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BB – angl. skr. buffer base súčet koncentrácií bikarbonátov i nebikarbonátových báz (vrátane 

hemoglobínu); nezávisí od hodnoty CO2 v krvi; ukazovateľ →acidobázickej rovnováhy. 

BBB – 1. skr. angl. blood-brain barriere hematroencefalická bariéra; 2. skr. angl. bundle-branch block 

blok Tawarovho ramienka.  

BBB-disruptor – látka porušujúca priepustnosť hematoencefalickej bariéry. Pouţíva sa napr. v th. 

mozgových nádorov a umoţňuje prienik cytostatík. Takto pôsobí manitol a niekt. nové syntetické 

látky. 

BBB syndróm →syndrómy. 

BBD – skr. angl. benign breast disease benígna choroba prsníka. 

BBS choroba – skr. Besnierova-Boeckova-Schaumannova choroba; →sarkoidóza.  

BBT – skr. angl. basal body temperature bazálna telesná teplota. 

BC – 1. skr. angl. blood culture hemokultúra; 2. skr. angl. birth control regulácia pôrodnosti. 

Bc. – skr. →bakalár. 

BCA – skr. chronchogénny karcinóm. 

BCAP – skr. kombinácie chemoterapeutík: BCNU (karmustín) + cyklofosfamid + adriamycín + 

prednizón. 

BCF – skr. angl. basophil chemotactic factor chemotaktický faktor bazofilov. 

BCG – skr. Bacillus Calmette-Guérin oslabený kmeň baktérie tuberkulózy (Mycobacterium bovis), kt. 

sa vyuţíva na očkovanie; →kalmetizácia. 

BCG inj. – vakcína proti tuberkulóze. Obsahuje lyofilizovanú BCG vakcínu so ţivými baktériami B. 

Calmette-Guérin. Primovakcinácia sa vykonáva u novorodencov od 4. d do 6. týţd. veku dieťaťa 

s hmotnosťou nad 2500 g, i. d. do ľavého ramena. Preočkúva sa v 2. r. u detí s negat. 

tuberkulínovým testom a nepreukázateľnou jazvou, ďalej v 11. r. u detí a dospelých s negatívnym 

tuberkulínovým testom. Vakcinácia nemá za následok úplnú ochranu pred tuberkulózou, zvyšuje 

však odolnosť proti infekcii a zabraňuje ťaţkým formám tbc. Kontraindikáciou očkovania je napr. HIV 

pozitivita, pozit. tuberkulínová skúška, ybc a imunodeficientné stavy. K neţiaducim účinkom patria 

ostitídy (interval 4 mes. aţ niekoľko r. po vakcinácii), meningitídy a generalizácia procesu tbc. 

BCG-itída – infekčná komplikácia vakcinácie BCG, pri kt. vznikajú granulomatózne lézie v rôznych 

orgánoch (napr. v pečeni). 

Bcl-2 – protoonkogén, kt. pôsobí proti apoptóze. Bol objavený v mieste translokácie pri malígnom B 

bunkovom lymfóme, súčasť širšej rodiny proteínov, kt. sa zúčastňujú na regulácii apoptózy (Bcl-2 

pôsobí protiapoptoticky, iné, napr. Bax, Bad pôsobia proapoptoticky). V bunkách je v niektorých 

membránach, napr. vonkajšej mitochondriovej membráne. Proteíny tejto rodiny tvoria homo- alebo 

heterodiméry v membráne mitochondrií, ovplyvňujú uvoľňovanie niekt. molekúl z mitochondrií (napr. 

cytochrómu c), študuje sa ich vplyv na energetický metabolizmus. 

BCP – skr. angl. birth control pills antikoncepčné pipulky. 

bcr – skr. angl. breakpoint cluster region, oblasť 22. chromozómu. Miesto vzniku translokácie s 9. 

chromozómom (bcr/abl); →filadelfský chromozóm. 

BCS – skr. angl. battered child syndrome sy. týraného dieťaťa; →syndrómy. 

BD -- skr. angl. bufer deficit nedostatok báz; →BE; ukazovateľ →acidobázickej rovnováhy. 
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bd., b. d. – skr. l. bis die dvakrát denne. 

bdelosť – l. vigilantia, zákl. súčasť →vedomia. Pre b. je dôleţitá funkcia →retikulárnej formácie. 

