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Předmluva

Zkratky jsou součástí lékařské terminologie odedávna. Po mnoho generací zkratky tvořily 
mezi lékařskými pojmy jen poměrně úzký okruh, který byl ovšem vnímán s jistou váž-
ností – jejich ovládnutí bylo pro každého medika věcí profesní hrdosti. Základem tohoto 
zlatého fondu byly zkratky anatomické, k nim pak přistupovaly zkratky používané v pa-
tologii a na ně plynule navazovaly zkratky klinické. Většina zkratek používaných u nás až 
do začátku 20. století měla latinský základ, jen pomalu se k nim přidávaly zkratky němec-
ké a francouzské, pak i české, a od třicátých let také anglické. Teprve v druhé polovině 
20. století zkratek začalo prudce přibývat, přičemž naprostá většina „nových“ zkratek již 
pocházela z anglicky mluvících zemí. Záplava zkratek logicky znamenala ztrátu orientace, 
ale i pocit určité devalvace, zkratky začaly být vnímány jako něco obtěžujícího. Lékařské 
studium, na jehož začátku stojí anatomie a patologie nám umožňuje v haeckelovské zkrat-
ce během několika málo let prožít vývoj medicíny minulých generací a na přechodnou 
dobu vnímat ony klasické zkratky jako něco cenného. S despektem pak v dalších letech 
shlížíme na všechno nové.

I v prvních vydáních Praktického slovníku medicíny před více než 20 lety jsme se sna-
žili zdůrazňovat onen zlatý fond zkratek. Avšak další roky práce, které začátkem nového 
milénia vyústily ve vydání Velkého lékařského slovníku, nám umožnily pochopit mnoho-
vrstevnost zkratek, a tím i jejich skutečný význam. Kromě evidentní motivace ke zkra-
cování – šetříme čas či místo, eufemisticky nahrazujeme nehezká slova či zakrýváme 
nepříjemnou skutečnost – existuje ještě zcela odlišný důvod vytváření zkratek. Důvod 
charakteristický právě pro současnou etapu vývoje medicíny. 

Medicína za poslední dvě desetiletí urazila snad stejný kus cesty jako řekněme za před-
chozích padesát či sto let. V průběhu jediné generace se zásadně zlepšil život lidí s diabe-
tem či s bronchiálním astmatem, prognóza nemocných s ICHS i perspektiva párů se sníže-
nou fertilitou. Vedlejším produktem tohoto rozvoje je exaktní terminologie, která obvykle 
vyžaduje mnohaslovné pojmy – a právě ty se přes svou závažnost v záplavě ostatních slov 
ztrácí. Žijeme totiž obklopeni nadprodukcí textu, nikoli primárně zkratek. Naopak právě 
zkratka vytvoří ze skupiny slov uchopitelný pojem. Zkratka má šanci být viděna a zapa-
matována, je jakýmsi viditelným obalem. 

Slovník lékařských zkratek, který nyní po několikaleté práci dokončujeme, obsahuje 
přes 11 000 zkratek. Je přitom jasné, že ani toto číslo nezachycuje všechny zkratky, které 
medicína používá, a budeme laskavým čtenářům vděčni za každé upozornění, co ve slov-
níku chybí. Věříme však, že slovník bude i v této podobě profesionálům i laikům užitečnou 
příručkou umožňující lepší orientaci v současné medicíně.

Praha, listopad 2016	 JH,	MV,	MF



O slovníku

Výběr hesel Slovník lékařských zkratek vychází z řady poměrně rozdílných zdrojů. Zá-
klad tvoří zkratky z Velkého lékařského slovníku a především excerpce z několika set 
knih nakladatelství Maxdorf (i dalších českých nakladatelství), dále z českých odborných 
časopisů a prezentací přednášených na odborných sjezdech a kongresech.  Zohledněny 
byly i seznamy oficiálně doporučených zkratek řady nemocnic na území ČR. Za velmi 
významný zdroj pak považujeme velký počet zkratek získávaných přímo od lékařů, tedy 
zkratek většinou „neoficiálních“, ale dobře zavedených – takových, které jsou lékaři zvyk-
lí tradičně v dokumentaci i ve vzájemné komunikaci používat.

Doporučené a nedoporučené zkratky Podobně jako nemocnice či redakce časopisů tra-
dičně publikují seznamy doporučených zkratek (v jasné snaze o snížení rizika nejasnosti 
či nesrozumitelnosti textu), i my jsme v počátcích práce na Slovníku lékařských zkratek 
měli představu alespoň částečné kodifikace. Tomuto pokušení, které je s tvorbou slovníků 
obecně spojeno, jsme však museli z praktických důvodů odolat. Přestože u řady zkratek 
s více variantami asi lze (snad na základě intuice či frekvence výskytu) rozhodnout, která 
je „ta správná“, u jiných je to dáno oborem, v němž se pohybujeme, příslušností k určité 
generaci a někdy i regionem, ve kterém jsme studovali nebo kde pracujeme. Dali jsme si 
proto za cíl uvádět všechny varianty dané zkratky, které se používají běžně. Za nejdůleži-
tější považujeme, aby každý čtenář našel vysvětlení zkratky, se kterou se setká. Neuvádíme 
proto odkazy propojující či porovnávající jednotlivé pojmy ani hodnotící komentáře.

Řazení podhesel Podhesla jsou řazena podle abecedy, což někdy může opticky zdůraznit 
zkratku charakteristickou pro úzké téma oproti zkratce všeobecně používané. Abecední řa-
zení jsme však zvolili jako neutrální, neboť snaha o řazení podle frekvence či intuitivního 
vnímání významu naráží totéž, co bylo uvedeno výše.

Kapitalizace Malá a velká písmena jsou ponechávána podle převažujícího úzu. Je zřej-
mé, že většina zkratek obsahujících malá písmena se rovněž vyskytuje s plnou kapitaliza-
cí, masivní uvádění těchto dubletů by však vedlo k velké nepřehlednosti.

České a anglické zkratky Český pojem je obvykle uveden jako hlavní, v závorce pak 
následuje anglický text, který by měl pokud možno vysvětlit jednotlivá písmena v případě 
akronymu. Tam, kde neexistuje zavedený český pojem, je jako první uveden pojem ang-
lický a v závorce pak následuje české vysvětlení. Zkratky, které necháváme bez českého 
překladu, se vyskytují téměř výhradně v odborné literatuře (laik se s nimi prakticky nese-
tká), a to obvykle rovněž pouze v původním znění.



8

Přehled použitých redakčních zkratek

aj. a jiné
angl. anglický
apod.  a podobně
dř. dříve, dřívější
fr. francouzský
chem. chemický
it.  italský
lat. latinský
něm. německý

obv. obvyklý, obvykle
popř. popřípadě
pův. původní
resp.  respektive
šp. španělský
tj.  to je
vč. včetně
zkr. zkratka
zvl. zvláště



A
A – absorbance  adenin  alanin (též Ala)  
alergie  androgen  androstendion  Apgar 
 krevní skupina

a. – tepna (arteria)
a. h. – alternis horis (každé dvě hodiny)
a. j. – ante jentaculum (před snídaní)
a. m. – ante meridiem (dopoledne)  ante 
mortem (před smrtí)

a. p. – ante partum (před porodem)  ante 
prandium (před obědem)

a. popl. – arteria poplitea
a. rad. – arteria radialis
a. s. – akce srdeční
A/G kvocient – poměr albuminu ke globuli-
nům v lidské plasmě

A1-AT, A1AT – alfa 1-antitrypsin
A2C, A4C, A5C – v dvourozměrné echokar-
diografii používané zkratky pro apikální pro-
jekci se 2, 4 resp. 5 dutinami (tj. vč. aorty)

A2M – alfa-2-makroglobulin
aa – ana partes aequales, po stejných dílech 
(užívá se na receptu)  recesivní homozygot

Aa – heterozygot
A-a – alveolo-arteriální
AA – abirateron acetát  adjuvantní artritida 
(adjuvant induced arthritis – modelové one-
mocnění u potkanů)  akrylamid  akutní 
appendicitida  alergologická (alergická) 
anamnéza  amyloidóza typu A  anaplas-
tický astrocytom  Anderson-D’Alonzova 
klasifikace fraktur  anonymní alkoholici 
 antagonisté aldosterolu  antiandrogeny 
 antiarytmika  aplastická anemie  ara-
chidonová kyselina (arachidonic acid)  
atypický autismus  autoimunitní adrenali-
tida  dominantní homozygot  sekundární 
amyloidóza

AA IPI – věkově upravený mezinárodní 
prognostický index (age-adjusted inter natio-
nal prognostic index)

aa. – arterie, množné číslo (arteriae)
AAA – aneurysma břišní aorty (abdominal 
aortic aneurysm)  protilátky proti aktinu 
(anti-actin antibodies)

AAAAI – Americká akademie alergie, ast-
matu a imunologie (American Academy of 
Allergy, Asthma & Immunology)

AACAP – American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry

AACE – Americká asociace klinických endo-
krinologů (American Association of Clinical 
Endocrinologists)

AACT – Americká společnost klinické toxi-
kologie (American Association of Clinical 
Toxicology)  α1-antichymotrypsin

AAD – akutní aortální disekce  dostupná an-
tiarytmika (available antiarrhytmic drugs)  
tryskový nebulizátor (adaptive aerosol deli-
very device)

AADC – dekarboxyláza aromatických L-ami-
nokyselin (aromatic l-amino acid decar-
boxylase)

AADE – Americká asociace diabetických 
edukátorů (American Association of Diabe-
tes Educators)

AaDO2 – alveolo-arteriální diference kyslíku
aADTA – anatomický ventrální distální ti-
biální úhel (anatomical anterior distal tibial 
angle)

AAE – získaný angioedém (acquired angio-
edema)

AAEM – American Academy of Electro-
diagnostic Medicine (Americká akademie 
elektro diagnostické medicíny)  American 
Academy of Emergency Medicine (Americ-
ká akademie urgentní medicíny)

AAH – afunkční adenom hypofýzy  atypická 
alveolární hyperplazie

AAI – ankle arm index  jednodutinová síňo-
vá kardiostimulace
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aa-IPI – age-adjusted international prognos-
tic index

AAK – aniridie asociovaná s keratopatií
AAL – Active and Assisted Living (program 
zaměřený na podporu stárnoucí populace 
v samostatném životě)  Automated Anato-
mic Labeling atlas (digitální aplikace)

AAM – atikoantromastoidektomie
AAMI – věkem podmíněná porucha paměti 
(age-associated memory impairment)

AAN – Americká Asociace Neurologů, Ame-
rická akademie pro neurologii (American 
Academy of Neurology)

AANA – Severoamerická artroskopická aso-
ciace (Arthroscopy Association of North 
America)

AANEM – American Association of Neuro-
muscular & Electrodiagnostic Medicine (od-
borná společnost)

AANS – American Association of Neurologi-
cal Surgeons (odborná společnost)

AAOA – atlantoaxiální artróza (atlantoaxial 
osteoarthritis)

AAOS – American Academy of Orthopaedic 
Surgeons (odborná společnost)

AAP – accumulation-associated protein  
Americká asociace pro parodontologii 
 Americká pediatrická akademie (American 
Academy of Pediatrics)  atypické antipsy-
chotikum

