebry; ľubovoľná podmnoţina mnoţiny , ak je  konečné (v teórii miery merateľná mnoţina)
• opačná (komplementárna) udalosť – doplnok udalosti v mnoţine všetkých elementárnych
udalostí.
• nemožná udalosť – prázdna mnoţina elementárnych udalostí (v teórii miery prázdna mnoţina)
• disjunktívne udalosti – nezlučitené, vylučujúce sa udalosti (v teórii miery mnoţiny bez spoločných
prvkov)
• nezávislé udalosti – dve udalosti, ktorých pravdepodobnosť prieniku sa rovná súčinu ich
pravdepodobností: P(A)

Indikátor udalosti – je charakteristická funkcia udalosti.
Pravdepodobnosť udalosti A v konečnej množine – P(A) je súčet pravdepodobnosti
elementárnych udalostí patriacich do udalosti A: pravdepodobnosti všetkých elementárnych
udalostí sú dané nezáporné čísla, ktorých súčet je 1.

Podmienená pravdepopdobnosť udalosti A za predpokladu, ţe nastala udalosť B je číslo
(A∩B)
P(AB) = –––––– [ak P(B) > 0]
P(B)

Hladina významnosti – je pravdepodobnosť, ţe náhodná odchýlka prekročí určitú danú hodnotu

(hranicu významnosti, kritická hodnota). V klin. praxi sú obvyklé hranice významnosti 0,05 a
„vysokej" významnosti 0,01. Napr. testujeme zhodu 2 súborov merania. Štatistický výsledok je
významný na hladine významnosti 0,05 (p = 0,05) a nulovú hypotézu o zhode zamietame. To
znamená, ţe máme nádej pozorovať zhodnú hodnotu menej ako 5-krát v 100 meraniach.

Odhad relatívnej početnosti je pravdepodobnosť p náhodnej udalosti, kt. moţno vyjadriť v %,
výberová početnosť p = p1/n, kde n1 je počet, koľkokrát nastal sledovaný jav z n pozorovaní.
Náhodná veličina má pribliţne normálne rozdelenie s priemerom n a smerodajnou odchýlkou =
√(1 - )/n. Pretoţe n nepoznáme, nahradíme ho výberovou hodnotou p a dostaneme intervaly
spoľahlivosti
p(1 – p)
p(1 – p)
95 % ... p – 1,96 √ ––––––- ≤  ≤ p 1,96 √ ––––––––
n
n
p(1 – p)
p(1 – p)
95 % ... p – 2,58 √ ––––––- ≤  ≤ p 2,58 √ ––––––––
n
n
Túto normálnu aproximáciu moţno pouţiť pri väčších rozsahoch n a pri hodnotách p > 0,05 a (1 –
p) > 0,05.
Keď nie sú tieto podmienky splnené, moţno spočítať presný interval spoľahlivosti pre TI pomocou
kritických hodnôt F-rozdelenia, a to
n1
–––––––––––––––––––––––––––––– <
n1 + (n + 1) – n1)Fc.b.

(n 1 + 1) Fc.d.
p < –––––––––––––––––––––––––––n – n1 + (n1 + 1)F c.d.

kde F.. je kritická hodnota F rozloţenie pri stupňoch voľnosti
a = 2(n + 1 – n1), b = 2n1, c = 2(n1 + 1), d = 2(n – n1)
Pri voľbe  = 5 % dostávame 90 % interval spoľahlivosti, pri voľbe  = 1 % dostávame 98 % interval
spoľahlivosti, lebo rozloţenie F je tabelované pre jednostranné hypotézy.

Jednorozmerná náhodná premenná (veličina) – X, Y,... veličina, kt. môţe nadobúdať akékoľvek
hodnoty zo svojho definičného oboru a kt. je charakterizovaná rozdelením pravdepodnosti (v teórii
miery konečná merateľná funkcia). Je to taká funkcia f.  → R, ţe {; f () < x} je náhodná udalosť
pre kaţdé x ε R; v prípade, ţe  je konečná mnoţina, ľubovoľná funkcia f.  → R. Príkladom je
počet erytrocytov v periférnej krvi, telesná hmotnosť, pulzová frekvencia ap. V ţiadnom z uvedených
príkladov nevieme vopred, akú hodnotu náhodná premenná nadobudne, poznáme len pravdepodobnosti jednotlivých hodnôt, resp. pravdepodobnosť toho, ţe napr. hmotnosť bude v určitých medziach.
Náhodná premenná je dôkladne opísaná svojou distribučnou funkciou. Menej obsaţnou informáciou
o náhodnej premennej je jedno alebo viac čísel, tzv. parametre (číselné charakteristiky) náhodnej
premennej.

Náhodná veličina – predpis, kt. priraďuje kaţdému výsledku náhodného pokusu určité číslo.
Náhodné veličiny sa označujú veľkými písmenami (napr. A, X, Z), ich jednotlivé realizácie číslami
(konkrétne výsledky) alebo malými písmenami (všeobecne). Je to teda funkcia, kt. zobrazuje priestor
výsledkov do reálnych čísel. Výsledkom pokusu nemusí byť vţdy dajaké číslo; vţdy mu však môţeme
dajaké číslo priradiť. V praxi nás toto priradenie zaujíma menej ako pravdepodobnosti, s kt. náhodná
veličina nadobúda určité hodnoty alebo je obsiahnutá v určitých intervaloch hodnôt (→rozloţenie).

Náhodné čísla – randomizované čísla, umoţňujú riešiť otázku, ako napr. rozdeliť náhodným
spôsobom pacientov na 2 skupiny, jednu liečenú, druhú neliečenú. Moţno pritom pouţiť tabuľky
náhodných čísel, rozdelenie pacientov podľa toho, či je čísi chorobopisu párne alebo nepárne.

Diskrétna náhodná premenná – náhodná premenná, ktorej mnoţina hodnôt je konečná alebo
spočítateľná.

Spojitá náhodná premenná – náhodná premenná  je spojitá, ak existuje taká nezáporná,
integrovateľná (na intervale –∞, ∞) funkcia f, ţe pre všetky reálne čísla x platí:
F(x) = ∫ f (t)dt
Funkcia f sa nazýva hustotou rozdelenia náhodnej premennej 

Index – pomerné číslo, kt. slúţi na porovnávanie vývoja v časovom rade. Určité zvolené obdobie sa
pokladá za základ (hodnota tam zistená = 100 %) a ďalšie hodnoty sa prepočítajú v % tohto základu.
Hodnoty niţšie ako základ budú mať index < 100 %, hodnoty vyššie ako základ > 100 %.
Rozoznávajú sa indexy s pevným základom (na hodnotenie celého časového radu) a reťazové (na
hodnotenie zmeny proti predchádzajúcemu obdobiu, kt. sa berie za základ = 100 %).

Distribučná funkcia F(x) je pravdepodobnosť, ţe náhodná veličina X nadobudne určitú hodnotu x
alebo hodnotu menšiu, teda
F(x) = P(X<x)
Distribučná funkcia je definovaná pre všetky reálne čísla x, má teda zmysel pre – ∞ > x, + ∞
Jej ďalšími vlastnosťami sú: 1. 0 < F(x) 1; 2. keď x → – ∞, potom F(x) = 0; 3. keď x → + ∞, potom
F(x) = 1; 4. F(x) je neklesajúca funkcia, teda: keď xi < xj, potom F(xj) < F(xj); 5. F(x) nemusí byť
spojitá.
Výberovým ekvivalentom teoretickej F(x) je výberová distribučná funkcia F(x), kt. opisuje
rozloţenie hodnôt výberu.
Keď má F(x) pre všetky x deriváciu f(x) = d/dx F(x), nazýva sa táto derivácia hustotou
pravdepodobnosti f(x) alebo frekvenčnou funkciou náhodnej veličiny X. Je derivácia distribučnej
funkcie F(x).
d
f(x) ––– F(x)
dx
Pri nespojitej náhodnej veličine jej správanie najlepšie opisuje pravdepodobnostná funkcia p(x)
P(X) = P(X = x)
Hustota pravdepodobnosti f(x) vykazuje podobné vlastnosti ako p(x) = P(X = x) pri diskrétnych
náhodných veličinách: 1. f(x) ≥ 0 pre kaţdé x; 2. ∫f(x)dx; 3. P(x1 ≤ X ≤ x2) = ∫f(x)dx; ale pre spojité
náhodné veličiny je P(X = x) = 0.
Pomocou distribučnej funkcie, frekvenčnej funkcie alebo pravdepodobnostnej funkcie sa definujú
rôzne rozloţenia (distribúcie) náhodných veličín. Okrem normálneho (Gaussovho) rozloţenia,
2
jestvujú ďalšie rozloţenia, ako je binomické, Poissonovo, logaritmicko-normálne,  , Snedecorovo F,
Študentovo t rozloţenie a i.

Rozloženie jednorozmerných náhodných veličín – je rozdelenie (distribúcia) pravdepodobnosti,
t. j. pravidlo, kt. sa celková pravdepodobnosť 1 rozdeľuje na jednotlivé hodnoty štatistického znaku.
Pravdepodobnostne rozloţenie náhodnej veličiny je pravdepodobnosť, s kt. náhodná veličina
nadobúda určité hodnoty alebo je obsiahnutá v určitých intervaloch hodnôt.
Príklad: pri hádzaní kockou je výsledkom pokusu jedna zo 6 jej strán. Zodpovedajúca náhodná
veličina X môţe nadobúdať hodnoty 1, 2, 3, 4, 5, 6.Definujeme funkciu Y(x) = 0, ak číslo x je párne a
Y(x) = 1, ak číslo x je nepárne. Funkcia Y(x) je opäť náhodná veličina. Rozloţenie náhodnej veličiny
X je dané pravdpodobnosťami jednotlivých strán (1/6).

Keď sa triedi veľký počet nameraných hodnôt do tried s veľmi malými intervalmi a znázornia
získané početnosti graficky, získa sa krivka, kt. moţno mat. vyjadriť tzv. frekvenčnou funkciou. Keď
graficky znázorníme kumulatívnu relat. početnosť, získame pri veľmi veľkom súbore krivku tzv.
distribučnej funkcie (obr. 1).
Rozloţenia sa môţu vykať: a) spojitej náhodnej veličiny; b) nespojitej náhodnej veličiny.

a) Rozloženia spojitej náhodnej veličiny patria: Gaussovo, SDtudentovo, Snedecorovo,
logaritmicko-niormálne normálne, t-rozdelenie, exponenciálne,
rovnomerné (rekatangulárne), Weibullovo rozdelenie a i.

Maxwellovo,

Rayleighovo,

• Normálne (Gaussovo) rozloženie – je rozdelenie spojitej náhodnej veličiny X, kt. hustota
pravdepodobnosti má tvar:
2

(x – m)
– ––––––––
2
2σ
1
f(x) = ––-––- e
σ√2

;

– ∞ < x < ∞,

kde–∞ < + ∞ a σ > 0
Normálne rozdelenie s parametrami m,  sa označuje N (m, ).
Gaussovo rozloţenie charakterizujú 2 parametre: priemer  (určuje polohu na ose x) a smerodajná
odchýlka  (určuje rozpyl hodnôt okolo ); zapisujeme ho N(; ). Graf frekvenčnej funkcie má tvar
jednovrcholovej symetrickej krivky (obr. 1). Najväčšia početnosť normálnej náhodnej premennej je
okolo bodu x = . Hodnoty frekvenčnej a distribučnej funkcie sú uvedené v štatistických tabuľkách
Tvar distribučnej funkcie normálneho rozloţenia prvý stanovil franc. matematik Moivre na základe
výsledkov experimentu hádzania mincou pri veľkom počte pokusov. Stĺpce histogramu preloţil
oplynulou spojitou krivkou, kt. mat. vyjadrenie vypočítal r. 1733. Neskôr túto krivku objavil v
astronómii Gauss na zač. 19. stor. Jej význam zdôraznil Quételet, kt. vykonal početné merania
sqmatických veličín a zistil, ţe sa tieto merania riadia rovnakými zákonmi ako krivka chýb merania.
Ten zaviedol aj termín „normálne" rozdelenie.

Väčšina biol. veličín však nemá normálne rozdelenie; súčty (a teda aj priemery) aj celkom
nenormálnych náhodných veličín sa k normálnemu rozloţeniu blíţia, a to uţ pri malých počtoch
sčítancov.
• Studentovo t-rozloženie – rozloţenie spojitej náhodnej veličiny X je definované vzťahom
U√n
T = –––––√X

kde U má rozdelenie N(0,1), X má rozdelenie  s n stupňami voľnosti, U a X sú nezávislé
náhodné veličiny.
2

Stredná hodnota E(T) = 0 pre n > 2
n
2
Rozptyl σ (T) = ––––––
n–2

pre n > 3

Študentovo t-rozloţenie vzniká ako rozloţenie podielu normálne rozloţenej náhodnej veličiny a
2
veličiny % . Pouţíva sa pri →testovaní hypotéz.
• Rozdelenie  (chí-kvadrát) – je rozdelenie spojitej náhodnej veličiny teória
2

2

2

2

X = X1 + X2 + ... Xn

kde X1, X2,..., Xn sú nezávislé náhodné veličiny, z kt. kaţdá má rozdelenie N (0,1).
2

Stredná hodnota E(X) = n, rozptyl σ (X) = 2n
• Snedecorovo F-rozloženie – rozdelenie spojitej náhodnej veličiny, kt. vzniká ako rozloţenie
2
podielu dvoch nezávislých náhodných veličín, kt. majú  -rozloţenie:

2
1 /n1
F = ––––––
2
2 /n2
kde náhodná veličina 1 má rozdelenie  s n1 stupňami voľnosti, náhodná veličina 2 má rozdelenie
2
2
 s n stupňami voľnosti a obidve sú nezávislé. F-rozdelenie sa pouţíva pri →testovaní hypotéz.
n
Stredná hodnota E(F) = ––––––– pre n2 ≥ 3
n2 – 1
2

2

2

2

2n2 (n1 + n1 – 2))
2
Rozptyl  (F) 2= –––––––––––––––––
n1 (n2 – 2) (n2 – 4)
• Logaritmicko-normálne – je normálne rozloţenie spojitých náhodných veličín po ich
zlogaritmovaní. Ich prirodzený liogaritmus má rozdelenie N (m, a).

2

m + ––––
2
2
Stredná hodnota E(X) = e
2m + 2

Rozptyl =  – (X) = e
2

(e2

–1

)

Exponenciálne rozdelenie – rozdelenie spojitej náhodnej veličiny X:
1
Stredná hodnota E(X) = x 0 ; ––
1
2
Rozptyl  (X) ––2

2. Rozloţenia nespojitých (diskrétnych) náhodných veličín zahrňujú:
• Poissonovo rozdelenie – je rozloţenie zriedkavých udalostí a je dobrým model pre prípady, keď
nespojitá náhodná veličina X nadobúda celočíselné hodnoty x = 0, 1, 2, ... Obvykle sa zisťujú len
početnosti výskytu sledovanej udalosti v jednotke plochy, objemu al. času, napr. počet častíc ,
kt. dopadnú za časový úsek, počet kolónií baktérií na Petriho miske. Podobne ako binomická je aj
táto distribúcia nespojitá, diskrétna. Má jediný parameter , strednú hodnotu i rozptyl = .
Pravdepodobnosti výskytu hodnôt x = 0, 1, 2, ... sú dané výrazom: rozdelenie diskrétnej háhodnej

veličiny X, kt. nadobúda hodnoty k = 1, 2, ... s pravdepodobnosťami

k
 –
P(X – k) = ––– e
k!
kde e je základ prirodzených logaritmov a parameter  > 0.
Stredná hodnota E(X) = 
Rozptyl  (X) = 
2

Obr.
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Pre ľubovoľné N(;) platí, ţe obsahuje 68,3 %, ± 2 obsahuje 95,5 % a  ± 3  obsahuje 99,7
% populácie a obrátene: 95,0 % populácie obsahuje interval  ± 1,96 , 99,0 % populácie obsahuje
interval p. ± ± 2,58  a 99,9 % populácie obsahuje interval  ± 3,29 .
Normalitu súboru väčšinou mlčky predpokladáme, aj keď tento predpoklad v mnohých situáciách nie
je správny. Orientačne sa moţno o platnosti tohto predpokladu presvedčiť porovnaním zákl.
výberových mier polohy (x, Mo, Me). Keď sú zhodné, výber pp. pochádza z normálne rozloţenej
populácie. Presnejšie posúdenie umoţňuje pravdepodobnostný papier. Je to grafická sieť
skonštruovaná tak, ţe na osi x je rovnomerná stupnica, na kt. nanášame hodnoty xi, na osi y je
pravdepodobnostná stupnica, zostrojená tak, ţe distribučnú krivku normálneho rozloţenia
transformuje na priamku. Do grafu sa zakresľujú k jednotlivým xi ich kumulatívne relat. početnosti yi.
Keď leţia takto zakreslené body na priamke, výber pochádza z normálnej populácie, ich parametre
 a  moţno z grafu odčítať. (Hodnota  je hodnota x príslušná k hodnote y = 50 %, hodnota  + ,
príp.  –  je hodnota x príslušná k takto označenej hodnote y.)
Ak 2 nezávislé náhodné veličiny X a Y majú Poissonovu distribúciu s parametrami 1 a 2, ich súčet X

+ Y má tieţ Poissonovu distribúciu s parametrom  = 1 + 2. Poissonovo rozloţenie sa osvedčuje ako
aproximácia pre binomické rozloţenie, keď p alebo q sú malé (p < 0,05 alebo q < 0,05).

•
Alternatívne rozdelenie – rozdelenie diskrétnej náhodnej veličiny X, kt. nadobúda len 2
hodnoty x1 alebo x2 s pravdepodobnosťami
P(X = x1) = p; P(X = x2) = 1 – p; 0 < p < 1.
Stredná hodnota E(X) = px1 + (1 – p)x2,
Rozptyl  (X) = p(1 – p) (x1 - x2)
2

2

V prípade, ţe x1 = 1 a x2 = 0, je E(X) = p,  (X) = p(1 – p).
2

•
Binomické rozdelenie – rozdelenie početnosti výskytu náhodnej udalosti, kt. môţe nadobúdať
len dve hodnoty (alternatívny jav) alebo diskrétnej náhodnej veličiny X, kt. nadobúda hodnoty k =
0,1, 2,.... n s pravdepodobnosťami
P(X = k) = (

n
k

) pk (1 – p)

n–k

kde 0 < p < 1 a n je prirodzené číslo.
Stredná hodnota E(X) = np,
2
Rozptyl  (X) = np (1 – p)
• Hypergeometrické rozdelenie – rozdelenie diskrétnej náhodnej veličiny X, kt. nadobúda hodnoty
k = max (O, n + M – N),..., min (M, n).
Mn
Stredná hodnota E(X) = –––
N
Rozptyl  (X) =
2

Mn (N – M) (N – n)
—–––––––––––––2
N (N – 1)

Tabuľka rozloženia početnosti – tabuľka, v kt. sú uvedené hodnoty nejakého znaku a početnosti
týchto hodnôt.

Tvar rozloženia moţno posudzovať koeficientmi špicatosti S2 a koeficientom šikmosti S1. Pri
symetrických rozloţeniach S1 ~ 0, pri normálnych rozloţeniach aj S2 ~ 0. Keď je S1 kladné, ide o
rozloţenie s predĺţenou pravou stranou, keď je S1 záporné o rozloţenie s predĺţenou ľavou stranou.
Rozloţenia špicatejšie ako normálne majú kladné S2, rozloţenia plochšie majú záporné S2.
Keď je rozloţenie normálne, nadobúda S1 pri n ≥ 120 hodnoty z intervalu (–2√6/n, 2√6/n) pribliţne
s 95 % pravdepodobnosťou. Koeficient špicatosti S2 nadobúda v prípade normálneho rozloţenia s 95
% pravdepodobnosťou hodnoty z intervalu (–4√6/n, 4√6n).
2

2

Charakteristika (S1) /6/n) + (S2/ 4/n) by pri normálnom rozloţení a počet meraní > 500 nemala
prekročiť hranicu 5,99.

Koeficient šikmosti K rátaný pomocou výberových kvartilov a Me má pri väčších n pribliţne
normálne rozloţenie s nulovou strednou hodnotou a smerodajnou odchýlkou √1.839//7. Aj tento
poznatok moţno vyuţiť pri posudzovaní normality.