Bdelosť sa fyziologicky strieda so →spánkom. Poruchy b. sú súčasne poruchami →vedomia 

(kvantitatívnymi), miernejšou poruchou je →somnolencia, hlbšia porucha b. znamená 

→bezvedomie. 

BDT – skr. bronchodilatačný test. 

Be – chem. značka →berýlia. 

B-CAVe – skr. kombinácie chemoterapeutík: bleomycín + CCNU (lomustín) + adriamycín + vinblastín. 

BCG – bacil Calmetteov-Guérinov. Je to kultiváciou na špeciálnej pôde oslabené Mycobacterium 

bovis, z kt. sa pripravuje očkovacia látka na aktívnu imunizáciu proti tbc. Lokálne podávanie BCG sa 

osvedčuje v th. karcinómu močového mechúra. Thera(Cys BCG Live Intravesical). TICE (Organon) 

sú sublimované suspenzie atenuovaného kmeňa Mycobacterium bovis vypestovaného na 

Sautonovej pôde, kt. sa pouţíva na nešpecifickú aktívnu th. karcinómu močového mechúra in situ. 

Amp. obsahuje 1 – 8.10
8
 CFU (colony forming units), t. j. asi 50 mg sušiny. Podporuje lokálnu 

zápalovú reakciu v močovom mechúri s infiltráciou histiocytov a leukocytov s následnou elimináciou 

al. zmenšením povrchových nádorových lézií v mechúri. Podáva sa raz/týţd. v priebehu 6 týţd. al. 

mesače počas 12 mes. V th. papilárnych nádorov sa nesovedčil. Na prevenciu rakoviny sa nehodí. 

Kontraindikáciou sú stavy imunodeficiencie vrátane th. imunosupresívami (riziko systémovej 

mykobaktériovej sepsy). Nemá sa podávať pacientom s celkovou al. lokálnou infekciou močových 

ciest. Počas th. treba sledovťa moč. Moţným neţiaducim účinkom je aj alergická reakcia u jedincov 

precitlivených na zloţky prípravku. 

bcl-1,2,3-onkogén →onkogény.  

BCNU →karmustín.  

BCVPP – skr. kombinácie chemoterapeutík: BCNU (kardiomustín) + cyklofosfamid + vinblastín + 

prokarbazín + prednizón. 

BB syndróm →syndrómy. 

bdelíny – [g. bdella pijavica] skupina inhibítorov proteáz, kt. sa nachádzajú v pijaviciach. Vysoká 

aktivita b. sa zistila v oblasti vonkajších pohlavných orgánov a slinových ţľazách pijavice Hirudo 

officinalis. B. inhibujú trypsín a plazmín, najmä akrozín, proteázu podobnú trypsínu, prítomnú v 

akrozómoch spermatozoí. 

Bdellovibrio – [g. bdella pijavica + l. vibrare rýchlo sa pohybovať] čeľaď aeróbnych, monotrichných 

bičíkových baktérií, kt. parazitujú na iných baktériách, napr. druhoch Pseudomonas al. Enterobacter. 

Majú charakteristický dvojfázový vývojový cyklus (pokojová a intracelulárna reprodukčná fáza). Tri 

nepatogénne druhy B. bacteriovirus napádajú a lyzujú, na rozdiel od →bakteriofágov aj nerastúce 

bunky. K B. patria ďalej B. starii, B. stolpii, B. chlorellavirus (→Vampirovibrio chlorallavirus). 

bdelosť – [vigilitas] stav bdelosti, nevyhnutný predpoklad ,,vedomia“, spôsob, kt. je vedomie spojené 

s ostatným svetom.  

Vigilancia zahrňuje zobudenie (angl. ,,arousal“) spojené s desynchronizáciou kortikálneho EEG ako 

následok senzorickej stimulácie a vlastnú b. (vigilitu v uţšom zmysel), kt. sa prejavuje orientáciou a 

mierou pozornosti. Je to stav aktivovaného správania organizmu, kt. predtým spal, bol v pokoji al. 

bol anestezovaný. Na EEG sa prejavuje stavom aktivácie. Predpokladom b. je správna funkcia 

retikulárnej formácie; →pozornosť; →vedomie. 
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K poruchám bdelosti patria savy so zvýšenou (hypervigilita) a zníţenou b. (hypovigilita), ako je 

narkolepsia, hypersomnia, javy parciálneho spánku – ak vychádzajú z bdelého stavu (cataplexia 

parahypnotica); →spánok 

BDH – staršia skr. →butyrátdehydrogenázy. 