AAPo – aneurysma arteria poplitea
AAR – antabus-alkoholová reakce  počet 
přídavných analgetických požadavků (addi-
tional analgesic requests)

AARP – American Association of Retired 
Person (asociace seniorů)

AAS – androgenní anabolické steroidy  atlan-
toaxiální subluxace  average artifact subtrac-
tion

AASLD – Americká asociace pro studium 
jaterních chorob (American Association for 
the Study of Liver Diseases)

AASM – Americká akademie spánkové me-
dicíny (American Academy of Sleep Medi-
cine)

AASRS – Adult ADHD Self-Report Scale 
(sebehodnotící škála pro dospělé s ADHD)

AAST – Americká traumatologická společ-
nost (American Association for the Surgery 
of Trauma)

AAT – alfa1-antitrypsin  atikoantrotomie
AATD – deficit (deficience) alfa-1 antitryp-
sinu

AAU – akutní přední uveitida (acute anterior 
uveitis)

AAV – adenoasociované viry  ANCA-asoci-
ované vaskulitidy

AAWR – anti-androgen withdrawal response
Ab – beta-amyloid (amyloid beta)  protilátka 
(antibody)

AB – abdukce  abortus  abusus lékový  
aktuální bikarbonát  akutní bolest  alfab-
lokátor  arteria basilaris  arteria brachialis 
 beta-amyloid (amyloid beta)  bronchiální 
astma (asthma bronchiale)  protilátka

AB im. – hrozící potrat (abortus imminens)
ab. – abdukce
ABA – Americká popáleninová společnost 
(American Burn Association)

ABAC – American Brain Attack Coalition 
(odborná společnost zaměřená na prevenci 
a léčbu cévních mozkových příhod)

ABAD – amyloid vázající alkoholdehydroge-
náza (amyloid-binding alcohol dehydrogena-
se)

ABBA – druh přístupu ke štítné žláze (axillo-
bilateral breast approach)

ABC – abakavir (abacavir)  aktivovaná 
B-buňka (activated B cell)  vazebná kapa-
cita protilátky (antibody binding capacity)  
argon beam koagulace (argon beam coagu-
lation)  ATP-vázající protein (ATP-binding 
cassette proteins)  klasická mnemotechnic-
ká pomůcka při kardipulmonální resuscitaci: 
A = airways (dýchací cesty) B = breathing 
(dýchání) C = circulation (krevní oběh)  
komplex avidin-biotin (avidin-biotin com-
plex)  trias prevence přenosu HIV: absti-
nence, věrnost, kondom (abstain, be faithful, 
condomise)

ABCC – amfotericin B cholesterylsulfát 
komplex (complex)

ABCD – albinismus, černý pramen vlasů, 
porucha migrace buněk, hluchota (albinism, 
black lock, cell migration disorder, deafness) 
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 koloidní disperze amfotericinu B (ampho-
tericin B colloidal dispersion)  rozšířený 
postup při kardiopulmonální resuscitaci (air-
ways, breathing, circulation, defibrillation) 
 soubor testů k vyšetřování poruch jazyko-
vých a komunikačních schopností (Arizona 
Battery for Communication Disorders in 
Dementia)

ABCG5 – ATB binding cassette protein G5
ABC-like – activated B-cell-like
ABCSG – Austrian Breast and Colorectal 
Can cer Study Group (rakouská společnost 
pro studium karcinomu prsu a  kolorektálního 
karcinomu)

abd. – abdominální, abdomen  abdukce, ab-
dukční

ABD – abdominální, abdomen  abdukce, 
abdukční  adynamická kostní choroba  
atypical brain development (atypický vývoj 
mozku)

ABE – adenoidní bazální epiteliom (adenoid 
basal epithelioma)  aktuální base excess 
(actual base excess)

AbESTT – Abciximab in Emergent Stroke 
Treatment Trial (název studie)

ABF – aortobifemorální
ABG – air-bone gap  arteriální krevní plyny 
 autologous bone graft

ABI – index kotník/paže, kotníkový tlakový 
index, poměr tlaku nad kotníkem a na paži 
(ankle-brachial index)

ABIL – amfotericin B aplikovaný v intralipi-
du

ABL – akutní bifenotypová leukemie  pro-
toonkogen kódující tyrosin-kinázu

ABLC – lipidový komplex amfotericinu B 
(amphotericin B lipid complex)

ABLIP – lipozomální amfotericin B
ABM – alveolární bazální membrána
ABMA – protilátky proti bazální membráně 
glomerulů a alveolů

aboral. – aborální
ABP – akutní bakteriální prostatitida  andro-
gen binding protein  angled blade plate  
arteriální krevní tlak (arterial blood pressure) 
 Asthma Bother Profile

ABPA – alergická bronchopulmonální asper-
gilóza

ABPAP – autotitrační přetlak v dýchacích 
cestách v režimu BPAP

ABPE – atypická benigní parciální epilepsie
ABPI – index kotníkových tlaků (ankle-bra-
chial pressure index)

ABPM – alergická bronchopulmonární 
mykóza  ambulantní monitorace krevního 
tlaku (ambulatory blood pressure monito-
ring)

ABR – acidobazická rovnováha  akustické 
kmenové evokované potenciály (auditory 
brainstem response)

Abs – protilátky (antibodies)
ABS – Antleyův-Bixlerův syndrom  syn-
drom amniových pruhů (amniotic band syn-
drome)

absGFR – absolutní rychlost glomerulární 
filtrace (absolute glomerular filtration rate)

ABSI – Abbreviated Burn Severity Index 
(zkrácený index závažnosti popálenin)

ABSIS – Autoimmune Bullous Skin Disorder 
Intensity Score (hodnotící skóre pro pemfi-
gus)

ABU – American Board of Urology (Americ-
ká urologická společnost)  asymptomatická 
bakteriurie

ABVD – chemoterapeutický režim (adriblas-
tin + bleomycin + vinblastin + dacarbazin)

ABW – adjusted body weight  aktuální těles-
ná hmotnost (actual body weight)

ABZ – albendazol
AC – abdominální obvod plodu (abdominal 
circumference)  adenokarcinom (adenocar-
cinoma)  adenylyl cykláza (adenylyl cycla-
se)  akromioklavikulární kloub (acromiocla-
vicularis)  aktivní (active)  aktivní celiakie 
 amniocentéza  antikoagulační (anticoa-
gulation)  atypický karcinoid (atypical car-
cinoid)  podpůrný ventilační režim (assist 
control)  přední cingulum (anterior cingu-
lum)  přední komisura (commisura anterior) 
 přední komora oka (anterior chamber)

AC dex. – arteria coronaria dextra
AC sin. – arteria coronaria sinistra
AC skl. – akromioklavikulární skloubení
ac. – acidum (kyselina)  akutní (acutus)
A/C – asistovaný/řízený (assist/control)
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AC-IOL – předněkomorová umělá nitrooční 
čočka (anterior chamber intraocular lens)

ACA – acetylsalicylová kyselina (acetylsa-
licylic acid)  acrodermatitis chronica atro-
phicans  adenokarcinom (adenocarcinoma) 
 Americká kardiologická společnost (Ame-
rican Cardiology Society)  aminocefalospo-
ranová kyselina (7-aminocephalosporanic 
acid)  anticentromerová autoprotilátka (an-
ti-centromere antibody)  antikardiolipinová 
protilátka (anti-cardiolipin antibodies)  ar-
teria cerebri anterior  protilátky proti kůře 
nadledvin (adrenal cortex antibodies)

AcAc – kyselina acetoctová (acetylacetonate)
ACAS – Asymptomatic Carotid Atheroscle-
rosis Study (název studie)

ACAT – acyl-CoA-cholesterolacyltransferá-
za

ACB–CABG – aortokoronární by-pass (aor-
tocoronary bypass – coronary artery bypass 
grafting)

ACBA – Acinetobacter baumannii
ACBD – Acyl-CoA-binding protein
ACC – acetyl-CoA-karboxyláza (acetyl-CoA 
carboxylase)  acinar cell carcinoma  ade-
noidně cystický karcinom (adenoid cystic 
carcinoma)  ageneze corpus callosum  
Americká kardiologická společnost (Ame-
rican College of Cardiology)  anteriorní 
cingulární kortex (anterior cingulate cortex) 
 arteria carotis communis

ACCA – arteria cerebri communicans anteri-
or (arteria communicans anterior)

ACCCM – American College of Critical 
Care Medicine (odborná společnost)

ACCELERATE – Study of Evacetrapib in 
High-Risk Vascular Disease (název studie)

ACCESS – Acute Candesartan Cilexetil Eva-
luation in Stroke Survivors (název studie)

ACCIS – Automated Childhood Cancer In-
formation System

ACCOMPLISH – Avoiding Cardiovascu-
lar Events through Combination Therapy in 
Patients Living with Systolic Hypertension 
(název studie)

ACCORD – Action to Control Cardiovascu-
lar Risk in Diabetes (název studie)

aCCP – protilátka proti cyklickému citrulino-
vanému peptidu (cyclic citrullinated peptide 
antibody)

ACCP – Americká společnost hrudních léka-
řů (American College of Chest Physicians)  
arteria communicans cerebri posterior (arte-
ria communicans posterior)

ACCR – amylase creatinine clearance ratio
ACD – active coeliac disease  anemie chro-
nických chorob (anemia of chronic disea-
se)  hloubka přední oční komory (anterior 
chamber depth)  kyselina citronová s dex-
trózou (acidum citricum, dextrose)  pravá 
koronární tepna (arteria coronaria dextra)

ACDF – přední krční diskektomie a fúze (an-
terior cervical discectomy and fusion)

AC-doxo – chemoterapeutický režim 
(adriblastin + cyklofosfamid-docetaxel)

ACE – acetylcholin esteráza  Addenbro-
okský kognitivní test (Adenbroek Cognitive 
Examination)  American College of Endo-
crinology  angiotenzin konvertující (con-
verting) enzym  arteria carotis externa

ACE-I, ACEI – inhibitor angiotenzin kon-
vertujícího enzymu (angiotensin converting 
enzyme inhibitor)

ACER – revidovaný Addenbrookský kogni-
tivní test (Addenbrooke’s Cognitive Exami-
nation Revised)

ACES – Asymptomatic Carotid Emboli 
 Study (název studie)

acetyl-CoA – acetyl-koenzym A (acetyl coen-
zyme A)

ACG – gyrus cinguli anterior (anterior cingu-
late gyrus)

ACGME – Accreditation Council for Gra-
duate Medical Education (akreditační komi-
se pro lékařské předatestační vzdělávání)

ACI – aciklovir  arteria carotis interna  
autologní chondrocytární implantát (autolo-
gous chondrocyte implantation)

ACIF – antikomplementární imunofluores-
cence (anti-complement immunofluorescen-
ce)

ACIP – Národní imunizační výbor v USA 
(Advisory Committee on Immunization 
Practices)
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ACJ – akromioklavikulární kloub (acromioc-
lavicular joint)

ACKD – získané cystické onemocnění ledvin 
(acquired cystic kidney disease)

ACl – akromioklavikulární (acromioclavicu-
lar)

ACL – přední zkřížený vaz (anterior  cruciate 
ligament)

