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PŘEDMLUVA

Nový, původní lékařský překladový slovník pro studium a praxi přináší aktuální lékařské 
termíny a slovní spojení. Heslář zahrnuje v obou částech více než 53.000 termínů. 
Nepostradatelný pro každého, kdo chce překládat odborné texty z/do angličtiny.

Z úsporných důvodů využívá slovník hnízdování hesel, která jsou uspořádána alfabeticky. 
Struktura členění slovníku nabízí přehlednou orientaci při vyhledávání hlavních 
i odvozených hesel s využitím různé tučnosti a řezů písma. Členění textu vychází 
z principu srozumitelnosti, stručnosti a přehlednosti. V anglicko-české části je naznačeno 
dělení slov a gramatické informace k heslu. 

Pro snazší vyhledávání a rychlou orientaci v hesláři je hlavní heslo vysázeno tučně 
a odlišným typem písma, překlad obyčejným řezem písma. Gramatické jevy, zkratky 
a doplňující informativní text je uváděný menším typem písma. V některých případech je 
význam překladu blíže upřesněn v kulatých závorkách. 

Rádi přivítáme vaše připomínky, které by mohly další upravené vydání zkvalitnit.

        
   Redakce
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ROZLIŠOVACÍ ZNAKY

Hesla
Hlavním rozlišovacím znakem je tučnost písma. Základní heslo včetně synonym je vysazeno 

tučným stojatým písmem. Příslušný ekvivalent v obyčejném menším řezu písma.

Zkratky slovních druhů jsou vyznačeny obyčejnou kurzívou.

adj  příslovce
noun   podstatné jméno
plural  množné číslo

TYPY HESEL 

Jednoslovná hesla

Terminologická slovní spojení jsou řazena podle řídícího podstatného jména v 1. pádě. 
Inverzi slovního pořádku proti přirozenému naznačuje čárka (,).  Výjimku tvoří vlastní 
jména, která jsou uváděna v přirozeném slovosledu. Rovněž překlady hesel jsou psány 
vždy v přirozeném slovosledu.

HESLOVÉ ODSTAVCE

Vztahuje-li se ke klíčovému slovu více termínů, je využit tzv. heslový odstavec. Čtvereček 
(�) je v heslovém odstavci uveden pro  přehlednost a rychlejší vyhledávání. Slovní spojení 
vztahující se ke klíčovému heslu (ať v přirozeném nebo převráceném slovosledu) jsou 
řazena abecedně.

Tilda (~) nahrazuje jednoslovné nebo víceslovné heslo, popř. část slova, opakující se 
v dalších slovních spojení.

Svislice (|) za hlavním heslem nebo hranatou závorkou [...]| odděluje klíčové slovo, 
které je dále nahrazeno tildou (~).

Závorky ( ) obsahují všechny doplňující informace k heslu.

STRUKTURA HESLOVÉHO ODSTAVCE

1. klíčové heslo
2. slovní spojení v převráceném slovosledu 
 � ~, ... (čárka naznačuje inverzi slovního pořádku proti přirozenému)
3. slovní spojení v přirozeném slovosledu 
 � ~ ...



ANGLICKO-ČESKÁ ČÁST
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A

abnormal

A
albacltelrilal adj abakteriální, nebakteri-

ální, bezbakteriální, aseptický, sterilní
ablarlticlullar adj extraartikulární, mi-

mokloubní, netýkající se kloubu
albalsia noun abázie, porucha koordina-

ce při chůzi, neschopnost chůze
albalsic adj abazický, projevující po-

ruchu chůze
albatlic adj abazický, projevující poru-

chu chůze
ab ldo lmen noun abdomen, břicho � 

acute ~ akutní břicho, náhlá příhoda 
břišní � lower ~ podbřišek � surgical 
~ akutní břicho, náhlá příhoda břišní

abldomlilnal adj abdominální; břišní
abldomlilnallgia noun abdominalgie, 

týkající se břicha a řitě
abldomlilnolcenltelsis noun abdomi-

nocentéza, břišní punkce za účelem 
vysátí tekutin

abldomlilnolcysltic adj abdominocys-
tický, týkající se břicha a močového 
měchýře

abldomlilnolgenliltal adj abdominogeni-
tální, týkající se břicha a pohlavních 
orgánů

abldomlilnolhyslterlecltolmy noun ab-
dominohysterektomie, odnětí dělohy 
provedené břišní cestou

abldomlilnolperlilnelal adj abdomino-
perineální, týkající se břicha a hráze

abldomlilnoslcolpy noun abdominosko-
pie, vyšetření dutiny břišní endo-
skopem

abldomlilnolscroltal adj abdominoskro-
tální, týkající se břicha a šourku

abldomlilnoltholraclic adj abdominoto-
rakální, týkající se břicha a hrudníku

abldomlilnolvaglilnal adj abdominovagi-
nální, týkající se břicha a pochvy

abldomlilnolveslilcal adj abdominovezi-
kální, týkající se břicha a močového 
měchýře

abldulcens noun abducens, nervus ab-
ducens, nerv odtahující

abldulcent adj abdukční, odtahující
ablduct v odtahovat, upažit
ablducltion noun abdukce, odtažení, 

upažení
ablducltor noun abduktor, odtahovač 

(sval) 
ablerlrant adj aberující, odchylný, vy-

skytující se jinde, deviantní, vyšinutý, 
nenormální

ablerlraltion noun aberace, odchylka, 
úchylka, odklon �  chromosome ~ 
chromozomální odchylka

albillilty noun, plural schopnost, mož-
nost, způsobilost, dovednost

albilolgenlelsis noun abiogeneze
albiloglelnous adj vztahující se k abio-

genezi
abilonlerlgy noun abiotrofi e
albilolsis noun abióza
albilotlic adj neživotný, neživý
albiloltrolphia noun abiotrofi e
albilotlrolphy noun abiotrofi e
ablirlriltant uklidňující prostředek; 

uklidňující
ablirlriltaltion noun atonie; ochablost
abllacltaltion noun odstavení kojence
abllate v provést ablaci (tkáně) , ode-

jmout, odříznout, odstranit, snést
abllaltion noun ablace, odnímání, od-

chlípení
abllaltive adj ablační
alblephlalria noun ablefarie, chybění 

očního víčka
alblephlalry noun ablefarie, chybění 

očního víčka
albleplsia noun ablepsie, slepota
albleplsy noun amauróza, slepota, ty-

fl óza
ablnorlmal adj abnormální
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A

abnormalcy

ablnorlmallcy noun, plural úchylka
ablnorlmallilty noun, plural abnor-

malita, odchýlení od normy � chro-
mosome ~ chromozomová aberace, 
chromozomální anomálie

ablnorlmilty noun, plural abnormita, 
odchylka od normálu

albort potratit, zmetat; selhat (orgán) , 
zakrnět; přerušit

albortled adj nevyvinutý, potracený
alborltilcide noun aborticid, látka způ-

sobující potrat
alborltilfalcient prostředek na vyhnání 

plodu
alborltion noun abort, zmetání �  arti-

fi cial ~ umělý potrat � complete ~ 
úplný potrat celého plodu � criminal 
~ trestný potrat � early ~ časný potrat 
� habitual ~ habituální potrat, opaku-
jící se samovolný potrat � imminent 
~ hrozící potrat � incipient ~ potrat 
počínající �  incomplete ~ abortus 
incompletus, neúplný potrat, neúplný 
potrat bez odchodu placenty a mem-
brán � induced ~ umělý potrat � late 
~ potrat po utvoření placenty a před 
28. týdnem těhotenství � recurrent 
~ habitual abortion � spontaneous 
~ spontánní potrat � tubal ~ tubární 
potrat � voluntary ~ potrat, interupce, 
přerušení těhotenství, náhlé ukončení 
těhotenství

alborltive adj abortivní, vyvolávající 
potrat; nezralý

alborltus noun abort, potrat
alboullia noun abulia
albralchia noun abrachie, vrozené ne-

vyvinutí paží
albralchilaltism noun bezpažnost
albralchilolcelphallia noun abrachiocefa-

lie, vrozené nevyvinutí paží a hlavy
albralchilolcephlallus noun abrachio-

cefalus, jedinec bez vyvinuté hlavy 
a paží

albralchilus noun abrachius, člověk, 
kterému chybí horní končetina

albralsion noun abraze, otěr, oděrka, 
opotřebení oděrem, oškrabávání

ablscess noun absces; hlíza � acute ~ 
akutní absces �  appendiceal ~ na-
hromadění hnisu ve slepém střevě, 
tyfl oempyém � appendicular ~ hlíza 
kolem červovitého přívěsku � biliary 
~ žlučový absces postihující zejména 
žlučník �  bone ~ kostní absces � 
brain ~ mozkový absces � cerebral 
~ cerebrální absces, mozkový absces 
�  chronic ~ studený absces �  cir-
cumtonsillar ~ paratonzilární absces 
� cold ~ studený absces � diffuse ~ 
fl egmóna � Douglas’ ~ absces Dou-
glasova prostoru � gingival ~ parulis, 
slizniční absces v dásni �  hepatic 
~ hepatický absces, jaterní absces 
�  intrarenal ~ ledvinový absces � 
kidney ~ ledvinový absces � liver ~ 
abscessus hepatis; jaterní absces � 
mebic ~ absces způsobený amébami 
� metastatic ~ metastatický absces, 
sekundární absces �  paranephric 
~ paranefritický absces �  pelvic ~ 
pánevní absces � perianal ~ peria-
nální absces � perinephric ~ absces 
v ledvinném pouzdře � perisinuous ~ 
perisinuózní absces � peritonsillar ~ 
peritonzilární absces � phlegmonous 
~ fl egmóna � psoas ~ absces na be-
derním svalu � pulmonary ~ plicní 
absces �  renal ~ ledvinový absces 
�  retromammary ~ retromamární 
absces � retropharyngeal ~ retrofa-
ryngeální absces, zahltanový absces � 
retrotonsillar ~ retrotonzilární absces 
� stitch ~ absces v místech sešití � 
subdiaphragmatic ~ subfrenický 
absces � subdural ~ subdurální abs-
ces � subhepatic ~ podjaterní absces 
� subphrenic ~ podbrániční absces, 
subfrenický absces, nahromadění 
hnisu pod bránicí � sudoriparous ~ 
absces potní žlázy � sweat ~ abscess 
absces potní žlázy �  zygomatic ~ 
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A

acceptor

jařmový absces
ablsence noun absence, nepřítomnost, 

chybění �  ~ of life abióza �  ~ of 
menses menostáza, vynechávání 
menstruace �  ~ seizure absence; 
duševní nepřítomnost; malý záchvat

ablsollute adj absolutní, úplný
ablsorb absorbovat, pohlcovat, vsa-

kovat
ablsorblalble adj absorbovatelný, pohl-

titelný, vstřebatelný
ablsorblate noun absorbát, absorbovaná 

látka
ablsorlbelfalcient látka podporující 

vstřebávání
ablsorblent absorbent, absorpční čini-

dlo, absorbující látka
ablsorbling adj absorpční, pohlcující
ablsorpltion noun absorpce, pohlcování, 

vstřebávání, resorpce, nasávání
ablsorpltive adj schopný absorbovat/ 

pohlcovat, pohltivý
ablstilnent adj abstinentní
albullia noun abulie, chorobná ztráta vůle
albunldant adj hojný, rozšířený
albuse zneužití, špatné použití, nešetr-

né zacházení � alcohol ~ abúzus al-
koholu � drug ~ zneužití/ zneužívání/ 
špatné použití léku

alcallcullia noun akalkulie, neschopnost 
počítat

alcanltha noun páteř, spina bifi da
alcanltholcyte noun akantocyt, vroubko-

vaná červená krvinka
alcanltholcyltolsis noun akantocytóza, 

nadbytek trnitých buněk v krvi
alcanlthoid adj hrbolatý, trnitý
aclanltholma noun, plural akan-

tom, kožní nádor vycházející ze 
stratum spinosum

aclanltholsis noun, plural akantóza, 
ztluštění a zhrubění pokožky, ztluš-
tění pokožky

alcanlthrolcyte noun akantocyt, vroub-
kovaná červená krvinka

alcanlthrolcyltolsis noun akantocytóza, 

nadbytek trnitých buněk v krvi
alcaplnia noun akapnie, nepřítomnost 

CO2 v krvi
alcarldia noun akardie, vrozené nevy-

vinutí srdce
alcarldilac adj akardiak, plod bez vyvi-

nutého srdce
alcarldilalcus noun akardiak, plod bez 

vyvinutého srdce
aclalrilalsis noun, plural akarióza, 

napadení roztočem, onemocnění 
způsobené roztoči (svrab) 

alcarlilcide akaricid, prostředek na hu-
bení roztočů; akaricidní

alcarlildilalsis noun akarióza, napadení 
roztočem, onemocnění způsobené 
roztoči (svrab) 

aclalrilnolsis noun akarióza, napadení 
roztočem, onemocnění způsobené 
roztoči (svrab) 

alcarlilolsis noun akarióza, napadení 
roztočem, onemocnění způsobené 
roztoči (svrab) 

aclalrolderlmaltiltis noun akaroderma-
titida, kožní onemocnění způsobené 
roztoči