Šikmosť – miera tvaru distribučnej krivky; dá sa vypočítať pomocou výberového momentu m3:
m3
S1 = ––––3
s
Pri symetrickej distribúcii je S1 = 0, pri pravostranné asymetrickej distribúcii Si > 0, pri ľavostranne
nesymetrickej distribúcii S1 > 0 pri ľavostrannej nesymetrickej distribúcii.
Graficky moţno moţno znázorniť vlastností výberu pomocou „box-grafu": na distribučnej krivke
výberu sa zakreslií xmin, xmax, medián, dolného a horného kvartilu (KD a KH); zakreslí sa úsečka
dĺţky xmax–xmin a na nej poloha mediánu, KD a KH. Medián sa uzavrie do obíţnika (boxu), kt. prebieha
bodmi Kp a KH. V tomto „boxe" leţí 50 % výberu. Vzdialenosť KH – KD = D sa nazýva interkvartilová
vzdialenosť (strana „boxu"). Keď je poloha „boxu" v strede úsečky a medián v strede „boxu", je
rozloţenie prvkov symetrické. Čím väčšia asymetria je v grafe, tým väčšia je aj v predpokladanom
rozloţení. Viacvrcholové rozloţenie však graf neodhalí. Graf moţno pouţiť aj na zistenie
vychýlených hodnôt: sú to hodboty, kt. leţia za hranicami vymedzenými KD – D, KH + D.
Šikmosť sa dá hodnotiť podľa koeficienta šikmosti K:
KD + KH – 2 . medián
K = ––-–––––––––––––––dK
kde dK je kvartilové rozpätie. Kladné K indikuje zošikmenie zľava, záporné K zošikmenie sprava.

Špicatosť – miera tvaru distribučnej krivky, kt. sa vypočíta pomocou výberového momentu rru
podľa vzorca:
m4
S2 = –––––3
4
s
Pri normálnej distribúcii je S2 = 0.
Tzv. Mahalanobisova vzdialenosť sa vypočíta vtedy, ak chceme rozhodnúť, či dané merania
patria do predpokladanej populácie (analýza vychýlených, odľahlých hodnôt – angl. outliers).
Kritická hranica vzdialenosti pri určovaní 95 % referenčnej oblasti vychádza z viacrozmerného
Gaussovho rozdelenia početnosti, kt. je zovšeobecnením jednorozmerného normálneho rozdelenia.
Toto rozdelenie opisuje pribliţné správanie zhlukov mnohorozmerných meraní. Tieto zhluky majú

typicky jedno miesto zhustenia – ťaţisko, stred – a smerom od neho sa relatívna početnosť
výskytu postupne zmenšuje. Ich tvar je vzhľadom na ťaţisko symetrický a ovplyvňujú ho korelácie
medzi veličinami.
Príslušné konfidenčné oblasti majú tvar zovšeobecneného elipsoidu. Z tohto mnohorozmerného
rozdelenia moţno odvodiť tri dôleţité triedy špeciálnych rozdelení:
a) marginálne rozdelenie , čo sú jednorozmerné rozdelenia jednotlivých veličín, zastúpených v
mnohorozmernom modele; ich zostrojenie pre prípad dvojrozmerného rozdelenia je na obr. a)
b) podmienené rozdelenia, čo je predikované rozdelenia pre zvolenú veličinu Xi z vektora (na objekte)
sú známe. Ide o regresnú veličinu Xi na zvyšných veličinách vektora x. Za predpokladu normálneho
rozdelenia početnosti vektora x je toto rozdelenie opäť normálne. Jeho priemer a rozptyl sa zisťuje
pouţitím lineárneho regresného modelu. Pre jednorozmerný vektor tieto hodnoty dostaneme
pomocou jednoduchej lineárnej regresie.

Náhodná premenná s binomickým rozdelením pravdepodobnosti – náhodná premenná f
nadobúdajúca hodnoty k - 0,1,2,..., n s prevdepodobnosťami

P[{є ; f() }] = k (

n
k

k

) p (1 – p)

n–k

Interval spoľahlivostí – interval, kt. sa nachádza v oblasti, kde leţia s určitou pravdepodovnosťou
skutočné hodnoty zákl. súboru. Vypočíta sa pomocou hodnôt výberového súboru. Napr. môţeme
vypočítať, ţe priemer zákl. súbor H leţí s 95 % pravdepodobnosťou v intervale od F do I (kde H, F, I
sú určité čísla). Ak ide o strednú hodnotu , hovoríme o konfidenčnom intervale. Ohraničuje hranice
spoľahlivosti. V praxi je dôleţitejší tolerančný intervalebo Vymedzuje pásmo hodnôt, do kt. podľa
očakávania spadá dané % (napr. 95 %) prvkov výberu. Pred dolnú a hornú hranicu tohto pásma
však platí obdobná neistota ako pre odhad strednej hodnoty. Preto sa rozširujú obidve tolerančné
hranice o ich konfidenčný intervalebo Hovorí sa o tolerančnom intervale so spoľahlivosťou.

Distribučná funkcia náhodnej premennej – f  → R, je funkcia F: R → R, kt. kaţdému reálnemu číslu x
priraďuje pravdepodobnosť udalosti { є ; f () < x}.

Výberová kovariancia – číselná miera účinku ≥ 2 nezávislých premenných na sledovanú
premennú.
1
–
–
sxy = ––––– ∑(xi – x )(yi – y )
N–1
–

–

kde N < 1 je rozsah súboru, x1, ..., xN hodnoty znaku, x a y sú aritmetické priemery.

Korelačný koeficient – číselná miera vzťahu dvoch náhodných veličín:
sxy

rxy = –––––sx.sy
kde sxy je výberová kovariancia znakov X, Y; sx, sy sú smerodajné odchýlky znakov X, Y; →korelácia.

Empirická distribučná funkcia – reálna funkcia, kt. kaţdému reálnemu číslu x priraďuje
pomernú kumulatívnu početnosť najväčšej hodnoty určitého znaku, ktorá je menšia ako x.

Histogram – grafické znázornenie tabuľky rozloţenia početnosti pomocou oblţnikov, ktorých
obsahy sú úmerné početnostiam v jednotlivých triedach.

Odhad – výsledok štatistickej analýzy, tvorí dôleţitú časť štatistickej indukcie. Jeho cieľom je
získanie neznámych hodnôt parametrov rozloţenia sledovaných náhodných veličín pomocou

nameraných dát. Rozoznáva sa bodový a intervalový odhad. Pri ich pouţití v prípade n a a musíme
predpokladať, ţe náhodná veličina má normálne rozloţenie.

Miery polohy – zahrňujú strednú hodnotu a rozptyl.
Bodový odhad  je napr. priamo hodnota výberového priemeru x; nehovorí nič o vzťahu k
príslušným parametrom zákl. súboru. Medián je pomerne robustným odhadom parametra JA, kt. nie
je citlivý voči vychýleným hodnotám. Takým je aj priemer vypočítaný z tých hodnôt výberu, kt. leţia
medzi špecifikovanými symetrickými výberovými kvantilmi (napr. medzi 10 % a 90 % kvantilmi). Tieto
odhady nie sú také výdatné ako x. Niekedy sa vypočítajú všetky tri uvedené odhady  a potom sa
skúmajú príčiny rozdielov ich hodnôt. Kvalita metódy bodového odhadu sa pozudzuje z hľadiska
týchto jej vlastností: 1. konzistencia (s rastúcim počtom pozorovaní sa odhad blíţi k teoretickej
hodnote s pravdepodobnosťou 1); 2. nestrannosť (pri opakovaných výberoch klesá odhad okolo
teoretickej hodnoty symetricky na obidve strany); 3. výdatnosť (rozptyl dohadov pri opakovaných
výberoch je malý); 4. robustnosť (vychýlené hodnoty zapríčiínené hrubou chybou merania alebo
zlým zápisom nemajú vplyv na hodnotu odhadu).

Stredná hodnota – je miera polohy, kt. určuje, kde je na číselnej ose umiestená výberová
distribúcia. Najčastejšie sa pouţíva aritmetický priemer, modus, medián a kvantily. Pre výber stačí
obyčajne uviesť minimálnu hodnotu (xmin), dolný kvartil (KD), medián (Me), horný kvartil (KH) a maximálnu
hodnotu (xmax) výberu a z nich odvodené miery rozptylu alebo špicatosti.

Stredná hodnota (diskrétnej náhodnej premennej f) – číslo
E(f) = ∑xiP[{= k}] = (

n
k

k

) p (1 – p)

n–k

Aritmetický priemer hodnôt kvantitatívneho znaku – , m, x –, stredná hodnota, vypočíta sa ako
podiel súčtu všetkých hodnôt ∑ X (xi) deleného ich počtom (n). Symbolom  sa označuje priemer
celej populácie, z kt. sa získala vzorka, t. j. priemer zákl. súboru, symbolom m alebo x sa označuje
priemer hodnôt vyšetrenej vzorky, t. j. priemer výberového súboru:
1
x = ––– ∑xi ;
N
kde x1, ... xN sú hodnoty znaku, N je rozsah súboru.
∑xi
–
x = ––––
n

Vážený aritmetický priemer – je spoločný priemer súbor, kt. vznikne spojiením všetkých
výberov:

∑nixi
–
x = –––––
n
kde n = ∑ni

Modus (diskrétnej náhodnej premennej) – Mo, x^, hodnota náhodnej premennej s najväčšou
pravdepodobnosťou; hodnota štatistického znaku, kt. dosiahla najväčšiu početnosť; najčastejšia
hodnota v danom súbore.
-kvantil (0 <  < 1) – číslo k, pre kt. platí
P[{ < k a  P  k}] ≤ a P[{f(>k}] ≤

– 

Medián – Me, x hodnota v súbore hodnôt zoradených podľa veľkosti, nad kt. a pod kt sa
~

nachádza rovnaký počet pozorovaní; je to jeden z kvantílov, kt. rozdeľuje štatistický súbor na dve
rovnako podobné časti; je to 1/2-kvantil.

Odhad mediánu – bodový odhad mediánu  je výberový medián x. Intervalový odhad:
xh + 1 ≤ xn–1h
kde indexy značia poradové číslo v usporiadanom rade hodnôt xi, hodnotu h vypočítame z výrazu h
= (n – 1 – 1,96 √n/2 pre 99 % pri 95 %, h = (n – 2,58 √n/2 pre 99 % interval spoľahlivosti. Za h sa
berie celočíselná hodnota – zaokrúhlením. Moţno pouţiť pre n ≥ 9.
Príklad: n = 150, x = 50, chceme S = 99 %, preto h = (149 – 2,58 √150/2 = 59. Z toho vyplýva, ţe
x6o < n xgi a v tab. nájdeme x 60 = 50, x91 = 51, preto 50 < 51.

Miery rozptylu – sú rozptyl, variancia, stredná chyba aritmetického priemeru, rozptyl, smerodajná
odchýlka, variačný koeficient a percentily.
• Rozptyl (disperzia, variancia) náhodnej premennej f – je stredná hodnota D(f) náhodnej premennej
2
[f – E(f)] . Patrí sem variancia, smerodajná odchýlka, stredná chyba priemeru, variačný koeficient,
a i.

Variancia σ2, s2, je charakteristika rozloţenia početnosti okolo aritmetického priemeru. Pre
2

2

označenie rozptylu zákl. súboru sa pouţíva označenie σ , pre výberový súbor s . Vypočíta sa tak,
ţe odpočítame odchýlky jednotlivých meraní od aritmetického priemeru, odmocníme ich na druhú
a spočítame. Výsledok potom vydelíme počtom meraní zníţeného o 1.
–

2

∑(x i – m)
s = ––––––––––
n–1
2

–

• Stredná chyba aritmetického priemeru – s , miera variability aritmetického priemeru. Je to pomer
smerodajnej odchýlky s a odmocniny z celkového počtu variantov (veličiny x) štatistického radu.
– 2

s
(xi – x )
s = ––– = ––––––––√n
n(n – 1)
–

Výberový rozptyl – s 2

•

1
– 2
s = –––––– ∑ (y i – y ) ,
N–1
–
kde y 1 , ... y N sú hodnoty znaku, N > 1 je rozsah súboru a y je aritmetický priemer hodnôt
znaku.
2

•
Smerodajná odchýlka znaku – s, je charakteristika rozloţenia početnosti okolo aritmetického
priemeru, kt. získame odmocnením výberového rozptylu. Je to miera rozplytu skupiny hodnôt okolo
priemeru. V zákl. súbore sa označuje σ, vo výberovom súbore s alebo SD (angi. standard
deviation). Pre Gaussovo rozdelenie platí, ţe priemer + s reprezentuje interval, v kt. sa nachádza
68,27 % všetkých nameraných hodnôt, priemer + 2s predstavuje 95,45 %, priemer ±3 s je 99,73 %,
resp. priemer + 1,9599 s je 95 %, priemer + 2,57582 s je 99 % nameraných hodnôt. Vyjadruje sa v
absol. jednotkách (napr. g/100 ml). Vypočíta sa sčítaním rozdielov nameraných hodnôt od
priemeru a vydelením tohto súčtu počtom meraní zníţených o 1 a z dosiahnutej hodnoty určíme
druhú odmocninu.
• Odhad rozptylu a smerodajnej odchýlky – najlepší bodový odhad populačného rozptylu σ
2
pomocou výberového rozptylu s je:

2

n

2

σ = s2 –––––
n–1
–

pretoţe, ak vydelíme výraz ∑(x i – x ) hodnotou n, dostaneme výberový parameter s^, keď vydelíme
2
uvedený výraz hodnotou n – 1, dostaneme najlepší odhad populačného parametra σ . Z praktického
hľadiska má zmysel pre malé n, pre veľké n stráca zmysel, lebo nl(n –1) ~ 1.
Smerodajnú odchýlku s odhadujeme niekedy pomocou robustných odhadov, kt. nie sú citlivé na
vychýlené hodnoty. Tieto odhady sú nestranné, ak sú dáte normálne rozloţené. Jeden z nich
–
–
vychádza z mediánovej odchýlky D , pričom D = medián z hodnôt x i – Me. Platí, ţe 3D /2 je
odhadom a. Nie príliš výdatným, ale rýchlym a robustným odhadom a je odhad pomocou rozdielu 90
% a 10 % výberových kvantilov Dk. Hodnota 0,39 Dk je odhadom σ.
Intervalový odhad σ je kritická hodnota rozloţenia  , kt. je uvedené v štatistických tabuľkách.
Počet stupňov voľnosti je n – 1.
2

2

• Variačný koeficient VK je podiel smerodajnej odchýlky znaku a aritmetického priemeru hodnôt
znaku.
Percentily – miera rozptylu v sérii meraní vyjadrená ako % z počtu výsledkov spadajúcich pod isté
číslo. Vyjadruje sa ako Pindex. Pri výpočte percentilu sa zoradia získané hodnoty podľa veľkosti. Napr.
5. percentil vymedzuje 5 % všetkých najniţších hodnôt, 90. percentil vymedzuje 90 % všetkých
najniţších hodnôt (resp. v opačnom smere 10 % najvyšších hodnôt).
Odhad v akom rozpätí s určitou pravdepodobnosťou (obyčajne 95 %), sa dá očakávať výskyt
hľadanej „ideálnej" hodnoty, kt. prislúcha zákl. súboru sa nazýva intervalový odhad. Patri sem ^interval konfidencie a tolerancie. Čím väčšia je spoľahlivosť odhadu, tým je interval širší. So
stúpajúcim počtom meraní sa intervaly stávajú uţšie.
Preformačná teória – obsol. t, podľa kt. organizmy jedincov sukcesívných generácií obsahujú
úplne utvorené štruktúry uţ vnútri reprodukčných buniek jedného z rodičov.
Psychoanalytická teória osobnosti →Freudova t. o.
Teória rekapitulácie – Haeckelov biogenetický zákon, t, podľa kt ontogenéza rekapituluje
fylogenézu, t. j. organizmus v priebehu svojho vývoja precháda tými istými sukcesívnymi štádiami ako
druh pri svojom vývoji z niţšieej formy k vyššej forme ţivočíšneho ţivota.
Teória rekombinantnej zárodočnej línie – Dreyerova-Bennettova hypotéza, t o príčine diverzity
protilátok, podľa kt. DNÁ kódujúpca jediný imunoglobulínový reťazec je vybavený somatickou
rekombinantnou schopnosťou z dvoch génov, z kt. jeden je spoločná konštantná oblasť génu a
druhá jedna z miliónov variabilných génov. Na tomto procese sa zúčastňuje viac ako 2 typy génov.
Teória relativity – moderná mat.-fyz. teória pohybu. Klasická fyz. poznala princíp relativity v
mechanike. Podľa nej v kaţdej vzťaţnej sústave, kt. sa voči dajakej inej pohybuje rovnmomerne a
priamočiaro, sú všetky z. mechaniky platné rovnakým spôsobom. Mechanickými pochodmi sa nedá
zistiť, či sa dajaké teleso nachádza v stave absol. pokoja alebo rovnomerného priamočiareho
pohybu; zistiteľné sú len relat. pohyby. Tento princíp, rozšíril E. Einstein (1905) v špeciálnej t r. Je
to t, kt. sa zaoberá vlastnosťami priestoročasu v priblíţení, v kt. moţno zanedbávať gravitačné
pôsobenie. Študuje fyzikálne deje v inerciálnych vzťaţných sústavách pohybujúcich sa
relativistickou rýchlosťou. Aby odstránil rozpor, ku kt. viedli pokusy so svetelným éterom, rozšíril
Einstein relativitu aj na elektromagnetické javy. Podľa tejto koncepcie vo svete neexistuje proces, kt.
by umoţnil zistenie absol. pokoja alebo rovnomerne priamočiareho pohybu. Druhý princíp, jeho t je
princíp, konštantnej rýchlosti svetla vo všetkých systémoch, kt. sa navzájom pohybujú rovnomerne a
priamočiaro. Z týchto princípov odvodil relativitu priestoru a času: merania priestoru a času
závisia od pozorovateľa a jeho stavu pohybu voči meranému objektu; pre pohybujúceho sa
pozorovateľa sú dĺţky kratšie a časy dlhšie. R. 1916 sa t. r. rozšírila začlenením zrýchleného