ACLA – antikardiolipinová protilátka (anti-
-cardiolipin antibody)

ACLD – acinic cell-like differentiation
ACM – střední mozková tepna (arteria  cerebri 
media)

ACMAP – amplituda sumačního svalového 
akčního potenciálu (amplitude of compound 
muscle action potential)

aCML – atypická chronická myeloidní leu-
kemie

A/CMV – asistovaná/řízená umělá ventilace 
(assist/control mandatory ventilation)

ACO2R – arteriovenózní eliminace CO2 (ar-
terio-venous CO2 removal)

ACoA – arteria communicans anterior
ACOG – Americká společnost gynekologů 
a porodníků (American College of Obstreti-
cian and Gynecologists, resp. American Con-
gress of Obstetricians and Gynecologists)

ACoP – arteria communicans posterior
ACORD – Anaemia Correction in Diabetes 
(název studie)

ACP – acyl carrier protein  acylpyrin  akutní 
cor pulmonale  American College of Physi-
cians (Americká internistická společnost)  
antegrádní cerebrální perfuze (antegrade ce-
rebral perfusion)  arteria cerebri posterior  
kyselá fosfatáza (acid phosphatase)

ACPA – protilátky proti citrulinovaným pep-
tidům (anti-citrullinated protein antibody)

AC-pacli – chemoterapeutický režim (adri-
blastin + cyklofosfamid-paclitaxel)

ACQ – dotazník kontroly nad astmatem 
(Asth ma Control Questionnaire)

ACR – akutní buněčná rejekce (acute cellu-
lar rejection)  Americká revmatologická 
společnost (American College of Rheuma-
tology)  arteria centralis retinae  poměr 
albumin-kreatinin (albumin-creatinine ratio)

ACRN – Asthma Clinical Research Network

ACS – akutní koronární syndrom (acute co-
ronary syndrome)  Americká onkologická 
společnost (American Cancer Society)  
arteria cerebelli superior  arteria coronaria 
sinistra  asymptomatická stenóza vnitřní 
karotidy (asymptomatic carotid stenosis)  
autologní kondiciované sérum (autologous 
conditioned serum)  břišní kompartmentový 
syndrom (abdominal compartment syndro-
me)

ACSM – Americká společnost pro sportovní 
medicínu (American College of Sports Me-
dicine)

ACST – Asymptomatic Carotid Stenosis 
Trial (název studie)

ACT – aktivovaný koagulační (activated clo-
tting/coagulation time)  alfa1-antichymo-
tripsin  anaplastický karcinom (anaplastic 
carcinoma)  test kontroly astmatu (Asthma 
Control Test)

ACTA – alfa-aktin
ACTH – adrenokortikotropní hormon, korti-
kotropin (adrenocorticotropic hormone)

ACTIVE – Atrial Fibrillation Clopidogrel 
Trial with Irbesartan for Prevention of Vas-
cular Events (název studie)

ACTS – Advisory Committee on Toxic Sub-
stance

ACUP – adenokarcinom neznámého původu 
(adenokarcinoma of unknown primary)

ACURASYS – fr. ARDS et Curarisation Sys-
tématique (název studie)

ACUS – amputatio corporis uteri supracervi-
calis

ACUTE – Analysis of Coronary Ultrasound 
Thrombolysis Endpoints in Acute Myocar-
dial Infarction (název studie)

ACV – aktivní cvičení
ACVRL – aktivin receptoru podobná kináza 
(activin A receptor type II like kinase)

ACY – acyklovir
acyanot. – acyanotický
AD – Addisonova choroba  adenosin  air 
detector (převodník)  Alzheimerova cho-
roba (Alzheimer disease)  analog-digital  
antidekubitní  antidepresiva  aterogenní 
dyslipidemie  atopická dermatitida  atrezie 
duodena  autonomní dysfunkce  autonom-
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ní dysreflexie  autozomálně dominantní 
(dědičnost)  axial diffusivity  destilovaná 
voda (aqua destilata)  do, k  porucha ranné 
citové vazby dětí (attachment disorder)

ad. – addukce
ad bacter – na bakteriologické vyšetření
AD SCA – autozomálně dominantní spinoce-
rebelární ataxie

ADA – adalimumab  adenosindeamináza  
Americká dentální asociace (American Den-
tal Association)  Americká diabetologická 
asociace (American Diabetes Association)  
protilátky pro lékům (anti-drug antibodies)

ADAM – androgen decline in aging male 
(pokles androgenů u stárnoucích mužů)  
Anti-Doping Administration and Manage-
ment System (databázový systém světové 
antidopingové agentury)  Automated Defi-
brillators in Adam’s Memory (název studie) 
 metaloproteináza (A Disintegrin and Meta-
lloproteinase)

ADAMS – Aging, Demographics, and Me-
mory Study (název studie)

ADAMT – disintegrin a metaloproteináza 
s trombospondinem (A Disintegrin and Me-
talloproteinase with Thrombospondin)

ADAR – adenosine deaminase acting on RNA
ADAS – Alzheimer’s Disease Assessment 
Scale

ADC – AIDS-dementia complex  antibo-
dy-drug conjugate  kvocient zjevné difuze 
(apparent diffusion coefficient)

ADCA – autozomálně dominantně dědičná 
cerebelární ataxie (autosomal dominant ce-
rebellar ataxia)

ADCADN – autozomálně dominantní spino-
cerebelární ataxie s hluchotou a narkolepsií 
(autosomal dominant cerebellar ataxia, deaf-
ness, and narcolepsy)

ADCC – buněčná cytotoxicita závislá na pro-
tilátkách (antibody dependent cellular cyto-
toxicity, antibody-dependent cell-mediated 
cytotoxicity)

ADD – addukce  syndrom deficitu pozornos-
ti bez hyperaktivity (attention deficit disor-
der)

add. – addukce, addukční

ADD/ADHD – syndrom poruchy pozornosti 
a hyperaktivity (attention deficit disorder/
attention deficit hyperactivity disorder)

adde – přidej (lat.)
addiTiON – Anglo-Danish-Dutch Study of 
Intensive Treatment in People with Screen-
-Detected Diabetes in Primary Care (název 
studie)

ADD-RT – porucha pozornosti, reziduální 
typ (attention deficit disorder, residual type)

ADDT – Auditory Description Decision Task 
(slovní test užívaný při vyšetření epilepsie 
fMRI)

ADDTC – Diagnostické a léčebné centrum 
pro Alzheimerovu nemoc (Alzheimer’s Di-
sease Diagnostic and Treatment Centers)

ADE – adnexektomie
ADEAF – autosomal dominant epilepsy with 
auditory features

ADEC – Australian Drug Evaluation Com-
mittee

ADEM – akutní diseminovaná (demyelini-
zační) encefalomyelitida (acute demyeli-
nating encephalomyelitis)

ADEMEX – Adequacy of Peritoneal Dialysis 
in Mexico (název studie)

ADENO – adenovirus
adenoca – adenokarcinom
ADF – adenosindisfosfát
ADFLE – autozomálně dominantní noční 
frontální epilepsie (autosomal dominant 
[nocturnal] frontal lobe epilepsy)

ADH – alkoholdehydrogenáza  antidiuretic-
ký hormon, vasopresin  atypická duktální 
hyperplazie  autozomální dominantní hy-
pokalemie

ADHD – hyperaktivita s poruchou pozornosti 
(attention deficit hyperactivity disorder)

ADHERE – registr akutního dekompenzova-
ného srdečního selhání (Acute Decompensa-
ted Heart Failure National Registry)

ADHS – dispoziční škála naděje (Adult Dis-
positional Hope Scale)

ADI – agregovaný desaturační index  ak-
ceptovatelný denní příjem (acceptable daily 
intake)  Alzheimer’s Disease International 
(federace společností zaměřených na Alzhei-
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merovu chorobu)  atlantodentální interval  
Autism Diagnostic Interview (dotazník)

ADIOL – androstendiol
ADION – androstendion
ADIPOQ – adiponektin
ADL – aktivity denního života (activities of 
daily living)  aterogenní dyslipidemie

ADLGMD – autozomálně dominantní ple-
tencová muskulární dystrofie (autosomal do-
minant limb-girdle muscular dystrophy)

ADM – abductor digiti minimi  acellular 
dermal matrix  adrenomedulin  amyopa-
tická dermatomyozitida

ADM/IFO – adriblastin+ifosfamid
ADMA – asymetrický dimethylarginin
ADN – adiponectin
ADNFLE – frontální epilepsie s autozomálně 
dominantní dědičností (autosomal dominant 
nocturnal frontal lobe epilepsy)

ADNI – Alzheimer’s Disease Neuroimaging 
Initiative (mezinárodní sdružení expertů)

ADO – index předpovídající tříletou úmrtnost 
u pokročilé CHOPN (Age-Dyspnea-Ob-
struction)

ADOPT – A Diabetes Outcome Progression 
Trial (název studie)

ADOS – Autism Diagnostic Observation 
Schedule

ADP – adenosindifosfát (adenosine diphos-
phate)  agentura domácí péče  arteria dor-
salis pedis

ADPKD – autozomálně dominantní polycy-
stická choroba ledvin (autosomal dominant 
polycystic kidney disease)

ADPN – adiponektin
ADPT – adenom příštítného tělíska
aDPTA – anatomický dorzální proximální ti-
biální úhel (anatomic dorsal proximal tibial 
angle)

ADQI – Acute Dialysis Quality Initiative 
group

ADR – adenoma detection rate
ADRB2 – beta 2-receptor (adrenergic recep-
tor beta-2)

ADRC – Alzheimer’s Disease Research Cen-
tre (výzkumné centrum)

ADRDA – Alzheimer’s Disease and Related 
Disorders Association (odborná společnost)

ADRQL – Alzheimer Disease-Related Qua-
lity of Life (hodnotící škála kvality životy 
osob s Alzheimerovou chorobou)

ADRV-N – new adult diarrhoea virus (nový 
virus průjmu dospělých, druh rotaviru)

ADS – škála závislosti na alkoholu (Alcohol 
Dependence Scale)

ADSC – tuková tkáň získaná z kmenových 
buněk (adipose-derived stem cells)

ADSF – adipose tissue-specific secretory 
factor

ADT – androgenní deprivační léčba (andro-
gen deprivation therapy)

AdTS – adsorptivní přenosová technika (ad-
sorptive transfer stripping)

ADU – anesthesia delivery unit (přístrojová 
jednotka pro aplikaci anestezie)

AdV – adenoidní vegetace
ADV – Antidopingový výbor
ADVANCE – Action in Diabetes and Vas-
cular Disease Controlled Evaluation (název 
studie)

ADVS – Activities of Daily Vision Scale
Adx – adrenodoxin
ADX – adrenalektomie (adrenalectomy)  
adre nodoxin

AE – adnexektomie  adrenalektomie  akut-
ní exacerbace  alveolární echinokokóza  
anion exchanger  antiepileptikum  appen-
dektomie  atopický ekzém  nezávažný ne-
žádoucí účinek (adverse event)

AEA – antiendomysiální protilátky (anti-en-
domysial antibodies)  ethmoidalis anterior  
N-arachidonoylethanolamin, anandamid

AEB – Arndtův endobronchiální blokátor
AECA – antiendoteliální protilátky (anti-en-
dothelial cell antibodies)