Acarus scabiei Sarcoptes scabiei, 
zákožka svrabová

alcarlylote noun bezjaderný
alcatlallalselmia noun akatalázie, aka-

talazemie
alcatlallalsia noun akatalázie, akatala-

zemie
aclalthislia noun neklid, nepokoj, ne-

schopnost posedět, vedlejší účinek 
některých neuroleptik

aclcellerlant akcelerátor, urychlovač; 
urychlující

aclcellerlate v urychlovat (se) , zrych-
lovat (se) 

aclcellerlaltion noun urychlení, zrychlení
aclcellerlaltor noun akcelerátor, kata-

lyzátor
aclcellerlomlelter noun akcelerometr, 

měřič zrychlení
aclcepltor noun příjemce, akceptor
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A

access

aclcess noun přístup(nost) , vstup
aclceslsolry adj pomocný, přídavný, 

přídatný, vedlejší, druhořadý, doda-
tečný, náhradní

aclcildent noun nehoda, porucha, úraz, 
náhoda �  cerebrovascular ~ ce-
rebrovaskulární příhoda, mozková 
mrtvice � electrical ~ úraz elektric-
kým proudem

aclcildenltal adj náhodný
aclclilmaltion noun aklimatizace, při-

způsobení se
aclclilmaltilzaltion noun aklimatizace, 

přizpůsobení se
aclcomlmoldaltion noun akomodace, 

přizpůsobení, ubytování
aclcomlpalnyling adj doprovodný
aclcouchelment noun porod, slehnutí
aclcreltion noun přirůstání, přírůstek, 

růst, narůstání
aclculmullaltion noun hromadění, naku-

pení, akumulace
aclculmullaltive adj akumulační, na-

hromaděný
alcelllullar adj acelulární, bezbuněčný, 

nebuněčný
alcenltric adj acentrický
alcelphallia noun acefalie, vrozené ne-

vyvinutí hlavy
alcephlallism noun acefalie, vrozené 

nevyvinutí hlavy
alcephlallolbralchia noun acefalobra-

chie, anomálie, kdy chybí hlava a 
paže

alcephlallolbralchilus noun acefalobra-
chius, zrůda bez hlavy a paží

alcephlallolcarldia noun acefalokardie, 
nevyvinutí hlavy a srdce

alcephlallolgasltria noun acefalogastrie, 
nevyvinutí hlavy, hrudníku a horní 
části břicha

alcephlallolpoldia noun acefalopodie, 
nevyvinutí hlavy a chodidel

alcephlallolstolmia noun acefalostomie, 
nevyvinutí hlavy, ale je přítomný 
ústní otvor na přední části těla

alcephlally noun acefalie, vrozené nevy-
vinutí hlavy

alcerlvullus noun, plural vápenné kon-
krementy mozku

acleltablullar adj acetabulární, týkající 
se acetabula

acleltablullecltolmy noun acetabulekto-
mie, chirurgické odstranění acetabula

acleltablullolplaslty noun acetabuloplas-
tika, plastická operace acetabula

acleltablullum noun, plural acetabulum, 
kloubní jamka pro kost stehenní

acleltal noun acetal 
ac let lal lde lhyde noun acetaldehyd, 

ethanal
alcetlamlide noun acetamid
acletlalmilnolphen noun paracetamol
acletlanlillide noun fenylacetamid
acletlarlsol noun acetarsol
alceltas noun acetát, octan
acleltate noun acetát, octan, ethanoát
alceltic adj octový
Alceltolbaclter noun bakterie octového 

kvašení
acleltollylsis noun acetolýza
acleltone noun aceton
alceltolnelmia noun acetonemie, přítom-

nost acetonu v krvi
acleltonlulria noun acetonurie, ketonurie, 

výskyt acetonu v moči
acleltolphelnetlildin noun fenacetin
alceltolsal noun kyselina acetylsalicy-

lová
acletlphelnetlildin noun fenacetin
alceltum noun, plural zředěná kyselina 

octová
alcetlyllaltion noun acetylace
alceltyllcholline noun acetylcholin
alcetlyllene noun ethyn, acetylen
alcetlyllilzaltion noun acetylace
achlallalsia noun achalazie, porucha 

svalového svěrače kardie v oblasti 
žaludku � ~ of the cardia relaxace 
svalů svěrače žaludku � esophageal 
~ achalazie, kardiospazmus � pelvi-
rectal ~ aganglionární megakolon, 
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A

acid

Hirschsprungova choroba
ache bolest � stomach ~ gastralgie
alcheillia noun acheilie, vrozené nevyvi-

nutí jednoho nebo obou rtů
alcheilria noun acheirie, vrozené nevy-

vinutí jedné nebo obou rukou
alchilllolburlsiltis noun achilloburzitida, 

zánět burzy ležící nad Achillovou 
šlachou

alchillloldynlia noun achillodynie, bolest 
Achillovy šlachy

achlilllorlrhalphy noun sešití Achillovy 
šlachy

alchillloltelnotlolmy noun achillotenoto-
mie, protětí Achillovy šlachy

achlilllotlolmy noun achillotomie, protětí 
Achillovy šlachy

alchlorlhyldria noun achlorhydrie, nepří-
tomnost/ nedostatek kyseliny chloro-
vodíkové v žaludeční šťávě

alchollia noun acholie, potlačená sekrece 
žluči

alchollic adj acholický, bez žluče
achlollulria noun acholurie
alchonldrolgenlelsis noun achondroge-

neze, porucha vývoje a růstu kosti 
z chrupavky, zejm. u kostí na kon-
četinách

alchonldrolplalsia noun achondroplazie, 
porucha růstu kostí a chrupavky ve-
doucí k trpasličímu růstu

alchonldrolplasltic adj achondroplas-
tický

alchonldrolplaslty noun achondroplazie, 
porucha růstu kostí a chrupavky ve-
doucí k trpasličímu růstu

alchrolmalsia noun albinizmus, bledost
achlrolmatlic adj achromatický, bez-

barvý
achrolmaltin noun achromatin, euchro-

matin
alchrolmaltism noun achromatismus, 

bezbarvost, barvoslepost
alchrolmaltoplsia noun achromatopsie, 

barvoslepost, úplná barvoslepost
alchrolmaltoplsy noun achromatopsie, 

barvoslepost, úplná barvoslepost � 
complete ~ achromatopsie, barvo-
slepost, úplná barvoslepost

a lchro lma lto lsis noun achromatóza, 
chorobný nedostatek barviva (v kůži, 
vlasech) , albinismus

alchrolmaltous adj bezbarvý 
alchrolmaltulria noun achromaturie, vy-

lučování téměř bezbarvé moči
alchrolmia noun achromatizmus; achro-

mazie
alchrolmin noun achromatin, euchro-

matin
alchyllia noun achylie, nedostatek šťávy, 

nedostatek střevní mízy
ac lid kyselina; kyselý, jedovatý � 

acetic ~ octová/ ethanová kyselina 
� acetylsalicylic ~ acetylsalicylová 
kyselina � acrylic ~ propenová/ ak-
rylová kyselina � adenylic ~ kyselina 
adenosinmonofosforečná, kyselina 
adenylová � alginic ~ alginová kyse-
lina � ascorbic ~ kyselina askorbová, 
vitamín C � benzoic ~ benzoová ky-
selina � beta-ketobutyric ~ kyselina 
acetoctová � boracic ~ kyselina boritá 
� boric ~ kyselina trihydrogenboritá 
�  butanoic ~ butanová kyselina � 
butyric ~ butanová kyselina � caproic 
~ hexanová kyselina �  caprylic ~ 
oktanová kyselina � carbolic ~ kar-
bolová kyselina � carbonic ~ kyselina 
uhličitá � carboxylic ~ karboxylová 
kyselina � cholic ~ cholová kyselina � 
chromonucleic ~ deoxyribonukleová 
kyselina, deoxyribonulkeová kyseli-
na, DNA � citric ~ citronová kyselina 
� cyanhydric ~ kyanovodík � deoxy-
pentosenucleic ~ deoxyribonulke-
ová kyselina, DNA � deoxyribonu-
cleic ~ deoxyribonulkeová kyselina, 
DNA � desoxyribonucleic ~ kyselina 
dezoxyribonukleová �  diacetic ~ 
kyselina acetoctová �  diamino ~ 
diaminokyselina � dicarboxylic ~ di-
karboxylová kyselina � ethanedioic ~ 
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acidaminuria

kyselina šťavelová oxalová � formic 
~ mravenčí/ methanová kyselina � 
gentisic ~ 2,5-dihydroxybenzoová 
kyselina � glacial acetic ~ ledová/ 
bezvodá kyselina octová � glutaric 
~ pentandiová/ glutarová kyselina � 
heparinic ~ heparin � hexadecanoic 
~ palmitová/ hexadekanová kyselina 
�  hexanoic ~ hexanová kyselina � 
hydrochloric ~ kyselina chlorovodí-
ková, chlorovodík � hydrocyanic ~ 
kyanovodík � hydrofl uoric ~ fl uoro-
vodík � hydroxy ~ hydroxykyselina 
� informational ribonucleic ~ mediá-
torová RNA, mRNA � lactic ~ 2-hyd-
roxypropanová/ mléčná kyselina � 
lipoic ~ kyselina lipoová � messen-
ger ribonucleic ~ mediátorová RNA, 
mRNA � methylmalonic ~ kyselina 
izojantarová; kyselina metylmalono-
vá � monocarboxylic ~ kyselina mo-
nokarbonová � neuraminic ~ kyselina 
neuraminová � nicotinic ~ pyridin-
-3-karboxylová/ nikotinová kyselina 
� nucleic ~ nukleová kyselina � octa-
decanoic ~ kyselina oktadekanová � 
octanoic ~ oktanová kyselina � oleic 
~ olejová kyselina � orthophospho-
ric ~ kyselina fosforečná, kyselina 
ortofosforečná �  osmic ~ kyselina 
dihydrogenosmová � oxalic ~ ethan-
diová/ šťavelová kyselina � palmitic 
~ palmitová/ hexadekanová kyselina 
� phenylic ~ fenol � phosphoric ~ 
kyselina orthofosforečná � phytanic 
~ kyselina fytanová � prussic ~ ky-
anovodík (HCN)  � pteroylglutamic 
~ kyselina listová; kyselina pteroyl-
glutamová �  pyridoxic ~ kyselina 
pyridoxová �  pyrophosphoric ~ 
kyselina tetrahydrogendifosforečná 
� retinoic ~ vitamin A acid � ribo-
nucleic ~ ribonukleová kyselina, 
RNA � salicylic ~ kyselina salicylová 
� soluble ~ acid transferová RNA, 
tRNA � stearic ~ stearová kyselina, 

oktadekanová kyselina �  succinic 
~ butandiová/ jantarová kyselina � 
template ribonucleic ~ mediátorová 
RNA, mRNA � transfer ribonucleic 
~ transferová RNA, tRNA � uric ~ 
kyselina močová � amino ~ amino-
kyseliny � bile ~ žlučové kyseliny � 
fatty ~ mastné kyseliny � free fatty 
~ mateřské mléko � phosphatidic ~ 
diglyceridfosforečné kyseliny

aclidlamlilnulria noun nadbytek amino-
kyselin v moči

aclildelmia noun acidemie
acid-fast adj kyselinovzdorný, odolný 

ke kyselinám
alcidlic adj kyselý
aclildimleltry noun acidimetrie, titrace 

kyselinou
alcidlilty noun kyselost, stupeň kyselosti, 

acidita, jedovatost � total ~ celková 
kyselost

alcidlolgenlic adj acidogenní, způsobu-
jící kyselost (zejména moči) 

alcidlolphil acidofi l
acidlolphile adj acidofi lní
aclildolphillic adj acidofi lní � Lactoba-

cillus ~ laktobacil
aclildolsis noun acidóza, zvýšení kyselé 

reakce krve a tkání � carbon dioxide 
~ respirační acidóza � compensated 
~ kompenzovaná acidóza �  hyper-
capnic ~ respirační acidóza � lactic 
~ acidóza z nahromaděné kyseliny 
mléčné � metabolic ~ metabolická 
acidóza �  nonrespiratory ~ meta-
bolická acidóza �  renal tubular ~ 
ledvinná tubulární acidóza, renální 
tubulární acidóza �  respiratory ~ 
respirační acidóza

acid-soluble adj rozpustný v kyselinách
acid-stable adj odolný vůči kyselinám
ac li ldu lria noun acidurie, nadměrně 

kyselá moč
aclildulric adj acidofi lní
aclilnal adj sekreční, acinový
aclilnar adj sekreční, acinový
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acromioclavicular

aclilnelsia noun akineze
aclilnetlic adj akinetický
alcinlic adj sekreční, acinový
alcinlilform adj laločnatý
aclilnose adj sekreční, acinový
aclilnous adj sekreční, acinový
aclilnus noun, plural acinus, lalůček 

žlázy
alcladlilolsis noun akladióza
aclme noun orgazmus
aclne noun akné, trudovina � ~ rosacea 

akné rosacea, růžovka � ~ rosacea 
keratitis keratitida rosacea, rosacea 
rohovky, růžovka rohovky �  oil ~ 
akné vyvolaná působením olejů

aclnelgenlic adj způsobující trudovitost
alcolmia noun plešatost
alconliltase noun akonitasa, akonitát-

-hydratasa
alcor noun noun kyselost žaludku
alcolrea noun chybění zornice, nepří-

tomnost zorničky, nepřítomnost 
zřítelnice

alcolria noun chorobná nenasytnost
alcorltan noun kortikotropin, ACTH, 

adrenokortikotropní hormon
alcousltic adj sluchový
alcousltics plural akustika 
aclquired adj získaný, druhotný, ne-

vrozený
aclral adj akrální, okrajový
alcralnia noun akranie, částečné nebo 

úplné nevyvinutí lebky
alcralnilus noun akranius, jedinec s ne-

vyvinutou lebkou
alcratlulrelsis noun akraturéza, neschop-

nost udržet moč
aclrelmolnilolsis noun akremonióza
aclrid adj hořký, ostrý, štiplavý, dráž-

divý
aclrildine noun akridin
alcritlolchrolmalcy noun barvoslepost
aclrolaslphyxlia noun akrocyanóza
aclrolcenltric adj akrocentrický, (chro-

mozom)  mající centromer těsně 
u kraje

aclrolcelphallia noun akrocefalie, věžo-
vitá lebka

aclrolcephlallolsynldacltyllia noun vro-
zený defekt hlavy a končetin

aclrolcephlallolsynldacltyllism noun 
akrocefalosyndaktylie, vrozený de-
fekt hlavy a končetin

aclrolcephlallolsynldacltylly noun akro-
cefalosyndaktylie, vrozený defekt 
hlavy a končetin

aclrolcephlally noun akrocefalie, věžo-
vitá lebka, hypsicefalie, příliš vysoká 
hlava

aclrolchorldon noun neurofi bromatóza
ac lro lcy la lno lsis noun akrocyanóza, 

červenofi alové zbarvení okrajových 
částí těla

aclrolderlmaltiltis noun akrodermatitida, 
zánět kůže na končetinách

aclrolderlmaltolsis noun, plural akro-
dermatóza, kožní onemocnění rukou 
nebo nohou

ac lro ldyn lia noun akrodynie, bolest 
v končetinách a koncových částech 
těla

aclrolkerlaltolsis noun akrokeratóza, 
bradavice na rukou a nohou

aclrolmaclria noun dolichostenomelie, 
abnormálně dlouhé prsty na rukou 
nebo na nohou, arachnodaktylie, 
Marfanův syndrom

aclrolmeglally noun akromegalie, one-
mocnění dospělých charakteristické 
zvětšeným růstem okrajových částí 
těla (např. končetin, nosu, brady) 

ac lro lme llal lgia noun akromelalgie, 
bolestivý otok a zrudnutí zejména 
chodidel a prstů

alcrolmilal adj akromiální, akrominální, 
nadpažkový

aclrolmiclrila noun akromikrie, vroze-
né zkrácení a zmenšení končetin a 
obličeje

alcro lmi lolclalviclullar adj akromio-
klavikulární, týkající se nadpažku a 
kosti klíční
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acromiocoracoid

alcrolmilolcorlalcoid adj akromioko-
rakoidální, týkající se zobcovitého 
výběžku a nadpažku

alcrolmilolhulmerlal adj akromiohumerál-
ní, týkající se nadpažku a kosti pažní

alcrolmilon noun, plural akromion, 
nadpažek

aclrolmilonlecltolmy noun akromionek-
tomie, odstranění nadpažku

alcrolmilolscaplullar adj akromioskapu-
lární, týkající se nadpažku a lopatky

alcrolmiloltholraclic adj akromiotorakál-
ní, týkající se nadpažku a hrudníku

ac lro lneu lro lsis noun akroneuróza, 
funkční nervová porucha postihující 
končetiny

aclrolpachly noun akropachye, paličko-
vité prsty na rukou nebo nohou

aclrolpachlylderlma noun akropachyder-
mie, ztluštění kůže okrajových částí 
končetin � ~ with pachyperiostitis 
pachydermoperiostóza