pohybu (vrátane rotačného) na všeobecnú t. r., podľa kt. je vôbec nemoţné zistiť akýkoľvek absol.
stav pohybu. Pre mat. opis priestoru bolo treba pouţiť neeuklidovskú geometriu. Filozoficky t. r.
podnietila diskusiu, v kt. sa vynorili mnohé nedorozumenia. Najdôleţitejším filozofickým dôsledkom t.
r. je poznatok, ţe v ľudskom poznaní prírody majú svoju úlohu mnohé mlčky prijímané
predpoklady, kt. odhalenie je úlohou teórie poznania prírody. T. r. sa však netýka relativizmu pravdy.
K základným pojmom špeciálnej t r. dospel súčasne s Einsteinom r. 1905 franc. matematik a filozof
Henri Poincaré, Henri (29. 4.1854 Nancy – 17. 7. 1912 Paríţ), zakladateľ konvencionalizmu, člen
Paríţskej akadémie vied. Je významným predstaviteľom kritiky vedy ako sebauvedomenia
postupov vedy: zaujímala ho predovšetkým otázka pôvodu zákl. vedeckých presvedčení. Zákony
vedy sú dohody (konvencie), kt. majú slúţiť na čo najvhodnejšie a uţitočné opisovanie príslušných
javov. Fakty sú hranice slobodných konvencií.
Reykowskiho teória osobnosti (1976) – chápe osobnosť ako centrálny systém regulácie a integrácie činnosti. Psychické reakcie človeka vykazujú určitú stálosť, čo predpokladá aj určitú stálosť
vnútorných dispozícií, kt. tieto reakce spoluurčujú. Tento model moţno vyjadriť vzorcom:
S→(O)→R.
Z modelu vyplýva, ţe psychickú reakciu R na určitú situáciu S určuje nielen osobnosť O, ale aj vzťah
medzi situáciou a osobnosťou. Interpretácia tohto vzťahu je predmetom kontroverzií. Podľa
Mischella (1973) je správanie väčšinou situačne špecifické (napr. jedinec sa správa čestne pri
skúške, ale nečestne, ak má príleţitosť kradnúť). Podľa iných má osobnosť trvalejšiu štruktúru, kt.
jedinca predisponuje k tomu, aby konal podobným spôsobom aj v rozdielnych situáciách.
Konzistencia správania poukazujúca na prítomnnosť trvalejších dispozícií sa dá vysvetliť niekoľkými
spôsobmi: 1. Správanie je relat. konzistentné pri určitých zameraniach (settings), ak toto zameranie
je záleţistosťou ega alebo stresu. Indivídua majú tendenciu prejavovať svoje dispozície rôznym
spôsobom (napr. osoby s vysokou potrebou moci môţu vyjadrovať túto motiváciu tým, ţe si kúpia
nové auto, prudko jazdia, čítajú Playboya, kým iné osoby baţiaci po moci sa presadzujú v obchode
alebo politike a radi robia dôleţité rozhodnutia). 3. Konzistencia správania môţe byť maskovaná,
pretoţe existuje nedostatočná diferenciácia medzi individuom a vonkajšou situáciou (vysoko
úzkostné osoby sa správajú spôsobom podmieneným situáciou, kým iné osoby sa správajú
odlišne; konzistencia môţe byť daná aj tým, ţe prostredie sa klasifikuje pojmami obťaţnosti a
indivíduá podľa úrovne úzkostnosti). 4. Musí sa rozlišovať.
Teória rezonancie – kvalit. empirická t. štruktúry molekúk, kt. sa podobá t. lokalizovaných párov.
Hlavný postulát t: ľubovoľnú molekulu, kt. moţno znázorniť niekoľkými štruktúrnymi vzorcami (z kt.
kaţdý má vyjadrovať jednu z moţných kombinácií rozloţenia -elektrónov medzi atómami
molekuly), nemoţno správne znázorniť jednou určitou štruktúrou, ale len vzájomnou kombináciou
alebo superpozíciqu štruktúr (L C. Pauling), kt. spôsobujú zníţenie energie systému, jeho stabilizáciu.
T. r. vyuţíva na znázorňovanie molekúl krajné štruktúry. Napr. štruktúra benzénu sa opisuje ako
lineárna kombinácia 2 Kekulého a 3 Dewarových štruktúr, kt. sa líšia rozličným usporiadaním Ttelektrónového oblaku, pričom sa predpokladá, ţe tieto štruktúry navzájom rezonujú: Rezonanciou
krajných štruktúr sa vysvetľujú všetky vlastnosti molekuly, napr. pri benzéne jeho aromatický
charakter, stálosť, zisk energie (rezonančná energia) atď. Krajné štruktúry znázorňujú medzné
elektrónové stavy, neexistujúce v zákl. stave, iba vo vzbudených molekulách v chem. reakcii.
Ribbertova teória – nádor vzniká z vyvíjajúcich sa bunkových zvyškov následkom zníţenej tenzie
v okolitých tkanivách.
Rotterova teória osobnosti – t. kognitívneho učenia za kritické ţivotné obdobie pokladá
súčasnosť, ale aj minulé a budúce očakávané situácie, neuznáva vzťah osobnosti k bazálnej
ľudskej povahe, určujúce sily osobnosti sú vonkajšie faktory a kognície (myslenie, expektancia,
plány interpretácií, ,,view of self".

Rubinštejnova teória osobnosti – Rubinštejn (1967) vychádza z dvoch otázok: „čo človek chce"
(zameranosť) a ,,čo človek môţe" (schopnosti). Zameranosť vyjadruje to, čo má pre človeka
význam, preto ju stotoţňuje s charakterom a zahrňuje sem temperament ovplyvňujúci silu a rýchlosť
pohybu, ale aj hĺbku a trvanlivosť preţívania, zábrany a tzv. vôľové vlastnosti (vytrvalosť, rozhodnosť
atrf.).
Teória Sedertovova – presvedčenie o reflexnej povahe ľudskej psychiky; bez vonkajšieho
zmyslového impulzu neexistuje nijaký čin ani myšlienka.
Selyeho teória – [Setye, Hans Hugo, 1907 Viedeň – 1982 Montreal] t. stresu.
Hans Selye, známy ako „otec stresu", bol synom 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. Vtom istom roku získal Rockefe-lllerovo 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
Physioíogy and Pathology of Exposure to Stress, v kt. prezentuje idey vyvinuté od r. 1936.
Uţ r. 1926, ako študent 2. ročníka lekárskej fakulty začal koncipovať svoju t. vplyvu stresu na
schopnosť ľudí vyrovnávať sa so záťaţami úrazu a choroby a adaptáciou na ne. 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 Syndróme, 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 t. 50. r. Podľa tejto teórie
1
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 charakteristických somatických reakcií vrátane vzniku
gastrointestinálnych vredov. Seíyeho 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 Syndróme, 1952; The Stress of Life,
1956 a 1976; Stress Wíthout Distress, 1974). Avšak v 70. r. sa začali ozývať kritické hlasy proti S. í.
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 alebo zhoršovať rakovinu a ţe stres môţe inhiboyať alebo dokonca

zabrániť vzniku rakoviny. Neskôr Rosch poukázal na to, ţe nejestvujú dôkazy o tom, ţe stres vyvoláva
chorobu. Niekt. stres pokladajú za kofaktor alebo prispievajúci faktor, kt. v koincidencii s inými
faktormi vyvoláva chorobu. V prípade choroby ľudí je navyše ťaţké odlíšiť objektívnu existenciu
choroby od subjektívneho pocitu choroby. Mnoho dejov alebo situácií sa pokladá za stres, aj keď nimi
nie sú. Takisto účinky pokladané za následok stresu nemusia byt' 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 psychoso-matická med. sa začala
orientovať viac med. zaloţenej na dôkaze (eviden-ce-based medicíne). Napr. pri štúdiu etiológie
peptického vredu, astnma 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 anítbiotikami, čím sa
choroba vyliečila. Tieto nové prúdy atakovali aj konverznú hystériu -jeden z najväčších prínosov
Freuda a zákl. kameň psychosomatiekej 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 psychosomatiekej
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 alebo všeobecnejšie záťaţ (stres, deprivácia). Na základe fyziol. teórií a
experimentov vznikali nové koncepcie, kt. platnosť sa generalizovala na všetky choroby, nielen na
klasických "psychosomatíckých sedem" (kt. zahrňovali peptický vred, asthma bronchiale,
hypertenziu a, v závislosti od psychosomatických textov, kqlitídu, 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. Tieto 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 vystihovalo 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 alebo 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 alebo útek (fight or
flight), zastavením procesov uskladňovania energie a aktiváciou ich uvoľňovania. V 40. r. min. stor.
psychosomaticky orientovaný autor Haroíd G. Woiffa spol. na Cornell Medical School prevzal
mnohé Cannonove idey a v 50. r. prešiel z tohto organizmickej modelu sebaobrany priamo
prepoţičaného od Cannona ku generalizovanej koncepcii "stresu a choroby", podľa kt. choroba je

nevhodná ("inept") verzia normálneho vhodného vzorca obrannej reakcie ("apt protec-tive reaction
pattern"), kt. umoţňuje mobilizáciu ľudskému organizmu proti stresujúcim situáciám a udalostiam.
Jednou z hlavných alternatívnych koncepcii na vrchole pôvodnej popularity S. t. stresu bola tzv. t. ,,
únikovej obrany" (conservation-withdrawal), kt. autorom je George Engel a spol. z Uniyersity 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 „depriváeiu", t. j. zníţenie aţ zlyhanie funkcií organizmu.
Rochesterská skupina bola vo všeobecnosti naklonená psychoanalytickej t. a rezervovala pre ňu
priestor aj v psychosomatiekej med. Vyvinula zloţitú schému utvorenú z pojmov porušených
medziľudských vzťahov, stavu bezmocnosti a pasívnej 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.
Älbrecht nepochyboval, ţe stres v 20. stor. je schopný zabíjať Američanov. 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 Älbrecht 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. beznadejnosť a zúfalstvo. Vtransakcnom
modeli sa očakáva, ţe jedinec zvládne udalosť alebo situáciu, kt. zaţíva ako stresovú alebo 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.
Teória Schiefferdeckerovej symbiózy – t., podľa kt. medzi tkanivami v tele existuje istý druh
symbiózy, takţe produkty metabolizmu v jednom tkanive slúţia ako stimul na aktiváciu iných tkanív.
Schönova teória – teória očnej akomodácie, podľa kt. m. ciliaris pôsobí na šošovku podobným

mechanizmom, aký vzniká v gumovej lopte stláčanej prstami oboch rúk.
Sicuteriho sérotonínová teória →migrény (1972) – t., podľa kt. príčinou →migrény je gen.
podmienená porucha metabolizmu sérotonínu v talame a instabilíta sérotonínergickej
neurotransmisie s následným zvýšením výbojov v ncl. raphe dorsalís.
V mozgovom kmeni sa nachádza ascendentný sérotonínergický systém (ncl. raphe), kt. inervuje
cerebrálne cievy a distribuuje sa do talamu, hypotalamu a mozgovej kôry. Descendentný
sérotonínergický systém modulujúci 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 modulujúeieh bolesť sa realizuje kontrola bolestivých podnetov prichádzajúcich z periférnych
receptorov, pričom sérotonínergický systém komunikuje s enkefalínovými neurónmi a noradrenergický
systém s interneurónmi obsahujúcimi kys. gamaaminomasIovú. Segmentalna porucha týchto
kontrolných systémov má za následok nemodulovaný prenos excesívnych výbojov vznikajäcich v
neurónoch spinálneho jadra trojklanného nervu v dôsledku excesívnych aferentných stimulov do
talamu a kôry a vznik bolesťového vnemu.
Šíriaca sa depresia (spreading depression) opísaná Leaom (1944) je kon-centrická 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 1 o
mmol/l, čo je spojené s depolarizáciou okolitých synaptických zakončení, uvoľnením excitačných a
inhibičných neurotransmiterov a následným otvorením membránových iónových kanálov. Výsledný
výtok draslíkoyých iónov vyvoláva ďalšiu presynaptickú depolarizáciu v priľahlých oblastiach.
Predpokladá sa, ţe depresia šíriaca sa kôrou je patofyziologickým podkladom migrénovej aury a s
ňou spojenej prechodnej neurol. symptomatoiógie. Magnetoencefalografické štúdie Welcha (1989)
prekáţali 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 noradre-nergického systému.
Lieky inhibujúce výboje indukované noradrenergicky alebo porušujúce prenos noradrenergických
vzruchov potláčajú tvorbu sérotonínergických výbojov a metabolizmus sérotonínu. Antagonisty Padrenergic-kých receptorov v adrenergických zakončeniach lokalizovaných v ncl. raphe dorsalis sú
schopné úplne blokovať účinky sérotonínu. Medzi sérotonínergickým a noradrenergickým systémom
je obojsmerná interakcia. Sérotoní-nové axóny z ncl. raphe dorsalis inervujú noradrenalínové
neuróny v locus coeruleus ponsu; selektívne lezie séroton í nových axónov v locus coruleus
vyvolávajú zvýšenie aktivity (vzostupnú reguláciu) p-adrenergických receptorov. Mnohé antagonisty
-adrenergických receptorov. Sérotonín hrá 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 séroton í nových 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 séroton ínergických 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.
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 m. sa dá vysvetliť zvýšením metabolického
poolu sérotonínu.
Sérotonín sa vo veľkom mnoţstve nachádza v hypotalame, strednom mozgu, ŕetikulárnej 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, stjmulujjú aj odpoveď na elekt. stimuláciu systému ncl.
raphe alebo na sérotonín 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 presynaptícké receptory),
ako aj frekvenciu výbojov v neurónoch, obkolesených zakonečniami sérotonínergic- kých nervov
v mozgu (účinkom na postsynaptické receptory). Sérotonínergické neuróny mozgového kmeňa
obsahujú autoreceptory, kt. sú citlivé na transmitery secernované týmito neurónmi.
V CNS vzniká sérotonín z L-tryptofánu. Esenciálna aminokyselina t-tryptofán pochádzajúca z
potravy prechádza hematoencefalickou bariérou aktívnym procesom vyţadujúcim energiu. Rýchlosť
syntézy sa zvýši ihneď po perorálnej alebo 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, nieje 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 séroton í nergických neurónov. Preto po inj. L-tryptofánu výrazne klesá frekvencia výbojov v
séroton í nergických neurónoch. Priaznivý účinok na migrénu má tryptofán i 5-hydroxytryptofán.
Sérotonín sa uvoľňuje z perivaskulámych nervových zakončení vychádzajúcich z ncl. raphe n.
trigemini počas záchvatu následkom aktivácie 1D-sérotonínových receptorov v nociceptívnych
aferenciách v cievnej stene mikrovaskulatúry íntrakraniálnych (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 permea-bility ciev a následné uvoľňovanie vazoaktívnych
neuropeptidov cestou axónových reflexov. To má za následok neurogénnu zápalovú reakciu
perivaskulámu reakciu a edém dura mater. Tým sa vysvetľuje vznik bolesti.
Receptory 5-HT1 vykazujú najvyššiu hustotu y 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
a noradrenergickým systémom jestvujú interakcie, kt. vysvetľujú priaznivý účinok antagonistov beta2adrenergických 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 koncentrácia
vápnika, pretoţe presynaptické uvoľňovanie sérotonínu a i. neurotransmiterov závisí od vápnika a
ióny vápnika zvyšujú počet väzbových miest sérotonínu na membránoch neurónov. Účinok
antagonistov vápniko-vých 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 sérotoní-nergických 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 (námetové 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 séroton í nergických 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 sérotonínergickou aktivitou neurónov je teda nepriama korelácia. Amitriptylín, látka
zabraňujúca spätnému vychytávaniu sérotonínu vyvoláva trvalé vyššiu koncentráciu transmiteru
na synapsiách a zníţenie frekvencie výbojov v neurónoch ncl. raphe. Podobne fenelzín, inhibítor
monoaminooxidázy blokuje prim. katabolizmus séroptqnínu, následkom čoho sa zvyšuje obsah
sérotonínu na synapsiách a zniţuje frekvencia výbojov v ncl. raphe. Chron. inhibícia spätného
vychytáyania sérotonínu vyvoláva zvýšenie sérotonínovej transmisie desenzibilizáciou
autoreceptorov na zakončeniach sérotonínergických projekcií.
Aktivita výbojov v neurónoch ncl. raphe dorsalis značne závisí od noradrenergického systému.
Lieky inhibujúce výboje indukované noradrenergicky alebo porušujúce prenos noradrenergických
vzruchov potláčajú tvorbu sérotonínergických výbojov a metabolizmus sérotonínu. Antagonisty
betaadrenergických receptorov v adrenergických zakončeniach lokalizovaných v ncl. raphe dorsalis
sú schopné úplne blokovať účinky sérotonínu. Medzi sérotonínergickým a noradŕenergickým
systémom je obojsmerná interakcia. Sérotonínové axóny z ncl. raphe dorsalis inervujú
noradrenalínové neuróny v locus coeruleus ponsu; selektívne lezie sérotonínoyých axónov v locus
coruleus vyvolávajú zvýšenie aktivity (vzostupnú reguláciu) betaadrenergických receptorov. Mnohé
antagonisty -adrenergických receptorov. Sérotonín hrá významnú úlohu v regulácii počtu, ako aj
funkcie centrálnych betaadrenergických receptorov, betaadrenergických receptorov, napr.
propranolol, sa viaţe na sérotonínové receptory mozgu, takţe pôsobia na sérotonínové receptory
priamo i nepriamo.
Je pp., ţe príčinou migrény je vrodená instabilita sérotonínergickej neurotransmisie, kt. má za
následok zvýšenie výbojov v ncl. raphe dorsalis. Porucha modulácie séroton í nových receptorov
sa nemusí obmedzovať na CNS, ale môţe sa tykať 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
zlepovať sa v pokročilom veku. Vyhasínanie výbojov v neurónoch ncl. raphe dorsalis počas
hlbokého spánku korešponduje so skutočnosťou, ţe spánok obyčajne ukončuje záchvat migrény.
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. antinociceptíynom systéme sa podľa
Sicuteriho nachádzajú mediátory, najmä endorfíny a enkefalíny.
Skinnerova teória osobnosti – Skinner chápe osobnosť ako ľudské správanie, systém zvykov, t.
j. produkt učenia a určujú ju minulé skúsenosti a vonkajšie situácie (odmeny a tresty, kt. formujú
inštrumentálne reakcie). Za kritické ţivotné obdobie sa pokladá súčasnosť. Osobnosť nemá vzťah k
bazálnej ľudskej povahe.
Teória sociálneho učenia →Bandurova t. osobnosti.
Spitzerova teória – tvorba priehradky v srdci je vo fyolgenéze účelovo podmienená, mechanicky
sa dosahuje vznikom a vývojom pľúc v priebehu fylogenézy.
Sullivanova teória osobnosti – zakladá sa na týchto premisách: 1. pojem osobnosti (osobnosť
nieje reálnou samostatnou existenciou, len výsledkom interpersonálnych vzťahov, kt. majú svoj
začiatok v destve); 2. sociálne, sexuálne a kognitívne prispôsobenie osobnosti, kt. zrelosť je
podmienkou adaptácie osobnosti; 3. vývojové štádiá podobné Freudovým; 4. t.,,prstu v ústach"
(dojčenie pokladal sa prvú interpersonáolnu skúsenosť dieťaťa). Hlavnou stavebnou jednotkou
interpersonáolnej dimenzie je dynamizmus (vzorec transformácie energie), ku kt. patrí dynamizmus
slasti (určitá tenzia v oblasti genitálií ai. s nimi súvisiaca). Kognitívny vývoj má 3 fázy: u
novorodenca je to prototaxické poznanie (zahrňuje dotykové, zrakové a sluchové vnemy),
parataxické poznanie pomáha dieťaťu objavovať určité vzťahy medzi udalosťami a syntaxické
poznanie (rozumové, logické uvaţovanie).
Teória symbolu – prekonaná! J. Müúllera a H. L Helmholtza: vnemy sú len znaky, symboly
vonkajších vplyvov.
Štefanovičova teória osobnosti – Štefanovič (1967) triedi psychické vlastnosti takto: 1. aktivačné
motivačné; 2. vzťahovo postojoyé; 3. výkonové (vrátane schopností, návykov a inštinktov); 4.
sebaregulačné (vôľové vlastnosti, svedomie a ďalšie); 5. dynamické (temperament).
Tardyho teória osobnosti – Tardy (1964) obmedzuje poňatie osobnosti na jednotu duševných
vlastností a dejov, pretoţe je to pre psychológiu dôleţitá abstrakcia, ktorou prekračuje rámec
sociálnej psychológie, keď skúma interakciu dvoch ai. viacerých indivíduí. Zdôrazňuje nevyhnutnosť
rozlišovať medzi schopnosťami a motivačnými vlastnosťami, ako aj medzi vlastnosťami určujúcimi
smer a a vlastnosťami určujúcimi energetické aspekty správania (temperament). Do kategórie
psychických vlastností sa vo všeobecnosti zahrňujú: 1. schopnosti; 2. temperament; 3. motívy a ich
vlastnosti.