BDI →Beck
,
s Diagnostic Inventory Beckov diagnostický dotazník  

BDS – amer. titul Bachelor of Dental Surgery bakalár stomatochirurgie. 

BDSc – amer. titul Bachelor of Dental Science bakalár stomatológie. 

BE – skr. base excess nadbytok zásad (báz); →acidobázická rovnováha. 

Be – značka →berýlia. 

Beadle, George Wells – (1903 – 1989) amer. genetik. Pôsobil na Stanfordovej univerzite 

a Kalifornskom technologickom inštitúte v Pasadene] nositeľ Nobelovej ceny, kt. r. 1958 dostal spolu 

s Edwardom Lawriem Tatumom a Joshuom Lederbergerom za objavy gen. rekombinácie a org. 

dedičnej látky baktérií v plesni Neurospora crassa. R. 1941 objavili poslanie génov ako štruktúr 

riadiacich dedičnosť. Dokázali kontrolnú úlohu génov v biosyntéze. R. 1945 dospeli k hypotéze 

,,jeden gén – jeden enzým“. 

Bealove gangliove bunky – [Beale, Lionel Smith, 1828 – 1906, angl. lekár] bipolárne bunky s jedným 

výbeţkom špirálovito vinutým okolo druhého, nachádzajú sa v srdcových gangliách. 

Bealsov syndróm – [Beals, Rodney Kenneth, *1931, amer. ortopéd] kongenitálna kontrakčná 

→arachnodaktýlia. 

BEAM – skr. kombinácie chemoterapeutík: BCNU (karmustín) + etopozid + cytarabín + melfalán. 

Beanov syndróm – [Bean, William, *1909, amer. internista pôsobiaci v Iowa-City] →blue rubber bleb 

nevus syndroma. 

beans – [angl. bôby] slangový názov amfetamínsulfátu. 

Beardova choroba – [Beard, G. Miller, 1839 – 1893, amer. lekár] nervous exhaustion, syn. 

→neurasténia. 

Beareov-Dodgeov-Nevinov syndróm →syndrómy. 

Bearnov-Kunkelov syndróm →syndrómy. 

Beauova choroba – [Beau, Joseph Honoré Simon, 1806 – 1865, franc. lekár] syn. →asystólia. 

Beauove-Reilove priečne brázdy – [Beau, Joseph Honoré Simon, 1806 – 1865, franc. lekár; Reil, 

Johann Christian, 1759 – 1813, nem. anatóm] priečne brázdy na nechtoch palcov. Vyskytujú sa pri 

ekzéme (Reilove brázdy) a celkových vyčerpávajúcich ochoreniach (brušný týfus, chrípka, akút. 

reumatizmus). Zjavujú sa 30 – 40 d po začiatku ochorenia, postupne sa prehlbujú a môţu preniknúť 

celým nechtom, aţ sa oddelí. Niekedy sú ohraničené zhrubnutým valom a posunuje sa rastom od 

koreňa k voľnému okraju. 

Beauveria – rod nepravých húb čeľade Moniliaceae, rad Moniliales.  

Beauveria bassiana (starší názov Botrylis bassiana) parazituje na hodvábniku morušovom a 

vyvoláva smrteľné a veľmi nákazlivé epizoocie. U človeka sa izolovali niekt. druhy B., napr. pri 

keratokonjunktivitíde (B. brumpti), keratomykóze (B. rubra), empyéme hrudníka (B. shiotae) a 

dermatitíde (B. Viannai). 

bebeerín – syn. chondrodendrin, pelozín, 1
,
-6,6-dimetoxy-2,2

,
-dimetyltubokurarán-7

,
,12,-diol, 

C36H38N2O6, Mr 594,68; antimalarikum. Nachádza sa v Nectandra 
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rodioei Hook. (Lauraceae), koreni Chondrodendrom micophyllum (Eichl.) Moldenke, kmeni Ch. 

candidans (Rick ex. D.C.) Sandwith (Menispermaceae) a koreni radix pareirae bravae. Izoloval ho 

King (1940), štruktúru opísal Faltis (1936). Antimalarikum. 
 