aclrolpalrallylsis noun akroparalýza, 
ochrnutí končetin

aclrolparleslthelsia noun akroparestézie
aclrolpholbia noun akrofobie, smrtelný 

strach z velkých výšek
aclrolsclelrolderlma noun akroskleróza, 

sklerotické onemocnění horních kon-
četin, často i krku a obličeje

ac lro lscle lro lsis noun akroskleróza, 
sklerotické onemocnění horních kon-
četin, často i krku a obličeje

aclrolsome noun akrozom, orgán na hla-
vě spermie

aclrolsphelnolsynldacltyllia noun akro-
cefalosyndaktylie, vrozený defekt 
hlavy a končetin

aclrolterlic adj akrální
alcrotlic adj akrotický, ovlivňující po-

vrch, týkající se kožních žláz, týkající 
se poruchy pulzace

aclroltism noun porucha pulzace, ztráta 
pulzu

aclroltrophlolneulrolsis noun akrotro-
foneuróza, trofi cká porucha končetin

aclryllalldelhyde noun akrolein
alcryllalmide noun akrylamid, prope-

namid
aclryllate noun propenoát
alcryllic adj pryskyřičný
aclryllolniltrile noun propennitril, ak-

rylonitril
acltin noun aktin (protein) 
acltinlic adj vzniklý chemickým účin-

kem světla
acltilnism noun chemický rozklad svět-

lem
acltilnolcultiltis noun aktinodermatitida, 

zánět kůže způsobený nadměrnou 
radiací

acltilnolderlmaltiltis noun aktinodermati-
tida, zánět kůže způsobený nadměr-
nou radiací

acltilnolmylcete noun aktinomyceta
acltilnolmylceltic adj aktinomycetární
acltilnolmylceltolma noun aktinomyko-

tický mycetom
acltilnolmylcin noun aktinomycin
actinomycin D daktinomycin
acltilnolmylcolma noun aktinomykom, 

uzlovitý útvar při aktinomykóze
acltilnolmylcolsis noun aktinomykóza, 

onemocnění způsobené mikrobem ze 
skupiny Actinomycetaceae

acltilnolmylcotlic adj aktinomykotický
acltilnolneulriltis noun aktinoneuritida, 

zánět nervů způsobený radiací
acltilnolphyltolsis noun aktinomykóza, 

botryomykóza, nokardióza, onemoc-
nění vyvolané nokardiemi a zachva-
cující obvykle plíce

acltilnoltherlalpy noun aktinoterapie, 
léčení onemocnění pomocí ozáření

acltilvaltion noun aktivace, oživení, 
spouštění

acltilvaltor noun aktivátor, aktivující pří-
sada � prothrombin ~ protrombinasa, 
enzym nutný ke koagulaci krve

ac ltive adj aktivní, účinný, citlivý 
(přístroj) 

acltolmylolsin noun aktomyosin



17

A

adenocystoma

alculilty noun jasnost, ostrost � visual ~ 
zraková ostrost

aclulpreslsure noun akupresura, metoda 
stavění krvácení

aclulpunclture noun akupunktura, lé-
čebné vpichování jehel do určitých 
částí těla zejména k odstranění bolesti

alcute adj akutní, prudký, náhlý, ostrý
a lcute lness noun ostrost, akutnost, 

prudkost
alcylclic adj necyklický
aclyl noun acyl 
alcysltia noun acystie, vrozené chybění 

měchýře
aldacltyllia noun adaktylie, nevyvinutí 

prstů na nohou nebo na rukou
aldacltyllism noun adaktylie, nevyvinutí 

prstů na nohou nebo na rukou
aldacltylly noun adaktylie
ad la lman ltine adj týkající se zubní 

skloviny
adlalmanltilnolma noun adamantinom, 

nezhoubný epitelový nádor �  pitu-
itary ~ supraselární cysta

adlalmanltolblast noun ameloblast, buň-
ka tvořící sklovinu

adlalmanltolblasltolma noun adamanti-
noma, ameloblastom

adlalmanltolma noun sklovinový nádor
adlapltaltion noun adaptace, přizpůso-

bení (se)  � dark ~ samovolné přizpů-
sobení oka snížené intenzitě světla � 
scotopic ~ adaptace na tmu

aldaptlaltive adj adaptivní, schopný 
adaptace, přizpůsobivý

aldapltion noun adaptace, přizpůsobení 
(se) 

aldapltive adj adaptivní, schopný adap-
tace, přizpůsobivý

adldict navykat, propadnout (čemu) ; 
jedinec navyklý (na drogy) 

adldictled adj navyklý (na) 
ad ldic ltion noun návyk (na) , sklon; 

návykový � alcohol ~ závislost na al-
koholu � drug ~ narkomanie, toxi-
komanie � morphine ~ morfi nizmus

adldicltive adj návykový
adldiltive aditivum, přísada, přídavek, 

doplněk, aditivační/ aditivní složka
adlduct produkt adice, adukt, adiční 

sloučenina
adlducltion noun addukce, pohyb do-

vnitř, přitažení
adlducltor noun adduktor, přitahovač 

(o svalu) 
adlelnallgia noun adenalgie, bolest žláz
aldenldritlic adj bez dendritů (nervová 

buňka) 
adlelnecltolmy noun adenektomie, chi-

rurgické vynětí adenoidních vegetací 
(mízní uzliny) 

aldelnia noun adenie, chronický zánět a 
zvětšení lymfatických uzlin

aldenlilform adj adeniformní, mající tvar 
žlázy, uzliny

adlelniltis noun adenitida, zánět žláz 
nebo mízních uzlin � mesenteric ~ 
mezenterická lymfadenitida, zánět 
mezenteria podobný akutnímu zánětu 
slepého střeva

adeno- infl uence
adlelnolaclanltholma noun adenoakan-

tom
adlelnolblast noun adenoblast, buňka 

schopná tvořit parenchym žláz
adlelnolcanlcroid noun adenoakantom
adlelnolcarlcilnolma noun adenokar-

cinom, rakovinný nádor žláz � ~ of 
kidney Grawitzův tumor � mucinous 
~ nádor provázený hojným výtokem 
hlenu, hlenotvorný karcinom � renal 
~ Grawitzův tumor

adlelnolcele noun adenokéla, žlázový 
tumor, výduť

adlelnolcelllulliltis noun adenocelulitida, 
zánět žlázy a přilehlé buněčné tkáně

adlelnolchonldrolma noun adenochon-
drom, tumor žlázové a chrupavčité 
tkáně

adlelnolcyst noun adenocysta, cysta 
žlázy

adlelnolcysltolma noun adenocystom, 
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adenocyte

adenom spojený s cystickými vý-
růstky

adlelnolcyte noun adenocyt, zralá se-
kreční buňka žlázy

adlelnoldynlia noun adenodynie, bolest 
žláz

adlelnolfilbrolma noun adenofibrom, 
nezhoubný nádor ze žlázové a vazi-
vové tkáně

adlelnoglelnous adj adenogenní, vznik-
lý ze žlázové tkáně

adlelnolhylpophlylsis noun adenohy-
pofýza

adlelnoid adj adenoidní, žlázovitý, žláze 
podobný

adlelnoildal adj adenoidní
adlelnoidlecltolmy noun adenoidekto-

mie, odnětí mandlí, odstranění ade-
noidních vegetací

adlelnoidliltis noun adenoiditida, zá-
nět adenoidních vegetací, zbytnělé 
mandle

adlelnoids plural adenoidy, adenoidní 
vegetace, hltanová mandle, nosní 
mandle

adlelnollilpolma noun adenolipom, ne-
zhoubný nádor obsahující tukovou a 
žlázovou tkáň

adlelnollilpolmaltolsis noun adenolipo-
matóza, výskyt mnoha adenolipomů

adlelnollymlphiltis noun lymphadenitis, 
zánět lymfatické uzliny

adlelnollymlpholcele noun adenolymfo-
kéla, dilatace lymfatických cév

ad le lno lma noun, plural 
adenom, nádor ze žlázové výstelky � 
cystic ~ adenocystom, kystadenom, 
cystadenom, cystický tumor vystlaný 
žlázovým epitelem � fi broid ~ fi bro-
adenom, adenofibrom, nezhoubný 
nádor ze žlázové a vazivové tkáně � 
islet cell ~ inzulom, maligní tumor 
Langerhansových ostrůvků slinivky 
břišní, nesidioblastom, nezidiom � 
ovarian tubular ~ arhenoblastom 
�  Pick’s tubular ~ androblastom 

�  prostatic ~ hypertrofie prostaty; 
zbytnění prostaty �  sweat gland ~ 
hidradenom, benigní epiteliom potní 
žlázy, spirom, adenom potních žláz � 
testicular tubular ~ androblastom � 
thyroid ~ adenom štítné žlázy

adlelnolmallalcia noun adenomalacie, 
změknutí žláz

adlelnolmaltoid adj adenomatoidní
adlelnolmaltolsis noun adenomatóza, 

výskyt mnoha adenomů � ~ of the co-
lon benigní polypy na tlustém střevě 
� multiple endocrine ~ adenomatóza 
pankreatu, příštitných tělísek nebo 
nadledvin

adlelnomlaltous adj adenomatózní, tý-
kající se adenomu, žláznatý, žlázový

adlelnolmylolfi lbrolma noun adenomyo-
fi brom, nádor ze žlázové a svalové 
tkáně

adlelnolmylolma noun adenomyom, ná-
dor ze žlázové a svalové tkáně

adlelnolmylolmaltolsis noun adenomyo-
matóza, výskyt mnoha adenomyomů

adlelnolmylolsarlcolma noun adenomyo-
sarkom, zhoubný nádor ze žlázové a 
svalové tkáně � ~ of kidney nefroblas-
tom, Wilmsův nádor

adlelnolmylolsis noun adenomyóza, os-
trůvky děložní sliznice na svalovině 
děložní, vnitřní endometrióza

adlelnolneulral adj adenoneurální, týka-
jící se žlázy a nervu

adlelnoplalthy noun adenopatie, žlázové 
onemocnění

adlelnolpharlynlgiltis noun adenofarin-
gitida, zánět mandlí a hltanu

adlelnolsarlcolma noun adenosarkom, 
zhoubný nádor ze žlázové a pojivové 
tkáně � embryonal ~ Wilmsův nádor, 
nefroblastom

adlelnolsclelrolsis noun adenoskleróza, 
vazivové ztvrdnutí žlázové tkáně

aldenlolsine noun adenozin
adlelnolsis noun adenóza, onemocnění 

žláz
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adolescent

adlelnoltome noun adenotom, nástroj 
na vyříznutí nosních mandlí

adlelnotlolmy noun adenotomie, odstra-
ňování nosních mandlí, vyříznutí 
adenoidních vegetací

adlelnoltonlsilllecltolmy noun adenoton-
zilektomie, vynětí nosních a krčních 
mandlí

adlelnous adj žlázový
adlelnolvilral adj adenovirový
adlelnolvilrus noun adenovirus
adlelnyllpylrolphoslphate noun adeno-

sintrifosfát; kyselina adenosintrifos-
forečná

alderlmolgenlelsis noun adermogeneze, 
špatný vývoj kůže

adlherlence noun přilnutí, přilepení, 
lepivost, přilnavost

adlherlent adj lepivý, lnoucí, přilnavý
adlhelsion noun adheze, přilnutí, při-

lnavost, přilepení, soudržnost; srůst 
sousedních tkání

adlhelsilotlolmy noun adheziotomie, 
operační oddělování srůstů

adlhelsive adhezivum, pojivo; lepivý, 
přilnavý; přirostlý, srůstový

adlilalbatlic adj adiabatický
adliladlolcholkilnelsia noun adiadocho-

kineze, neschopnost zastavit pohyb 
a nahradit ho jiným

adliladlolcholkilnelsis noun adiadocho-
kineze, neschopnost zastavit pohyb 
a nahradit ho jiným

adlilalspilrolmylcolsis noun plísňové 
plicní onemocnění

adlilpecltolmy noun adipektomie, chirur-
gické odstranění tukové tkáně

aldiplic týkající se tukové tkáně, týka-
jící se tuků

adipo- tuková buňka
adlilpolcele noun adipokela, tuková kýla
adlilpolcelllullar adj adipocelulární, ob-

sahující tuk a buněčnou tkáň
adlilpolcere noun mrtvolný tuk
adlilpolcyte noun adipocyt, tuková buň-

ka, tuková buňka

adlilpolfi lbrolma noun adipofi brom, tu-
mor z tukové a vláknité tkáně

ad li lpo lgen le lsis noun adipogeneze, 
produkce tuků

adlilpolgenlic adj adipogenní, tvořící 
tuky nebo tukovou tkáň

adlilpoid adj tukový, jako tuk
adlilpolkilnelsis noun adipokineze, uvol-

ňování mastných kyselin do krevního 
oběhu

adlilpolkilnetlic adj adipokinetický
adlilpollylsis noun adipolýza, trávení/ 

rozkládání tuků
adlilpollytlic adj lipolytický
adlilpolnelcrolsis noun adiponekróza, 

odumření tukové tkáně
adlilposlallgia noun adiposalgie, pocit 

bolesti v podkožní tukové tkáni
adlilpose tukový
adlilpolsis noun, plural adipozita, 

otylost, tučnost
adlilposlilty noun nadměrná obezita, 

tloušťka
adlilpolsulria noun adiposurie, tuk v moči
aldiplsia noun adipsie, chybějící pocit 