AECB – akutní exacerbace chronické bron-
chitidy

AECC – American-European Consensus 
Conference (Committee)

AED – anti-epileptic drugs (antiepileptika)  
automatický (automatizovaný) externí defib-
rilátor

aEEG – amplituda EEG aktivity
AEF – látka urychlující vznik amyloidu 
(amyloid enhancing factor)
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AECHOCHP – akutní exacerbace chronické 
obstrukční choroby plic

AEIPF – akutní exacerbace idiopatické plicní 
fibrózy

AEK – agistilkoexcentrická kontrakce
AEP – akutní eozinofilní pneumonie (acute 
eosinophilic pneumonia)  antiepileptikum 
 sluchové evokované potenciály (auditory 
evoked potentials)

aer. – aerosol
AER – aerosol  rychlost exkrece albuminu 
(albumin excretion rate)

AERD – aspirinem exacerbované onemocně-
ní dýchacích cest (aspirin-exacerbated respi-
ratory disease)

AES – Ankle Evolutive System  Společnost 
pro nemoci z nadbytku androgenů (Andro-
gen Excess Society)

AESOP – automated endoscopic system for 
optimal positioning

AET – antiendotoxinová terapie  ektopická 
síňová tachykardie (atrial ectopic tachycar-
dia)

Aex – plocha pod výdechovou částí křivky 
průtok-objem

AF – alkalická fosfatáza  amaurosis fugax  
arteria femoralis  arteria fibularis  atriál-
ní fibrilace  atrofický faktor  atypical fib-
roxanthoma  autofluorescence

A-F – aortofemorální
AF(S) – arteria femoralis (superficialis)
AFABP – adipocyte fatty acid-binding pro-
tein

AFB – autofluorescenční bronchoskopie
AFC – arteria femoralis communis  N-ace-
tyl-S-farnesyl-L-cystein  počet antrálních 
folikulů (antral follicle count)  psycholo-
gický test (Alternative Forced Choice)

AFFIRM – Natalizumab Safety and Efficacy 
in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis 
(název studie)

AFH – angiomatoidní fibrózní histiocytom
AFI – index množství plodové vody (amnio-
tic fluid index)  arteria fibularis

AFLP – akutní steatóza jater v těhotenství 
(acute fatty liver of pregnancy)  restrikční 
metoda k analýze polymorfismu v genomo-

vé DNA (amplified fragment length poly-
morphism)

AFM – celkový tuk ve vyšetřované oblasti 
břicha (abdominal fat mass)  fr. Association 
Française contre les Myopathies (francouz-
ská asociace proti myopatiím)  mikroskop 
atomárních sil (atomic force microscopy)

AFNI – Analysis of Functional Neuro Images 
software

AFO – hlezenní ortéza, ortéza na hlezno 
a chodidlo (ankle-foot orthosis)

AFOP – akutní fibrinózní a organizující se 
pneumonie

AFP – alfa-fetoprotein  arteria femoralis pro-
funda (arteria profunda femoris)

AFS – American Fertility Society (Americká 
společnost pro fertilitu)  antifosfolipidový 
syndrom  arteria femoralis superficialis

AFSSAPS – fr. Agence Française de Securite 
Sanitaire des Produits de Santé (francouzská 
agentura pro zdravotní bezpečnost)

AFX – atypical fibroxanthoma
Ag – antigen  chem. značka stříbra (argen-
tum)

AG – aminoglykosidy  androgenitální syn-
drom  angiogeneze  angiografie  anionto-
vá mezera (anion gap)  arteriografie  atro-
fická gastritida  autoimunní gastritida

AGA – alergická granulomatózní angiitida  
androgenní alopecie  antigliadinové proti-
látky (anti-gliadin antibodies)  eutrofický 
novorozenec (appropriate for gestational age 
– přiměřený gestačnímu věku)

AGAPP – skupina zabývající se problema-
tikou vztahu genové výbavy k účinku léků 
(Evaluation of Genomic Applications in 
Practice and Prevention)

AGC – atypické žlázové buňky (atypical 
glandular cells)

AGC-FN – atypické endocervikální/endo-
metriální buňky nejspíše nádorové (atypical 
glandular cells favor neoplastic)

AGC-NEO – žlázové buňky spíše 
neoplastického původu (atypical glandular 
cells favour neoplastic)

AGC-NOS – atypické žlázové buňky (atypi-
cal glandular cells not otherwise specified)
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AGD – demence s argyrofilními zrny (argyro-
philic grain disease)

AGDT – něm. Arbeitsgemeinschaft Diabeto-
logische Technologie (pracovní skupina pro 
technologie v diabetologii)

AGE – pozdní produkty glykace (advanced 
glycation end products)  tepenná plynová 
embolie (arterial gas embolism)

AGEP – akutní generalizovaná exantematóz-
ní pustulóza

AgGF – angiogenetic growth factor
AGI – inhibitory alfa-glukosidázy (alpha-glu-
cosidase inhibitors)

AGID – autoimmune gastrointestinal dysmo-
tility

AGMT – něm. Arbeitsgemeinschaft Medika-
mentöse Tumortherapie (pracovní skupina 
pro onkologickou farmakoterapii)

AGN – akutní glomerulonefritida
AGNB – aerobní gramnegativní bakterie
AG-NOS (AGC-NEO) – atypické žlázové 
buňky blíže nespecifikované (atypical glan-
dular cells not otherwise specified)

AGNP – něm. Arbeitsgemeinschaft für Neu-
ropsychopharmakologie und Pharmakopsy-
chiatrie (pracovní skupina pro neuropsycho-
farmakologii a farmakopsychiatrii)

aGnRH – analog (agonista) GnRH
AGO – protein, genová rodina (argonaut)
AGP – ambulantní glukózový profil (ambula-
tory glucose profile)  α1-kyselý glykopro-
tein (α1-acid glycoprotein)

AGR – přídatný genový regulátor (accessory 
gene regulator)  antigravitační relaxace

AGRN – agrin (označení genu)
AgRP – agouti-related peptide
AGS – adrenogenitální syndrom  Aicardiho-
Goutièresův syndrom

AGT – alanin-glyoxalát aminotransferáza
AGUS – atypické buňky glandulárního typu 
nejasné závažnosti (atypical glandular cells 
of undetermined significance)

aGVHD – acute graft-versus-host disease
aH – antrum Highmori
AH – abdominální hysterektomie  alkoholic-
ká hepatitida  arteriální hypertenze  asis-
tovaný hatching  autoimunitní hypofyzitida

AH2R – antagonista H2 receptorů

AHA – Americká kardiologická asociace 
(American Heart Association)  autoimunit-
ní hemolytická anemie

AHA/ASA – American Heart Association/
American Stroke Association

AHA/NHLBI – American Health Associati-
on/National Heart, Lung and Blood Institute 
(vědecká instituce v USA)

AHC – akutní hemoragická konjunktiviti-
da (conjunctivitis)  alternující hemiplegie 
v dětství (alternating hemiplegia of child-
hood)  vrozená adrenální hypoplazie (adre-
nal hypoplasia congenita)

aHCO3 – aktuální bikarbonáty
aHCV – protilátky proti hepatitidě typu C
AHD – akutní hemodialýza
AHE – akutní hemoragická encefalomyeliti-
da  amygdalohipokampektomie

AHEM – Acta hygienica, epidemiologica et 
microbiologica (časopis)

AHF – antihemofilický faktor, koagulační 
faktor VIII

AHG – antihemofilický globulin, koagulační 
faktor VIII  antihumánní globulin (anti-hu-
man globulin)

AHI – acetabulum head index  apnoe-hypo-
pnoe-index

AHK – amygdalohipokampální komplex
AHL – N-acylhomoserine lacton
AHLE – akutní hemoragická leukoencefalo-
patie

AHO – agresivní hemangiom obratle
AHP – akutní hemoragická pankreatitida  
arteria hyaloidea persistens

Ahr, AHR – akutní humorální rejekce  aryl-
hydrokarbonový receptor

AHRF – akutní hypoxické respirační selhání 
(acute hypoxemic respiratory failure)

AHRQ – Agency for Health Care Research 
and Quality

AHSG – α2-Heremansův-Schmidtův glyko-
protein

AHT – antihypertenziva
aHUS – atypický hemolyticko-uremický syn-
drom

AHY – abdominální hysterektomie
ACh, ACH – acetylcholin  Alzheimerova 
choroba
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A-CH – aero-chamber
ACHE – acetylcholinesteráza
ACHEI – inhibitory acetylcholinesterázy 
(acetylcholinesterase inhibitor)

AChR, ACHR – acetylcholinový receptor
AChR Ab, ACHR – protilátky proti acetyl-
cholinovým receptorům

AI – adrenální insuficience, adrenokortikální 
nedostatečnost (adrenocortical insufficien-
cy)  akromion index  aortální insuficience 
 arousal index  arteria iliaca  aterogenní 
index  inhibitor aromatázy (aromatase inhi-
bitor)  počet apnoí za hodinu (apnoe index) 
 umělé oplodnění (artificial insemination)

A-I – aortoilický
AIA – aspirinem vyvolané astma (aspirin in-
duced asthma)

AIBL – Australian Imaging, Biomarker & Li-
festyle Study of Ageing (název studie)

AIBN – azobisizobutylonitril
AIC – Akaikovo informační kritérium (Akai-
ke information criterion)  arteria iliaca com-
munis

AICA – přední dolní mozečková tepna (ante-
rior inferior cerebellar artery)

AICD – aktivace indukované buněčné smrti 
(activation-induced cell death)  automatic-
ký implantabilní kardioverter-defibrilátor 
(automatic implantable cardioverter defibri-
llator)

AICDA – activation-induced cytidine deami-
nase

AID – alpha interaction domain  umělé 
oplodnění (inseminace) spermatem dárce 
(artificial insemination by donor)

AIDP – akutní zánětlivá demyelinizační po-
lyneuropatie (acute inflammatory demyeli-
nating polyneuropathy)

AIDS – syndrom získané imunodeficience 
(acquired immune deficiency syndrome)

AIE – arteria iliaca externa  autoimunitní 
enteropatie

AIEOP – italská Asociace pediatrické hema-
tologie a onkologie (Associazione Italiana 
Ematologia Oncologia Pediatrica)

AIF – apoptózu indukující faktor (apoptosis 
inducing factor)

AIFP – Asociace inovativního farmaceutic-
kého průmyslu

AIFR – adequate initial fluid resuscitation
AIH – autoimunitní hepatitida  umělé oplod-
nění spermatem manžela (artificial insemi-
nation by husband)

AIHA – autoimunitní hemolytická anemie
AII – angiotenzin II  arteria iliaca interna
AIIA – antagonisté angiotenzinu II (angioten-
sin II antagonists)

AIIS – spina iliaca anterior inferior (anterior 
inferior iliac spine)

AIJ – akutní iktová jednotka
AILD – angioimunoblastická lymfadenopatie 
s dysproteinemií

AIM – Abatacept in Inadequate Responde-
rs to Methotrexate (název studie)  akutní 
infarkt myokardu  American Institute of 
Medicine (lékařská škola na Seychelách)  
anesteziologie a intenzivní medicína