Pojem duševná sila chápe Tardy (1967) širšie, a to tak ako sa pouţíva v beţnej reči, teda na
označenie motívov a sebaovládania. Dynamika osobnosti sa vzťahuje nielen na osobnosť, ale aj na
vývoj a nedá sa ostro odlíšiť od motivácie, je to však širší pojem. V priebehu vývoja osobnosti sa
utvárajú dispozície (motívy), kt. sa zúčastňujú na determinácii správania človeka, pričom navzájom
intergagujú. Dynamika osobnosti determinuje proces motivácie, napr. uplatnenie sa konfliktu
motívov a jeho moţných dôsledkov v správaní. Dynamika osobnosti sa teda týka motívov a
všeobecných princípov správania vo vzťahu k ego, t. j. ego-vzťaţných motívov činnosti osobnosti.
Zmyslom správania je udrţiavanie vnútornej psychickej rovnováhy, kt. je daná pocitom hodnoty seba
samého (ego-vzťaţná motivácia). Na tieto účely slúţia osobnostné (a ego) obranné mechanizmy.
Človek sa však v psychol. chápe ako aktívna, nielen reaktívna bytosť, a teda funkcie ega sa
neobmedzujú len na obranu (byť aktívnym) alebo aj posilňovanie hodnoty ja (expanzia ega).
Štruktúrna teória – teória o chem. stavbe org. zlúč., podľa kt. chem. vlastnosti a vzájomné
vzťahy látok určuje ich chem. štruktúra. Vznikla v pol. 19. stor. Predchádzali jej elektrochem.
(Berzelius), radikálová (Gay-Lussac, Wöhler, Liebig) teória typov (Dumas, Gerhardt, Laurent). O
,
rozvoj š. t. sa zaslúţil najmä Couper, Butlerov a Kekulé, neskôr Le Bel, van t Hoffa i.
Zákl. poučky š. t. sú: 1. atóm C je štvorväzbový, t. j. má schopnosť viazať najviac 4 jednoväzbové
atómy alebo skupiny atómov; 2. všetky 4 valencie atómu C sú rovnocenné; 3. atómy C majú osobitnú
schopnosť viazať sa navzájom jednoduchou, dvojitou alebo trojitou chem. väzbou, pričom vznikajú
lineárne, rozvetvené alebo cyklické zlúč.; 4. v molekule látok existuje presné poradie chem.
väzieb atómov; 5. chem. vlastnosti látok závisia od zloţenia ich molekúl, t. j. od charakteru
navzájom spojených atómov; 6. rozličná chem. štruktúra pri rovnakom zloţení molekúl je príčinou
izomérie; 7. chem. štruktúru látky moţno určiť skúmaním produktov chem. reakcií, keďţe sa pri chem.
reakciách nemenia celé molekuly, ale len niekt. ich časti, t. j. štiepia sa len niekt. chem. väzby; 8.
atómy alebo atómové skupiny viazané v molekule sa navzájom priamo alebo nepriamo
ovplyvňujú, čo podmieňuje reakčnú schopnosť molekúl (elektrónové indukčné / a mezoméme M
efekty); 9. kaţdá molekula má určité priestorové usporiadanie.
Z chem. prvkov, kt. sa zúčastňujú na výstavbe org. zlúč. popri C a H sú najdôleţitejšie O, N,
halogény (F, Cl, Br, I), S, Si, P, As a i.
Štruktúra org. zlúč. sa zobrazuje grafickými vzorcami, v kt. čiarky označujú väzby (elektrónové páry)
a a atómové značky atómy. Pre kaţdý prvok je charakteristický určitý počet väzieb (H a halogény
– 1, O – 2, S – 2 alebo 4, N – 3 alebo 4, C – 4 atď.
Zlúč. s rovnakým sumárnym vzorcom ale rozdielnym usporiadaním sa nazývajú štruktúrne izoméry
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(→izoméria). Uhlík vystupuje v nasýtených zlúč. v hybridizácii sp (tetraedrickej) v nenasýtených s
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dvojitou väzbou v hybridizácii sp (trigonálnej) a v zlúč. s trojitou väzbou v hybridizácii sp (diagonálnej).
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Elektrónová štruktúra uhlíka je (1s) (2s) (2p) , pričom (2s) elektróny sú spárené (majú opačné
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spiny) a len (2p) elektróny sú rozpárené, majú totoţný spin.
Templátová teória – t. o mechanizme vzniku špecifickosti protilátok z 30. r. 20. stor. Podľa nej tvar
molekuly protilátky determinuje jej syntéza, v priebehu kt. sa formuje na molekule antigénu. Antigén
tak „inštruuje" bunku, ako má vyrobiť špecifickú protilátku (inštruktívna t.).
Teória teórie – metateória; por. teória vedy.
Teória termostatu – t., ţe v CNS sa nachádza centrum hladu a sýtosti, kt. sú podobne ako
termoregulačné centrá vnímavé na zmeny telesnej teploty, pokles telesnej teploty aktivuje centrum
hladu a vzostup teploty inhibuje centrum sýtosti, kým zvýšená teplota pôsobí na tieto centrá
opačne.
Thomaeho teória osobnosti – Thomae (1951) chápe osobnosť ako proces, spôsob existencie
indivídua, v kt. sa uplatňuje štruktúrovanie a diferenciácia ako zameranie, orientovanie,

spevňovanie, viazanie a i.
Transakčná teória – forma systémovej teórie, v kt. je človek tvorený súbormi potrieb alebo cieľov
a snaţí sa dosiahnuť a splniť sociálne determinovanými rolami (koncepcia sociálnych rol) (Cantril,
1965).
Traubeho rezonančná teória – rezonančná t. (2).
Trialistická teória – t. o hemopoéze, podľa kt. krvinky vznikajú z 3 rozličných typov primitívnych
buniek, myeloblastov, lymfoblastov a monocytov.
Teórie učenia – zahrňujú viaceré t., ako je: asociačná t (obsahy nášho vedomia vznikajú len
mechanicky postupným utváraním nových a nových asociácií); orientačná t. (podľa E. Ch. Tqlmana
sú to očakávania, ktorými sa človek učí, pričom kaţdé očakávanie môţe vyvolať viac reakcií); t.
pokusom a omylom (podľa L. E. Thorndikea postup riešenia problémov, kt. prebieha nezdarom
(omylom), kým sa náhodne nedostaví správne riešenie; opakom je vhľad); t. vhľadom (formulovaná
W. Kôhlerom; podľa tvarovej psychol. sa učenie uskutočňuje vhľadom, náhlym pochopením
vzťahových súvislostí medzi prvkami prítomnými v danej situácii (opica: banán − tyč); súčasná
psychol. učenia pripúšťa vhľad, ako aj učenie pokusom a omylom, pričom úlohu má
predchádzajúca skúsenosť).
Vaskulárna teória →migrény – angiospastická t, kt. utvoril Dubois-Reymond. Uţ r. 1867
Mollendorf dokázal, ţe pri záchvate migrény nastáva nielen vazospazmus, ale aj atónia ciev. Termín
vazomotorická bolesť hla vy zaviedol Eulendorf (187Z). Graham a Wolff (1938) pokladali za dôleţitý
mechanizmus pri vzniku migrénových bolestí dilatáciu extrakraniálnych artérií, kt. sa potvrdila aj
priamym meraním. Heyck (1974) pokladá migrenózny záchvat za dôsledok otvorenia a–v
anastomóz a následnej redistribúcie krvi z mikro-cirkulácie. Proti tejto koncepcii je viacero
objektívnych výhrad: 1. sfarbenie koţe je podmienené predovšetkým naplnením subpapilámej
venóznej spleté, a preto otvorenie a-v skratov nebýva spojené s bledosťou; 2. a–v anastomózy
sú prítomné v pia mater a dura mater a nie vo frontotemporálnej oblasti, v kt. je lokalizovaná
migrenózna bolesť. Otvorenie skratov sa ani nepotvrdilo priamym meraním kinetickej
charakteristiky skratov pomcou izotopov.
Iná hypotéza pokladá dilatáciu extrakraniálnych artérií za epifenomén migrény. Väčší význam pri
vzniku bolesti majú intracerebrálne mechanizmy. V prodromálnom štádiu vzniká vazospazmus,
kým počas záchvatu vazodilatácia. Wolff sa domnieval, ţe na patogenéze migrény sa zúčastňuje
vazo-motorické centrum. Dalessio (1962) poukázal na význam sérotonínu.
Teória vedy – 1. vedoslovie, filozofická disciplína, kt. predmetom je veda; 2. t, kt. v uţšom
zmysle, kt. sa zaoberá pojmom vedy a klasifikáciou vedných disciplín, najmä systému ich princípov
poznania a zákl. viet (axiomatika), ich metód (teória výstavby teórií a metodológie) a jej jazykom.
Ako t. poznania vedy si t v. kladie aj otázku o moţnostiach, predpokladoch a zásadných medziach
vied vzhľadom na iné spôsoby poznania. V sociológii v. skúma antropologické a spoločenské
podmienky vedy, jej zmysel a význam v celku ľudských činností a hodnotí ju s ohľadom na cieľ
človeka a ľudskej spoločnosti. Okrem epistemologickej kritiky vedy je tu ešte etika vedy, náuka o
povinnostiach, pred kt. veda stojí, alebo kt. z nej vyvplývajú.
Tieto povinnosti nepripúšťajú úplnú hodnotovú nezávislosť a v rámci vedeckých postupov
samotných zaviazaná hľadať pravdu. Univerzálne vedy (filozofia a teológia), kt. skúmanie nie je
obmedzené nijakou predmentou oblasťou, sú v klasifikácii vied konfrontované s čiastkovými
vedami, kt. predmetom skúmania je dajaký vymedzený odbor. Vedné disciplíny sa delia na
formálne vedy {mathesis universalis), ako sú logika, matematika, metodológia a na obsahové vedy,
z kt. prírodné vedy sa zaoberajú vecami, aké sú „od prírody", t. j. bez prispenia slobodnej
pôsobnosti človeka, humanitné vedy, kt. študujú človeka, ako sám seba mení a duchovné vedy, kt.

skúmajú výtvory ľudskej duchovnej činnosti.
Z iného hľadiska sa rozlišujú empirické vedy, kt. ostávajú obmedzené na pole skúsenosti, a
špekulatívne vedy, kt. sa snaţia mysliteľským úsilím prekračovať hranice skúsenosti a za cieľ si
kladú čisté poznanie nadzmyslového, t. j. poznanie, kt. sa nezameriava na činné uplatnenie. O
empirických vedách sa hovorí, ţe sú exaktné vedy, keď sa opierajú o presné merania a mat.
výpočty. Stavajú sa proti čisto teoretickým vedám, kt. sa obmedzujú na poznanie toho, čo existuje
nezávisle od nášho myslenia, a normatívne (praktické) vedy, kt. formulujú normy ľudského myslenia,
chcenia a konania, alebo aj aplikované vedy, kt. vyhodnocujú vedecké výsledky pre medicínu,
techniku atď.
T. v. sa obvykle koncentruje na skúmanie jazyka a metód jednotlivých vied. V náuke o definícii
upravuje napr. vedeckú tvorbu pojmov a v rámci vedeckého jazyka určuje pomer medzi
observačným a teoretickým jazykom. V prípade metódy sa pre logicko-mat. vedy rôznym spôsobom
formuluje problém ich vedeckých základov (antinómia, intuicionizmus-konštruktivizmus, dôkaz, ţe
neexistuje mechanická rozhodovacia procedúra ani algoritmus, pomocou kt. sa dá zistiť pravdivosť
alebo nepravdivosť výroku). V prípade empirických vied je zákl. problémom je, kt. empirické vety
rozhodujú o platnosti vedeckej hypotézy tým, ţe tu potvrdzujú (princíp verifikácie) alebo pretoţe
všeobecné vety sa z jednotlivých pozorované negajú logicky odvodiť, ale môţu byť nimi vyvrátené −
tým, ţe sa dokáţe, ţe nie sú primerané (princíp falzifikácie).
Pri ďalšom postupe empirickej vedy je nevyhnutné utvoriť spojenie medzi logicko-mat. metódou a
pozorovaním, napr. tým, ţe sa axiomatickému systému priradí reálny model (intepretuje sa
pomocou pojmov pochádzajúcich zo skúsenosti) − v protiklade k formálmemu modelu, kt. na
interpretáciu vyuţíva logicko-mat. pojmy alebo tým, ţe sa pomocou t. pravdepodobnosti pre príslušnú
empirickú vedu vypracúva induktívna metóda. Rozhodujúcu úlohu v rozvoji vied má tvorivé myslenie.
Toto myslenie vedené rôznymi záujmami závisí od fantázie a a modelových predstáv, kt. ,,zmenou
paradigmy― umoţňuje nové vedecké vysvetlenie, a tým vedecký pokrok. Sotva ich však moţno
manipulovať metodickými pravidlami, aj ked je na ne pri preskúmaní a zdôvodňovaní odkázané.
Watsonova teória osobnosti – podľa J. B. Watsona je osobnosť konečný výsledok našich
zvykov.
Woodwothova teória osobnosti – Woodworth (1918) zaviedol pojem dynamická psychológia,
pričom dynamikou rozumie interakciou subjektu a objektu (za objekty sa pokladajú predovšetkým iní
ľudia), t. j. „dynamickú výmenu" v zmysle aktívneho pôsobenia a aktívnej percepcie (,,active give and
také").
Teória X, Y, Z, A – ideálne typické modely svetonázorových prístupov, kt. sa uplatňujú v
organizačnej a riadiacej práci. T. X vyjadruje manaţérske presvedčenie, ţe rádoví zamestnanci
(najmä nízkokvalifikovaní robotníci) väčšinou pokladajú prácu za ujmu a musia k sa k nej dunucovať,
majä nízke ambície, odmietajú zodpovednosť a vyhľadávajú existenčnú istotu pod formálnym
vedením. T. Y upozorňuje na význam sociálno-psychol. procesov sebariadenia a sebakontroly, kt.
umoţňujú zamestnancom učiť sa zodpovednosti preberaním cieľov príslušnej organizácie, a teda aj
schopnosti robiť vlastné tvorivé rozhodnutia a vo svojej práci nachádzať motiváciu uspokojenia (D.
M. McGregor, 1960). Prvá tória historicky súvisí s tayloristickým, vertikálne vysoko diferencovaným
systémom tzv. vedeckého manaţmentu podniku, zaloţeným na hierarchii nadriadenosti a striktnej
kontrole podriadených. Druhá je spätá s humanizujúcimi pokusmi o zvýšenie zamestnaneckej
autonómie a o integráciu individuálnych a organizačných cieľov na základe participácie a vyuţívaní
potenciálnych zdrojov. T. Z odráţa špecifický jap. prístup k týmto zdrojom, kt. zdôrazňuje
manaţérsky záujem o potreby zamestnancov a ich intenzívnu socializáciu voči hodnotám
horizontálnej i vertikálnej kooperácie. Propraguje komplexný systém kolektívnej pracovnej stimulácie
vrátane zamestnaneckých istôt a perspektív, sebakontrolu pracovných skupín (napr. quality circles),

vzájomnú komunikáciu podriadených s vedením a konzultatívne rozhodovanie (Ouchi, 1981).
Kontrola je zaloţená na spokojnosti, lojalita na zabezpečení pracovníkov. Zníţená konfliktnosť
pramení z ich ľahkej nahraditeľnosti, obmedzenej mobility a často i diskrimináciie (v porovnaní so
západoeurópskymi zamestnancami). Kritika upozorňuje na problematickosť aplikácie v iných
sociokultúrnych prostrediach.
Novšia t. A vyjadruje výrazne índividualisticko-liberalistickú orientáciu príznačnú najmä pre
severoamer. zamestnanecké vzťahy. K ich črtám patrí vysoká profesná a profesionálna
špecializácia a transfertabilita, mobilita a fluktuácia spätá s vysokou zodpovednosťou a min.
vzájomnou závislosťou pracovníkov s impersonálonymi stimuláciami, kompetitívnym odmeňovaním a
osobne špecifickými dráhami vzostupu.
Teória zasúvania fragmentov – angi. sliding filament theory: 1. t, podľa kt. sa počas svalovej
kontrakcie tenké a hrubé filamenty myofibrily zasúvajú navzájom do seba udrţujúc si svoju dĺţku; 2. t.,
podľa kt. kontrakcia cílií zahrňuje zasúvanie filamentov (mikrotubulov) spôsobom podobným
mechanizmu zasúvaniu filamentov pri kontrakcii svalov.
®
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Teotard 200 a 350 cps. ret. (Krka d. d. Novo mesto) – Theophyllinum 200 alebo 350 mg v 1
retardovanej cps.; bronchodilatans, antiastmatikum; →teofylín.
teozofia – náboţenský prúd, kt. sa snaţí výchovou vlôh, kt. má kaţdý clobvek od prirodzenosti dospieť
k poznaniu Boha a v ňom k tajuplným znalostiam všetkých vecí. T. ovplyvnil najmä budhizmus a
hinduizmus. Moderná t. sa hlási k panteizmu; svet pozostáva z emanácií, z kt. 4 sú látkovej a 3
duchovnej povahy. Po smrti sa prejaví dobré a zlé v 9 znovuzrodeniach, kt. môţu viesť k oslobodeniu
boţského zárodku a jeho uvoľneniu do nirvány sťahovania duší. V morálke v popredí t. stojí
prikázanie lásky k blíţnemu (v budhistickom zmysle), ako aj bizarné formy askézy. Modlitba sa
zavrhuje, spása duše závisí úplne od človeka. T. je v rozpore s kresťanstvom.
TEP – skr. totálna endoprotéza. tephrosinum →tefrozín.
TEPI – skr. angl. Triadal Equated Personality Inventory (1960 – 1963) psychol. osobnostný dotazník
pre dospelých muţov. Obsahuje 22 skôr: dominancia, sebadôvera, rozhodnosť, nezávislosť, tvrdosť,
podozieravosť, svedomitosť, introverzia, nepokojnosť, slávnostnosť (obradnosť), usilovnosť, vrelosť,
nadšenie, konformita, vynaliezavosť, výdrţ, sexuálny pud, kooperatívnosť, submisivita, tolerancia,
sebaovládanie.
tepidarium, i, n. – [1. tepidus teplý] teplý kúpeľ.
tepidus, a, um – [l.] teplý.
teplo – forma prenosu energie medzi systémom a okolím (alebo 2 systémami, telesami) v dôsledku
rozdielu teplôt. Smer prechodu energie je vţdy z telesa s vyššou teplotou na teleso s niţšou teplotou.
Keď sa dosiahne rovnosť teplôt, prenos energie sa zastaví. O t. sa hovorí len vtedy, ak existuje
rozdiel teplôt. T. udáva energiu prenesenú medzi systémom a okolím počas tepelnej interakcie.
Tento význam má pojem t. v →termodynamike.
V praxi sa pojem t. pouţíva vo význame vnútornej kinetickej energie molekúl, napr. hovorí sa o
mnoţstve t. termálneho prameňa, človek si udrţiava svoje telesné teplo atď. V termodynamike sú
však t. a vnútorná energia (telesa) 2 rozdielne veci: teleso obsahuje energiu, ale nie teplo. Energia
je vlastnosť telesa spojená so stavom, t. je spojené s procesom.
Aj v odbornej literatúre sa často hovorí o prenose t. a má sa na mysli prívod energie do systému
vyvolaný rozdielom teplôt. T. ako forma prenosu energie má jednotkou t, je joule J (1 kcal = 4186,8
J). Mnoţstvo energie prenášanej teplom počas procesu medzi 2 stavmi sa označuje Q1,2 alebo len
Q.