žízně
adliltus noun, plural pří-

chod, přístup, vchod, vstup
ad lja lcent adj přilehlý, přiléhající, 

sousední
adljunct noun doplněk, náhražka, přída-

vek; přídatný
adljulvant adjuvans, pomocná látka
adlmilniclullum noun, plural opora, 

podpěra
adlminlisltraltion noun podání (léku) 
adlmitltance noun přístupnost, admitace, 

zdánlivá vodivost
adlnexla plural adnexa, připojené orgány
adlnexlecltolmy noun adnexektomie, 

chirurgické odnětí přídatných orgánů 
(zejm. vaječníků a vejcovodů) 

adlolleslcence noun adolescence, doba 
dospívání

adlolleslcent adolescent, adolescentní, 
dospívající člověk
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adoral

adlolral adj adorální, namířený směrem 
k ústům

adlrelnal adrenální, ležící u nadledviny, 
týkající se nadledviny

adrenal-cortical adj adrenokortikální, 
týkající se kůry nadledvin

aldrelnallecltolmy noun adrenalektomie, 
odnětí nadledvin

aldrenlallinlelmia noun adrenalinemie, 
zmnožení adrenalinu v krvi

aldrelnalliltis noun adrenitida, zánět 
nadledvin

adlrelnerlgic adj adrenergický, adre-
nergní; adrenergikum

aldrelnic adj adrenální
adlrelniltis noun adrenitida, zánět nad-

ledvin
aldrelnolcorltilcal adj adrenokortikální, 

týkající se kůry nadledvin
aldrelnolcorltilcoltrolphic adj adreno-

kortikotropní
aldrelnolcorltilcoltrolphin noun ACTH, 

adrenokortikotropní hormon
aldrelnolcorltilcoltrolpic adj adrenokor-

tikotropní
aldrelnolcorltilcoltrolpin noun ACTH, 

adrenokortikotropní hormon
aldrelnolgenliltal adj adrenogenitální
aldrelnolleulkoldysltrolphy noun adreno-

leukodystrofi e
aldrenlollytlic adrenolytický
aldrelnolmeglally noun adrenomegalie, 

zvětšení nadledvin
aldrelnolmilmetlic adj adrenomimetický, 

s účinkem podobným epinefrinu
adlrelnolstelrone noun adrenosteron, 

androgenní hormon produkovaný 
nadledvinami

aldrelnoltrolphin adj ACTH, adrenokor-
tikotropní hormon

adlrenloltrolpin noun ACTH, adrenokor-
tikotropní hormon

adlsorblate noun adsorbát, adsorbovaná 
látka

adlsorblent adsorbent, adsorpční/ ad-
sorbující látka

adlsorpltion noun adsorpce, povrchové 
pohlcování

aldult dospělý
adlvenltiltia noun vnější vrstva cévní 

stěny
adlverse adj protikladný, nepříznivý, 

nežádoucí
aldylnamlia noun astenie, adynamie
aldylnamlic adj adynamický, slabý
aellulrolpholbia noun ailurofobie
aerlate v větrat, provzdušňovat, pro-

vzdušnit
aerlatled adj větraný, provzdušňovaný
aerlaltion noun větrání, provzdušňování
aerlelmia noun aeroembolismus, plyno-

vá embolie, vzduchová embolie
aerlilal adj aeriální, vzdušný
aerlobe noun aerob(ní mikroorganis-

mus) , aerobiont
aerlolbic adj aerobní
aerlolbilolsis noun schopnost života jen 

za přítomnosti kyslíku
aerlolcele noun aerokéla, rozšíření du-

tiny plynem
aerlolemlbollism noun aeroembolismus, 

plynová embolie, vzduchová embolie
aerlolgram noun RTG snímek orgánu 

rozšířeného vzduchem
aero-otitis noun aerootitida, otitis ba-

rotraumatica, zánět ucha při létání 
ve vysokých výškách

aerloplalthy noun aeropatie, onemocnění 
způsobená změnami v atmosférickém 
tlaku

aerlolphalgia noun aerofagie, polykání 
vzduchu

aerlolphil noun aerofi l
aerlolpholbia noun aerofobie, chorobný 

strach z průvanu nebo čerstvého 
vzduchu

aerlolsol noun aerosolový, mlhovina
aerloltiltis noun aerootitida
alfelbrile adj afebrilní, bezhorečnatý
aflfect postihnout, ovlivnit, působit
aflferlent aferentní, přinášející, pří-

vodný
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agraphia

aflfi nlilty noun, plural afi nita, sluči-
vost, podobnost

aflfl icltion noun muka, choroby
alfilbrinlolgelnelmia noun afibrinoge-

nemie
aflterlbirth noun lůžko; placenta
aflterlbrain noun myelencefalon; pro-

dloužená mícha
aflterleflfect noun dodatečný účinek
aflterlload noun stah (srdečního svalo-

vého vlákna) 
aflterlpains plural poporodní bolesti, 

poporodní stahy
algallacltia noun agalakcie, nevytvoření 

mléka v mléčné žláze po porodu
algallacltolsulria noun agalaktosurie, 

chybění galaktózy v moči
alganlglilonlic adj aganglionární
alganlglilolnolsis noun aganglionóza, 

nevyvinutí nervových uzlin
algar noun agar � blood ~ krevní agar � 

nutrient ~ živný agar
algasltria noun agastrie, chybění žaludku
age věk, stáří; stárnout � old ~ senium; 

stařecký věk
algelnelsia noun ageneze, vrozené nevy-

vinutí orgánů
algenlelsis noun, plural ageneze, 

vrozené nevyvinutí orgánů
algenliltallism noun agenitalizmus, ná-

sledky chybění pohlavních orgánů, 
nepřítomnost genitálií

algent noun agens, reagent, činidlo, 
zástupce, prostředek � anesthetic ~ 
anestetikum � contrast ~ kontrastní 
látka � histamine ~-blocking agent 
antihistaminikum, protihistaminový 
prostředek, antihistaminová látka � 
radiomimetic ~ radiomimetikum

algeulsia noun ageuzie, ztráta chuťo-
vých vjemů

aglglomlerlate shluk; shlukovat
aglglultilnaltion noun aglutinace, shlu-

kování (se)  �  platelet ~ aglutinace 
krevní destiček �  warm ~ tepelná 
aglutinace

aglglultilnin noun aglutinin, aglutinující 
látka � cold ~ chladový aglutinin � 
complete ~ aglutinační protilátka � 
incomplete ~ nekompletní protilátka

aglglultinlolgen noun aglutinogen, spe-
cifi cký antigen přítomný v červených 
krvinkách

aglglultolgen noun aglutinogen, speci-
fi cký antigen přítomný v červených 
krvinkách

aglgralvaltion noun zhoršení, ztížení
aglgrelgate shluk; nakupit se, hromadit, 

seskupit
aglgrelgaltion noun shlukování, spo-

jování
ag li ltat led adj agitovaný, neklidný, 

rozrušený
algloslsia noun aglosie, chybění jazyka
alglylcon noun aglykon, genin
aglnalthia noun agnatie, chybění dolní 

čelisti
aglnolgenlic adj nejasného původu
aglnolsia noun agnozie, neschopnost 

rozpoznávat předměty, neschopnost 
rozumět vjemům, porucha chápání, 
rozeznávat osoby a předměty

aglomlphilalsis noun anodontie
aglomlpholsis noun agomfi áza
algolnadlal adj agonádový, postrádající 

pohlavní žlázy
aglolnal adj agonální, týkající se agónie
aglolnist noun agonista, souhlasně půso-

bící sval/ lék/ hormon
aglolnisltic adj agonistický
aglolny noun agonie, (silná)  bolest
aglolralpholbia noun agorafobie, strach 

z velkého otevřeného prostoru
algranlullar adj agranulární, bez obalu 

zrn, hladký
algranlullolcyte noun agranulocyt, bílá 

krvinka bez granul
algranlullolcyltolsis noun agranulocytó-

za, zvýšené vyplavení agranulocytů 
do krevního řečiště

algraphlia noun agrafie, neschopnost 
psát
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ague

algue noun horečka (zejména u malárie) 
algylria noun agyrie, neúplné vyvinutí 

mozkových závitů
aich lmo lpho lbia noun aichmofobie, 

strach ze špičatých předmětů
aid podpora, pomoc, pomocné léčivo; 

pomáhat, podporovat
aillment noun neduh, indispozice
aillulrolpholbia noun ailurofobie
air vzduch, tah; větrat, provzdušňovat 
�  alveolar ~ vzduch v alveolách � 
reserve ~ zásoba vzduchu v plicích 
� residual ~ reziduální vzduch � tidal 
~ respirační vzduch

alkarlylolcyte noun bezjaderná buňka 
(např. erytrocyt) 

alkarlylote noun bezjaderná buňka (např. 
erytrocyt) 

aklalthislia noun neklid, nepokoj, ne-
schopnost posedět, vedlejší účinek 
některých neuroleptik

alkilnelsia noun akineze, neschopnost 
pohybu, ochrnutí

alkilnelsis noun akineze, neschopnost 
pohybu, ochrnutí

alkilnetlic adj akinetický
alkolria noun chybění zornice, nepřítom-

nost zřítelnice
alla noun, plural křídlo � ~ of ilium 

lopata kosti kyčelní � sacral ~ křídlo 
křížové kosti

allacltalsia noun alaktázie, syndrom 
chybění laktázy ve střevě

allallia noun alalie, neschopnost mluvení 
způsobená paralýzou hlasivek

allalnine noun alanin
allar adj alární, mající křídla, týkající 

se křídel
allasltrim noun alastrim, mírná forma 

pravých neštovic, neštovice s velmi 
lehkým průběhem, variola minor

[alba]| linea ~ vazivový útvar jdoucí 
od mečovitého výběžku hrudní kosti 
k symfýze � miliaria ~ potničky bílé 
� corpus ~ bílé tělísko, zjizvená tkáň 
nahrazující žluté tělísko

allbildulrila noun albinurie, vylučování 
příliš světlé moči

allbilnism noun albinismus
allbilno noun albín
allbilnoidlism noun podobný albinismu
allbilnulria noun albinurie, vylučování 

příliš světlé moči
allbulginlea noun tuhý vazivový obal 

varlete, Tunica albuginea
al lbu lgi lne lot lo lmy noun odstranění 

tunicy
allbulgilniltis noun zánět bělma
allbulgo noun leukom
allbulmen noun bílek, bílkovina
allbulmin noun živočišná bílkovina, 

albumin � Bence-Jones ~ Benceův-
-Jonesův protein

allbulmilnate noun albuminát, sloučeni-
na albuminu s alkálií

allbulmilnaltulria noun albuminaturie, 
vylučování bílkovin močí

allbulmilnolchollia noun albuminocholie, 
bílkovina ve žluči

allbulmilnoid albuminoid, protein s vy-
sokým obsahem síry

allbulmilnollylsis noun proteolýza, roz-
pad bílkovin

allbulmilnous adj bílkovinný, bílkovitý
allbulmilnulretlic adj albuminuretický, 

lék působící vylučování albuminu 
močí

allbulminlulria noun albuminurie, výskyt 
albuminu v moči

allbulminlulric adj albuminurický
A lcan lthi la lec ltu lla lria noun štěnice 

(Cimex) 
allcapltonlulria noun alkaptonurie
allcolhol noun ethanol, ethylalkohol 
�  absolute ~ absolutní (bezvodý)  
alkohol/ líh � ~ dehydrogenase al-
koholdehydrogenáza � dehydrated 
~ absolutní alkohol �  denatured ~ 
denaturovaný alkohol � ethyl ~ etha-
nol, ethylalkohol � isopropyl ~ izo-
propylalkohol � methyl ~ methanol

allcolhollic adj alkoholik (osoba)  � de-



23

A

alkalosis

lirium ~ blouznění pijanů
allcolhollism noun alkoholismus, otrava 

alkoholem
allcolhollulria noun alkoholurie, přítom-

nost alkoholu v moči
alldelhyde noun aldehyd � acetic ~ etha-

nal, acetaldehyd � methyl ~ methanal, 
formaldehyd

alldolhexlose noun aldohexosa
alldol noun aldol
alldollase noun aldolasa
alldolpenltose noun aldopentóza
alldose noun aldosa
alldolside noun aldosid
alldoslterlone noun aldosteron
alldolsterlonlism noun aldosteronismus
alldolsterlolnolma noun tumor vylučující 

aldosteron
alldolsterlolnolpelnia noun aldosterono-

penie, nedostatek aldosteronu
alldolsterlonlulria noun aldosteronurie, 

vylučování aldosteronu močí
alldoltetlrose noun aldotetróza
alldoxlime noun aldoxim, aldehyd-oxim, 

hydroxyimin
alleulkelmia noun aleukemie, onemoc-

nění z nedostatku leukocytů v krvi
alleulkelmic adj aleukemický
alleulkia noun aleukie, nepřítomnost 

leukocytů v krvi
alleulkolcyltolsis noun leukopenie
allexlila noun alexie, neschopnost čtení
allexlilpharlmic protijedový; protijed
allexlilthylmia noun alexitymie
allga noun, plural chaluha, 

řasa
allganleslthelsia noun analgezie, snížená 

vnímavost pro bolest
allgelsila noun algezie, přecitlivělost 

na bolest, vnímání bolesti
allgelsic adj bolestivý, týkající se citli-

vosti na bolest
allgelsilolgenlic adj algeziogenní, způ-

sobující bolest
allgetlic adj bolestivý, týkající se citli-

vosti na bolest

allgilcide noun algicid, prostředek na hu-
bení řas

allginlulrelsis noun bolest při močení
allgolgenlic adj algeziogenní, způsobu-

jící bolest
allgollaglnia noun algolagnie, sexuální 

uspokojení z pociťování bolesti či 
vnímání bolesti jiných �  active ~ 
sadizmus � passive ~ masochizmus

allgolphillia noun algolagnie, sexuální 
uspokojení z pociťování bolesti či 
vnímání bolesti jiných

allgolpholbia noun algofobie, chorobný 
strach z bolesti

allilcylclic adj alicyklický
allienlaltion noun pocit odcizení, men-

tální porucha
allilelnia noun alienie, chybění sleziny
allilment noun potrava, pokrm, výživa
allilmenltalry adj vyživovací, výživný, 

zažívací
allilmenltaltion noun výživa, dieta � par-

enteral ~ parenterální výživa
allilphatlic adj alifatický, mastný, tu-

kový
alliploltroplic adj alipotropní, neovliv-

ňující tukový metabolismus
allive adj živý, produktivní
allkalleslcence noun alkalita, zásaditost; 

alkalizace
al lka lles lcent adj částečně (mírně)  

alkalický
allkalli I noun, plural II adj �al-

kaline zásada, alkálie, alkalický kov; 
alkalický, zásaditý

allkallimleltry noun alkalimetrie, titrace 
zásadou

allkalline adj alkalický, zásaditý
allkallinlilty noun alkaličnost, bazicita
allkalloid alkaloid � animal ~ ptomain 
� cadaveric ~ ptomain � putrefac-
tive ~ ptomain � ergot ~s námelové 
alkaloidy

allkallolsis noun alkalóza � metabolic ~ 
metabolická alkalóza � respiratory ~ 
respirační alkalóza
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alkaluria

allkallulria noun alkalurie, vylučování 
zásadité moči

allkane noun alkan, parafi nický uhlo-
vodík

allkalnet noun Alkanna tinctoria, alka-
nová červeň, červené barvivo získané 
z kořenů hadince

allkapltonlulria noun alkaptonurie
allkyllaltion noun alkylace
alllalcheslthelsia noun allestezie
alllanltilalsis noun alantiáza, otrava klo-

básovým jedem
alllanltolic adj alantoický
alllanltoid adj alantoidní
alllanltolin noun allantoin
alllanltolis noun, plural alantois, 

zárodečný obal, zárodečný výchlipek
alllel noun alela; alelomorfa
alllele noun alela, gen, dědičný základ 

znaku
alllellism noun alelizmus
alllellolmorph noun alela, gen, dědičný 

základ znaku
alllellolmorphlism noun existence nebo 

dědičný přenos genů
alllerlgen noun alergen
alllerlgenlic adj alergenní
alllerlgic adj alergický
alllerlgilzaltion noun alergizace, senzi-

bilizace
alllerlgollolgy noun alergologie
alllerlgolsis noun, plural alergóza, 

choroba z přecitlivělosti
alllerlgy noun, plural alergie, pře-

citlivělost �  bronchial ~ astma � 
contact ~ kožní reakce při kontaktu 
s alergenem � drug ~ alergie na lék(y)  
� food ~ alergie na potraviny � gas-
trointestinal ~ alergie na potraviny � 
pollen ~ konjunktivitida spojená se 
sennou rýmou

allleslthelsia noun allestezie
alllelvilate v zmírnit, ulevit
al lle lvi la ltion noun úleva, umírnění, 

zmírnění
al llo lan lti lbod ly noun aloprotilátka, 

izoprotilátka
alllolcheilria noun alocheirie, chybná 

lokalizace podráždění
alllolcheslthelsia noun allestezie
alllolchelzia noun vylučování stolice 