AIMAH – ACTH-independentní bilaterální 
nodulární hyperplazie

AIMDD – Active Implantable Medical De-
vices

AIMS – Abnormal Involuntary Movement 
Scale  Advanced Individual Mobility Scale

AIN – akutní intersticiální nefritida  anální 
intraepiteliální neoplazie

AINS – poškození čistě motorického nervus 
interosseus antebrachii anterior (anterior in-
terosseous nerve syndrome)

AIO – systém parenterální výživy (all in one)
AION – přední ischemická neuropatie optiku 
(anterior ischemic optic neuropathy)

AIP – akutní intermitentní porfyrie  akutní 
intersticiální pneumonie  aterogenní index 
plasmy  autoimunitní pankreatitida

AIR – aminoimidazolribonukleotid  vzduch 
(air)

AIRD – autoimunitní zánětlivé revmatické 
onemocnění (autoimmune inflammatory 
rheumatic disease)

AIRE – autoimunitní regulátor (autoimmune 
regulator)

AIREN – fr. Association Internationale pour 
la Recherche et l’Enseignement en Neuros-
ciences (mezinárodní asociace pro neuro-
vědní výzkum)
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AIS – Abbreviated Injury Scale (zkrácená 
škála poranění)  adenokarcinom in situ 
(adenocarcinoma in situ)  alveolo-inter-
sticiální syndrom  klasifikace míšních lézí 
(ASIA Impairment Scale)  syndrom andro-
genní insenzitivity (androgen insensitivity 
syndrome)

AISLP – Automatizovaný informační sys-
tém léčivých přípravků registrovaných v ČR 
a SR (databáze)

AIT – alergenová imunoterapie  amiodaro-
nem indukovaná tyreotoxikóza  autoimu-
nitní tyreoiditida

AITD – autoimunitní tyreoiditida (autoimmu-
ne thyreoid disease)

AITFL – anterior inferior tibiofibular liga-
ment

AITP – autoimunitní trombocytopenická 
purpura

AIVR – akcelerovaný idioventrikulární ryt-
mus

AJ – adherentní spoj (adhesive joint)  reflex 
Achillovy šlachy (ankle jerk)

AJCC – Americký lékařský výbor pro léč-
bu rakoviny (American Joint Committee on 
Can cer)

AJS – akutní jaterní selhání
AJST – akutní jaterní selhání vedoucí 
k transplantaci

AK – akantamébová keratitida  akreditační 
komise  alveolokapilární membrána  ami-
nokyselina  antikoncepce  arkuátní kerato-
tomie  atriální katétr  autokeratometr

ak. – akutní
AKA – alkoholická ketoacidóza
AKAP – A-kinase anchoring protein
AKB – aorto koronární bypass
AKG – akutní koronarografie  angiokardio-
grafie

AKI – akutní končetinová ischemie  akutní 
koronární insuficience  akutní renální selhá-
ní (acute kidney injury)  alergologie a kli-
nická imunologie

AKIN – Acute Kidney Injury Network
AKK – apokrinní karcinom kůže
AKM – alveolokapilární membrána
AKP – adenokarcinom pankreatu  adenokar-
cinom prostaty  arteriální krevní plyny

AKS – akutní koronární syndrom  American 
Knee Society (odborná společnost)

AKT, akt – proteinkináza B (AK – označení 
myšího kmene, T – thymom)

akt. – aktivní (např. onemocnění)  aktuální 
(např. obtíže)

AKU – alkaptonurie
AL – adductor longus  akutní leukemie  
amyloidóza s depozity z lehkých řetězců 
(primární amyloidóza)  anamnestický list 
 anterolaterální  arteria lienalis  aseptic 
loosening (aseptické uvolnění totální endo-
protézy)  koronární katétr (Amplatz Left) 
 levé ucho (auris laeva)  osová délka oka 
(axial length)

Ala – alanin
ALA – alaptid  α-linolenová kyselina ( alpha 
linolenic acid)  δ-aminolevulová kyselina 
(aminolevulinic acid)

ALA DD – deficience ALA dehydratázy 
(ALA dehydratase deficiency)

ALAD – ALA-dehydratáza
ALARA – tak nízké, jak lze rozumně dosáh-
nout (as low as reasonably achievable)

ALAS – syntáza d-aminolevulové kyseliny 
(aminolevulinic acid synthase)

ALAX – v dvourozměrné echokardiogra-
fii používaná zkratka pro apikální projekci 
v dlouhé ose (apical long axis)

ALB – ambulance léčby bolesti
ALBS-V – gradient albuminu sérum-výpotek
ALC – absolutní počet lymfocytů (absolute 
lymphocyte count)  acetyl-L-karnitin (car-
nitine)  alcian  alkuronium

ALCA – anomální levá věnčitá tepna (anoma-
lous left coronary artery)

ALCL – anaplastický velkobuněčný lymfom 
(anaplastic large cell lymphoma)

ALCOVE – Alzheimer Cooperative Valuati-
on in Europe

ALD – adrenoleukodystrofie  aldoláza  al-
koholdehydrogenáza  alkoholické onemoc-
nění jater (alcoholic liver disease)  Alzhei-
merova nemoc (demence)  průměr lumen 
dýchacích cest (airway lumen diameter)

aLDFA – anatomický laterální distální femo-
rální úhel
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ALDH – acetaldehyddehydrogenáza  alde-
hyddehydrogenáza

ALDO – aldosteron
ALDP – adrenoleukodystrophy protein (pe-
roxizomální membránové proteiny typické 
pro adrenoleukodystrofii)

ALDR – aldózoreduktáza
ALE – activation likelihood estimation/ana-
tomical likelihood estimation (odhady prav-
děpodobnosti při mapování mozku)

ALERT – Assessment of Lescol in Renal 
Transplant (název studie)

alfa-DG – alfa-dystroglykan
ALFSG – Adult US Acute Liver Failure Stu-
dy Group

ALG – alergologie  antilymfocytární globu-
lin

ALH – atypická lobulární hyperplazie (v prs-
ní žláze)

ALI – akutní končetinová ischemie (acute 
limb ischemia)  akutní poškození plic (acu-
te lung injury)

ALIF – přední bederní meziobratlová fúze 
(anterior lumbar interbody fusion)

ALiL – akutní poškození jater (acute liver in-
jury)

ALIP – fenomén abnormální lokalizace ne-
zralých prekurzorů (altered localization of 
immatured precursers)

ALK – kináza anaplastického lymfomu (ana-
plastic lymphoma kinase)  argon laserová 
koagulace

ALL – akutní lymfoblastická leukemie; akut-
ní lymfatická leukemie

ALLHAT – Antihypertensive and Lipid-
-Lowering Treatment to Prevent Heart 
Attack Trial (název studie)

ALLI – akutní končetinová ischemie (acute 
lower limb ischemia)

ALLO – atypický, legionele podobný organi-
smus (atypical legionella-like organism)

alloHSCT, alloSCT – alogenní transplantace 
[krvetvorných] kmenových buněk (allogene-
ic [hematopoietic] stem cells transplantation)

ALM – akrolentiginózní melanom
ALMS – Aspreva Lupus Management Study 
(název studie)

ALN – alendronát

ALND – disekce axilárních lymfatických uz-
lin (axillary lymph node dissection)

ALO – actinomyces-like organism
ALOS – průměrná délka ošetřovací doby 
(average length of stay)

ALP – akutní lupusová pneumonie  alkalic-
ká fosfatáza (alkaline phosphatase)

ALPI – adjunctive argon laser peripheral iri-
doplasty

ALPINE – Antihypertensive Treatment and 
Lipid Profile in a North of Sweden Efficacy 
Evaluation

ALPP – abdominal leak point pressure 
( nitrobřišní lak, při kterém začne unikat 
moč)  dětská léčebna pohybových poruch

ALPPS – associating liver partition and por-
tal vein ligation for stage hepatectomy (typ 
hepatektomie)

ALPS – autoimunitní lymfoproliferační syn-
drom (autoimmune lymphoprolipheration 
syndrome)

ALPSA – anterior labrum periosteal sleeve 
avulsion (avulze glenoidálního labra)

ALS – amyotrofická laterální skleróza (amyo-
trophic lateral sclerosis)  antilymfocytár-
ní sérum  autoimunitní lymfoproliferační 
syndrom  rozšířená (dosl. pokročilá) re-
suscitace prováděná lékařem (advanced life 
support)

ALSPAC – Avon Longitudinal Study Parents 
and Children (název studie)

ALT – alaninaminotransferáza  antileukot-
rieny

alt. dieb. – obden (alternis diebus)
alt. hor. – každé dvě hodiny (alternis horis)
alt. noct. – každou druhou noc (alterna nocte)
ALTA – Albuterol for the Treatment of ALI 
(název studie)

ALTE – život ohrožující stavy (apparently 
life threatening events – např. při monitoro-
vání dětí se susp. vznikem SIDS)

ALTITUDE – Aliskiren Trial in Type 2 Dia-
betes Using Cardio Renal Endpoints (název 
studie)

Alu – rozpoznávací sekvence pro restrikční 
enzym AluI (AGCT)

alv., alveol. – alveolární (např. dýchání)
ALWC – astma pod dobrou kontrolou (at 
least well-controlled asthma)
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AM – adrenomedulin  alveolární makro-
fágy  amniová membrána  amygdala  
anteromediální  antromastoidektomie  
 arteficiální mydriáza  krátkozraký, myopic-
ký astigmatismus (astigmatismus myopicus)

AMA – Americká lékařská asociace (Ameri-
can Medical Association)  antimitochond-
riální protilátky (antibodies)  proti doporu-
čení lékaře (against medical advise)

AMACR – alfa-methylacyl-CoA racemáza
AMA-cz – Asociace mammodiagnostiků ČR
AMAG – autoimunitní metaplastická atrofi-
zující gastritida

AMAN – akutní motorická axonální neuro-
patie

AMB – ambulance  amfotericin B
amb. – ambulance, ambulantní (léčba)
AMB. GYN. – ambulantní gynekolog
AMBITION – Actemra Versus Methotrexate 
Double-Blind Investigative Trial in Mono-
therapy (název studie)

AMBP – adrenomedulin vázající protein 
(adrenomedullin binding protein)

AMC – AIDS Malignancy Consortium  am-
niocentéza  amoxicilin + kyselina klavula-
nová (amoxicillin/clavulanic acid)

AMCA – kyselina tranexamová (7-amino-
4-methyl-3-coumarinylacetic acid)

AMD – věkem podmíněná makulární degene-
race (age-related macular degeneration)

AMDA – Americká asociace medicíny dlou-
hodobé péče (Society for Post-Acute and 
Long-Term Care Medicine)

AME – antromastoidektomie  zdánlivý nad-
bytek mineralokortikoidů (apparent minera-
locorticoid excess)

AMegL – akutní megakaryoblastová leuke-
mie

AMF – amfotericin  anti-Müllerický hormon 
(zde: faktor)

AMG – amalgam  aminoglykosidy  akcele-
romyograf(ie)

AMH – antimüllerický hormon  asympto-
matická mikroskopická hematurie

AMI – acute mesenteric ischemia  akutní 
infarkt myokardu (acute myocardial infarcti-
on)  amikacin  arteria mesenterica inferior