Tepelný výkon vyjadruje mnoţstvo energie prenášané teplom za časovú jednotku a jeho jednotka
je kJ/s = kW. Prenos tepla, ktorým vzrastá energia v systéme je kladný (+), prenos t, ktorým
energia v systéme klesá je záporný (–).
Teplota telesa je priamo úmerná priemernej kinetickej energii pripadajúcej na jednu molekulu. T.
danej látky je súčin kinetických energií všetkých molekúl. Je to forma energie, kt. sa môţe meniť na
iné formy energie. T. vzniká premenou iných druhov energie (mechanickej, elekt, magnetickej,
chem., jadrovej), premieňa sa na rozličné formy a prenáša sa na iné telesá alebo sústavy, čím
zapríčiňuje zmeny ich tepelného stavu.
Tepelne indiferentné je prostredie, je prostredie, kt. vyvoláva min. aferentných signálov z tepelných a
chladových receptorov a umoţňuje plynulý výdaj všetkého vyprodukovaného metabolického t.
Prívod t. do org. (ohriatie) znamená prívod energie. Indiferentný (izotermický) tepelný bodje teplota
látky, kt. ľudský org. necíti ako teplú ani chladnú. Závisí nielen od teploty látky, ale aj od jej vodivosti.
Napr. pre systém človek-voda je to 34 – 36 °CS človek–vzduch 24 – 29 °C.
Tvorba t. v organizme (zahrievanie organizmu) sa uskutočňuje: 1. premenou energie v bunkách] 2.
pohybom tela] 3. chladovým frasom; 4. netrasovou tvorbou t; →termogenéza.
Výmena tepla medzi organizmom a prostredím sa uskutočňuje štyrmi mechanizmami: 1. vedením;
2. prúdením; 3. sálaním; 4. vyparovaním.
Vedenie (kondukcia) je prevod t. z miesta s vyššou teplotou na miesto s niţšou teplotou. Výmena
t. sa uskutočňuje nielen medzi bezprostredne susediacimi časticami. Tepelná vodivosť látok je
priamo úmerná ich elekt. vodivosti. Dobre vedú t. kovy (striebro, meď), nekovy sa pouţívajú ako
izolátory (tehly, betón, drevo, textil), vákuom sa teplo nevedie, preto je najlepším izolátorom.
Kondukcia sa zvyšuje sa rastúcim tepelným spádom. Tepelná vodivosť kvapalín je asi o 3 rády niţšia
ako pri kovoch, najmenšia je tepelná vodivosť plynov. Výdaj t. vedením je u človeka malý,
nepresahuuje 1 % celkového výdaja t Je to podmienené tým, ţe vzduch má malú tepelnú vodivosť a
väčšina predmetov, s kt. človek prichádza do styku väčšou plochou, zle vedie t (drevo, textil).
Významne sa uplatňuje kondukcie vo vode, kde je výdaj t. asi 23-krát väčší ako vo vzduchu.
Ľudské telo pozostáva z vonkajšej izolačnej povrchovej vrstvy rozličnej hrúbky a teploty
(poikilitermný pufer, pokrývka) a homoiotermného jadra. Z jadra produkujúceho t. prechádza
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tepelná energia do povrchovej vrstvy kondukciou (~ 46,055 kJ/m /h/°C), kt. závisí od teplotného
gradientu medzi jadrom a povrchom koţe. Čistou kondukciou prechádza t. len v povrchových
vrstvách epidermy. Asi 15 % celkovej straty t. sa uskutočňuje konvekciou.
Prúdenie – konvekcia, je vyvolané pohybom častíc, kt. získali dotykom s teplým predmetom
tepelnú energiu a ako ľahšie častice stúpajú hore. Častice telies s obsahom t. menia ustavične svoju
polohu v priestore (v tekutinách, plynoch), čo sa takmer vţdy spája s priamym vedením t. Konvekcia je
3
viac zodpovedná za akút. stratu t. Vzhľadom na nízkle špecifické t. (1,048 J/cm (grad) teplota
vzduchu v blízkosti tela rýchlo stúpa. Pri konvekcii vzduchu tenká obalová vrstva (1 – 2 mm)
vzduchu, kt. je v kontakte s telom, sa vzlhčuje, otepľuje a je ľahšia. To má za následok, ţe táto
vrstva vzduchu stúpa nahor a nahradzuje ju chladnejší suchý vzduch, pri teplote vzduchu 34,5 °C je
strata t konvekciou nulová, nad 37 °C sa stáva negat, t. j. telo sa otepľuje konvekciou. Pohyb
vzduchu zvyšuje konvekciu. Pri strednej rýchlosti (do 31 m/s) strata t konvekciou stúpa s druhou
mocninou rýchlosti vzduchu.
Sálanie – vyţarovanie, radiácia t. z tepelného povrchu tvorí ~ 60 % celkovej straty t. Ľudská koţa
sa správa ako dokonale „čierne teleso―, t. j. vyţaruje mnoţstvo energie priamo úmerné štvrtej
mocnine absol. teploty (Stephanov-Boltzmannov zákon) na 5 – 10 m vlnovej dĺţky s maximom pri
9 m Koţa belocha odráţa 30-45 % celkové slnečného ţiarenia, kým koţa černocha len 16 – 19
%; rozdiely odrazu nie sú v infračervenej časti spektra. Na radiácii sa zúčastňuje ~ 85 % povrchu

tela u stojaceho človeka s vystretými rukami a nohami a 70 – 75 % u sediaceho človeka. Dôleţitá
je pritom aj teplota okolia a vlhkosť vzduchu. Pre stratu kondukciou, konvekciou a radiáciou sú
dôleţité tepelné rozdiely medzi povrchom tela a stenami miestnosti (na kaţdý 1 °C rozdielu vzniká
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strata 37,681 – 41.868 kJ, t. j. 9 – 10 kcal na 1 m /h.
Vyparovaním – evaporáciou sa u odpočívajúcej osoby stráca ~ 25 % t. koţou a pľúcami. Relat.
vlhkosť vzduchu je nepriamo úmerná mnoţstvu vyparovania sa z koţného povrchu. Zvýšený
pohyb vzduchu zväčšuje evaporáciu. Strata vody koţou je podmienená insenzibilnou perspiráciou a
potením.
Perspiratio insensibilis – strata vody difúziou povrchovými vrstvami koţe nezávislá od aktivity
potných ţliaz, 600 – 800 ml/d, t. j. 2-násobok straty vody pľúcami v pokoji. Za normálnych okolností
je koţa suchá. Strata vody pľúcami, vedením a vyparovaním v exspirovanom vzduchu je ~ 350
ml/d, čo zodpovedá strate t. 728,5 kJ, t. j. 11 % celkovej straty t. Exspirovaný vzduchu je teplejší a
vlhkejší. Pomer plochy pľúc a koţe je 30:1. V termoregulácii má väčší význam koţa. Strata t.
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pľúcami (70 m ) je 10 %, strata t. koţou (1,73 m ) je 90 %.
Potenie – perspirato sensibilis, vylučovanie potu z ekkrinných ţliaz v koţi. V horúcom prostredí,
keď miestne mechanizmy nestačia zabezpečiť výdaj tepla, začína sa zvyšovať t. jadra. Keď
prekročí hodnotu 37,3 °C uvedie sa do činnosti preoptická oblasť hypotalamu, kde je veľký počet
neurónov cilivých na teplo. Aktivácia týchto tepelných senzorov vyvolá uvoľnenie sympatikového
vazokon-strikčného tonusu, a tým vazodilatáciu koţe, ako aj p. Secernovaný pot sa odparuje a
odníma koţi teplo v mnoţstve 580 kcal/I (2,4 MJ/I) odparenej vody. Kritická hodnota t, nad kt. sa
uvádzajú do činnosti termoregulačné mechanizmy je 37,1 °C.
Začiatok potenia sa vybaví reflexné, nie je však na to potrebná vazodilatácia nervovú cestou. Pot
obsahuje látku, z kt. sa účinkom enzýmov uvoľňuje vazodilatačný peptíd bradykinín. Bradykinín
zvyšuje tvorbu a uvoľňovanie prostaglandínov PGE2 a PGI2, substanciu P, pôsobí vazodilatačne a
2+
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aktiváciou cAMP s následnou inhibíciou Ca -dependentnej vodivosti pre ióny K zvyšuje excitabilitu
nociceptorov.
Pri teplote okolia < 25 °C odpočívajúci človek sa obyčajne nepotí a strata tepla vyparovaním
(priamo úmerná metabolizmu), je len perspiratio insensibilis. Potenie sa začína pri teplote okolia 28
°C, keď objem potu prekročí kapacitu organizmu vodu normálne odpariť. „Okultné potenie" vzniká
vtedy, ak objem potu a tekutiny, kt. sa vyparí, sú v rovnováhe; koţa je pritom suchá. Najväčšia strata
í. vzniká na tvári, krku, chrbte, rukách, stupajách a dlaniach.
Ekkrinné ţľazy sú po celom tele (okrem pier, glans penis, clítoris a praeputium) a secernujú riedky
2
2
pot, najhustejšie sú na dlani, stupaji (2000/cm ), hlave (200 – 300/cm ), na trupe a končatinách 80
aţ 200/cm ). Apokrínné ţľazy sú najmä v podpazuší a v okolí bradaviek. Secernujú hustý viskózny
→pot s charakteristickým zápachom (pp. pôsobením baktérií).
Účinok tepelných podnetov na metabolizmus
Kritická teplota prostredia pre zmeny metabolizmu nahého človeka je 25 °C. Pri expozícii tepla
,
metabolizmus stúpa (podľa van t Hoffovho zákona o 25 – 35 °C). Pri zvýšení telesnej teploty o 1 °C
sa zvyšuje metabolizmus o 7 %. Účinkom chladu sa metabolizmus zvyšuje aţ na 10-násobok. Ak je
pacient pred ochladením anestezovaný alebo ochladenie vznikne cirkuláciou studených tekutín v
cievnom riečisku, nenastane tras, ale pokles metabolizmu spojený s menšou spotrebou O2 pribliţne
o 7 % na 1 °C poklesu teploty. Pri telesnej teplote 30 °C sa spotrebuje len 60 % O2, čo sa vyuţíva v
chirurgii.
teplomer — [thermomeíron] prístroj na meranie tepla. Vyuţíva niekt. látku s fyz. vlastnosťou, kt. sa mení
v závislosti od teploty na určovanie teploty na niekt. definovanej stupnici. Rozoznávajú sa dilatačné,
odporové a termoelekt. t.

Beckmannov metastatický (prestavný) teplomer – je ortuťový t. s veľkou nádrţkou a tenkou
sklenou rúrkou na presné meranie malých rozdielov teploty. Je to skrátený t, kt. stupnica má rozpätie
len 5-6 °C, delenú na stotiny, takţe moţno odhadnúť tisíciny. Pouţíva sa napr. pri
ebulioskopickej metóde, pri kt. sa zisťuje zvýšenie (elevácia) teploty varu rozpustenej látky
alebo pri kryoskopickej metóde, keď sa zisťuje zníţenie (depresia) teploty mrazu rozt.

Obr. Vľavo – Beckmannov teplomer, vľavo – Sixov teplomer

Bimetalický teplomer – dvojkovový t. sa skladá z 2 rovných pásikov kovov rôznej teplotnej
rozťaţnosti, kt. sú zvarené po celej dĺţke do tzv. bimetalu (dvojkov). Tento bimetalický pásik sa
prehne po ohriatí tak, ţe kov s menšou rozťaţnosťou je na vydutej strane. Bimetalické t sa pouţívajú
napr. ako regulátory teploty, na vypínanie elekt. prúdu pri dosiahnutí určitej teploty.
Dilatačné teplomery – sú zaloţené na zmene objemu alebo dĺţky plynu, kvapalín alebo tuhých
látok. Patria sem plynové t. (pouţívajú sa zriedka), kvapalinové a kovové t
Dvojkovový teplomer – bimetalický t, je vyrobený z 2 kovov s nerovnakým teplotným
koeficientom pri expanzii spojených tak, ţe zmena teploty vyvoláva ich ohnutie (curl).
Elektrické teplomery – sú odporové a termoelekt. Pouţívajú sa napr. na diaľkovú kontrolu teplôt
alebo na registráciu teploty súčasne na niekoľkých miestach a samočinnú grafickú registráciu
priebehu teplôt.
Elektronické teplomery – (napr. Metra Blansko PU 390). Jeho snímačom je tenká antikorová
rúrka s min. obvodom tepla a dobrou mechanickou odolnosťou, na konci kt. je termistor krytý
striebornou čiapočkou, umoţňujúcou dobré vyrovnanie teploty celej citlivej časti snímača.
Na monitorovanie telesnej teploty je vhodný t. THM1 T Chirana a miniatúrny teplomer Miniterm s
univerzálnou sondou. Ide o odporové t, kt. sú zaloţené na zmene elekt. odporu vodičov a
polovodičov v dôsledku zmeny ich teploty. V t Miniterm je termistor zapojený do Weatstonovho
mostíka, ďalšie 2 vetvy tvoria presné odpory.
Odporové t. sú zaloţené na zmene elekt. odporu vodičov a polovodičov v dôsledku zmeny ich
teploty, čo v relat. úzkom rozpätí teplôt moţno vyjadriť matematicky takto: Rt = R0(1 + t), kde Rt je
odpor vodiča (resp. polovodiča) pri teplote t °C a a je tzv. teplotný súčiniteľ odporu, kt. vyjadruje
relat. zmenu odporu pri jednotkovej zmene teploty:  = (R/R0).(1/t).
Z funkčného hľadiska moţno termistor pokladať za prevodník teplotných zmien na zmeny elekt.
odporu polovodiča. Meranie teploty termistorom sa uskutočňuje umiestením termistora vo
vyšetrovanom mieste a jeho elekt. pripojením k zariadeniu, kt. meria elekt. odpor.Infračervený

(IČ) teplomer – pouţíva sa na meranie absol. teploty alebo rozdielov teploty. Skladá sa z
detektora IČ ţiarenia v spektrálnej oblasti 5 – 15 fim a meracej časti magnetoeiekt. typu I. triedy. V
detektore je zabudovaná meracia bunka, na kt. dopadá IČ ţiarenie koncentrované pomocou dutého
sférického zrkadla a mikroelektronika s citlivými elementárni na kompenzáciu okolitej teploty.
Namerané hodnoty sa odčítajú pomocou ručičkového systému na stupnici s presnosťou 0,25 °C.
Jednokovový teplomer – monometalický 1, je tyčka z dilatačného materiálu (mosadze, zinku,
hliníka), zasunutá do rúrky z invaru, kt. má veľmi malú rozťaţnosť. Tyčka je pevne spojená s dnom
rúrky Otvorený koniec rúrky je pevne spojený s puzdrom ukazovateľa, voľný koniec tyčky sa opiera o
prevodový ústroj ukazovateľa. Zo vzájomnej zmeny dĺţky moţno usudzovať o výške teploty, kt. sú
obidve časti t. vystavené. Z dilatačného materiálu sa zhotovuje rúrka, kým tyčka je z invaru. Často sa
pouţíva táto dvojica na reguláciu teploty v sušiarňach.
Kovové teplomery – vyuţíva dĺţkovú rozťaţnosť kovov. Sú jedno- alebo dvojkovové.
Kvapalinové teplomery – pre nízke teploty (do –80 °C) sa pouţívajú t. plnené toluénom (teplota
varu 110,7 °C). Okem toho sem patria liehové, petroléterové, pentánové a ortuťové t. Ich
nevýhodnou je, ţe s výnimkou ortuťových t. kvapalina lipne na skle. Pri odčítaní teploty sa moţno
dopustiť paralaxnej chyby (úkosu), ak sa nepozeráme pri odčítaní na stupnicu kolmo a z väčšej
vzdialenosti; odčítanie sa spresní pouţitím lupy alebo ďalekohľadu a pouţívaním t. s úzkou kapilárou.
Liehový teplomer – t, kt. vyuţíva ako expandujúcu látku alkohol v sklenej rúrke. Ich rozpätie je do 100 °C, nemoţno ho však ciachovať pri teplote varu, pretoţe alkohol vrie pri 78,3 °C. Sem patrí
Sixov maximominimálny t.
Metastatický teplomer – Beckmannov t.
Maximálnominimálny teplomer – Sixov t.
Monometalický teplomer – jednokovový t.
Odporový teplomer – je zaloţený na zmene elekt. odporov kovov vplyvom teploty (s rastúcou
teplotou sa zvyšuje elekt. odpor kovov). Vhodným kovom na ich výrobu je nikel a platina. Platinovým
t moţno merať teplotu v rozpätí –200 °C do + 900 °C. Odporový článok je cievka, kt. je vinutá na
lístkoch sľudy pri t. do 150 °C niklovým drôtom, do 350 °C platinovým a do 550 °C sa zatayuje
platinový drôt do trubičky z kremenného skla. Odporové t. sa pouţívajú na meranie teplôt od –150 °C
do + 550 °C a do vzdialenosti ~ 500 m. V priestore, v kt. sa má merať teplota, sa umiestni odporový
článok a spojí sa dvojdrôto-vým vedením s meracím prístrojom. Meranie teploty sa tu prevádza na
meranie odporu. Zariadenie, kt. sa pouţíva ako indikátor tepelného ţiarenia sa nazýva bolometer. Je
to platinová fólia, pokrytá platinovou čerňou alebo gáfrovými sadzami (koptom), takţe pohlcuje
všetku ţiarivú energiu, kt. na ňu dopadá a mení ju na teplo. Teplom sa zvýši teplota i odpor; ten sa
meria podľa zmeny prúdu citlivým zrkadlovým galvanometrom, aby sa zistili aj nepatrné zmeny
odporu, vzniknuté pohlteným teplom.
Ortuťový teplomer – kvapalinový t, kt. výhodou je, ţe ortuť nelipne ku sklu. Mrzne pri -38,87 °C a
vrie pri 356,9 °C. Do teploty 300 °C sú vyplnené nad ortuťou dusíkom s tlakom 1/4 aţ 1/2 at. Ortuťový
t. do 550 °C má kapiláru z jenského skla (borokremičitého) a dusík nad ortuťou má tlak 15 – 20 at.
Pre teploty do + 1000 °C je vhodná kapilára z kremenného skla plnená gáliom. Ortuťové t. sú
tyčinkové (zo hrubostenného skla s delením; sú presnejšie) a obalové (kapilára je tenkostenná a
dole sa končí nádobkou na ortuť). Kapilára s nádobkou je pripevnená na stupnicu z mliečneho skla.
Obidve tieto časti sú zatavené do tenkostenného obalu. Pri meraní má byť celý ortuťový stĺpec
ponorený do kvapaliny. Osobitné ortuťové t sú Sixov a Beckmannov t
Pentánový teplomer – kvapalinový t., kt. sa dá pouţívať aţ do –190 °C. Pazuchový t. povrchový t, kt. meria teplotu v axile.
Petroléterový teplomer – kvapalinový t., plnený petroléterom, moţno ho pouţívať od + 20°Cdo-

150°C.
Regulačné teplomery – súčasť výhrevného telesa pouţívaného v termostatoch a sušiarňach.
Prúd vedený do výhrevného telesa sa automaticky vypína a zapína regulačným t., kt. je vo
vedľajšom okruhu spojený s riadiacou časťou relé (napr. s vinutím elektromagnetu). Regulačné t. sú
ortuťové (v termostatoch) a kovové (v sušiarňach).
Spínací (kontaktný) regulačný t. (Vertex) je obalový s 2 teplomernými stupnicami. V jeho hornej
polovici je nastavovacia teplomemá stupnica, zhodná s teplomernou stupnicou vlastného teplomeru,
uloţenou v dolnej polovici.
Kvapalinový termoregulátor je zaloţený na rozťaţnosti kvapalín (éter, alkohol, xylén).
Spínacíkovový teplomer je tyčový monometalický t., vypínací kovový regulačný t sa skladá z 2
dosiek: jedna doska je pruţinou priťahovaná k vačke, druhá doska je počas vyhrievania priťahovaná
pruţinou k prvej doske, takţe sa obidva kontakty dotýkajú. Pri ohrievaní sa tyčka vťahuje do trubičky.
Pri dosiahnutí nastavenej teploty sa dotkne matička druhej dosky a oddiali ju od prvej. Tým sa preruší
spojenie obidvoch kontaktov, vedľajší okruh sa vypne a relé vypne vyhrievací prúd.
Sixov maximominimálny teplomer – udáva najvyššiu a najniţšiu teplotu v určitom období
(napr. v priebehu dňa). Skladá sa z valcovej nádoky N a guľovej nádobky O, kt. sú spojené
kapilárou. Nádobka N je naplnená liehom (ide o liehový t). Ortuťový stĺpec má len mechanickú
úlohu, lebo sleduje objemové zmeny liehu v nádobke N. Nad ortuťou v pravom ramene je opäť lieh,
kt. vypĺňa sčasti aj nádobku O. Priestor nad liehom v tejto nádobke je vzduchoprázdny, vyplnený
liehovými parami. Nad kaţdým meniskom ortuti je sklená tyčinka so ţelezným jadrom, kt. sa
pohybuje v kapiláre s malým trením.
Na začiatku merania sa prisunú magnetom zvonka obidve tyčiniky k povrchu ortuti. Keď sa zvyšuje
teplota, zväčšuje lieh v nádobke N svoj objem a tlačí na ortuť, kt. v pravom ramene stúpa a posúva
pred sebou sklenú tyčinku. Keď teplota klesá, lieh v nádobke N sa sťahuje, ortuť na ľavom ramene
stúpa a tlačí do výšky tyčinku. V pravom ramene ortuť klesá a tyčinka uviazne trením na svojom
mieste. Poloha dolného konca tyčinky v pravom ramene udáva maximum teploty, kým v ľavom
ramene vyznačuje jej minimum.
Termolektrické teplomery – skladajú sa z →termoelekt. článku, vedenia a meracieho prístroja
pre elektromotorickú silu. Pouţíva sa napr. na diferenčnú termickú analýzu.
Vzduchový teplomer – plynový t., v kt. rozpínajúcim materiálom je vzduch.
teplota – najdôleţitejšia termodynamická stavová veličina, kt. vyjadruje teplotný stav telesa (látky)
rozdielom t. medzi ním a miestom, v kt. je normálna t. Tn; →teplo.
Zákl. jednotkou termodynamickej t. je kelvin (K) defmoivaný ako 273,16. diel termodynamickej t.
trojitého bodu vody. T. trojitého bodu vody Tn = 273,16 K. Vedľajšou jednotkou je Celziov stupeň (°C)
definovaný vzťahom: t (°C) = = 7(K) – 273,15. 1 °C je 1/100 intervalu. Interval je rozdielom medzi
t, pri kt. je v rovnováhe kvapalná voda s ľadom pri vonkajšom tlaku 101 325 Pa (0 °C) a t, pri kt.
voda vrie pri tom istom tlaku (100 °C). T. 0 °C zodpovedá teda termodynamickej t. 273,15 K, čiţe
1.1. ľadu je 0 01 K pod normálnou t. trojitého bodu vody. T. telesa charakterizuje stredná kinetická
energia jeho častíc.
Teplota denaturácie – angi. melting temparature, melting point, t. topenia, skr. Tm. Polovičná 1.1 je
stredná hodnota tepelného rozpätia denaturácie dvojreťazco-vej DNA, kt. zodpovedá inflexnému bodu
sigmoidnej denaturačnej krivky.
Eutektická teplota – t., pri kt. sa topí a tuhne zmes 2 alebo viacerých látok v určitom vzájomnom
pomere podobným spôsobom ako chem. čistá látka. Je pritom vţdy niţšia ako t. kaţdej čistej zloţky
eutektickej zmesi. Látky, kt. v tuhom stave netvoria zmenené kryštály ani tuhý rozt., avšak v