neobvyklým otvorem
alllolchilria noun alocheirie, chybná 

lokalizace podráždění
alllolcorltex noun alokortex
allloleslthelsia noun allestezie
alllolgelnelic adj homologní, alogenní
alllolgenlic adj homologní, alogenní
alllolgraft noun aloimplantát, aloštěp, 

alotransplantát
alllolkerlaltolplaslty noun alokerato-

plastika, náprava rohovky alotrans-
plantátem

alllolkilnelsis noun alokineze, pasivní 
nebo vynucený pohyb

alllomlerlism noun al(l) omerie
alllolmorlphic adj al(l) omorfní
alllolpathlic adj alopatický
allloplalthy noun alopatie
alllolplalsia noun aloplazie
alllolplasltic adj aloplastický
alllolplaslty noun aloplastika
al llo lpsy lcho lsis noun alopsychóza, 

halucinogenní a iluzorní vnímání bez 
poruchy motorického systému

alllolsterlic adj allosterický
alllolsterlism noun allosterismus
allloltolpia noun alotopie, špatná pozice 

nějakého orgánu
allloltoplic adj dystopický
allloltranslplanltaltion noun alotrans-

plantace
allloltrope noun alotrop, alotropická 

modifi kace, fyzikálně odlišné formy 
prvků

allloltrolpic adj alotropický
alllotlrolpy noun alotropie, mnohotvár-

nost
allloltype noun allotyp
allloltylpy noun allotypie
allolpelcia noun alopecie, holohlavost, 

plešatost � climacteric ~ alopecie ob-
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ametropia

jevující se v klimaktériu, podmíněná 
endogenními vlivy � Jonston’s ~ alo-
pecie projevující se vypadáváním vla-
sů v ostře ohraničených kruhovitých 
ložiskách � seborrheic ~ ponenáhlá 
alopecie postihující muže

allum noun kamenec
allulminlilum noun hliník 
allulmilnolsis noun aluminóza
allulmilnum noun aluminium; hliník
allvelolbronlchilolliltis noun alveobron-

chiolitida, zánět průdušinek a plicních 
sklípků

allvelollar adj náležející k alveolu
allvelollecltolmy noun alveolektomie, 

odnětí částí dásní (při léčení novo-
tvarů) 

allvelolli plural alveolus � pulmonary ~ 
alveolus, plícní sklípek

allvelolliltis noun alveolitida, zánět al-
veolu � fi brosing ~ fi brotická alveo-
litida, fi brotizující alveolitida

allvelolloldenltal adj alveolodentální, 
týkající se zubů a zubních lůžek

allvelollotlolmy noun alveolotomie, řez 
zubního lůžka

allvelollus noun, plural alveol, alveolus; 
plicní sklípek; zubní lůžko

allymlphia noun alymfi e, kompletní nebo 
částečné chybění uzlin

allymlpholcyltolsis noun alymfocytóza, 
nepřítomnost lymfocytů v krvi

allymlpholplalsia noun alymfoplazie, 
nevyvíjení lymfatické tkáně

amlalcrine adj amakrinní
almallgam noun amalgamový
Amlalnilta noun muchomůrka
almasltia noun amastie, vrozené nevyvi-

nutí prsní žlázy, vrozené nevyvinutí 
prsů nebo bradavek

am la ltho lpho lbia noun amatofobie, 
strach z prachu

amlaulrolsis noun amauróza, slepota � 
cat’s eye ~ kočicí oko � cerebral ~ 
amauróza při onemocnění mozku � 
intoxication ~ toxická amblyopie, 

toxická ambyopie � toxic ~ slepota 
způsobená otravou

amlaulrotlic adj amaurotický, slepý
almalzia noun amastie, vrozené nevyvi-

nutí prsů nebo bradavek
amlbilent okolní, obklopující
amlbillatlerlal adj ambilaterální, mající 

vliv na obě strany
am lbi lo lpia noun ambiopie, dvojité 

vidění
amlblylolpia noun amblyopie � noctur-

nal ~ porucha vidění v šeru � toxic ~ 
toxická amblyopie, toxická ambyopie

amlblyloplic adj slabozraký
amlbullant adj ambulantní, chodící, 

(nemocný)  docházející k ošetření
amlbullaltolry adj chodící
amlelbilalsis noun amébiáza � intestinal 

~ amebiáza; amébová dyzentérie
almelbic adj amébový
almelbilcildal adj amébicidní
almelbilcide noun amébicid
amelboid adj améboidní, amébovitý, 

napodobující měňavku
almellalnoltic adj amelanotický
almellila noun amelie, stav, kdy končeti-

ny nejsou vůbec založeny
amlellolblast noun ameloblast, buňka, 

z které se formuje zubní sklovina
amlellolblasltolma noun ameloblastom, 

tumor dolní čelisti vzniklý ze sklovi-
nových buněk

amlellolgenlelsis noun amelogeneze, 
formování zubní skloviny, nevyvinutí 
skloviny

amlellus noun, plural jedinec s nevyvi-
nutými pažemi, příp. nohama

almenlorlrhea noun amenorea, nedo-
stavení se menstruace � lactation ~ 
laktační amenorea

almenltia noun amence, vrozená men-
tální retardace

amleltria noun ametrie, vrozené nevy-
vinutí dělohy

amleltrolpia noun ametropie, refrakční 
vada oka
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amleltrolpic adj ametropický, týkající se 
refrakční vady

amlilanltholsis noun druh pneumokoni-
ázy při práci s azbesty

almilcrolscoplic adj submikroskopický
amlide noun amid
almimlia noun amimie
almine noun amin � biogenic ~ bioge-

nický amin
almilnolaclildulria noun aminoacidurie, 

vylučování aminokyselin močí
almilnolpepltildase noun aminopeptidasa
almilnolsaclchalride noun aminosacha-

rid, glykosamin
almilnoslulria noun aminurie
almilnoltranslferlase noun aminotrans-

ferasa � aspartate ~ aspartátamino-
transferasa

amlilnulrila noun aminurie
almiltolsis noun amitóza, množení buněk 

přímým dělením
almiltotlic adj amitotický
amlmelter noun ampérmetr
amlmolnia noun amoniak, čpavek
amlmolnilac adj amoniakový, čpavkový
amlmolnilum noun amonium
amlmolnollylsis noun amonolýza
amlnelsia noun amnézie
amlnelsilac adj amnestický
amlnelsic adj amnestický
amlnesltic adj amnestický
amlnic adj amnionický, amniový, týka-

jící se vnitřní plodové blány
amlnilolblast noun amnioblast
amlnilolcele noun omfalokéla, pupeč-

níková kýla
amlnilolcenltelsis noun amniocentéza, 

napíchnutí plodové vody
amlnilolgenlelsis noun amniogeneze, 

vývoj amnionu
amlniloglralphy noun amniografi e
amlnilon noun, plural amnion, 

nádor vnitřní plodové blány, vnitřní 
plodová blána

amlnilonlic adj amnionický, amniový, 
týkající se vnitřní plodové blány

amlnilolniltis noun amnionitida, zánět 
amnionu, zánět vnitřní plodové blány

amlnilorlrhea noun amniorea, výtok 
plodové vody

amlnilorlrhexlis noun amniorexe, prask-
nutí zárodečné blány, protržení vnitřní 
plodové blány

amlnilolscope noun amnioskop, nástroj 
na prohlížení plodu uvnitř dělohy

amlniloslcolpy noun amnioskopie
amlnilotlic adj amniotický, plodová 

voda, týkající se zárodečné blány
amlniloltome noun amniotom, nástroj 

k propíchnutí vnitřní plodové blány
amlnilotlolmy noun amniotomie, chirur-

gické propíchnutí zárodečné blány
almoelboid adj ameboid
almorlphia noun amorfi e, beztvarost
almorlphous adj amorfní
amlperlage noun intenzita elektrického 

proudu
amlpere noun ampér, A (jednotka elek-

trického proudu) 
amphi- amfi -
amlphilarlthrolsis noun amfiartróza, 

tuhý kloub
amlphilcyte noun buňka obklopující 

cerebrospinální ganglionický neuron
amlphilgonlaldism noun hermafroditiz-

mus verus, pravý hermafroditizmus
amlphitlrilchous adj amfi trichní, mik-

roorganismy mající na obou pólech 
jeden bičík, s jediným bičíkem

amlphollyte noun amfolyt, amfoterní 
elektrolyt

amlphollytlic adj amfoterní
amlphorlic adj amforický
amlpholrophlolny noun amforické dý-

chání
amlpholterlic adj amfoterní
amlpilcilllin noun ampicilin
amlpullla noun, plural ampula, baňatá 

láhev, pouzdro, rozšířená část, rozší-
řená část cévy, rozšířená část trubice 
� ~ of (uterine)  tube laterální rozší-
ření vejcovodu � ~ of deferent duct 
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vřetenovité rozšíření chámovodu � ~ 
of rectum rozšířená část konečníku 
nad análním otvorem � duodenal ~ 
duodenální bulbus, dvanáctníkový 
bulbus, oblast dvanáctníku přímo za 
vrátníkem �  Henle’s ~ vřetenovité 
rozšíření chámovodu � hepatopan-
creatic ~ rozšíření ve stěně dva-
náctníku po vústění vývodu pankreatu 
do žlučovodu �  rectal ~ rozšířená 
část konečníku nad análním otvorem 
�  Vater’s ~ rozšíření ve stěně dva-
náctníku po vústění vývodu pankreatu 
do žlučovodu

amlpulllarly adj týkající se ampule (ze-
jména u žlučového kanálku) 

amlpullliltis noun ampulitida, zánět am-
pule zejména u chámovodu

amlpultate v amputovat
amlpultaltion noun amputace, operační 

odnětí určité části orgánu
amlylcholpholbia noun amychofobie, 

strach z poškrábání
almylellenlcelphallia noun amyelencefalie
almylellia noun amyelie, vrozené nevy-

vinutí míchy
almylellonlic adj amyelonický, jsoucí 

bez míchy; jsoucí bez kostní dřeně
almygldalla noun, plural amygdala, 

krční mandle, mandle
almygldalline adj tonzilární
almygldalloid adj mandlový
amlyllalcelous adj škrobnatý, škrobovi-

tý, škrobový
amlyllase noun amylasa, enzym štěpící 

škroby (polysacharidy)  � alpha-~ noun 
ptyalin, enzym obsažený ve slinách

amlyllaslulria noun amylasurie, nadměr-
né množství amylázy v moči

amlyllolcelllullose noun amylosa
amlyllolgen noun amylosa
amlyllolgenlelsis noun amylogeneze, 

produkce škrobů v organismu
amlyllolgenlic adj škrobotvorný
amlylloid amyloid; amyloidní, škro-

bovitý

amlylloildolsis noun amyloidóza, mi-
mobuněčné ukládání amyloidu v růz-
ných orgánech; amyloidní degenerace

amlyllollylsis noun amylolýza, rozklad 
škrobu, přeměna škrobů na cukry

amlyllolpecltin noun amylopektin
amlyllolpecltilnolsis noun amylopektinó-

za, Andersenova choroba
amlyllolplasltic adj škrobotvorný
amlyllose noun amylosa
amlyllolsis noun amyloidóza, mimobu-

něčné ukládání amyloidu v různých 
orgánech; amyloidní degenerace

amlyllum noun škrob
almylolplalsia noun amyoplazie, nedo-

statečné tvoření svalové tkáně
almylolstalsia noun svalový třes
almyloslthelnia noun chorobná slabost 

svalů; chorobná unavenost svalů; 
myastenie

almyloltaxlia noun amyotaxie, ztráta 
kontroly volných svalových pohybů

almyloltolnia noun amyotonie, atonie 
svalů, chabost svalů

almylotlrolphy noun amyotrofi e, svalová 
atrofi e

anlalbollic adj anabolikum; anabolický
alnablollism noun anabolismus, při-

způsobení se, vytváření látek tělu 
vlastních

anlalcholrelsis noun anachoréza, při-
tažlivost některých mikroorganismů 
k určitým místním poraněním

anlalcidlilty noun anacidita, nepřítomnost 
solné kyseliny � gastric ~ achlorhy-
drie, nepřítomnost/ nedostatek kyseli-
ny chlorovodíkové v žaludeční šťávě

anlalclitlic adj anaklitický
anlalculsis noun anakusie
anlaldidlylmus noun anadidymus
alnaelmia noun anémie, chudokrevnost
anlaerlobe noun anaerob, anaerobní 

organismus
anlaerlolbic adj anaerobní
an laer lo lbi lo lsis noun anaerobióza, 

schopnost žít bez kyslíku
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anlaerlolbilotlic adj anaerob
anlalgen noun aktivní stadium v cyklu 

růstu vlasů
anlaglolcyltic adj zpomalující růst buněk
anlalkulsis noun anakuzie, úplná hlu-

chota
alnal adj anální
anlallbulmilnelmia noun analbuminemie
anlallepltic analeptikum, léky povzbu-

zující CNS; analeptický
anlallgelsia noun snížená vnímavost pro 

bolest � caudal ~ injekce do sakrální 
oblasti (zejména v porodnictví)  � in-
fi ltration ~ injekce lokálně anestetic-
kého roztoku do tkáně � permeation 
~ povrchová anestézie (místní, lokál-
ní)  � surface ~ povrchová anestézie 
(místní, lokální) 

anlallgelsic analgetikum, lék tišící 
bolest bez ztráty vědomí; analgetický

anlallgetlic adj analgetický, látka uti-
šující bolest

anlallgia noun období bez bolesti
anlallgic adj bezbolestný (bez bolesti) 
anlalllerlgic adj nealergický, nepřecit-

livělý
alnallylsis noun, plural analýza
anlallyte noun analyt, látka studovaná 

chemickou analýzou, analytický 
vzorek, dokazovaná/ stanovovaná 
látka/ složka

anlallytlic adj analytický
anlamlnelsis noun anamnéza, předcho-

robí, rozpomenutí �  foreign ~ cizí 
anamnéza

anlamlnesltic adj anamnestický
anlanlcasm noun obsesivně-kompulziv-

ní porucha
anlalphase noun anafáze, druhá fáze 

dělení buněčného jádra
anlalpholrelsis noun anaforéza, anodická 

elektroforéza
anlalphyllacltic adj anafylaktický, týka-

jící se anafylaxe
anlalphyllacltolgen noun anafylaktogen, 

látka způsobující anafylaxii

anlalphyllacltolgenlelsis noun anafylak-
togeneze, vyvolávání anafylaxe

anlalphyllacltolgenlic adj anafylakto-
genní

anlalphyllacltoid adj pseudoanafylak-
tický

anlalphyllaltoxlin noun anafylatoxin
anlalphyllaxlis noun anafylax(i) e (krajní 

citlivost tkáně na zavedení antigenu, 
přecitlivělost k cizorodým bílkovi-
nám)  � generalized ~ anafylaxe, ana-
fylaktická reakce, anafylaktický šok � 
systemic ~ anafylaxe, anafylaktická 
reakce, anafylaktický šok

anlalphylloltoxlin noun anafylatoxin
anlalplalsia noun anaplazie, nádorová 

novotvorba tkáně
anlalplasltic adj ve vztahu k anaplazii 

„nezralý“
anlarlthria noun anartrie
an la lsar lca noun povšechný edém, 

vodnatelnost
anlalstiglmatlic adj anastigmatický
alnasltolmose v anastomózovat (dva 