AMIC – autologní matrix-indukovaná chon-
dro cytogenéza

AMINO – aminofyllin
AMIS – přední miniinvazivní přístup (anteri-
or minimally invasive surgery)

AMK – aminokyselina
AMKL – akutní megakaryoblastová leuke-
mie

AML – akutní myeloidní leukemie
AMM – arteria meningica media  asympto-
matický mnohočetný myelom

AMN – adrenomyeloneuropatie
AMNIO – amnioskopie
AMO – amoxicilin  antisense morpholino 
oligonucleotide

AMOA – arc modulation optimization algo-
rithm

AMP – adenosinmonofosfát (adenosine mo-
nophosphate)  amfetaminy (amphetamine) 
 ampicilin  ampule  antimikrobiální pep-
tidy  antimitochondriální protilátky

amp. – ampule
AMPA – kyselina α-amino-3-hydroxy-
5-methyl-4-isoxazolepropionová

AMPAR – α amino 3-hydroxy 5-methyl 
4-izoxazolepropionátové receptory

aMPEA – anatomický mediální proximální 
femorální úhel

AMPK – AMP-dependentní proteinkináza 
(AMP-activated protein kinase)

ampl. – amplituda
AMR – protilátkami zprostředkovaná rejek-
ce, akutní humorální rejekce (antibody me-
diated rejection)

AMS – akutní vysokohorská nevolnost (acute 
mountain sickness)  amnioskopie  ampici-
lin + sulbaktam  amyláza v séru, α-amyláza 
 antimakrofágové sérum  arteria mesente-
rica superior

AMSAN – akutní motorická a senzitivní axo-
nální neuropatie (acute motor and sensory 
axonal neuropathy)

AMSP – něm. Arzneimittelsicherheit in der 
Psychiatrie (léková bezpečnost v psychiatrii, 
program sledující bezpečnost léků)

AMT – antromastoidektomie  α-methylty-
rosin

AMTK – ambulantní monitorace tlaku krve
AMTS – skóre zkráceného mentálního testu 
(abbreviated mental test score)
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AMV – virus ptačí myeloblastózy (avian 
myeoloblastosis virus)

an – agger nasi
AN – acanthosis nigricans  Alzheimerova 
nemoc  aneurysma  anorexia nervosa  
auditory neuropathy  autonomní neuropatie 
 IgA nefropatie  prenatální, předporodní 
(antenatal)

ANA, ANAb – antinukleární protilátky (anti-
nuclear antibodies)

ANAD – atypická neuroaxonální dystrofie
ANAE – nespecifická esteráza (α-naftyl-
-acetátesteráza)

ANAES – fr. Agence Nationale d’Accrédita-
tion et d’Evaluation en Santé (Národní agen-
tura pro akreditaci zdravotnických zařízení)

analg. – analgetika, analgetický  analgeti-
zace

anamn. – anamnéza, anamnestický
anat. – anatomický
ANBE – a-naftylbutyrátesteráza (vyšetřuje se 
v leukocytech u akutních leukemií)

ANC – absolutní počet neutrofilů
ANCA – protilátky proti skupině bílých krvi-
nek (anti neutrophilic cytoplasmic antibody)

ANCA IFA – nepřímá imunofluorescence 
protilátek cytoplasmy neutrofilních leuko-
cytů (anti-neutrophil cytoplasmic antibody 
immunofluorescence assay)

ANCOVA – analysis of covariance
AND – 16-androstadien-3-on
ANDI – aberace normálního vývoje a involu-
ce (aberrations of normal development and 
involution)

anest. – anestezie, anesteziologický
ANF – antinukleární faktor  atriální natriu-
retický faktor

Ang, ANG – angiogenin  angiopoetin
ANH – akutní normovolemická hemodiluce  
atriální natriuretický hormon

ANCHOR – Anti-VEGF body Antibody for 
the Treatment od Predominantly Classic 
Choroidal Neovascularization in Age-Rela-
ted Macular Degeneration (název studie)

anizo. – anizokorie
ANLL – akutní nelymfoblastová leukemie
ANM – automatická negativní myšlenka

ANMAT – National Administration of Food, 
Drugs and Medical Technology (argentinská 
léková agentura)

ANOVA – analýza rozptylu (analysis of va-
riance)

ANP – acyklický nukleosidfosfonát  anae-
robní práh  anopyrin  antinukleární proti-
látky  atriální natriuretický peptid

ANR – fr. Francouzská Národní agentura pro 
výzkum (Agence nationale de la recherche)

ANS – autonomní nervový systém
ANST – antrostomie
ANT – Associazione Nazionale Tumori (Ná-
rodní asociace zaměřená na rakovinu v Itálii)

ant. – přední, vpředu (anterior)
antGnRH – antagonista GnRH
anti AMPA – protilátky proti AMPA glutamá-
tovým receptorům

anti-ds DNA – protilátka proti dvouvláknové 
DNA (double stranded DNA antibodies)

anti GAD – protilátky proti dekarboxyláze 
glutamové kyseliny

anti GAG – anti-gangliosidové protilátky
anti GBM – protilátky proti bazální membrá-
ně glomerulů

anti GPCAb – autoprotilátky proti gastropa-
rietálním buňkám

anti HAV – protilátka proti viru hepatitidy A
anti HBc – protilátka proti korovému antige-
nu hepatitidy B

anti HBe – protilátka proti e antigenu hepa-
titidy B

anti HBs – protilátka proti s antigenu hepa-
titidy B

anti HCV – protilátka proti viru hepatitidy C
anti NMDAR – protilátky proti glutamáto-
vým NMDA receptorům

anti Tg – protilátka proti thyreoglobulinu
anti TPO – protilátka proti tyreoidální per-
oxidáze

anti VEGF – protilátka proti vaskulárnímu 
růstovému endoteliálnímu faktoru

anti VGKC – protilátky proti napěťově říze-
ným kaliovým kanálům

antif. hmaty – antifibrotické hmaty
antihist. – antihistaminika
ANTRA – antracyklin
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ANTROPO – počítačový program pro zpra-
cování antropologických dat

ANTU – a-naftylthiomočovina (alpha-naph-
tyl thiourea)

ANUC – antinukleozomální protilátka (anti-
nucleosome antibody)

ANUG – akutní nekrotizující ulcerózní gin-
givitida

ANVPD – Adult Non-Verbal Pain Scale
ANX – soubor úzkostných subjektů
ANZICS – Australia and New Zealand Inten-
sive Care Society

Ao – aorta, aortální, aortální chlopeň
AO – akridinová oranž  anaplastický oli-
godendrogliom  aorta, aortální  arteria 
ophthalmica  atlantookcipitální skloubení 
 Společnost pro otázky osteosyntézy (něm. 
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefr-
agen)

ao. chl. – aortální chlopeň
AOA – anaplastický oligoastrocytom
AOC – allen-oxid cykláza  celková antioxi-
dační kapacita (antioxidant capacity)

AoD – vnější průměr bronchu (airway outer 
diameter)

AOD – alcohol or other drugs (alkohol nebo 
jiné drogy)  atlantookcipitální dislokace  
vnější průměr bronchu (airway outer diame-
ter)

AODM – diabetes mellitus se začátkem v do-
spělosti (adult onset diabetes mellitus)

AOE – antioxidační enzym
AOFAS – American Orthopaedic Foot and 
Ankle Society

AOG – anaplastický oligogliom
AOGHD – deficit růstového hormonu vznik-
lý v dospělosti (adult onset growth hormone 
deficiency)

AOLC – vyšetření sloužící k rychlé a snadné 
detekci bakteriemie při zavedeném centrál-
ním žilním katétru z velmi malého množství 
krve (acridine orange leucocyte cytospin)

AOPP – produkt pokročilé oxidace proteinů 
(advanced oxidation protein product)

AoR – aortální regurgitace
AORA – Academy of Regional Obstet-
ric Analgesia and Anaesthesia (česká 

iniciativa pro rozvoj regionální analgezie 
v porodnictví)

AORI – Anderson Orthopaedic Research 
Institute classification (klasifikace ztráty 
kosti, podle výzkumné insituce v americké 
Virginii)

AORRP – adult-onset recurrent respiratory 
papillomatosis (dospělá forma rekurentní re-
spirační papilomatózy)

AoS – aortální stenóza
AOS – allenoxidsyntáza  řečová apraxie 
(apraxia of speech)

AOSD – Stillova nemoc se začátkem v do-
spělém věku (adult-onset Still’s desease)

aoskl. – atlantookcipitální skloubení
AOSLO – adaptive optics scanning laser 
ophthalmoscopy

AOX – acyl-CoA-oxidáza
aP – plicnice (arteria pulmonalis)
AP – accessory protein  adductor pollicis  
akcelerovaná fáze (accelerated phase)  akční 
potenciál  aktivační protein  aktivní pohyb 
 akutní pankreatitida  algeziologické praco-
viště  alveolární proteinóza  amiodaronová 
plíce  angina pectoris  antero-posteriorní 
projekce, předozadní rentgenový snímek  
antipsychotikum  anulární pankreas  ap-
noická pauza  arteria poplitea  arteria pul-
monalis  arteriální tlak (arterial pressure)  
asymptomatická prostatitida  α-2-antiplas-
min

AP projekce – antero-posteriorní, předozadní 
projekce

AP-1 – transkripční faktor (activator pro-
tein-1)

aP2 – adipocytární protein 2
APA – adenom produkující aldosteron (aldos-
terone-producing adenoma)  Americká psy-
chiatrická asociace (American Psychiatric 
Association)  aminopenicilanová kyselina 
(aminopenicillanic acid)  antifosfolipidové 
protilátky (anti-phospholipid antibodies)

APAAP – alkaline phosphatase anti-alkaline 
phosphatase (histochemická technika v der-
matopatologii)

APACCM – Asia Pacific Association of Cri-
tical Care Medicine
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APAF – apoptotický proteázu aktivující pro-
tein (apoptotic protease-activating factor)

APACHE – Acute Physiology and Chronic 
Health Evaluation

APAP – autotitrační přetlak v dýchacích ces-
tách v režimu CPAP (automatic positive air-
way pressure)

APASL – Asijsko-Pacifická společnost pro 
studium jater (Asian Pacific Association for 
the Study of the Liver)

APB – abductor policis brevis  antigen pre-
zentující buňka

aPC – aktivovaný protein C
APC – acetylsalicylová kyselina, paraceta-
mol, kofein (aspirin-phenacetin-caffeine) 
 aktivovaný protein C  anestetické před-
trénování (anaesthetic preconditioning)  
argonová koagulace (argon plasma coagu-
lation)  buňky předkládající antigen, anti-
gen prezentující buňky (antigen presenting 
cells)  tumor-supresorový gen zodpovědný 
za vznik familiární adenomatózní polypózy 
a kolorektálního karcinomu (adenomatous 
polyposis coli)

APCD – adult pacient in chronic dialysis
APCI – chemická ionizace za atmosféric-
kého tlaku (atmospheric-pressure chemical 
 ionization)

APCR – rezistence k aktivovanému proteinu 
C (activated protein C resistance)

APD – arteria pancreatico-duodenalis  auto-
matizovaná peritoneální dialýza

APDA – American Parkinson Disease Asso-
ciation (nadace pro výzkum Parkinsonovy 
choroby a podporu nemocných)

aPDFA – anatomický dorzální distální femo-
rální úhel (anatomical posterior distal femur 
angle)