Bebeerín 

 

Bebe-Tardyferon retard
®
 drg (Egis) – Ferrosi sulfas heptahydricus 38,4 mg v 1 dr. (12 mg Fe). 

Antianemikum. 

Bebulin TIM 4 inj.
 ®

 (Immuno AG) – koncentrovaný faktor IX s 20 j., 500 j. a 1000 j. (+ 10 ml vody na 

inj.) v 1 fľaštičke; hemostatikum. 

Indikácie – hemofília B, angiohemofília B (trombocytopatie s poruchou faktora IX – Willebrandov-

Jürgensov sy.). 

Kontraindikácie – nie sú známe. 

Nežiaduce účinky – zriedka alergické reakcie, príp. anafylaktický šok; prenos sérovej hepatitídy; 

vznik cirkulujúceho antigénu proti faktoru IX. 

Dávkovanie – pri krvácaní z koţe, slizníc, do svalov, kĺbov, po poranení al. extrakcii zuba sa podáva 

15 j/kg, potom 15 – 30 j./kg v 6 – 12-h intervaloch na dosiahnutie 15 – 30 % hodnoty faktora IX v 

plazme. Pri veľkých chir. výkonoch sa podáva 75 j. a potom 50 – 75 j./kg v 6 aţ 12-h intervaloch na 

udrţanie hodnoty faktora IX v plazme > 50 %. Profylakticky sa podáva pri hemofílii B 1000 j. 1 – 2-

krát/týţd. Podáva sa i. v. s filtrom, veľmi pomaly (1 j. faktora IX/kg hmotnosti zvyšuje jeho 

plazmatickú koncentrácie o 1 %. 

Beccariho príznak →príznaky. 

Becker, Otto Heinrich Enoch – (1828 – 1890) nem. oftalmológ. Študoval med. Vo Viedni u   Carla 

Ferdinanda von Arlta (1812 – 1887), kde získal doktorát  r. 1859. Od. r. 1868 pôsobil ako prof. 

oftalmológie v Heidelbergu. Patrí k významným patológom Graefeho éry v Heidelbergu, kde zaloţil 

Graefeho múzeum. Hodne publikoval, napr. o viditeľnom krvno obehu v sietnici, striktúre 

slozovodov, vrodenej farboslepote a cievach macula lutea. R. 1866 vydal v nemčine vynikajúce 

dielo Franza Cornelisa Dondera (1818 – 1889) On the Anomalies of Accommodation and Refraction 

of the Eye (Londýn, 1864). 

Beckerov fenomén – [Becker, Otto Heinrich Enoch, 1828 – 1890, nem. oftalmológ] – pulzácia 

sietnicových tepien pri Basedowovej chorobe. 

Beckerov test –  [Becker, Otto Heinrich Enoch, 1828 – 1890, nem. oftalmológ] test na astigmatizmus. 

Beckerova melanóza – syn. melanosis naeviformis, pigmentové škvrny najčastejšie nad lopatkou 

veľkosti dlane, často porastené drsnými, tmavými vlasmi. Postihuje 10 – 20-r. jedincov, väčšinou po 

nadmernej expozícii slnku. 

Beckerova svalová dystrofia – [Becker, Peter Emil, 1908 – 2000, nem. genetik pôsobiaci v 

Göttingene] syn. →dystrophia musculorum progressiva. 

Beckmann, Ernst Otto – (1853 – 1923) nem. chemik. Pôsobil v Berlíne. Vynikol prácami v kryoskopii 

(rozpracoval metódu určovania Mr). R. 1886 objavil prešmyk ketoxímov na amidy (Beckmannov 

prešmyk), skonštruoval ortuťový teplomer na presné meranie malých teplotných zmien. Stupnica má 

rozsah len 5 – 6 °C, je jemne delená, moţno na ňom odčítať presne stotinu stupňa a pomocou lupy 

odhadovať tisíciny.  
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Beckova metóda stimulácie osifikácie – [Beck, Alfred, *1889, nem. chirurg pôsobiaci v Kiele] zastar. 

metóda stimulácie osifikácie pri oneskorujúcej sa tvorbe kalusu, pseudoartróze al. aseptických 

nekrózach kostí. 

Beckova drenáž čelovej dutiny – [Beck, Alfred, *1889, nem. chirurg pôsobiaci v Kiele] drenáţ cez 

otvor v prednej stene čelovej dutiny s výplachom a instiláciou liečiv po zavedení tupej kanyly al. 

sinoskopii. 