konce) ; provést anastomózu, napo-
jovat, spojovat (se) 

alnasltolmolsis noun, plural anasto-
móza, napojení, spojení dvou orgánů, 
spojení, spojka, spojující, týkající 
se anastomózy �  antiperistaltic ~ 
napojení střeva antiperistalticky � 
arteriovenous ~ spojení tepny a 
žíly �  bowel ~ enteroanastomóza, 
enterostomie, chirurgické spojení 
dvou částí střev � end-to-end ~ ana-
stomóza (spojení)  konec ke konci � 
end-to-side ~ anastomóza (spojení)  
konec ke straně � gastroduodenal ~ 
gastroduodenostomie, spojení žalud-
ku a dvanáctníku � gastroenteric ~ 
gastroenterostomie � gastrointestinal 
~ gastroenterostomie � gastrojejunal 
~ gastrojejunostomie, chirurgické 
spojení mezi žaludkem a lačníkem � 
intestinal ~ chirurgické spojení dvou 
částí střev � isoperistaltic ~ izope-
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ristaltická anastomóza, anastomóza 
ve směru peristaltiky � laterolateral 
~ spojení stranou ke straně � side-to-
end ~ anastomóza stranou ke konci 
� side-to-side ~ spojení stranou ke 
straně

alnasltolmotlic adj anastomotický
anlaltomlic adj anatomický
alnatlolmy noun, plural anatomie 
� microscopic ~ histologie; nauka 
o tkáních

anlaltoxlin noun anatoxin
anlaltrophlic adj vyživovací, týkající 

se výživy
anlcolnelal adj loketní
Anlcyllosltolma noun měchovci, druh 

parazitických červů
anlcyllolstolmilalsis noun hookworm 

disease, onemocnění způsobené 
měchovci

anldreilolma noun arhenoblastom
anldrelolblasltolma noun arhenoblastom
anldrolblasltolma noun androblastom, 

nádor vaječníku s maskulinizačním 
účinkem

an ldro lgen noun androgen, mužský 
pohlavní hormon

an ldro lgen le lsis noun androgenéza, 
androgeneze, vývoj jedince z va-
jíčka, obsahujícího pouze mužské 
chromozomy

anldrolgenlic adj androgenní
anldroglylnism noun mužský pseudoher-

mafroditizmus
anldroglylnous adj obojpohlavní, obo-

jaký
anldroid androidní, mužský, podobná 

muži
anldrollolgy noun andrologie, studium 

mužských chorob
anldrolma noun nádor vaječníku způso-

bující vývoj sekundárních mužských 
pohlavních znaků u žen

anldrolpholbia noun androfobie, chorob-
ný strach z mužského pohlaví

anldroslterlone noun androsteron

anlellecltrotlolnus noun anelektrotonus
alnelmia noun anémie �  achrestic ~ 

achrestická anémie � acquired ~ dru-
hotná anémie, symptomatická anémie 
� acute posthemorrhagic ~ akutní 
hemoragická anémie � Addison’s ~ 
perniciózní anémie, zhoubná anémie 
�  Addison-Biermer ~ perniciózní 
anémie, zhoubná anémie � aplastic 
~ aplastická anémie � aregenerative 
~ aplastická anémie � autoimmune 
hemolytic ~ autoimunitní anémie 
�  Biermer’s ~ perniciózní anémie, 
zhoubná anémie � cameloid ~ elip-
tocytóza, zvětšení počtu eliptocytů 
v krvi � constitutional hemolytic ~ 
sférocytární anémie � crescent cell 
~ srpkovitá anémie, drepanocytó-
za, hemolytická anémie s nálezem 
srpkovitých buněk � drepanocytic 
~ srpkovitá anémie � elliptocytary 
~ eliptocytóza, zvětšení počtu elip-
tocytů v krvi �  familial splenic ~ 
Gaucherova choroba � globe cell ~ 
sférocytární anémie �  hemolytic ~ 
hemolytická anémie � hemolytic ~ 
of the newborn hemolytická anémie 
novorozenců vznikající tím, že Rh 
pozitivní krev plodu senzibilizuje 
matku, která je Rh negativní � hemor-
rhagic ~ akutní hemoragická anémie, 
posthemoragická anémie � Herrick’s 
~ srpkovitá anémie � hypochromic 
~ hypochromní anémie � hypoferric 
~ anémie z nedostatku železa � iron 
deficiency ~ anémie z nedostatku 
železa � macrocytic ~ makrocytární 
anémie �  malignant ~ perniciózní 
anémie, zhoubná anémie �  mega-
loblastic ~ megaloblastická anémie 
� pernicious ~ perniciózní anémie, 
zhoubná anémie � posthemorrhagic 
~ posthemoragická anémie � primary 
~ primární anémie �  secondary ~ 
druhotná anémie, symptomatická 
anémie � sickle cell ~ sickle-cell ané-
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mie, srpkovitá anémie, srpkovitá chu-
dokrevnost � sideropenic ~ anémie 
z nedostatku železa � spherocytic ~ 
sférocytární anémie

alnelmic adj anemický, chudokrevný
anlelmolpholbia noun chorobný strach 

z průvanu
anlenlcelphallic adj anencefalitický, 

bez mozku
anlenlcephlallous adj anencefalitický, 

bez mozku
anlenlcephlally noun anencefalie, bez 

mozku
anlelrythlrolplalsia noun absence čer-

vených krvinek v kostní dřeni, ane-
rytroplazie

anlelrythlrolpoilelsis noun anerytropoé-
za, nedostatečná produkce červených 
krvinek kostní dření

anleslthelsia noun anestézie, narkóza, 
znecitlivění � axillary ~ zablokování 
brachiálního plexu injekcí s anes-
tetiky � block ~ kmenová anestézie 
�  caudal ~ kaudální anestézie � 
conduction ~ kmenová anestézie 
�  endotracheal ~ endotracheální 
anestézie � epidural ~ epidurální an-
estézie � general ~ celková narkóza; 
hluboká narkóza, celkové znecitlivění 
� infi ltration ~ infi ltrativní anestézie 
� inhalation ~ inhalační anestézie � 
insufflation ~ inhalation �  local ~ 
lokální anestézie, místní anestézie � 
lumbar ~ lumbální anestézie � nerve 
block ~ blokáda nervů; gangliová 
blokáda; nervová blokáda, svodná 
anestézie, lokální anestézie, místní 
anestézie � paravertebral ~ paraver-
tebrální anestézie � peridural ~ peri-
durální anestézie, epidurální anestézie 
� permeation ~ povrchová anestézie 
�  refrigeration ~ lokální anestézie 
podchlazením �  regional ~ místní 
anestézie, okrsková anestézie � sacral 
~ injekce do sakrální oblasti (zejména 
v porodnictví) , sakrální anestézie � 

spinal ~ míšní anestézie � surface ~ 
povrchová anestézie (místní, lokální) 

anleslthelsilollolgist noun anesteziolog
anleslthelsilollolgy noun anesteziologie
anleslthetlic anestetikum, látka způso-

bující znecitlivění; necitlivý � gen-
eral ~ narkotikum � topic ~ lokální 
anestetikum

anlesltheltist noun anesteziolog
anlesltheltize v anestetizovat, dát nar-

kózu, znecitlivět
an leu lrysm noun aneuryzma, míst-

ní abnormální rozšíření krevních 
cév, zvláště arterií, výduť �  aortic 
~ aneuryzma aorty, výduť srdečnice 
�  arteriovenous ~ arteriovenózní 
aneuryzma �  dissecting ~ diseku-
jící aneuryzma �  false ~ nepravé 
aneuryzma �  spurious ~ nepravé 
aneuryzma � true ~ pravé aneuryzma 
� ventricular ~ lokalizovaná dilatace 
části srdeční komory

an leu lrys lmal adj aneuryzmatický 
(céva) , podobající se výduti, týkající 
se výdutě

anleulryslmecltolmy noun aneuryzmek-
tomie, chirurgické odstranění výdutě, 
resekce výdutě

anleulryslmorlrhalphy noun aneuryzmo-
rafi e, náprava aneuryzmatu sešitím 
cévních stěn

anleulryslmotlolmy noun aneuryzmoto-
mie, řez rozšířenou cévou

angi- angi-
an lgi lal lgia noun angialgie, bolest 

v krevní cévě
anlgilecltalsia noun angiektázie, rozší-

ření krevních nebo lymfatických cév
anlgilecltalsis noun angiektázie, rozší-

ření krevních nebo lymfatických cév
anlgilecltolmy noun angiektomie, vynětí 

cévy
anlgililtis noun angiitida, zánět cévy, 

zánět krevní nebo lymfatické cévy
anlgilna noun angína (obecně silná svíra-

vá bolest)  � abdominal ~ abdominální 
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angina; prudká bolest v břiše po jídle 
způsobená stenózou mezentrické ar-
terie � ~ cruris chromota; kulhání; 
napadat na nohu � ~ pectoris srdeční 
angína � benign croupous ~ angína 
herpetická, vyvolaná virem herpes 
simplex, vyznačující se puchýřky 
na měkkém patře a stěně hltanu � 
Bretonneau’s ~ diftérie �  exuda-
tive ~ hrtanový krup � intestinal ~ 
břišní angína, (chronická)  viscerální 
ischémie �  lacunar ~ tonzilitida � 
Ludwig’s ~ Ludwigova angína � 
monocytic ~ monocytární angina 
�  Plaut’s ~ Plautova-Vincentova 
angína, bolestivé zvředovatění sliz-
nice ústní a hltanu �  Schultz’s ~ 
agranulocytóza, zvýšené vyplavení 
agranulocytů do krevního řečiště � 
Vincent’s ~ Plautova-Vincentova an-
gína, bolestivé zvředovatění sliznice 
ústní a hltanu

anlgilnose adj anginózní
anlgilnous adj anginózní
angio- angio-
anlgilolblast noun angioblast
anlgilolblasltolma noun angioblastom, 

zhoubný cévní nádor
anlgilolcarldiloglralphy noun angiokar-

diografi e
anlgilolcarldiloplalthy noun angiokardi-

opatie, onemocnění srdce a srdečních 
cév

anlgilolcarldiltis noun angiokarditida, 
zánět srdce a velkých tepen

anlgilolcholliltis noun cholangiolitida, 
cholangitida, zánět žlučových cest

anlgilolcyst noun angiocysta, krevní 
ostrůvek

anlgilolderlmaltiltis noun angiodermati-
tida, zánět kožních cév

anlgiloldynlia noun angialgie, bolest 
v krevní cévě

anlgiloleldelma noun angioedém, angi-
oneurotický edém, Quinckeův edém

an lgi lo lgen le lsis noun angiogeneze, 

tvorba nových cév
anlgilolgenlic adj angiogenetic
anlgilolglilolmaltolsis noun angioglio-

matóza
anlgilolgram noun arteriogram, RTG sní-

mek cév s použitím kontrastní látky
anlgiloglralphy noun angiografi e, RTG 

znázornění cév po podání kontrastní 
látky

anlgilolhylallilnolsis noun hyalinní dege-
nerace svaloviny cév

anlgilolkerlaltolma noun angiokeratom, 
zrohovatělý nádor podobný bradavi-
cím (zejména na prstech)  obsahující 
četné cévy

an lgi lo lleu lci ltis noun lymfangitida, 
zánět lymfatických cév

an lgi lo llith noun angiolit, kamének 
v krevní cévě

anlgilollolgy noun angiologie, nauka 
o krevních a lymfatických cévách

anlgilollymlphiltis noun lymfangitida, 
zánět lymfatických cév

anlgilolma noun, plural an-
giom, nezhoubný nádor krevních 
nebo lymfatických cév, nezhoubný 
nádor z cév �  capillary ~ benigní 
tumor vytvořený z kapilár � cavern-
ous ~ kavernom, kavernózní angiom 
� spider ~ naevus araneus

anlgilolmaltolsis noun angiomatóza, 
výskyt mnoha angiomů na kůži

anlgilolmeglally noun angiomegalie, 
rozšíření krevních cév, zejména 
v očním víčku

anlgilolmylolma noun angiomyom, ne-
zhoubný nádor ze svaloviny cév

anlgilolmyloplalthy noun angiomyopatie, 
onemocnění krevních cév ovlivňující 
svalový systém

anlgilolnelcrolsis noun angionekróza, 
odumírání krevních cév, nekrotická 
tkáň v cévách

anlgilolneulrecltolmy noun angioneure-
ktomie, vynětí cévy a nervu

anlgilolneulrolsis noun angioneuróza, 
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vazoneuróza
anlgilolneulrotlic adj angioneurotický
anlgilolneulrotlolmy noun angioneuroto-

mie, operace k oddělení nervů a cév
anlgilolpalrallylsis noun angioparalýza, 

cévní paralýza, oslabení účinků va-
zomotorických nervů

anlgilolpalrelsis noun angioparalýza, 
cévní paralýza, oslabení účinků va-
zomotorických nervů

anlgiloplalthy noun angiopatie, cévní 
onemocnění, onemocnění cévního 
systému

anlgilolplaslty noun angioplastika, cévní 
plastika

anlgilolpoilelsis noun angiopoéza, proces 
tvoření cév

anlgilolpoiletlic adj tvořící cévy
anlgilorlrhalphy noun angiorafi e, sešití 

krevních cév
anlgilolsarlcolma noun angiosarkom, 

angioplastický sarkom, maligní nádor 
vycházející z cév

anlgilolsclelrolsis noun angioskleróza, 
kornatění cév

anlgilolsclelrotlic adj angiosklerotický
anlgilolscope noun angioskop, mikro-

skop pro studium kapilár
anlgiloslcolpy noun angioskopie, mikro-

skopické vyšetřování cév
anlgilolspasm noun angiospasmus, cév-

ní křeč, vasospasm
anlgilolstelnolsis noun angiostenóza, 

zúžení krevní cévy
anlgiloltenlsin noun angiotensin, an-

giotenzin
anlgiloltenlsilnase noun angiotenzináza
anlgiloltenlsinlolgen noun angiotenzi-

nogen
anlgilotlolmy noun angiotomie, protětí 

krevní cévy
anlgiloltrophlic adj angiotrofní, týkající 

se výživy krevních a lymfatických cév
anlgiltis noun vaskulitida, zánět cévy
anlgle noun úhel; zahnout (do úhlu)  � ~ 

of chamber komorový úhel � ~ of jaw 

úhel (oblouk)  dolní čelisti � ~ of man-
dible úhel (oblouk)  dolní čelisti � ~ 
of strabismus úhel šilhání � costal ~ 
obloukovité ohnutí žebra � duodeno-
jejunal ~ ohbí mezi dvanáctníkem a 
lačníkem � fi ltration ~ komorový úhel 
� gonial ~ úhel (oblouk)  dolní čelisti 
� infrasternal ~ úhel mezi pravým a 
levým žeberním obloukem � iridocor-
neal ~ komorový úhel � mandibular ~ 
úhel (oblouk)  dolní čelisti � Pirogoff 
’s ~ úhel v soutoku podklíčkové žíly 
a vnitřní jugulární žíly �  pubic ~ 
ostrý úhel na mužské pánvi tvořený 
kostí stydkou � squint ~ úhel šilhání 
� subcostal ~ úhel mezi pravým a 
levým žeberním obloukem �  sub-
maxillary ~ úhel (oblouk)  dolní čelisti 
� subpubic ~ ostrý úhel na mužské 
pánvi tvořený kostí stydkou � sub-
sternal ~ úhel mezi pravým a levým 
žeberním obloukem � venous ~ úhel 
v soutoku podklíčkové žíly a vnitřní 
jugulární žíly