APE – apendektomie
APECED – autoimunitní polyendokrinopa-
tie, Blizzardův syndrom (autoimmune phe-
nomena, polyendocrinopathy, candidiasis 
and ectodermal dystrophy)

APEMP – dospělé parietální epitelové buňky 
(adult parietal epithelial multipotent proge-
nitors)

aperit. – aperitoneální
APEX – arrayed primer extension

APF – antiperinukleární faktor  antiproli-
ferativní faktor  arteria profunda femoris 
 kyselý fluorofosfát (acidulated phosphate 
fluoride)

APG – air plethysmography  Apgar skóre
APHP – fr. Assistance Publique Hôpitaux de 
Paris (systém pařížských veřejných nemoc-
nic)

API – antipsychotikum první generace  ast-
ma s predikčními indiciemi v dětském věku/
predikční index astmatu (asthma predictive 
index)

APII – antipsychotikum druhé generace
APL – akutní promyelocytární leukemie  
atelektáza po plicní lobektomii  fosfolipi-
dová protilátka (antiphospholipid)  regulo-
vatelný tlakový ventil (adjustable pressure 
limiting valve)

apl. – aplikace, aplikovat
APLA – antifosfolipidová protilátka (anti-
phospholipid antibody)  Asociace pomáha-
jící lidem s autismem

APLS – antifosfolipidový syndrom
APMPPE – akutní zadní multifokální pla-
koidní pigmentová epiteliopatie (acute po-
sterior multifocal placoid pigment epitheli-
opathy)

APN – absolutní počet neutrofilů  akutní 
pyelonefritida

Apo – apolipoprotein (apoprotein)
APo – arteria poplitea
Apo A, APOA – apolipoprotein A
ApoB, APOB – apolipoprotein A, B
Apo E, APOE – apolipoprotein E
APOLT – auxiliární parciální ortotopická 
transplantace jater (auxiliary partial orthoto-
pic liver transplantation)

APOMYGRE – fr. Adaptation de Posologie 
du MMF en Grefe Rendle (název studie)

APOP – ambulance paliativní onkologické 
péče

APP – amyloidní prekurzorový protein (amy-
loid precursor protein)  břišní perfuzní tlak 
(abdominal perfusion pressure)  proteiny 
akutní fáze (acute phase proteins)

APPA – average pair-wise percent agreement
APPE – appendektomie
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APPROVE – Adenomatous Polyp Preventi-
on with VIOXX (název studie)

APR – odezva akutní fáze (acute phase re-
sponse)

APRF – transkripční faktor reakce akutní fáze 
(acute phase reaction factor)

APRIL – proliferaci indukující ligand B lym-
focytů (A proliferation-inducing ligand)

APRV – ventilace uvolňováním přetlaku 
v dýchacích cestách (airway pressure release 
ventilation)

APS – acute pain service  American Pain So-
ciety  analyzátor předního segmentu  an-
tifosfolipidový syndrom (antiphospholipid 
syndrome)  atypický parkinsonský syndrom 
 autoimunitní polyglandulární syndrom

APSAC – antistreptáza (anisoylated plasmi-
nogen-streptokinase activator complex)

APTES – γ-aminopropyltriethoxysilane
aPTT, APTT – aktivovaný parciální protrom-
binový čas (activated partial thromboplastin 
time)

APU – akutní přední uveitida
APUD – vychytávající a dekarboxylující pre-
kurzory aminů (amino precursors uptake and 
decarboxylation)

APV – adaptivní tlaková ventilace (adaptive 
pressure ventilation)  amprenavir  ANCA 
pozitivní vaskulitida

AQ – koeficient afázie (aphasia quotient)  
Kvocient autistického spektra (Autism-spec-
trum quotient, v ČR též jako „Aspergerův 
kvocient“)

aq. – aqua (voda)
aq. astr. – aqua astricta (zmrzlá, ledová voda, 
led)

aq. bull. – aqua bulliens (vroucí voda)
aq. cal. – aqua calida (horká voda)
aq. com. – aqua communis (obyčejná voda)
aq. dest. – aqua destillata (destilovaná voda)
aq. ferv. – aqua fervens (vřelá voda)
aq. fluv. – aqua fluvialis (říční voda)
aq. font. – aqua fontana (pramenitá, pitná 
voda)

aq. frig. – aqua frigida (studená voda)
aq. mar. – aqua marina (mořská voda)
aq. niv. – aqua nivalis (sněhová voda)

aq. pluv. – aqua pluvialis (dešťová voda)
aq. pur. – aqua pura (čistá voda)
aq. ster. – aqua sterilisata (sterilizovaná voda)
aq. tep. – aqua tepida (vlažná voda)
AQLQ – Mini Asthma Quality of Life Ques-
tionnaire

AQP – akvaporin (aquaporin)
AR – akutní rejekce  alergická rinitida, aler-
gická rýma  androgenní receptor (androgen 
receptor)  anesteziologicko-resuscitační  
antirotační bota  aortální regurgitace  ar-
teria radialis  arteria renalis  artikulační 
rychlost  asistovaná reprodukce  aspekto-
vý poměr (aspect ratio)  atributivní riziko 
 autorefraktometr  autozomálně recesivní 
(dědičnost)  awake resection

ARA – antagonista androgenního receptoru 
(androgen receptor antagonist)  antagonisté 
receptorů pro angiotenzin  antiretikulinová 
protilátka (antibody)  kyselina arachidono-
vá (arachidonic acid)

ARA-A – adeninarabinosid, arabinosyladenin
Ara-C, ARA-C – cytosinarabinosid (cytara-
bin)

ARAS – ascendentní retikulární aktivační 
systém  aterosklerotická stenóza renální 
tepny

ARAT – action research arm test (test posuzu-
jící aktivitu ruky)

ARB – blokátor angiotenzinových receptorů 
(angiotensin receptor blocker)

arb. j. – arbitrární jednotka
ARBD – vrozené malformace vznikající 
v souvislosti s konzumací alkoholu v těho-
tenství

Arbo – arboviry
ARC – komplex vztahující se k AIDS (AID-
S-related complex)  nucleus arcuatus  stře-
disko zotavení po alkoholu (Alcohol Reco-
very Centre)

ARCaNE – Antibiotic Resistance of Conjun-
ctiva and Nasopharynx Evaluation (název 
studie)

ARCC – Alzheimer’s Disease Research Cen-
ter of California

ARCO – Association Research Circulation 
Osseus
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ARD – akutní respirační onemocnění (acute 
respiratory disease)  Refsumova nemoc do-
spělých (adult Refsum disease)

AR-DLBCL – AIDS-related diffuse large B-
cell lymphoma

ARDS – syndrom dechové tísně dospělých 
(adult respiratory distress syndrome)

ARE – antioxidant response element  mo-
tivy bohaté na adenosin a uridin (AU rich 
elements)

AREDS – Age-Related Eye Disease Study 
(název studie)

AREG – amphiregulin
ARES – anorektální endosonografie
AReT – trakční odchlípení sítnice (amotio re-
tinae e tractione)

ARF – akutní respirační selhání (acute respi-
ratory failure)  akutní revmatická horečka 
(acute rheumatic fever)  akutní sel hání led-
vin (acute renal failure)

Arg – arginin
ArgHCL – arginin hydrochlorid
ARGO – reciproční ortéza pro chůzi (advan-
ced reciprocating gait orthosis)

Argon – laserová léčba sítnice
ARH – abdominální radikální hysterektomie 
 autozomálně recesivní hypercholesterole-
mie

ARCH – Aortic Arch Related Cerebral Ha-
zard (název studie)

ARI – akutní respirační infekce  akutní re-
spirační selhání (acute respiratory insuffici-
ency)  akutní selhání ledvin (acute renal in-
sufficiency)  inhibitory 5α-reduktázy (alpha 
reductase inhibitors)  inhibitory aldózore-
duktázy (aldose reductase inhibitors)

ARIA – alternativní cesty aplikace inzulinu 
(alternative routes of insulin administration) 
 Iniciativa alergická rýma a její vliv na ast-
ma (Allergic Rhinitis and its Impact on As-
thma)

ARIC – Atherosclerosis Risk in Communi-
ties Study (název studie)

ARIF – artroskopická repozice a vnitřní fixa-
ce

ARIM – oddělení anestezie, resuscitace a in-
tenzivní medicíny

ARIP – akutní rekurentní idiopatická pankre-
atitida  anesteziologie-resuscitace a inten-
zivní péče

ARISTOTLE – Apixaban for Reduction in 
Stroke and Other Thromboembolic Events 
in Atrial Fibrillation (název studie)

ARK – alergická rinokonjuktivitida  aneste-
ziologicko-resuscitační klinika  anomální 
retinální korespondence, amblyopie a ano-
mální retinální korespondence

ARLGMD – autozomálně recesivní pleten-
cová muskulární dystrofie (autosomal re-
cessive limb-girdle muscular dystrophy)

ARM – anorektální malformace
ARMD – věkem podmíněná makulární de-
generace (age related macular degeneration)

ARMER – apoptotic regulator in the mem-
brane of the endoplasmic reticulum

ARMI – věkem podmíněná porucha paměti 
(age-related memory impairment)

ArMORR – Accelerated Mortality on Renal 
Replacement (název studie)

ARMS – amplifikační refrakční mutační 
systém (amplification refractory mutation 
 system)

ARN – akutní retinální nekróza
ARND – poruchy nervového vývoje spojené 
s alkoholem (alcohol related neurodevelop-
mental disorder)

ARNI – angiotensin receptor neprilysin inhi-
bitor

ARNT – aryl-hydrocarbon receptor nuclear 
translocator

ARO – akutní respirační onemocnění  anes-
teziologicko-resuscitační oddělení  autozo-
málně recesivní osteopetróza

AROM – umělé protržení plodových obalů 
(artificial rupture of membranes)

ARPKD – autozomálně recesivní polycystic-
ké onemocnění ledvin (autosomal recessive 
polycystic kidney disease)

ARR – absolutní riziko recidivy  rhegma-
togenní odchlípení sítnice (amotio retinae 
rhegmatogenes)

ARREST – Amsterdam Resuscitation Study 
(název studie)
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ARRIVE – Abatacept Study of Safety in Use 
with Other Rheumatoid Arthritis Therapies 
(název studie)

ARS – akutní radiační syndrom  akutní re-
nální selhání  akutní rinosinusitida  ami-
noacyl-tRNA-syntetáza  autonomně se 
replikující sekvence (autonomously replica-
ting sequences)

ARSD – apical rib spread difference
ARŠ – antirotační šroub
ART – acidorezistentní tyčky  aplanační re-
zonanční tonometr  articulatio  assessment 
for retreatment with transarterial chemo-
embolization  metoda asistované repro-
dukce (assisted reproduction technology)  
náhradní terapie androgeny

art. – tepna, arterie, arteriální  kloub (arti-
culatio)

ARTEMIS – Abatacept Treatment in Po-
lymyositis and Dermatomyositis (název stu-
die)

ARTN – artemin, gen kódující artemin
ARUK – Alzheimer’s Research UK
ARV – retrovirus spojený s AIDS (AIDS-
-associated retrovirus)