kvapalnom (roztopenom) stave sa vzájomne miešajú sa nazývajú eutektikä. Po roztopení
predstavuje eutektikum vzájomný kvapalný rozt. zloţiek, po stuhnutí je to zmes veľmi jemných
kryštálov kaţdej zloţky osobitne. V diagrame t. topenia podvojnej zmesi, vynesených v závislosti od
vzájomného pomeru zloţiek (izobarický fázový diagram), sa existencia eutektikä prejaví výrazným
minimom, čiţe eutektickým bodom, kt. udáva eutektická t. a zloţenie eutektikä. Veutektickom bode
kondenzovanej podvojnej zmesi sú rovnováhe tri fázy, dve tuhé a jedna kvapalná fáza,
predstavovaná ich vzájomným rozt. (taveninou). Zmes látok utárajúcich eutektikum je preto v
ľubovoľnom zloţení (pomere) nad eutektickou t. vţdy aspoň čiastočne alebo úplne kvapalná, celkom
tuhá je len pod eutektickou t. Eutektická t. zmesí radu tuhých liečiv je niţšia ako beţná izbová t, čo
zapríčiňuje inkompatibility pri príprave zloţených práškov, práškové liečivá utvárajúce eutektikum
sa po zmiešaní čiastočne ai. úplne roztopia („zvlhnú"). Inokedy sa vznik eutektikä málo rozp. liečiva
s dobre rozp. pomocou látkou (napr. močovinou) vyuţíva na urýchlenie rozpúšťania liečiva
(solubilizácia). Eutektikum, kt. jednou zloţkou je ľad (voda) sa označuje aj ako eutonikum alebo
kryohydratieká zmes, jeho t topenia je potom eutonická alebo kryohydratieká t. Eutonikum ľadu s
NaCi (v hmotnostnom pomere 4 : 1) sa pouţíva ako chladiaca zmes, po zmiešaní ľadu s NaCI sa ľad
topí, čím sa zmes ochladí aţ na eutonickú teplotu, kt, je v tomto prípade –21,1 °C. Súčasne to
znamená, ţe pridaním NaCI sa ľad (sneh) dá roztopiť len pri t. vyšších ako je uvedená eutonická t
Niţšiu eutonickú t. s ľadom majú napr. NaBr –28 °C, Nal –31,5 °C. Kvapalné eutonikum voda a soľ
je vodný rozt. soli nasýtený pri eutonickej i, tuhé eutonikum je ľad a soľ v tomto istom pomere. Pri
mrazovej sublimácii vodných rozt. je vţdy nevyhnutné rozt. prudko zmraziť hlboko pod príslušnú
eutonickú t, aby sa premenil na tuhú zmes ľadu a čo najjemnejšie rozptýlených kryštálikov látok, kt, v
ňom boli rozpustené.
Telesná t. – t. organizmu, kt. závisí od stavu dynamickej rovnováhy medzi tvorbou a výdajom tepla.
Metabolická tvorba tepla je pomerne stála s výnimkou svalov, kde jeho tvorba závisí od mnoţstva
svalovej práce. Rozdelenie t. telesného povrchu ovplyvňuje lokálny prietok krvi, teplo, kt. sa tvorí v
tkanivách, vedie tkanivami a i. faktormi. Rozlišuje sa 1. t. telesného povrchu, kt. sa môţe meniť aţ
o niekoľko °C; 2. t. telesného jadra udrţiavaná termoregulačnými mechanizmami v úzkom rozpätí
hodnôt 37±0,5 °C. Medzi koţou a hlbšími štruktúrami organizmu je teplotný gradient. Prebytočné
teplo sa odvádza k povrchu tela. Vplyvom ďalšieho teplôtného gradientu medzi povrchom tela a
prostredím nastáva uvoľňovanie tepla do okolia.
Priemerná t. ľudského tela v ústach je 35,8 – 27,5 °C, v rekte je o 0,26 – 0,55 °C niţšia ako v
ústach, max. axiláma t. je o 0,5 °C niţšia ako v ústach, kolíše v priebehu d od 0,27 do 1,5 °C.
Vnútorné orgány s vysokým metabolizmom majú vyššiu t. ako je t. artériovej krvi. Krv ich ochladzuje,
preto je ţilová krv teplejšia ako artériová.

Rozdiely telesnej teploty v ľudskom tele v °C (podľa Aschoffa, 1971)
Rozdiely oproti konečníku
Kostná dreň sterna

– 2,5

Rozdiely oproti a. femoralis
V. subclavia

– 0,35

Ústna dutina

– 0,4

V. cava sup.

– 0,1

Paţerák

– 0,25

V. cava inf.

±0

Aorta

– 0,25

Pravá komora

±0

Ţalúdok

+0

A. pulmonalis

+0

Pečeň

±0

V. jugularis

+ 0,25

Hypotalamus

+ 0,3

V. hepatica

+ 0,25

Maternica

+ 0,3

Konečník hlboko

+ 0,25

Kôra tela má veľkú tepelnú kapacitu, kt. je pri poklese vonkajšej t. schopná istý čas dodávať teplo
na úhradu vyšších energetických strát, kým sa uvedú do činnosti iné regulačné mechanizmy. Pri
zvýšení t. prostredia môţe zasa do seba istý čas ukladať prebytok tepla, a tým chrániť jadro tela pred
prehriatím. V kôre sa teplo vedie čistou kondukciou, ako aj konvekciou prostredníctvom krvného
obehu. Kondukciou prechádza z jadra ku koţi asi 0,10 kcal/min na kaţdý °C spádu medzi jadrom a
koţou. Pri vyšších t prostredia je výdaj kondukciou nedostatočný, preto sa do činnosti uvádza transport tepla krvným obehom. Tým stúpne vodivosť z 0,1 na 0,6 kcal/mi, na niekt. miestach tela,
napr. na stupajách aţ na 20 – 30-násobok. Zmeny telesnej t. nenastávajú samy od seba; →horúčka.
Tkanivá pokrývky tela majú niţšiu t. ako krv a slúţia ako chladiče pre teplejšiu artériovú krv a odtiaľ
odtekajúca ţilová krv je chladnejšia ako artériová krv. Významný podiel na celkovom tepelnom
odpore kôry predstavuje podkoţná tuková vrstva. Pri vazokonstrikcii v kôre (chladné vonkajšie
prostredie), neuniká teplo krvným prúdom a výrazne sa uplatní izolačná schopnosť tukovej vrstvy. V
teplom prostredí nastáva vazodiiatácia, krv prejde priamo väčšími tepnami cez tukovú vrstvu ku koţi
a tu odovzdáva teplo; izolačná funkcia tukovej vrstvy je teda vyradená. Vnímanie t. umoţňujú
→termoreceptory.
T. jadra nie je úplne stála a vo všetkých svojich častiach rovnaká. Jeho priemerná t je 36,5-37,8 °C.
Miestne rozdiely t. sú podmienené najmä lokálnou tvorbou t. (najvyššia je v pečeni). Jadro je
hlavným producentom t, kt. pripadá na bazálny metabolizmus. Miestne rozdiely t. jadra sa
vyrovnávať miestnou kondukciou medzi susednými orgánmi a krvným obehom (tu sa teplo neprenáša transverzálne). Zmiešanie a vyrovnávanie t nastáva v pľúcach a srdci, odkiaľ sa potom pri
ďalšom obehu upravujú miestne rozdiely t v ostatných orgánoch jadra. Vazomotorické deje v jadre
sa neprejavujú zmenami miestnej t. vzhľadom na príliš malý spád t.
T. jadra je max. v odpoludňajších a min. v nočných h nad ránom. V priebehu menštruačného cyklu
je t jadra o niekoľko desiatok °C vyššia v progesterónovej fáze a niţšia v estrogénovej fáze.
Ročné zmeny t sú málo preskúmané, môţu súvisieť s ročnými zmenami funkcie štítnej ţľazy.
Stredná t. tela Tj sa dá vypočítať podľa Hardyho a Du Boisovho vzorca:
TT = 0,8 Tj + 0,20 Tk
kde Tj = stredná teplota jadra, Tk = stredná teplota koţe = 0,07 T1 (čelo) + 0,145 T2 (rameno) + 0,05
T3 (chrbát ruky) + 0,175 T4 (hrudník) + 0,175 T5 (chrbát) + 0,16 T6 (stehno) + 0,14 T7 (predkolenie) +
0,07 T8 (chrbát nohy).
Obsah t. v tele je 0,83 14/(0,65 T r +0,35 Tk), pričom W = telesná hmotnosť, 0,83 špecifické teplo
tela, Tr = teplota tela v rekte, 0,65 a 0,35 sú faktory pre Tr a Tk.
Novorodenci v chlade nie sú schopní tvoriť t. trasovou termogenézou. Tá sa zjavuje aţ po 6. mes.
V 8. mes. tvorí netrasová termogenéza uţ 30 – 40 % a v 1. r. ţivota len 10 %. Deti v chlade tvoria
najviac t. netrasovou termogenézou. Hlavným zdrojom tohto tepla je tzv. hnedé tukové tkanivo, kt.
tvorí 2 – 6 % hmotnosti tela, a to po stimulácii noradrenalínom uvoľneným chladovým podnetom. Po
narodení sú dva poklesy Tt, prvý ihneď po narodení a druhý v čase max. poklesu telesnej
hmotnosti na 2. – 4. d po narodení. Novorodenci, a to najmä predčasne narodení, s niţšou
telesnou hmotnosťou sú náchylní na vznik →hypotermie.
Odporúčaná teplota miestnosti v detských ambulanciách
Vek
0–6h
24-h

Hmotnosť (g)

Termoneutrálna teplota prostredia °C

1200 – 2500

35,0 – 33,4

>2500

32,9

1200 – 2500

34,0 – 32,6

Č – 12-d

>2500

32,1

1500 – 2500

33,5 – 32,1

>2500

31,0 – 30,1

U dospelých osôb v pokoji vnútorné orgány brucha a hrudníka tvoriace 6 % telesnej hmotnosti
produkujú aţ 56 % t. a koţa a svaly tvoriace 52 % hmotnosti len 18 % tepla. Pri telesnej aktivite sú
však pomery opačné: svaly a koţa produkujú 73 % t a vnútorné orgány len 22 % celkove
produkovaného t.
T. môţe zlyhať následkom extrémnych výkyvov T a. Hypotermia môţe vzniknúť napr. u horolezcov
vo veľkých výškach a u stroskotancov na mori. Hypertermia môţe naopak vzniknúť pri pobyte v
tropickej oblasti alebo pri nadmernej telesnej námahe v horúcom lete.
Účinnosť t. sa zniţuje s vekom. Mladí ľudia reagujú na chlad väčším zvýšením metabolizmu a
intenzívnejšou vazokonstrikciu arteriol. Asi v 20 % straších osôb chýba vazokonstrikcia na chlad a
v časti prípadov aj vazodilatačná odpoveď na vyššie T a. Asi 1/2 starších osôb nie je schopná v
chlade zníţiť periférny prietok krvi (nekonstriktori) a v teplotnom prostredí potiť sa. Tras v chlade sa
vyskytuje len v 12 % prípadov.
Normálna t. tela vykazuje cirkadiánny rytmus s min. po polnoci a max. neskôr popoludní alebo
podvečer. Normálne hodnoty v pazuchovej jame sú 36,0 – 37,2 °C a v konečníku 36,5-37,8
°C. V pazuchovej jame sa aj u osôb bez dokázateľného ochorenia môţe namerať t. aţ 37,4-37,6
°C (tzv. habituálne zvýšená teplota). T. tela sa meria pomocou teplomerov; →termometría.
Obrana org. proti hromadeniu t a zvýšeniu t. spočíva vo vazo-motorických zmenách a tvorbe
potu. Nadbytočné t sa z tela stráca 4 spôsobmi: 1. radiácia; 2. kondukcia; 3. konvekcia; 4.
evaporácia.
Náhly teplotný stres vyvoláva labilitu obehu. Keď je pritom nedostatočná tvorba potu, vzniká
hypertermia a vyvíja sa teplotný úpal (→siriasis). Od úpalu treba odlíšiť slnečný úpal (~>insolatio).
teplotné stupnice – stupnice indikujúce teplotu na teplomeri. Zákl. t. s, sú ortuťové, plynové a
medzinárodné.
Ortuťová stupnica – určuje teplotu v závislosti od rozťaţnosti ortuti. Za zákl. body stupnice sa
zvolili dva tepelné stavy, a to teplota mrazu (rovnováţna teplota zmesi ľadu a vody) a teplota varu
(rovnováţna teplota varu vody) za normálneho barometrického tlaku. Na Celsiovom t. je teplota
mrazu označená 0 °C, teplota varu 100 °C, na Réamurovom teplomere teplota mrazu 0 ° R a
teplota varu 80 ° R, na Fahrenheitovom tteplomere je teplota mrazu 32 °F a teplota varu 212 ° F.
Súvislosť stupňov týchto stupníc vyjadrujú vzťahy:
°C/5 = °R/4 = (°F – 32)/9
°C = 5/4 °R = 5/9 (°F – 32)
Kvapalinové t. nemerajú teplotu presne, výsledky závisia od rozťaţnosti skla (druh a starnutie skla),
navyše nad kvapalinou nie je vákuum, ale pary pouţitej kvapaliny; rôzne kvapaliny sa rozlične a
nerovnomerne rozťahujú.
Plynová stupnica – plynové teplomery merajú teplotu podľa rozpínavosti (vzrastu tlaku) plynu pri
jeho stálom objeme. Meranie je presnejšie ako meranie kvapalinovým teplomerom, pretoţe
rozťahovanie všetkých plynov je pribliţne rovnaké a rovnomernejšie a sklená nádoba nemá na
meranie vplyv, pretoţe rozťaţnosť plynu je oveľa väčšie ako rozťaţniosť skla. Plynové t. moţno
navyše pouţiť aj na nízke a vysoké teploty. Za základ merania sa zvolil vodík, neskôr hélium. Pretoţe
ochladzovaním plynov pri stálom objeme klesá ich tlak lineárne, zaviedol Kelvin meranie teploty od
tohto bodu, keď pri všetkých plynoch klesne tlak na 0 mm Hg, to znamená zastavenie pohybu

molekúl v plynoch, čiţe úplný nedostatok tepla. Pri teplote tuhnutia vody má vodík tlak p0 = 1000 mm
Hg a s kaţdým stupňom teploty pri ochladzovaní ubúda tlak o 3,6618 mm, takţe najniţšia moţná
teplota, tzv. absolútna nula je pri teplote T0 = –1000/3,6618 = 273,16 °C.
Medzinárodná stupnica – má za základ teplotu topenia alebo varu niekoľkých zákl. látok (kyslíka,
ľadu, vody síry, antimónu, striebra a zlata). Ďalšie body stupnice sa získali odporovým platinovým t.,
Pt–Pt-ródiovým termoelekt. článkom a spektrálnym pyrometrom. Odchýlky medzi teplotami H, He a
medzinárodnej stupnice nemajú však pre technickú prax význam.
teplota topenia – t. t., fyz. konštanta, udávajúca teplotu, pri kt. sa tuhé skupenstvo chem. čistej látky
mení na kvapalné. Obyčajne sa určuje prístrojom na stanovenie t. t. s presnosťou 0,1 – 0,3 °C. Je
to zariadenie, kt. pozostáva z vyhrievaného kovového bloku. Elekt. ohrev sa reguluje tak, aby
teplota bloku stúpala rýchlosťou 4 °C/min. Kryštalická látka s neznámou t. t. sa poloţí na blok medzi
2 krycie skielka. V okulári mikroskopu sa pozorujú kryštáliky preparátu a stĺpec ortuti teplomera.
Začiatok 1.1. kryštálov sa pri stúpaní teploty prejaví zaoblením ich hrán. Koniec t. t. nastane, keď sa
roztopí posledný kúsok kryštálu. Čím je tento interval menší, tým je látka čistejšia. T. t. sa zniţuje aj
pri malom mnoţstve nečistôt.
teplota varu – teplota, pri kt. sa tlak pár kvapaliny rovná tlaku na hladinu kvapaliny; fyz. koštanta chem.
čistých látok.
tepna – angl. artery, l. →arteria.
Tepna bedrová ovíjajúca hĺbková – angl. artery circumflex iliac, deep; l. →arteria circumflexa ilium
profunda.
Tepna bedrová ovíjajúca povrchová – angl. artery circumflex iliac, superficial; l. →arteria
circumflexa ilium superficialis.
Tepna bedrová spoločná – angl. artery iliac, common; l. →arteria iliaca communis.
Tepna bedrová tepna vonkajšia – angl. artery iliac, external; l. →arteria iliaca externa.
Tepna bedrová vnútorná – angl. artery iliac, internal; l. →arteria iliaca interna.
Tepna bedrovníkovohrubočrevná – angl. artery, ileocolic; ; l. →arteria ileocolica.
Tepna bedrovodrieková – angl. artery, iliolumbar; l. →arteria iliolumbalis.
Tepna bludisková – angl. artery, labyrinthine; l. →arteria labyrinthi.
Tepna bočného segmentu pečene – angl. artery segmental, lateral; l. →arteria segmenti lateralis.
Tepna brázdy predústrednej – angl. artery of precentral sulcus; l. →arteria sucli precentralis.
Tepna brázdy ústrednej – angl. artery of central sulcus; l. →arteria sulci centralis.
Tepna brázdy zaústrednej – angl. artery of postcentral sulcus; l. →arteria sulci postcentralis.
Tepna bubienková dolná – angl. artery tympanic, inferior; l. →arteria tympanica inferior.
Tepna bubienková horná – angl. artery tympanic, superior; l. →arteria tympanica superior.
Tepna bubienková predná – angl. artery tympanic, anterior; l. →arteria tympanica anterior.
Tepna bubienková zadná – angl. artery tympanic, posterior; l. →arteria tympanica posterior.
Tepna cievovková predná – angl. artery choroidal, anterior; l. →arteria choroidea anterior.
Tepna čelového pólu – angl. artery frontal, polar; l. →arteria polaris frontalis.
Tepna čeľustná – angl. artery, maxillary; l. →arteria maxillaris.