anlgor noun strach
anlhildrolsis noun anhydróza, snížené 

vylučování potu
anlhildrotlic adj anhidrotický
anlhyldrase noun dehydratasa �  car-

bonic ~ karbonátdehydratasa, kar-
bonanhydrasa

anlhyldraltion noun dehydratace
anlhyldrelmia noun anhydrémie
anlhyldride noun anhydrid
anlhyldrous adj bezvodý, neobsahující 

vodu
anliclterlic adj neikterický, bez žlouten-

ky, nezežloutlý
anlildrolsis noun anhidrosis
anlildrotlic adj anhidrotický
anlilline noun anilin
alnillinlgus noun cunnilingus, orální 

stimulace konečníku
anlilma noun anima
anlilmal živočich, zvíře; živočišný, 

zvířecí
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anlilon noun aniont, záporný/ negativní 
ion

anlilonlic adj aniontový
anlilridlia noun aniridie, chybění oční 

duhovky, nevyvinutí duhovky
anlilsalkilalsis noun gastrointestinální 

infekce
anlisleilkolnia noun aniseikonie, anize-

ikonie, porucha vidění, kdy se různí 
tvar a velikost objektu v obou očích

anlilsolchrolmia noun anizochromie
anlilsolcolria noun anizokorie, nestejně 

velké oční zornice
anlilsolcyltolsis noun anizocytóza, ab-

normální červené krvinky nepravi-
delných tvarů a velikosti

anlilsolilcolnia noun aniseikonie
anlilsolmasltia noun anizomastie, různá 

velikost prsů
anlilsolmellia noun anizomelie, stav, 

kdy párované končetiny mají různou 
velikost

anlilsolmeltrolpia noun anizometropie, 
nestejnozrakost

anlilsolmeltroplic adj anizometropický, 
nestejnozraký

anlilsolpholria noun anizoforie
anlilsolpia noun anizopie, nestejná zra-

ková ostrost očí
anlilsoltonlic adj anizotonický, aniso-

tonický
anlkle noun kotník
anlkyllolblephlalron noun ankyloblefa-

ron, srůst očních víček
anlkyllolcheillia noun ankylocheilie, 

srůst horního a dolního rtu
anlkyllolcollpos noun neprůchodná po-

chva (bez otvoru) 
anlkyllolgloslsia noun ankyloglosie, nad-

měrně krátká uzdička, přirostlý jazyk
anlkyllolpoiletlic adj ankylopoetický, 

vyvolávající ztuhlost
anlkyllosling adj ankylopoetický, vyvo-

lávající ztuhlost
anlkyllolsis noun, plural ankylóza, 

kloubní ztuhlost � artifi cial ~ chirur-

gické znehybnění kloubu � bony ~ 
synostóza � true ~ synostóza

anlkyllolstolmilalsis noun ankylostomó-
za, onemocnění způsobené měchovci

anlkyllotlic adj ankylózní
anlkyllotlolmy noun ankylotomie
anlnullar adj kruhový, prstencový
an lnu llo lplas lty noun anuloplastika, 

rekonstrukční operace prstence mit-
rální chlopně

anlnullorlrhalphy noun anulorafi e, chi-
rurgické sešití krajů kýlní branky

anlnullus noun, plural prstenec 
� fi brous ~ vazivový prstenec obrat-
lové destičky

alnolcoclcyglelal adj anokokcygeální, 
týkající se řiti a kostrče

anloldal adj anodový
anlode noun anoda
anlodlic adj anodový
anloldonltia noun anodoncie, vrozené ne-

vyvinutí zubů � partial ~ hypodoncie
anloldyne anodynum, prostředek mír-

nící bolest
anloldynlia noun anodynie, bezbolestné 

stádium; ustupování bolesti � refrac-
tive ~ refrakční anomálie

alnomlallolscope noun anomaloskop, 
zařízení na určení rozsahu barvo-
sleposti

alnomlallous adj anomální
alnomlally noun anomálie, nepravidel-

nost � chromosome ~ chromozomál-
ní anomálie

alnolperlilnelal adj anoperineální, týka-
jící se řitě a hráze

Alnophlelles noun, plural ano-
feles, komár rodu Anopheles

anlolpholria noun hyperforie
anlophlthallmia noun anoftalmie, vroze-

né nevyvinutí oka (očí) 
alnolplaslty noun anoplastika, plastika 

konečníku, plastika řitě
Anlolplulra plural šířený vší
anlorlchia noun anorchie, vrozené nevy-

vinutí varlete
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anlorlchism noun anorchie, vrozené 
nevyvinutí varlete

alnolrecltal adj anorektální, týkající se 
řitě a konečníku

anlolrecltic adj anorektikum
alnolrecltum noun anorektum, řiť i ko-

nečník jako celek
anlolretlic adj anoretikum; látka snižu-

jící chuť k jídlu
anlolrexlia noun anorexie, chorobné 

nechutenství � ~ nervosa anorexia 
nervóza, mentální anorexie

anlolrexlic adj anorektický
anlolrexlilgenlic anoretikum; látka sni-

žující chuť k jídlu; anorektický
an lor lgas lmy noun anorgasmie, ne-

schopnost dosáhnout orgasmu během 
sexuálního styku

an lor ltho lpia noun porucha vidění, 
šilhavost

alnoslcolpy noun proktoskopie, rekto-
skopie

anloslmia noun anosmie, ztráta čichu
anloslmic adj anosmický, týkající se 

anosmie, týkající se ztráty čichu
anlosltelolplalsia noun anosteoplazie, 

defekt v růstu kosti
anloltia noun anocie, anotie, vrozené 

chybění boltců ušních, vrozené chy-
bění uší

anlolvarlia noun anovarizmus, vrozené 
nevyvinutí vaječníků

alnolveslilcal adj týkající se konečníku 
a močového měchýře

anlovlullaltolry adj anovulační
anloxlelmia noun anoxemie, nedostatek 

kyslíku v krvi
anloxlia noun anoxie, bez kyslíku � stag-

nant ~ ischemická hypoxie
anloxlic adj anoxický, anaerobní, bez 

přístupu vzduchu
anlsa noun, plural smyčka, klička, 

ouško � ~ subclavia smyčka nervo-
vých vláken kolem podklíčkové tepny 
� cervical ~ nervová smyčka tvořená 
z nervů cervikálního plexu

antlaclid antacidum, lék neutralizující 
kyseliny (v žaludku) 

anltaglolnism noun antagonismus, pro-
tilehlost, opačné působení

anltaglolnist noun antagonista, působící 
proti (opak agonist)  � competitive ~ 
antimetabolit

anltaglolnisltic adj antagonický, pro-
tisměrný

antlallgelsic noun, adj �antalgic anal-
getikum; analgetický, chránící před 
bolestí

antlallgic analgetikum; analgetický, 
chránící před bolestí

antlasthlmatlic antiastmatikum; anti-
astmatický

anltelbralchilal adj předloketní
anltelbralchilum noun předloktí
anltelcarldilum noun část hrudi obklopu-

jící srdce, precordium
anltelceldent předchůdce, prekurzor; 

předchozí � plasma thromboplastin 
~ plazmatický tromboplastinový 
prekurzor

anltelfl exlion noun abnormální sklonění 
horní části orgánu dopředu � ~ of the 
uterus lomení dlouhé osy (dělohy)  
dopředu

anltelgrade adj anterográdní
anltelnaltal adj prenatální, prenatální, 

prenatální
anltelpolsiltion noun posunutí nějakého 

orgánu dopředu
antlerlgic adj antagonický, protichůdný 

(názor) , protisměrný
anltelrilor adj na břišní straně, přední
anlterloldorlsal adj anterodorzální, rovi-

na promítnutá odpředu dozadu
anlterlolexlterlnal adj anterolaterální, 

týkající se pozice vpředu a na straně
anlterlolgrade adj anterográdní
an lter lo llat ler lal adj anterolaterální, 

týkající se pozice vpředu a na straně
anlterlolmeldilan adj anteromediální
anlterlolposltelrilor adj anteroposterior-

ní, předozadní
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anlterlolsulpelrilor adj anterosuperirní, 
umístěný před a nahoře

anlterlolvenltral adj anteroventrální, 
ležící vpředu na břišní straně

anltelverlsion noun anteverze
antlhellix noun anthelix, protilištka
antlhellminlthic adj anthelmintický, 

proti červům
antlhellminltic anthelmintikum, pří-

pravek proti střevním parazitům; 
hlístopudný

antlhemlorlrhaglic adj hemostatický
anlthralcolnelcrolsis noun antrakonek-

róza, degenerace tkáně na suchou 
tmavou hmotu

anlthralcolsillilcolsis noun antrakosi-
likóza

anlthralcolsis noun antrakóza, zaprášení 
plic uhelným prachem � pulmonary 
~ antrakóza, zaprášení plic uhelným 
prachem

anlthrax noun sněť slezinná � cutane-
ous ~ kožní antrax � gastrointestinal 
~ střevní forma antraxu � intestinal ~ 
střevní antrax � pulmonary ~ plicní 
antrax

anlthrolpolpholbia noun antropofobie, 
strach z lidí

anti- anti-
anltilaclid noun, adj �antacid antacid, 

antacidum; antacidní
anltiladlrelnerlgic adj antiadrenergický, 

adrenolytický, sympatikolytický, 
potlačující dráždění sympatických 
nervů

anltilalllerlgic antialergický, antialer-
gikum

anltilalmelbic amébicidní
anltilanlalphyllaxlis noun antianafylaxe
anltilalnelmic antianemický, antiane-

mikum
anltilanltiltoxlin noun antitoxin
anltilanxlious adj anxiolytický, tišící 

úzkostné stavy
anltilasthlmatlic antiastmatikum
anltilbacltelrilal antibakteriální; látka 

ničící bakterie
anltilbilolgram noun antibiogram
anltilbilolsis noun antibióza (opak sym-

bióza) 
anltilbilotlic antibiotický; antibiotikum
anltilbodly noun, plural protilátky 
� agglutinating ~ aglutinační proti-
látka � autologous ~ autoprotilátka, 
autologní protilátka � complement-
fi xing ~ komplementfi xační protilátka 
� complete ~ kompletní protilátka � 
incomplete ~ nekompletní protilát-
ka �  monoclonal ~ monoklonální 
antičástice/ protilátka �  saline ~ 
aglutinační protilátka

anltilcanlcer adj protirakovinný, proti-
nádorový, kancerostatický

anltilcarlcinlolgen noun antikarcinogen
anltilcarlcinlolgenlic adj antikarcino-

genní
anltilcarlilolgenlic adj protikazový
anltilcarlilous adj protikazový
anltilchollinlerlgic adj anticholinergický
anltilchollinleslterlase noun anticholi-

nesteráza
anltilcolaglullant antikoagulační pro-

středek, látka snižující srážení krve
anltilcomlplelment noun antikomple-

ment
anltilconlcepltive adj antikoncepční
anltilconlciplilens noun antikoncepční 

prostředek
anltilconlvullsant adj antikonvulzivní, 

protikřečový
anltilconlvullsive adj protikřečový
anltildelpreslsant adj antidepresivní, 

prostředek proti depresím
anltildilalbetlic adj antidiabetikum
anltildilarlrhelic adj antidiarotikum
anltildilulretlic antidiuretikum, prostře-

dek proti diuréze
anltildotlal adj antitoxický, působící 

jako protijed
anltildote protijed, protilátka
anltildromlic adj antidromní
anltilelmetlic látka potlačující zvracení
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anltileplillepltic adj látka s protiepilep-
tickým účinkem

anltilfelbrile adj proti horečce, snižující 
horečku

anltilfi lbrilnollylsin noun antiplazmin
anltilfunlgal fungicidní, protiplísňový, 

protihoubový
anltilgen noun antigen, látka stimulu-

jící tvoření protilátek �  Australia 
~ australský antigen �  capsular ~ 
kapsulární antigen �  complete ~ 
plnohodnotný antigen � fl agellar ~ 
bičíkový antigen � H ~ bičíkový an-
tigen � K ~ kapsulární antigen � O ~ 
somatický antigen � partial ~ hapten, 
malá organická molekula vázající se 
na protilátku � somatic ~ somatický 
antigen � surface ~ povrchový anti-
gen � tumor ~ neoantigen, termín pro 
různé tumorové antigeny � histocom-
patibility ~s antigeny histokompatibi-
lity � human leukocyte ~s antigeny 
histokompatibility � transplantation 
~s antigeny histokompatibility

anltilgenlic adj antigenní
anltilgelniclilty noun antigenita, anti-

gennost
anltilgloblullin noun antiglobulin
anltilhellminltic adj viz anthelmintic
anltilhelmollyltic adj antihemolytický
anltilhelmolphillic adj antihemofi lní
anltilhemlorlrhaglic antihemoragikum; 

antihemoragický
anltilhildrotlic adj antihidrotický, proti 

pocení
anltilhisltalmine noun antihistaminikum, 

protihistaminový prostředek
anltilhisltalminlic antihistaminikum, 

lék potlačující uvolňování histaminu
anltilhorlmone noun antihormon
anltilhylallulronlildase noun antihyalu-

ronidáza
anltilhylperltenlsive adj antihypertenz(í-

v) ní, lék snižující krevní tlak
anti-icteric adj protižloutenkový
anti-infl ammatory protizánětlivý

anltilkeltolgenlic adj antiketogenní
anltilkilnase noun antikináza
anltilleplrotlic antileprotikum, lék proti 

malomocenství; antileprotický
anltilmallarlilal antimalarický
anltilmeltablollite noun antimetabolit
anltilmilcrolbilal antimikrobiální
anltilmiltotlic antimitotikum; antimi-

totický
anltilmolny noun antimon 
anltilmultalgen noun antimutagen
anltilmylcotlic adj antimykózní, antimy-

kotický, houbomorný; protiplísňový 
prostředek

anltilnelolplasltic antineoplastický
anltilneulrallgic adj antineuralgický, 

působící proti neuralgické bolesti
anltilnulclelar adj protinukleární, proti 

používání jaderné energie
anltilovlullaltolry adj brzdící ovulaci; 

zabraňující ovulaci
anltiloxlildant noun antioxidant, inhibitor 

oxidace, antioxidační prostředek/ 
přísada

anltilparlalsitlic antiparazitikum; pro-
ticizopasný

anltilperlspilrant prostředek proti pocení
anltilphaglolcytlic adj antifagocytární, 

antifagocytózní
anltilphlolgisltic antifl ogistikum, látka 

s protizánětlivým účinkem
anltilplaslmin noun antiplazmin
anltilplasltic antiplastikum, látka zabra-