ARVD – arytmogenní dysplazie pravé komo-
ry (arrhythmogenic right ventricle dys plasia)

ARWMC – age related white matter changes
As – astigmatismus
AS – absolutní skotom  acute stroke  Adam-
sův-Stokesův (syndrom, záchvat)  adeno-
sarkom  akademický senát  akce srdeční 
 aktivní sledování  alelově-specifický  
Alportův syndrom  alveolitis sicca  ambu-
lantní specialisté  analgosedace  anapleu-
rotický substrát  Angelmanův syndrom  
angiosarkom  ankylozující spondylartritida, 
ankylozující spondylitida  antibiotické stře-
disko  anticholinergní syndrom  antisynte-
tázový syndrom  aortální stenóza  Apgar-
-skóre  arteria subclavia  artroskopický  
Ashworthova škála  Aspergerův syndrom 
 aspirační syndrom   ateroskleróza  
 autistické spektrum  autologní sérum

as. – asistent
AS + – akce srdeční plodu přítomna
AS neprav. – akce srdeční nepravidelná
AS prav. – akce srdeční pravidelná

AS univ. – povšechná ateroskleróza (athe-
rosclerosis universalis)

ASA – acetylsalicylová kyselina (acetylsalicy-
lic acid)  arylsulfatáza A  Avonex-Steroid-
-Azathioprine (název studie)  klasifikace 
rizika v souvislosti s operací podle Americké 
anesteziologické společnosti (American So-
ciety of Anesthesiologists)  protilátky proti 
spermiím (anti-sperm antibodies)

ASA/NSA – léková skupina zahrnující ace-
tylsalicylovou kyselinu a nesteroidní anti-
revmatika

A-SAA – sérový amyloidní A protein
ASAP – atypické maloacinární proliferace 
(atypical small acinar proliferation)

ASAS – Assessment in Ankylosing Spondyli-
tis (Pracovní skupina pro ankylozující spon-
gylitidu)

ASB – anatomická jednosvazková náhrada 
(anatomical single-bundle)  spontánní dý-
chání s podporou (assisted spontaneous bre-
athing)

ASC – abdominální sakrokolpopexe  acetyl-
sulfanilylchlorid  adult tissue-derived stem 
cell  akantolytická varianta skvamózního 
karcinomu (acantholytic variant of squa-
mous carcinoma)  artroskopie (arthrosco-
pic)  aterosclerosis cerebri  atypické dlaž-
dicovité buňky (atypical squamous cells)

asc. – vzestupný (ascendens)
ASCA – protilátky proti Saccharomyces ce-
revisiae (anti-Saccharomyces cerevisiae an-
tibodies)

ASCCC – asymptomatická spondylogenní 
komprese krční míchy (asymptomatic spon-
dylotic cervical cord compression)

ASCCM – Americká společnost intenzivní 
medicíny (American Society of Critical Care 
Medicine)

ASCCP – Americká společnost pro kolposko-
pii a cervikální patologii (American Society 
for Colposcopy and Cervical Pathology)

ASC-H – skvamózní intraepiteliální léze vy-
sokého stupně (atypical squamous cells)

ASCI – Americká společnost klinického 
vyšetření (American Society of Clinical In-
vestigation)

ASCL – arteria subclavia
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ASCO – Americká společnost klinické onko-
logie (American Society of Clinical oncolo-
gy)

ASCOD – klasifikace cévní mozkové příhody 
(Atherosclerosis, Small-vessel disease, Car-
diac pathology, Other causes, Dissection)

ASCOT – Anglo-Scandinavian Cardiac Out-
comes Trial (název studie)

ASCP – anterior superior compression plate 
(kompresní dlaha)

ASCT – transplantace vlastních krvetvorných 
kmenových buněk (autologous stem cell 
transplantation)

ASC-US – atypické buňky skvamózního typu 
nejasné závažnosti (atypical squamous cell 
with undefined/undetermined significance)

ASD – adjacent segment degeneration  
arthroscopic subacromial decompression  
defekt síňového septa (atrial septal defect) 
 porucha autistického spektra (autism spec-
trum disorder)

ASDAS – Ankylosing Spondylitis Disease 
Activity Score

ASDH – akutní subdurální hematom
ASDI – Asperger Syndrome Diagnostic In-
terview (diagnostický dotazník)

ASE – absence status epilepticus  Americká 
společnost pro echokardiografii (American 
Society of Echocardiography)  Attention 
Screening Examination (screeningové vyšet-
ření pozornosti)

ASES – American Shoulder and Elbow Sur-
geons (odborná společnost)

ASEX – dotazník sexuálních poruch u pacien -
tů s depresí (Arizona Sexual Experience Sca-
le)

ASF – aldosteron stimulující faktor
ASFA – Americká společnost pro hemaferézu 
(American Society for Apheresis)

ASGE – Americká společnost pro gastroin-
testinální endoskopii (American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy)

ASGPR – protilátky proti asialoglykoprotei-
novému receptoru (autoantibodies to asialo-
glycoprotein receptor)

ASH – abdominální sakrální hysteropexe  
asymetrická hypertrofie septa (asymmetrical 

septal hypertrophy)  rozpětí paží, výška in-
terpolovaná z rozpětí paží (arm span height)

ASHA – American Speech and Hearing Asso-
ciation (odborná společnost)

ASHAP – chemoterapeutický režim (doxo-
rubicin [Adriamycin], methylprednisolone 
[Solumedrol], High-dose Ara-C, cisplatina 
[Platinum])

ASHD – arteriosklerotické (aterosklerotické) 
onemocnění srdce (atherosclerotic heart di-
sease)

ASHG – Americká společnost pro lidskou 
genetiku (American Society of Human Ge-
netics)

ASHT – Americká společnost terapeutů ruky 
(American Society of Hand Therapists)

ASI – after stimulus interval  Ambivalent 
Sexism Inventory

ASIA – Americká asociace spinálního pora-
nění (American Spinal Injury Association)

ASIC – kationtové kanály reagující na kyse-
lost (acid-sensing ion channels)

ASIS – anterior superior iliac spine (spina ili-
aca anterior superior)

ASIT – alergen-specifická imunoterapie
ASJ – akutní selhání jater
ASK – acetylsalicylová kyselina  antistrep-
tokináza  artroskopie  Australian Strepto-
kinase Trial (název studie)

ASKK – artroskopie kyčelního kloubu
ASL – airway surface liquid (součást hlenu 
dýchacích cest)  akutní selhání ledvin  an-
tistreptolyzin (ASLO, ASO)  argininsukci-
nát lyáza  arterial spin labeling

ASLO – antistreptolyzin O
ASM – agresivní systémová mastocytóza
ASMA – protilátky proti buňkám hladkého 
svalu (anti-smooth muscle antibodies)

ASMP – Automated System of Medicinal 
Products

Asn – asparagin
ASN – Americká nefrologická společnost 
(American Society of Nephrology)

ASNAP – amplituda senzitivního akčního po-
tenciálu

ASNS – asparagin syntetáza
ASO – alelově specifický oligonukleotid  
Amplatzův septální okluder (Amplatzer 
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Septal Occluder)  antistreptolyzin O  ob-
literující arterioskleróza (arteriosclerosis 
 obliterans)

Asp – asparagová kyselina
ASP – acylation stimulating protein (protein 
podporující acylaci, tj. ukládání tuků)  akce 
srdeční plodu  autonomic symptom profile 
(dotazník využívaný např. v diabetologii)  
protein stimulující acylaci (acylation stimu-
lating protein)

ASPD – syndrom předčasné fáze spánku 
(advanced sleep phase disorder)

ASPECT – Aspirin Induced Platelet Effect 
Study (název studie)

ASPECTS – Alberta Stroke Program Early 
CT Score (hodnotící skóre užívané u CMP)

ASPEN – Americká společnost parenterální 
a enterální výživy  Atorvastatin Study for 
Prevention of Coronary Heart Disease End-
points in Non Insulin Dependent Diabetes 
Mellitus (název studie)

ASPHER – Evropské asociace škol veřejné-
ho zdravotnictví (Association of Schools of 
Public Health in the European Region)

ASPIRANT – Addition of Spironolactone in 
Patients with Resistant Arterial Hypertensi-
on (název studie)

ASPIRE – Alberta Stroke Prevention in TIAs 
and mild strokes (program prevence CMP)

ASPS – syndrom předčasné fáze spánku 
(advanced sleep phase syndrome)

ASRA – American Society of Regional Ana-
esthesia (Americká společnost regionální 
anestezie)

ASRI – alosterický inhibitor zpětného vy-
chytávání serotoninu (allosteric serotonin 
reuptake inhibitor)

ASRM – Americká společnost pro repro-
dukční medicínu (American Society for Re-
productive Medicine)

ASR-W – počet onemocnění na 100 000 osob 
standardizovaný na světový věkový standard 
(age standardized rate-world)

ASS – Aarskogův-Scottův syndrom  akutní 
srdeční selhání  antisyntetázový syndrom

ASSHP – Australská společnost pro studium 
hypertenze v porodnictví (Australian Society 
for the Study of Hypertension in Pregnancy)

ASST – kožní test užívající autologní sérum 
(autologous serum skin test)

AST – aspartátaminotransferáza, aspartát-
transamináza  astigmatismus

AST/ALT – de Ritisův index (poměr amino-
transferáz)

ASTEROID – A Study to Evaluate the Effect 
of Rosuvastatin on Intravascular Ultrasound-
Derived Coronary Atheroma Burden (název 
studie)

ASTRAL – Angioplasty and Stenting for Re-
nal Artery Lesions (název studie)  Asthma 
Treatment Algorithm (název studie)

ASTRO – American Society for Therapeutic 
Radiology and Oncology

ASTRONAUT – Acid Suppression Trial: Ra-
nitidine Versus Omeprazole for NSAIDasso-
ciated Ulcer Treatment Study (název studie)

ASTRUP – vyšetření krevních plynů a vnitř-
ního prostředí dle Astrupa, vyšetření acido-
bazické rovnováhy (nejde o akronym)

ASU – nezmýdelnitelný extrakt z avokáda 
a sóji (avocado soyabean unsaponifiable)

ASV – adaptivní podporovaná ventilace 
(adaptive support ventilation)

ASVAL – fr. ablation selective des varices 
sous anesthesie locale (léčba varixů selektiv-
ní ablací v lokální anestezii)

Asy, ASY – asymetrický  asystolie
ASZ – akutní symptomatický záchvat
AŠ – Achillova šlacha
AT – acquisition time  adenoidektomie; 
adenotomie (odstranění nosní mandle)  
adenomatoidní tumor  adjuvantní terapie  
alkohol-toxikomanie (označení poraden pro 
závislé na alkoholu a drogách)  an aerobní 
práh  angiotenzin  antitrombin  antitryp-
sin  antituberkulózní, antituberkulotický, 
antituberkulotika  aplanační tonometrie  
arteritis temporalis  autogenní trénink  au-
toimunitní tyreoiditida  monovakcína proti 
tetanu (antitetanová vakcína)

A-T – ataxia-telangiectasia
AT bilat. – oboustranná adnexektomie
AT I, AT II – angiotenzin I, angiotenzin II
AT III – antitrombin III
AT/BT – aplanační/bezkontaktní tonometrie