Tepna červa horná – angl. artery vermian, superior; l. →arteria vermis superior.
Tepna červovitého prívesku – angl. artery, appendicular; l. →arteria appendicularis.
Tepna čuchová predná – angl. artery ethmoidal, anterior; l. →arteria ethmoidalis anterior.
Tepna čuchová zadná – angl. artery ethmoidal, posterior; l. →arteria ethmoidalis posterior.
Tepna dolného predného segmentu obličky – angl. artery, renal segmental inferior; l. →arteria
segmenti anterioris inferioris.
Tepna dolného segmentu obličky – angl. artery renal segmental artery, inferior; ; l. →arteria
segmenti inferioris.
Tepna dráţdca hĺbková – angl. artery of clitoris, deep; l. →arteria profunda clitoridis.
Tepna dráţdca chrbtová − angl. artery of clitoris, dorsal; l. →arteria dorsalis clitoridis.
Tepna dvanástniková podţalúdková ţľazová horná zadná – angl. artery superior
pancreaticoduodenal. posterior; ; l. →arteria pancreaticoduodenalis superior posterior.
Tepna dvanástnikovopodţalúdková ţľazová dolná – angl. artery pancreaticoduodenal, inferior; ;
l. →arteria pancreaticoduodenalis inferior.
Tepna hákovitá – angl. rartery, uncal; l. →arteria uncalis.
Tepna hĺbková spánková predná – angl. artery deep temporal, anterior; l. →arteria temporalis
profunda anterior.
Tepna hĺbková spánková zadná – angl. artery deep temporal, posterior; l. →arteria temporalis
profunda posterior.
Tepna hltanová vystupujúca – angl. artery pharyngeal, ascending; l. →arteria pharyngea
ascendens.
Tepna hľuzy predsiene – angl. artery of bulb of vestibule; l. →arteria bulbi vestibuli.
Tepna hľuzy údu – angl. artery of bulb of penis; l. →arteria bulbi penis.
Tepna horná dvanástnikovopodţalúdková ţľazová predná – angl. artery superior
pancreaticoduodenal, anterior; ; l. →arteria pancreaticoduodenalis superior anterior.
Tepna horná loţisková zadná – angl. artery superior alveolar, posterior; l. →arteria alveolaris
superior posterior.
Tepna horná tepna kolena bočná – angl. artery lateral genicular, superior; l. →arteria superior
lateralis genus.
Tepna horná tepna kolena prístredná – angl. artery medial genicular, superior; l. →arteria superior
medialis genus.
Tepna horného predného segmentu obličky – angl. artery renal segmental superior; l. →arteria
segmenti anterioris superioris anterior.
Tepna horného segmentu obličky – angl. artery renal segmental, superior; l. →arteria segmenti
superioris.
Tepna hrádzová – angl. artery, perineal; l. →arteria perinealis.
Tepna hrbčeková – angl. artery, collicular; l. →arteria collicularis,
Tepna hrbčeková – angl. artery, quadrigeminal; l. →arteria quadrigeminalis.
Tepna hrtanová dolná – angl. artery laryngeal inferior; l. →arteria laryngea inferior.

Tepna hrtanová horná – angl. artery laryngeal, superior; l. →arteria laryngea superior.
Tepna hrubočrebná okrajová – angl. artery colic, marginal; l. →arteria marginalis coli.
Tepna hrubočrevná ľavá – angl. artery colic, left; l. →arteria colica sinistra.
Tepna hrubočrevná pravá – angl. artery colic, right; l. →arteria colica dextra.
Tepna hrubočrevná stredná – angl. artery colic, middle; l. →arteria colica media.
Tepna hrudníková bočná – angl. artery thoracic, lateral; l. →arteria thoracica lateralis.
Tepna hrudníková horná – angl. artery thoracic, superior; l. →arteria thoracica superior.
Tepna hrudníková vnútorná – angl. artery thoracic, internal; l. →arteria thoracica interna.
Tepna hrudníkovochrbtová – angl. artery, thoracodorsal; l. →arteria thoracodorsalis.
Tepna hrudníkovonadplecková – angl. artery, thoraco-acromial; l. →arteria thoracoacromialis.
Tepna hypofýzová dolná – angl. artery hypophysial, inferior; l. →arteria hypophysialis inferior.
Tepna hypofýzová horná – angl. artery hypophysial, superior; l. →arteria hypophysialis superior.
Tepna chrbticová – angl. artery, vertebral; l. →arteria vertebralis.
Tepna chvostového laloka – angl. artery of caudate lobe; l. →arteria lobi caudati.
Tepna ihlice vyţivovacia – angl. artery nutrient, fibular; l. →arteria nutricia fibulae, arteria nutriens
fibulae.
Tepna ihlicová – angl. artery, fibular; artery, peronal; l. →arteria fibularis, arteria peronea.
Tepna jarmovoočnicová – angl. artery, zygomatico-orbital; l. →arteria zygomaticoorbitalis.
Tepna jazýčková – angl. artery, lingular; l. →arteria lingularis.
Tepna jazýčková dolná – ang l. artery lingular, inferior; l. →arteria lingularis inferior.
Tepna jazýčková horná – angl. artery lingular, superior; l. →arteria lingularis superior.
Tepna jazyka hĺbková – angl. artery lingual, deep; l. →arteria profunda linguae.
Tepna jazyková – artery, lingual; l. →arteria lingualis.
Tepna klinovopodnebná – angl. artery, sphenopalatine; l. →arteria sphenopalatina.
Tepna kolena bočná dolná – angl. artery lateral genicular, inferior; l. →arteria inferior lateralis
genus.
Tepna kolena prístredná dolná – angl. artery medial genicular, inferior; l. →arteria inferior medialis
genus.
Tepna kolena stredná – angl. artery genicular, middle; l. →arteria genicularis media.
Tepna kolena zostupujúca – angl. artery genicular, descending; l. →arteria descendens genus.
Tepna konečníková dolná – angl. artery rectal, inferior; l. →arteria rectalis inferior.
Tepna konečníková horná – angl. artery rectal, superior; l. →arteria rectalis superior.
Tepna konečníková stredná – angl. artery rectal, middle; l. →arteria rectalis media.
Tepna koreňová predná – angl. artery radicular, anterior; l. →arteria radicularis anterior.
Tepna koreňová zadná – angl. artery radicular, posterior; l. →arteria radicularis posterior.
Tepna krčná hĺbková – angl. artery cervical, deep; l. →arteria cervicalis profunda.

Tepna krčná vystupujúca – angl. artery cervical, ascending; l. →arteria cervicalis ascendens.
Tepna krídlovitého kanála – angl. artery of pterygoid canal; l. →arteria canalis pterygoidei.
Tepna krídlovitého kanála – angl. artery of pterygoid canal; l. →arteria canalis pterygoidei.
Tepna krídlovoplenová – angl. artery, pterygomeningeal; l. →arteria pterygomeningea.
Tepna kríţová stredová – angl. artery sacral, median; l. →arteria sacralis mediana.
Tepna kútika očného – angl. artery, angular; l. →arteria angularis.
Tepna lakťová – angl. artery, ulnar; l. →arteria ulnaris.
Tepna lakťová pobočná dolná – angl. artery ulnar collateral, inferior; l. →arteria collateralis ulnaris
inferior.
Tepna lakťová pobočná horná – angl. artery ulnar collateral, superior; l. →arteria collateralis
radialis superior.
Tepna lakťovej kosti vyţivovacia – angl. artery of ulna, nutrient; l. →arteria nutricia ulnae, arteria
nutriens ulnae.
Tepna laloková stredná – angl. artery pulmonary lobar, middle; l. →arteria lobaris media.
Tepna laloková zadná – angl. artery pulmonary segmental, posterior; l. →arteria segmentalis
posterior.
Tepna lícna – angl. artery, buccal; l. →arteria buccalis.
Tepna lopatky ovíjajúca – angl. artery scapular, circumflex; l. →arteria circumflexa scapulae.
Tepna lopatky zadná – angl. artery scapular, dorsal; l. →arteria dorsalis scapulae.
Tepna lôţka prevrtávajúca – angl. artery, thalamoperforating; l. →arteria thalami perforans.
Tepna lôţkovohrboľová – angl. artery, thalamotuberal; l. →arteria thalamotuberalis.
Tepna lôţkovokolienkovitá – angl. artery, thalamogeniculate; l. →arteria thalamogeniculata.
Tepna mandľová – angl. branch of facial; l. →arteria tonsillaris, ramus tonsillaris.
Tepna maternicová – angl. artery, uterine; l. →arteria uterina.
Tepna medzikostná návratná – angl. artery interosseous, recurrent; l. →arteria interossea
recurrens.
Tepna medzikostná spoločná – angl. artery interosseous, common; artery interosseus anterior; l.
→arteria interossea communis, arteria interossea anterior.
Tepna medzikostná zadná – angl. artery interosseous, posterior; l. →arteria interossea posterior.
Tepna medzikostná, predná – angl. artery interosseous, anterior; aertery interosseous, common; l.
→arteria interossea anterior.
Tepna medzirebrová najvrchnejšia – angl. artery intercostal, supreme; l. →arteria intercostalis
suprema.
Tepna medzirebrová zadná druhá – angl. artery posterior intercostal, second; l. →arteria
intercostalis posterior secunda.
Tepna medzirebrová zadná prvá – angl. artery posterior intercostal, first; l. →arteria intercostali
posterior prima.
Tepna mechúrová dolná – angl. artery vesical, inferior; l. →arteria vesicalis inferior.

Tepna miechová segmentová – angl. artery medullary, segmental; l. →arteria medullaris
segmentalis
Tepna močovej rúry – angl. artery, urethral; l. →arteria urethralis.
Tepna mozgová predná – angl. artery cerebral, anterior; l. →arteria cerebri anterior.
Tepna mozgová spodinová – angl. artery, basilar; l. →arteria basilaris.
Tepna mozgová stredná – angl. artery cerebral, middle; l. →arteria cerebri media.
Tepna mozgová zadná – angl. artery cerebral posterior; l. →arteria cerebri posterior.
Tepna mozočková dolná predná – angl. artery inferior cerebellar, anterior; l. →arteria inferior
anterior cerebelli.
Tepna mozočková dolná zadná – angl. artery inferior cerebellar, posterior; l. →arteria inferior
posterior cerebelli.
Tepna nad zrakovým skríţením – angl. artery, suprachiasmatic; l. →arteria suprachiasmatica.
Tepna nadbrušková dolná – angl. artery epigastric, inferior; l. →arteria epigastrica inferior.
Tepna nadbrušková horná – angl. artery epigastric, superior; l. →arteria epigastrica superior.
Tepna nadbrušková povrchová – angl. artery epigastric, superficial; l. →arteria epigestrica
superficialis.
Tepna naddvanástniková – angl. artery, supraduodenal; l. →arteria supraduodenalis.
Tepna nadkladková – angl. artery, supratrochlear; l. →arteria supratrochlearis.
Tepna nadlopatková – angl. artery, suprascapular; l. →arteria suprascapularis.
Tepna nadobličková dolná – angl. artery suprarenal, inferior; l. →arteria suprarenalis inferior.
Tepna nadobličková stredná – angl. artery suprarenal, middle; l. →arteria suprarenalis media.
Tepna nadočnicová – angl. artery, supra-orbital; l. →arteria supraorbitalis.
Tepna nadzraková – angl. artery, supraoptic; l. →arteria supraoptica.
Tepna násadcovohlávková – angl. artery, stylomastoid; l. →arteria stylomastoidea.
Tepna návratná lakťová – angl. artery recurrent, ulnar; l. →arteria recurrens ulnaris.
Tepna návratná vretenná – angl. artery recurrent, radial; l. →arteria recurrens radialis.
Tepna nosa chrbtová – angl. artery nasal, dorsal; l. →arteria dorsalis nasi.
Tepna oblého väzu maternice – angl. artery of round ligament of uterus; l. →arteria ligamenti
teretis uteri.
Tepna obličková – angl. artery, renal; l. →arteria renalis.
Tepna oblúkovité – angl. artery, arcuate; l. →arteria arcuata.
Tepna očná – angl. artery, ophthalmic; l. →arteria ophthalmica.
Tepna ohanbová vnútorná – angl. artery pudendal, internal; l. →arteria pudenda interna.
Tepna okolosvorová – angl. artery, pericallosal; l. →arteria pericallosa.
Tepna okrajovosvorová – angl. artery, callosomarginal; l. →arteria callosomarginalis.
Tepna okruţová dolná – angl. artery mesenteric, inferior; l. →arteria mesenterica inferior.

Tepna okruţová horná – angl. artery mesenteric, superior; l. →arteria mesenterica superior.
Tepna osrdcovníkovobránicová – angl. artery, pericardiacophrenic; l. →arteria
pericardiacophrenica.
Tepna ovíjajúca ihlicová – angl. branch circumflex, fibular; branch circumflex, peroneal; l. →ramus
circumflexus fibularis.
Tepna palca hlavná – angl. artery pollicis, princeps; l. →arteria princeps pollicis.
Tepna pazuchová – angl. artery, axillary; l. →arteria axillaris.
Tepna pečeňová spoločná – angl. artery hepatic, common; l. →arteria hepatica communis.
Tepna pečeňová vlastná – angl. artery hepatic, proper; l. →arteria hepatica propria.
Tepna pery dolnej – angl. branch of facial artery labial, inferior; l. →arteria labialis inferior.
Tepna pery hornej – angl. branch of facial artery labial, superior; l. →arteria labialis superior.
Tepna píšťalová návratná predná – angl. artery tibila recurrent, anterior; l. →arteria recurrens
tibialis anterior.
Tepna píšťalová návratná zadná – angl. artery tibial recurrent, posterior; l. →arteria recurrens
tibialis posterior.
Tepna píšťalová predná – angl. artery tibial, anterior; l. →arteria tibialis anterior.
Tepna píšťalová zadná – angl. artery tibial, posterior; l. →arteria tibialis posterior.
Tepna píšťaly vyţivovacia – angl. artery nutrient, tibial; l. →arteria nutricia tibiae, arteria nutriens
tibiae.
Tepna plenová stredná – angl. artery meningeal, middle; l. →arteria meningea media.
Tepna plenová zadná – angl. artery meningeal, posterior artery; l. →arteria meningea posterior.
Tepna pobočná stredná – angl. artery collateral, medial; l. →

arteria collateralis media.

Tepna pobočná vretenná – angl. artery collateral, radial; l. →arteria collateralis radialis.
Tepna podbradová – angl. artery, submental; l. →arteria submentalis.
Tepna podjazyková – angl. artery, sublingual; l. →arteria sublingualis.
Tepna podkľúčna – angl. artery, subclavian; l. →arteria subclavia.
Tepna podlopatková – angl. artery, subscapular; l. →arteria subscapularis.
Tepna podnebná veľká – angl. artery palatine, greater; l. →arteria palatina major.
Tepna podnebná vystupujúca – angl. artery palatine, ascending; l. →arteria palatina ascendens.
Tepna podnebná zostupujúca – angl. artery palatine, descending; l. →arteria palatina
descendens.
Tepna podočnicová – angl. artery, infra-orbital; l. →arteria infraorbitalis.
Tepna podrebrová – angl. artery, subcostal; l. →arteria subcostalis.
Tepna podţalúdkovej ţľazy dolná – angl. artery pancreatic, inferior; l. →arteria pancreatica
inferior.
Tepna podţalúdkovej ţľazy chrbtová – angl. artery pancreatic, dorsal; l. →arteria pancreatica
dorsalis.

Tepna podţalúdkovej ţľazy veľká – angl. artery pancreatic, greater; l. →arteria pancreatica
magna.
Tepna pošvová – angl. artery, vaginal; l. →arteria vaginalis.
Tepna pošvová nepárová – angl. artery of vagina, azygos; l. →arteria azygos.
Tepna pravého ohybu – angl. artery flexural, right; l. →arteria flexurae dextra.
Tepna pred podţalúdkovou ţľazou – angl. artery, prepancreatic; l. →arteria prepancreatica
Tepna predčelová – angl. artery, prefrontal; l. →arteria prefrontalis.
Tepna predná členková bočná – angl. artery lateral malleolar, anterior; l. →arteria malleolaris
anterior lateralis.
Tepna predná členková prístredná – angl. artery medial malleolar, anterior; l. →arteria malleolaris
anterior medialis.
Tepna predného segmentu pečene – angl. artery segmental, anterior; l. →arteria segmenti
anterioris.
Tepna predsieňová predná – angl. artery vestibular, anterior; l. →arteria vestibuli amterior.
Tepna predsieňová zadná – angl. artery vestibular, posterior; l. →ramus vestibularis posterior.
Tepna predsieňovoslimáková – angl. artery, vestibulocochlear; l. →arteria vestibulocochlearis.
Tepna predstierkovoţalúdková ľavá – angl. artery gastro-omental, left; l. →arteria gastroomentalis
sinistra.
Tepna predstierkovoţalúdková pravá – angl. artery gastro-omentalis, right; l. →arteria
gastroomentalis dextra.
Tepna prevrtávajúca – angl. branch of fibular artery, perforating; l. →ramus perforans arteriae
fibularis
Tepna priečna krčná – angl. artery cervical, transverse; l. →arteria transversa colli, arteria
transversa cervicis.
Tepna priehlavková bočná – angl. artery tarsal, lateral; l. →arteria tarsalis lateralis.
Tepna prístredného segmentu pečene – angl. artery segmental, medial; l. →arteria segmenti
medialis.
Tepna prúţkovaná prístredná vzdialenejšia – angl. artery medial striate, distal; l. →arteria striata
medialis distalis.
Tepna pupková – angl. artery, umbilical; l. →arteria umbilicalis.
Tepna ramena ovíjajúca predná – angl. artery circumflex humeral, anterior; l. →arteria circumflexa
humeri anterior.
Tepna ramena ovíjajúca zadná – angl. artery circumflex humeral, posterior; l. →arteria circuflexa
humeri posterior.
Tepna ramenná – angl. artery, brachial; l. →arteria brachialis.
Tepna ramenná hĺbková – angl. artery brachii, profunda; artery of arm, deep; l. →arteria profunda
brachii.
Tepna ramenná povrchová – angl. artery brachial, superficial; l. →arteria brachialis superficialis.
Tepna sedacia dolná – angl. artery gluteal, inferior; l. →arteria glutea inferior.

Tepna sedacia horná – angl. artery gluteal, superior; l. →arteria glutea superior.
Tepna sedacieho nervu sprievodná – angl. artery to sciatic nerve; l. →arteria comitans nervi
ischiadici.
Tepna segmentová bočná – angl. artery pulmonary segmental, lateral; l. →arteria segmentalis
lateralis.
Tepna segmentová horná – angl. artery pulmonary segmental, superior; l. →arteria segmentaliis
superior.
Tepna segmentová hrotová – angl. artery pulmonary segmental, apical; l. →arteria segmentalis
apicalis.
Tepna segmentová predná – angl. artery pulmonary segmental, anterior; l. →arteria segmentalis
anterior.
Tepna segmentová prístredná – angl. artery pulmonary segmentary, medial; l. →arteria
segmentalis medialis.
Tepna segmentová zadná – angl. artery pulmonary segmental, posterior; l. →arteria segmentalis
posterior.
Tepna segmentová základňová bočná – angl. artery basal segmental, lateral; l. →arteria
segmentalis basalis lateralis.
Tepna segmentová základňová predná – angl. artery basal segmental, anterior; l. →arteria
segmentalis basalis anterior.
Tepna segmentová základňová prístredná – angl. artery basal segmental, medial; l. →arteria
segmentalis basalis medialis.
Tepna segmentová základňová zadná – angl. artery basal segmental, posterior; l. →arteria
segmentalis basalis posterior.
Tepna semenníková – angl. artery, testicular; l. →arteria testicularis.
Tepna semenovodu – angl. artery to ductus deferens; l. →arteria ductus deferentis.
Tepna sietnice stredová – angl. artery retinal, central; l. →arteria centralis retinae, pars
intraocularis.
Tepna sietnice stredová, vnútorná časť – angl. artery retinal, central; part of retinal artery,
intraocular; l. →arteria retinalis, pars intraocularis.
Tepna sklovca – angl. artery, hyaloid; l. →arteria hyaloidea.
Tepna slepého čreva predná – angl. artery caecal, anterior; l. →arteria caecalis anterior.
Tepna slepého čreva zadná – angl. artery caecal, posterior; l. →arteria caecalis posterior.
Tepna slezinová – angl. artery, splenic; l. →arteria splenica, arteria lienalis.
Tepna slimáková spoločná – angl. artery cochlear, common; l. →arteria cochlearis communis.
Tepna slimáková vlastná – angl. artery cochlear, proper; l. →arteria cochlearis propria.
Tepna slzná – angl. artery, lacrimal; l. →arteria lacrimalis.
Tepna spaknoţná – angl. artery pedis, dorsal; l. →arteria dorsalis pedis.
Tepna spánková povrchová – angl. artery temporal, superficial; l. →arteria temporalis superficialis.
Tepna spánková predná – angl. artery temporal, anterior; l. →arteria temporalis anterior.