ňující procesu hojení
anltilport noun antiport
anltilprulritlic adj antipruriginózum
anltilpsylchotlic adj antipsychotický
anltilpylolgenlic adj látka zabraňující 

hnisání, protihnisavý
anltilpylrelsis noun antipyréza
anltilpylretlic antipyretický; antipyreti-

kum, prostředek proti horečce
anltilpylrotlic antipyrotikum, prostře-

dek/ mast na spáleniny
anltilralchitlic adj protirachitický
anltilrheulmatlic adj antirevmatický
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anltilseplsis noun antisepse
anltilsepltic adj protihnilobný, bránící 

hnilobě
anltilselrum noun antiserum
an lti lspas lmod lic adj protikřečový 

(prostředek) 
anltilspasltic adj viz antispasmodic
anltilsuldorliflic adj antihidrotický, proti 

pocení
anltilsymlpalthetlic adj potlačující dráž-

dění sympatických nervů, sympati-
kolytický

anltilsyphlillitlic adj antisyfilistický, 
antisyfi tický

anltiltherlmic adj antipyretický
anltilthromlbin noun antitrombin
antithrombin I fi brin
anltilthromlbotlic antitrombotikum; 

antitrombotický
anltilthylroid adj antityreoidální
anltiltoxlic adj antitoxický
anltiltoxlin noun antitoxin, protijed
anltiltralgus noun antitragus, malý hrbo-

lek nad ušním boltcem
anltiltulberlcullotlic antituberkulotikum
anltiltuslsive adj prostředek proti kašli
anltiltylphoid adj protityfový
anltilvenlin noun protijed
anltilvenlomlous adj antitoxický
anltilvilral antivirový, antivirusový, 

protivirový (prostředek) 
anltilviltalmin noun antivitamin
anltilzylmotlic adj viz antizymic � facies 

~ znetvoření obličeje při malomo-
cenství

anltral adj antrální, předsíňový, týkající 
se dutiny či předsíně

anltrecltolmy noun antrektomie, chi-
rurgické odnětí dutiny, odstranění 
antrální stěny

anltriltis noun antritida, zánět antrální 
sliznice, zánět sliznice dutiny, zejmé-
na horní čelisti

anltrolbuclcal adj antrobukální, týkající 
se dutiny horní čelisti a tváří

anltrolcele noun antrokéla, exsudát v du-

tině, nahromadění tekutiny v dutině, 
zejména v horní čelisti

anltrolduloldelnecltolmy noun antroduo-
denektomie, odnětí části předsíně 
vrátníku a dvanáctníku

anltrolnallgia noun antroalgie, bolest 
v dutině

anltrolnalsal adj antronazální, týkající 
se dutiny horní čelisti a nosu

anltrolpyllorlic adj antropylorický, týka-
jící se vrátníkové části žaludku

anltroslcolpy noun antroskopie
anltrosltolmy noun antrostomie, chi-

rurgické vyústění dutiny navenek, 
operační vyústění dutiny

anltrotlolmy noun antrotomie, chirurgic-
ké otevření dutiny

anltroltymlpanlic adj antrotympanický, 
týkající se antra mastoidea a dutiny 
bubínkové

anltroltymlpalniltis noun antrotympaniti-
da, chronický zánět bubínkové dutiny

anltrum noun, plural antrum, dutina, 
předsíň, sinus � ~ of Highmore čelist-
ní dutina, Highmorova dutina � ~ of 
Willis část žaludku těsně před vrátní-
kem � frontal ~ čelní dutina � gastric 
~ část žaludku těsně před vrátníkem 
� mastoid ~ antrum mastoideum � 
maxillary ~ čelistní dutina � pyloric 
~ část žaludku těsně před vrátníkem � 
tympanic ~ dutina bubínková

alnulclelar adj bezjaderný
anlullolplaslty noun anuloplastika, mit-

rální, rekonstrukční operace prstence 
chlopně

anlulrelsis noun anuréza, anurie, zástava 
vylučování moči

alnulria noun anuresis
alnulric adj anurický
alnus noun, plural konečník � 

artifi cial ~ anus praeternaturalis, umě-
le vytvořený vývod střeva navenek � 
imperforate ~ atretický anus � preter-
natural ~ anus praeternaturalis, uměle 
vytvořený vývod střeva navenek
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alnusliltis noun zánět řitě
anlvil noun kovadlinka
anxlilelty noun úzkost, starost
anxlilollytlic adj anxiolytický; tišící 

úzkostné stavy
anlyldrelmia noun anhydrémie
alorlta noun, plural aorta, sr-

dečnice � abdominal ~ břišní aorta 
�  ascending ~ ascendentní aorta, 
vzestupná aorta �  descending ~ 
descendentní aorta, sestupná aorta � 
thoracic ~ hrudní aorta

alorltallgia noun aortalgie, bolest aortál-
ního původu

alorltecltolmy noun aortektomie, vynětí 
části aorty

aorltic adj aortální, srdečnicový, te-
penný

alorltilcolrelnal adj aortikorenální, týka-
jící se aorty a ledvin

alorltiltis noun aortitida, zánět aorty � 
syphilitic ~ syfi litická aorta

alorltolgraphlic adj aortografi cký
alorltoglralphy noun aortografi e, rentgen 

aorty po aplikaci kontrastní látky 
(znázornění aorty rentgenem) 

alorltopltolsis noun aortoptóza, pokles-
nutí břišní aorty

alorltolrelnal adj aortikorenální, týkající 
se aorty a ledvin

alorltorlrhalphy noun aortorafi e, sešití 
aorty

alorltolsclelrolsis noun aortoskleróza, 
sklerotické změny v aortě

alorltolstelnolsis noun aortostenóza, 
zúžení tepny

alorltotlolmy noun aortotomie, řez aortou
aplalthetlic adj apatický, netečný
aplalthy noun apatie, netečnost, lho-

stejnost
aplaltite noun apatit 
alpelrilodlic adj neperiodický; nepra-

videlný
alperlilstallsis noun nedostatečná střevní 

peristaltika, nepřítomnost peristaltiky
alperliltive aperitivum, projímadlo, 

stimulant chuti; lehce projímavý, 
povzbuzující chuť k jídlu, projímavý

aplerlture noun apertura, otvor, ústí, 
vývod �  ~ of frontal sinus vývod 
dutiny čelní � ~ of glottis rima glotti-
dis, štěrbina hlasivková � ~ of larynx 
vchod hrtanu � inferior ~ of minor 
pelvis otvor; pánevní východ � infe-
rior pelvic ~ otvor; pánevní východ 
� pelvic ~ vchod pánevní � superior 
pelvic ~ otvor do pánve; pánevní 
vchod; vchod do pánve

alpex noun, plural hrot, 
vrchol, apex � ~ of bladder vrchol 
měchýře � ~ of heart hrot srdeční � 
~ of lung hrot plicní � ~ of patella 
distálně směřující hrot čéšky � ~ of 
sacrum kaudální zakončení křížové 
kosti, kde je připojena kost kostrční 
� ~ of tongue hrot jazyka

a lpha lgia noun afagie, neschopnost 
polykat

alphalkia noun afakie, oko bez čočky
alphalkic adj aphakial
alphallanlgia noun afalangie, vrozené 

chybění prstů na rukou nebo na nohou
alphalsia noun afazie, nemožnost mluvit 
� Broca’s ~ motorická afázie způso-
bená mozkovým poraněním � Wer-
nicke’s ~ logamnézie, neschopnost 
pochopit mluvená nebo napsaná slova

alphalsic adj afatický, afazický
alpherlelsis noun aferéza
alpholnia noun afonie, ztráta hlasu
alphonlic adj afonický
alphralsia noun němota
aphlroldilsia noun afrodizie, sexuální 

touha
aphlroldislilac adj afrodiziakum, látka 

zvyšující pohlavní pud
aphltha noun, plural afta
aphltholsis noun, plural - aftóza
aphlthous adj aftózní, napadený afty
alphyllaxlis noun afylaxe, ztráta tělesné 

obrany proti infekci
alpilcal adj apikální, vrcholový, hrotový, 
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v okolí hrotu
alpilcecltolmy noun amputace kořeno-

vého hrotu, apikektomie, resekce 
kořenového hrotu

alpilcolecltolmy noun apicectomy
alpilcollylsis noun apikolýza, chirurgické 

uvolnění plicního hrotu ze srůstů
alpilcotlolmy noun apikotomie, odstra-

nění hrotu zubního kořene
alpinlelallism noun symptomy vysky-

tující se po odnětí šišinky; chybění 
šišinky

alpiltuliltarlism noun apituitarizmus, 
chybění podvěsku mozkového

alplalsia noun aplazie, chybění orgánu, 
vrozené nevyvinutí

alplasltic adj neplastický
alpleulria noun apleurie, obvykle vroze-

né chybění žeber
aplnela noun apnoe, krátkodobé zasta-

vení dýchání
aplnelic adj apnoický
aplneulmaltolsis noun apneumatóza, 

nevzdušnost plic
aplneulmia noun apneumie, vrozené 

chybění plíce
aplolchrolmat noun apochromát
aplolchrolmatlic adj apochromatický
aplolcrine adj apokrinní, vyměšovací
aplolcrinliltis noun absces potní žlázy
aploldal adj beznohý, bez chodidel
aplolenlzyme noun apoenzym, apofer-

ment
alpollar adj apolární, bezpólový
alpolliplolproltein noun apolipoprotein
aplolneulrecltolmy noun aponeurekto-

mie, vynětí aponeurózy svalu
aplolneulrorlrhalphy noun aponeurora-

fi e, sešití aponeurózy
aplolneulrolsis noun, plural aponeu-

róza, plochá šlacha, šlachová blána � 
epicranial ~ plochá šlacha na temeni 
hlavy � lingual ~ vazivová ploténka 
v mediální rovině jazyka � plantar 
~ tuhá vazivová vrstva pod kůží 
chodidla

aplolneulrolsiltis noun aponeurozitida, 
zánět aponeurózy, zánět ploché šlachy

aplolneulrotlic adj aponeuritický, apo-
neurotický

aplolneulrotlolmy noun aponeurotomie, 
operační protětí šlachy, protětí apo-
neurózy

alpophlylsarly adj apofyzární
alpophlylsis noun, plural apofýza � 

cerebral ~ šišinka
alpophlylsiltis noun apofyzitida, zánět 

apofýzy �  calcaneal ~ apofyzitida 
patní kosti

aplolplecltic adj apoplektický
aplolplecltilform adj apoplektiformní, 

podobný mrtvici
aplolplexly noun apoplexia � cerebral ~ 

apoplexie, krvácení do mozku, moz-
ková mrtvice � heat ~ termoplegie, 
úžeh z tepla �  spinal ~ apoplexie 
spinální

aplolproltein noun apoprotein (viz též 
apolipoprotein) 

a lpos lthia noun vrozené nevyvinutí 
předkožky

aplpalratlus noun, plural ústro-
jí, orgán, aparát, zařízení � ciliary ~ 
řasnaté tělísko � digestive ~ trávicí 
ústrojí � genitourinary ~ urogenitální 
systém, genitourinární systém � Golgi 
~ aparát; Golgiho aparát; Golgiho 
přístroj � lacrimal ~ slzovodné ústrojí 
� respiratory ~ dýchací ústrojí � ves-
tibular ~ orgán rovnováhy; statické 
ústrojí, vestibulární aparát

aplparlent adj zřejmý, zjevný, zdánlivý
aplpearlance noun objevení se, vystou-

pení, vzhled
aplpendlage noun apendix, přívěsek � 

testicular ~ měchýřkovitý přívěsek 
při horním pólu varlete � vermiform 
~ apendix, červovitý přívěšek slepého 
střeva

aplpenldallgia noun apendalgie, bolest 
v oblasti slepého střeva

aplpenldecltolmy noun apendektomie, 
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excize červovitého přívěsku, vynětí 
červovitého přívěsku

aplpenldilcecltolmy noun apendektomie, 
excize červovitého přívěsku, vynětí 
červovitého přívěsku

aplpenldilciltis noun apendicitida, zánět 
červovitého přívěsku, zánět červu � 
acute ~ akutní apendicitida � chronic 
~ chronický zánět apendixu, vleklá 
apendicitida, vleklý zánět apendixu 
�  para-~ noun perityflitida, zánět 
pobřišnice slepého střeva �  perfo-
rated ~ perforovaná apendicitida � 
phlegmonous ~ fl egmonózní zánět 
apendixu � purulent ~ hnisavý zánět 
apendixu �  suppurative ~ hnisavý 
zánět apendixu

aplpenldilcolcele noun apendikokéla, 
výhřez červovitého přívěsku

aplpenldilcollylsis noun apendikolýza, 
rozrušení srůstů s červovitým pří-
věskem po odstranění červovitého 
přívěšku

aplpenldilcoplalthy noun apendikopatie, 
onemocnění slepého střeva

aplpenldilcosltolmy noun apendikosto-
mie, vyvedení střeva (tenkého)  přes 
červ navenek

aplpenldiclullar adj apendikulární, pří-
věskový, týkající se apendixu

aplpenldix noun, plural 
apendix, červovitý přívěšek � cecal 
~ apendix, červovitý přívěšek slepého 
střeva � ensiform ~ mečovitý výbě-
žek � vermiform ~ apendix, červovitý 
přívěšek slepého střeva � xiphoid ~ 
dolní část hrudní kosti � xiphoid ~ 
mečovitý výběžek

aplpeltite noun chuť na něco
aplplalnomlelter noun aplanační tono-

metr
aplplilcaltion noun aplikace, (po) užití, 

nanášení, přiložení (obvazu) , podá-
vání (léku) 

aplply v aplikovat, (po) užít, přiložit 
(obvaz) , nanést, podat (lék) 

aplprelhenlsive adj mající obavy
aplprelhenlsivelness noun schopnost 

chápání
alpraxlia noun apraxie, neschopnost vy-

konat zamýšlený pohyb, ačkoli není 
smyslové ani motorické poškození

alprocltia noun aprokcie, chybění ko-
nečníku

aplsellalphelsia noun apselafézie, ztráta 
dotekového vnímání

aplsilthylria noun apsityrie, neschopnost 
šeptat

apltiltude noun způsobilost, vhodnost, 
schopnost

apltylallia noun aptyalism, aptyalizmus, 
nedostatečná sekrece slin, zástava 
sekrece slin

alpudlolma noun nádor z APUD buněk
alpyleltous adj nehnisavý
alpyloglelnous adj nehnisavý, nepro-

dukující hnis
alpylous adj nehnisavý
alpylretlic adj nehorečnatý
alpylrexlia noun apyrexie, období choro-

by bez horečky
aq lue lduct noun aqueductus, kanál, 

mokovod � ~ of vestibule kanálek 
v kostěném labyrintu vnitřního ucha 
� cerebral ~ kanálek spojující 3. a 4. 
komoru mozkovou

alquelous obsahující vodu, vodní
alrablilnose noun gumový cukr
alrachlnelpholbia noun arachnofobie, 

chorobná obava z pavouků
Alrachlnilda plural druh pavouků, druh 

škorpionů
alrachlnidlism noun otrava od pavoučího 

kousnutí
arlachlniltis noun arachnitida, arach-

noiditis, zánět mozkové pleny pa-
vučnice

alrachlnoldacltylly noun arachnodakty-
lie, abnormálně dlouhé kosti rukou 
a nohou

alrachlnolgasltria noun caput medusae, 
cirzomfalos, varikózní žíla kolem 