Tepna spánková stredná – angl. artery temporal, middle; l. →arteria temporalis media.
Tepna spánkového pólu – angl. artery temporal, polar; l. →arteria polaris temporalis.
Tepna spánkovozáhlavná – angl. branch, occitipotemporal; l. →ramus occipitotemporalis.
Tepna spodinová – angl. artery, basilar; l. →arteria basilaris
Tepna spodinovočelová bočná – angl. artery frontobasal, lateral; l. →arteria frontobasalis lateralis
Tepna spojovacia predná – angl. artery communicating, anterior; l. →arteria communicans anterior
Tepna spojovacia zadná – angl. artery communicating, posterior; l. →arteria communicans
posterior
Tepna stehnová – angl. artery, femoral; l. →arteria femoralis
Tepna stehnová ovíjajúca bočná – angl. artery circumflex femoral, lateral; l. →arteria circumflexa
femoris lateralis.
Tepna stehnová ovíjajúca prístredná – angl. artery circumlfex femoral, medial; l. →arteria
circumflexa femoris medialis.
Tepna stehnová tepna hĺbková – angl. artery of thigh, deep; l. →arteria profunda femoris.
Tepna stredová spojková – angl. artery commissural, median; l. →arteria commissuralis mediana.
Tepna stredového nervu sprievodná – angl. artery, median; l. →arteria comitans nervi mediani.
Tepna stupajová bočná – angl. artery plantar, lateral; l. →arteria plantaris lateralis.
Tepna stupajová hĺbková – angl. artery plantar, deep; l. →arteria plantari profunda.
Tepna stupajová prístredná – angl. artery plantar, medial; l. →arteria plantaris medialis.
Tepna svalovobránicová – angl. artery, musculophrenic; l. →arteria musculophrenica.
Tepna svorová stredová – angl. artery callosal, median; l. →arteria callosa mediana.
Tepna štítna dolná – angl. artery thyroid, inferior; l. →arteria thyroidea inferior.
Tepna štítna horná – angl. artery thyroid, superior; l. →arteria thyroidea superior.
Tepna štítna najspodnejšia – angl. artery thyroid, ima; l. →arteria thyroidea ima.
Tepna štvrohrbolia – angl. artery, quadrigeminal; artery, collicularis; l. →arteria quadrigeminalis,
arteria collicularis.
Tepna temenná predná – angl. artery parietal, anterior; l. →arteria parietalis anterior.
Tepna tŕňová predná – angl. artery spinal, anterior; l. →arteria spinalis anterior.
Tepna tŕňová zadná – angl. artery spinal, posterior; l. →arteria spinalis posterior.
Tepna tváre priečna – angl. artery facial, transverse; l. →arteria transversa faciei.
Tepna tvárová – angl. artery, facial; l. →arteria facialis.
Tepna údu hĺbková – angl. artery of penis, deep; l. →arteria profunda penis.
Tepna údu chrbtová – angl. artery of penis, dorsal; l. →arteria dorsalis penis.
Tepna ukazováka vretenná – angl. artery indicis, radialis; l. →arteria radialis indicis.
Tepna ušnicová hĺbková – angl. artery auricular, deep; l. →arteria auricularis profunda.
Tepna ušnicová zadná – angl. artery auricular, posterior; l. →arteria auricularis posterior.

Tepna vaječníková – angl. artery, ovarian; l. →arteria ovarica.
Tepna vencovitá ľavá – angl. artery coronary, left; l. →arteria coronaria sinistra.
Tepna vencovitá pravá – angl. artery coronary, right; l. →arteria coronaria dextra.
Tepna vlastnej pečeňovej tepny chvostového laloka – angl. artery of caudate lobe; l. →arteria
lobi caudali.
Tepna vonkajšia ohanbová hĺbková – angl. artery external pudendal, deep; l. →arteria pudenda
externa profunda.
Tepna vonkajšia ohanbová povrchová – angl. artery external pudendal, supercial; l. →arteria
pudenda externa superficialis.
Tepna vretenná – angl. artery, radial; l. →arteria radialis.
Tepna vretennej kosti vyţivovacia – angl. artery of radius, nutrient; l. →arteria nutricia radii, arteria
nutriens radii.
Tepna vretienka haditá – angl. artery modiolar, spiral; l. →arteria spiralis modioli.
Tepna vystupujúca – angl. artery, ascending; l. →arteria ascendens.
Tepna vyţivovacia – angl. artery, nutrient; l. →arteria nutricia, arteria nutriens.
Tepna zadného segmentu obličky – angl. artery renal segmental, posterior; l. →arteria segmenti
posterioris.
Tepna zadného segmentu pečene – angl. artery segmental, posterior; l. →arteria segmenti
posterioris.
Tepna záhlavná – angl. artery, occipital; l. →arteria occipitalis.
Tepna záhlavná bočná – angl. artery occipital, lateral; l. →arteria occipitalis lateralis.
Tepna záhlavná prístredná – angl. artery occipital artery, medial; l. →arteria occipitais medialis.
Tepna základňovočelová prístredná – angl. artery frontobasal, medial; l. →arteria frontobasalis
medialis.
Tepna zákolenná – angl. artery, popliteal; l. →arteria poplitea.
Tepna zapchávajúca – angl. artery, obturator; l. →arteria obturatoria.
Tepna zátemenná zadná – angl. artery parietal, posterior; l. →arteria parietal posterior.
Tepna zdvíhača semenníka – angl. cremasteric artery; l. →arteria cremasterica.
Tepna ţalúdka zadná – angl. artery gastric, posterior; l. →arteria gastrica posterior.
Tepna ţalúdková ľavá – angl. angl. artery gastric, left; l. →arteria gastrica sinistra.
Tepna ţalúdková pravá – angl. artery gastric, right; l. →arteria gastrica dextra.
Tepna ţalúdkovodvanástniková – angl. artery, gastroduodenal; l. →arteria gastroduodenalis.
Tepna ţlčníková – artery, cystic; l. →arteria cystica.
Tepna ţuvačová – artery, masseteric; l. →arteria masseterica.
tepnička – angl. arteriole; l. →arteriola.
Tepnička kĺbka odvodná – angl. arteriole, glomerular efferent; l. →arteriola glomerularis efferens.
Tepnička kĺbka prívodná – angl. arteriole, glomerular afferent; l. →arteriola glomerularis afferens.

Tepnička sietnice nosová dolná – angl. arteriole retinal nasal, inferior; l. →arteriola nasalis retinae
inferior.
Tepnička sietnice nosová horná – angl. arteriole retinal nasal, superior; l. →arteriola nasalis
retinae superior.
Tepnička sietnice spánková dolná – angl. arteriole retinal temporal, inferior; l. →arteriola
temporalis retinae inferior.
Tepnička sietnice spánková horná – angl. arteriole retinal temporal, superior; l. →arteriola
temporalis retinae superior.
Tepnička škvrnová dolná – angl. arteriole macular, inferior; l. →arteriola macularis inferior.
Tepnička škvrnová horná – angl. arteriole macular, superior; l. →arteriola macularis superior.
Tepnička škvrnová stredná – angl. arteriole macular, middle; l. →arteria macularis media.
Tepničky rovné, cievy rovné – angl. vasa recta; arterioles straight; l. →arteriolae rectae, vasa
recta.
tepny – angl. arteries; →arteriae.
Tepny bedrovníkové – angl. arteries, ileal; l. →arteriae ileales.
Tepny bludiska – angl. arteries, labyrinthine; l. →arteriae labyrinthi.
Tepny bradavkové – angl. arteries, mammillary; l. →arteriae mammillares.
Tepny bránicové horné – angl. arteries phrenic, superior; l. →arteriae phrenicae superiores.
Tepny bubienkovokrčnicové – angl. arteries, caroticotympanic; l. →arteriae caroticotympanicae.
Tepny dlaňové prstové vlastné – angl. arteries digital palmar, proper; l. →arteriae digitales
palmares propriae.
Tepny dolnej končatiny – angl. arteries of lower limb; l. →arteriae membri inferioris.
Tepny driekové – angl. arteries, lumbar; l. →arteriae lumbales.
Tepny driekové najspodnejšie – angl. arteriae lumbales imae; l. →arteriae lumbales imae.
Tepny esovité – angl. arteries, sigmoid; l. →arteriae sigmoideae.
Tepny horné loţiskové predné – angl. arteries alveolar superior, anterior; l. →arteriae alveolares.
superiores anteriores.
Tepny končatiny hornej – angl. arteries of upper limb; l. →arteriae membri superiores.
Tepny kôrové lúčovité – angl. arteries, cortical radiate; l. →arteriae corticales radiatae.
Tepny kríţové bočné – angl. arteries sacral, lateral; l. →arteriae sacrales laterales.
Tepny lačníkové – angl. arteries, jejunal; l. →arteriae jejunales.
Tepny lalokové dolné – angl. arteries lobar, inferior; l. →arteriae lobares inferiores.
Tepny lalokové horné – angl. arteries lobar, superior; l. →arteriae lobares superiores.
Tepny lúčovité prevrtávajúce – angl. arteries, radiate perforating; l. →arteriae perforantes
radiatae.
Tepny lýtkové – angl. arteries, sural; l. →arteriae surales.
Tepny medzilalokové – angl. arteries, interlobar; l. →arteriae interlobares.

Tepny medzilalôčikové – angl. arteries interlobular; l. →arteriae interlobulares.
Tepny medzirebrové zadné – angl. arteries intercostal, posterior; l. →arteriae intercostales
posteriores.
Tepny mechúrové horné – angl. arteries vesical, superior; l. →arteriae vesicales superiores.
Tepny mihalnicové bočné – angl. arteries palpebral, lateral; l. →arteriae palpebrales laterales.
Tepny mihalnicové prístredné – angl. arteries palpebral, medial; l. →arteriae palpebrales
mediales.
Tepny mostové – angl. arteries, pontine; l. →arteriae pontis.
Tepny mozgové – angl. arteries of brain; l. →arteriae encephali.
Tepny nadbielkové – angl. arteries, episcleral; l. →arteriae episclerales.
Tepny obličiek medzilálôčikové – angl. arteries, interlobular; l. →arteriae interlobares.
Tepny obličiek lúčovité kôrové – angl. arteries, cortical radiate; l. →arteriae corticales radiatae.
Tepny obličky oblúkovité – angl. arteries, arcuate of kidney; l. →arteriae arcuatae.
Tepny obvodové krátke – angl. arteries circumferential, short; l. →arteriae circumferentiales
breves.
Tepny ostrovové – angl. arteries, insular; →arteriae insulares.
Tepny pečene medzilalôčikové – angl. arteries interlobular of liver; →arteriae interlobulares
hepatis.
Tepny pľúcne lalokové dolné – angl. arteries pulmonary lobar, inferior; →arteriae lobares
inferiores pulmonis.
Tepny pľúcne lalokové horné – angl. arteries pulmonary lobar, superior; →arteriae lobares
superiores pulmonis
Tepny podnebné malé – angl. arteries palatine, lesser; →arteriae palatinae minores.
Tepny popolavého hrboľa – angl. artery of tuber cinereum; →arteriae tuberis cinerei.
Tepny predné stredové bočné – angl. arteries central, anterolateral; →arteriae centrales
anterolaterales.
Tepny predpriehlavkové spaknoţné – angl. arteries metatarsal, dorsal; →arteriae metatarsales
dorsales.
Tepny predpriehlavkové stupajové – angl. arteries metatarsal, plantar; →arteriae metatarsales
plantares.
Tepny predzrakové – angl. arteries, preoptic; →arteriae preopticae.
Tepny prevrtávajúce predné – angl. arteries perforating, anterior; →arteriae perforantes
anteriores.
Tepny priehlavkové prístredné – angl. artery tarsal, medial; →arteriae tarsales mediales.
Tepny prístredné prúţkované bliţšie – angl. arteries striate medial, proximal; →arteriae striatae
mediales proximales.
Tepny prstové dlaňové spoločné – angl. arteries digital palmar, common; →arteriae digitales
palmares.

Tepny prstové spaknoţné – angl. arteries digital, dorsal; →arteriae digitales dorsales.
Tepny prstové spakručné – angl. arteries digital, dorsal; →arteriae digitales dorsales.
Tepny puzdrové – angl. branches of renal artery, capsular; →rami capsulares.
Tepny ramena vyţivovacie – angl. arteries nutrient, humeral; →arteriae nutriciae humeri, arteriae
nutrientes humeri.
Tepny spojovkové predné – angl. arteries conjunctival, anterior; →arteriae conjunctivales
anteriores.
Tepny spojovkové zadné – angl. arteries conjunctival, posterior; →arteriae conjunctivales
posteriores.
Tepny stehna prevrtávajúce – angl. arteries, perforating; →arteriae perforantes.
Tepny stehna prevrtávajúce vyţivovacie – angl. arteries nutrient, femoral; →arteriae nutriciae
femoris, arteriae nutrientes femoris.
Tepny stredného zadné bočné – angl. arteries centrral, posterolateral; →arteriae centrales
posterolaterales.
Tepny strednomozgové – angl. arteries, mesencephalic; →arteriae mesencephalicae.
Tepny stredové prístrednopredné – angl. arteries central, anteromedial; →arteriae centrales
anteromediales.
Tepny stredové prístrednozadné – angl. arteries central, posteromedial; l. →arteriae centrales
posteromediales.
Tepny stupajovcé prstové vlastné – angl. arteries digital plantar, proper; →arteriae digitales
plantares propriae.
Tepny svalové – angl. arteries, muscular; →arteriae musculares.
Tepny údu prevrtávajúce – angl. arteries of penis perforating; →arteriae perforantes penis.
Tepny vnútroobličkové – angl. arteries, intrarenal; →arteriae intrarenales.
Tepny vnútroobličkové – angl. arteries, intrarenal; →arteriae intrarenales.
Tepny vráskovcové (nitkovité) predné – angl. arteries ciliary, anterior; →arteriae ciliares
anteriores.
Tepny zadné nosové bočné – angl. arteries lateral nasal, posterior; →arteriae nasales posteriores
laterales
Tepny zadné vráskovcové (nitkovité) krátke – angl. arteries posterior ciliary, short; →arteriae
ciliares posteriores breves.
Tepny zadné vráskovcové (nitkovité) dlhé −angl. arteries posterior ciliary, long; →arteriae ciliares
posteriores longae.
Tepny záprstné dlaňové – angl. arteries metacarpal, palmar; →arteriae metacarpales palmares.
Tepný záprstné spakručné – angl. arteries metacarpal, dorsal; →arteriae metacarpales dorsales.
Tepny závitové údu – angl. arteries, helicine; →arteriae helicinae.
Tepny ţalúdkové krátke – angl. arteries gastric, short; →arteriae gastricae breves.
tepový objem (TO) – systolický, razový objem krvi, kt. pretečie cievnym riečiskom počas jednej
systoly. Ak frekvencia srdcovej činnosti je PF, minútový objem srdca je MOS, potom tepový objem

je: TO = MOS/Pv [1].
teprenón – syn. geranyIgeranylacetón, GG A; 6,10,14,18-tetrame-tyl-5,9,13,17-nonadekatetraen-2-ón,
C28H38O, Mr 330,55; acyklický polyizoprenoid, zmes izoméru (5Z,9E,13E) a all-trans (5E,9E,13E1 v
®
®
®
pomere 2:3; antiulcerózum (E 0671 , E36U31 , Selbex ).
ter – [l.] trikrát.
ter quot(id). – farm. skr. ter quotidie 3-krát/d.
ter. sim.

– farm. skr. pre simul rozotri spolu.

tert. hor. – farm. skr. l. tertiis horis kaţdé 3 h.
ter hor. – farm. skr. l. qq. hor. tertia quaque hora kaţdé tri hodiny .
tera- – [g. teras nebeské znamenie, netvor] predpona vyjadrujúca násobok východiskovej jednotky
12
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teramycín – [terramycinum] oxytetracyklín, tetracyklínové antibiotikum pouţívané v th. koţných
infekcií, zápalu pľúc, uroinfekcií, brušného týfusu a i.; →tetracyklíny.
terapeut – liečiteľ; zdrav, pracovník, kt. sa zaoberá liečením rozličných porúch, napr. reči (logopéd),
psychických porúch (obyčajne vedúci terapeutickej skupiny), fyzioterape-ut, t. respiračných porúch ap.
terapeutická aliancia – vedomý vzťah medzi terapeutom a pacientom, keď vzniká medzi obidvoma
dohoda (tichá, nevyslovená), ţe je treba, aby obidvaja pracovali spoločne pri riešení pacientových
problémov. Dobrá t. a. je osobitne potrebná pri pokračujúcej th. počas fáz silného negat. prenosu.
terapeutická komunita – organizačná forma riadeného psychiatrického posteľového oddelenia, kt.
podporuje aktívnu účasť pacientov na th. a riadení oddelenia s otvorenou výmenou informácií na
všetkých úrovniach. Forma skupinovej psychoterapie. Vzniká ako spoločenstvo pacientov pri
dlhodobejších th. pobytoch. Slúţi aj ako forma pacientskej samosprávy, kde pacienti preberajú podiel
na organizácii th. i zodpovednosť. T. k. predstavuje modelový spoločenský systém, kt. sa vyuţíva
najmä v th. alkoholizmu a drogových závislostí, neuróz a i.
T. k. má náboţenské korene. Mnohé sekty staroveku ţili spôsobom uzavretej t. k. s osobitnými
mravnými princípmi (napr. ţidovská mesianistická sekta Esénov, kumranská t. k. spred 2 tisíc r. v
oblasti Mŕtveho mora a mnohé i.). Aj niekt. novodobé t. k. mali náboţenský charakter (napr.
oxfordská skupina „Bratstvo kresťanov z prvého storočia―).
V Anglicku vznikali t k. pri Oddelení sociálnej rehabilitácie v Belmontskej nemocnie pri Londýne
zamerané na výber dôstojníkov a udrţovanie bojovej morálky a neskôr utvárenie prechodných k. na
pomoc bývalým väzňom pri návrate do civilného ţivota. T. k. vznikali aj vo väzenských zariadeniach,
napr. Asklepeion v Marione (Illinois, USA), kt. zaloţil Martin Groder, v Dánsku a Holandsku a i.
T. k. uplatňovali najmä v sociálnej psychiatrii. Koncom 2. svetovej vojny vzniklo v Anglicku hnutie
ako pokus nastoliť demokratický systém v nemocniciach, pričom dominanciu lekárov mala nahradiť
otvorená komunikácia obsahov a pocitov, spoločné rozhodovanie, ako aj spoločné riešenie problémov
za účasti všetkých pacientov aj personálu. Jadrom celého procesu boli kaţdodenné stretnutia
pacientov a personálu, na kt. sa prerokúvajú vzájomné vzťahy a rôzne sampstatné spoločenské
činnosti pacientov, u kt. sa môţu uplatniť princípy sociálneho učenia. T. k. sa vyuţíva v
→interpersonálnej psychoterapii; →psychoterapia.
terapeutická mezalancia – výraz Langa (1975) pre najčastejšie poruchy interakcie pacient-analytik.
Ide o interakcie, kt. podrývajú účel analýzy alebo dosahujú modifikáciu príznakov (čo len dočasnú)
nesprávne vedenú analýzu (napr. nesprávnymi interpretáciami, reduplikáciami postojov, napr. rodičov,
analytikom voči pacientovi atď.).

terapeutický pokus – postup, pri kt. sa pri neúplne jasnej dg. pouţije liek (postup), o kt. moţno
predpokladať, ţe by z pravdepodobných dg. mohol túto dg. potvrdiť al. vyvrátiť. Napr. pouţitie
kortikoidov, kt. účinnosť svedčí obyčajne o zápalovej alebo autoimunitnej zloţke v patogenéze
choroby.
terapeutika – [therapeutica] 1. náuka o postupe opravy alebo zmeny stavu systému (terapii); 2.
odvetvie medicíny, kt. sa zaoberá terapiou; je to náuka o spôsoboch th. chorôb.