Beckova operácia I a II →operácie. 

Beckova triáda – [Beck, Claude S., *1904, amer. chirurg] kombinácie troch príznakov 

charakterizujúcich kompresiu srdca: zvýšený ţilový tlak, zníţený artériový tlak a malé hypokinetické 

srdce. 

Beck,s Diagnostic Inventory – BDI, psych. klasifikačný systém na dg. a th. depresívnych stavov, 

najmä detských afektívnych porúch, pozostávajúci z 18 kritérií.  

Beckwithov syndróm →syndrómy. 

Beckwithov-Wiedemannov syndróm →syndrómy. 

Beclacin
®
 (Kaigai) – chlórmetylprednizolón, antialergikum, antihistaminikum (inhalačné), miestne 

antiflogistikum; →beklometazón. 

Béclardova hernia – [Béclard, Pierre Augustin, 1785 – 1825, franc. anatóm] prietrţ prenikajúca 

otvorom v. saphena interna. 

Béclardovo kostné jadro – [Béclard, Pierre Augustin, 1785 – 1825, franc. anatóm] osifikačné 

centrum v distálnej epifýze stehnovej kosti, z kt. vychádza enchondrálna osifikácia. Je dôleţitá pri 

určovaní veku mŕtvych plodov a detí. 

Béclardov trojuholník →trojuholník. 

Becklipur
®
 – antihyperlipoproteinemikum; →beklobrát. 

Becloforte
®
 (Allen & Hanburys) – chlórmetylprednizolón, antialergikum, antihistaminikum (inhalačné), 

miestne antiflogistikum; →beklometazón. 

Beclomet
®
 aer (Orion) – Beclomethasoni dipropionas 0,05 mg v 1 dávke, chlórmetylprednizolón, 

antialergikum, antihistaminikum (inhalačné), miestne antiflogistikum; →beklometazón. 

Beclometasoni dipropionas →beklometazón. 

Beclomet nasal
®
 (Orion) – Beclomethasoni dipropionas 0,05 mg v 1 dávke, 10 ml v tlakovej nádobke 

s dávkovacím ventilom a aplikátorom; chlórmetylprednizolón; otorinolaryngologikum, antialergikum, 

antihistaminikum (inhalačné), miestne antiflogistikum; →beklometazón. 

Beclorhinol
®
 (Decimed)– chlórmetylprednizolón, antialergikum, antihistaminikum (inhalačné), miestne 

antiflogistikum; asi 10 ml (200 dávok) v tlakovej nádobke s dávkovacím ventilom; →beklometazón. 

Beclosclerin
®
 (Siegfried) – antihyperlipoproteinemikum; →beklobrát. 

Becloval
®
 (Valeas) – chlórmetylprednizolón, antialergikum, antihistaminikum (inhalačné), miestne 

antiflogistikum; →beklometazón. 

Beclovent
®
 (Glaxo) – chlórmetylprednizolón, antialergikum, antihistaminikum (inhalačné), miestne 

antiflogistikum; →beklometazón. 

Beconase
®
 nasal spray (Allen & Hanburys) – chlórmetylprednizolón, antialergikum, antihistaminikum 

(inhalačné), miestne antiflogistikum; →beklometazón. 
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Beconasol
®
 (Glaxo) – chlórmetylprednizolón, antialergikum, antihistaminikum (inhalačné), miestne 

antiflogistikum; →beklometazón. 

Becodisks
®
 (Allen & Hanburys) – chlórmetylprednizolón, antialergikum, antihistaminikum (inhalačné), 

miestne antiflogistikum; →beklometazón. 

Becort
®
 (Rachelle) – glukokortikoid; →beklometazón. 

Becotide
®
 (Allen & Hanburys) – Beclopmethasoni dipropionas 0,05 mg v 1 dávke; asi 20 g (200 dávok 

v tlakovej nádobke s dávkovacím ventilom); chlórmetylprednizolón, antialergikum, antihistaminikum 

(inhalačné), miestne antiflogistikum; →beklometazón. 

becquerel (Bq) – [Becquerel, Alexander Edmond, 1820 aţ 1891, franc. fyzik] dosiahol úspechy v 

oblasti →luminiscencie; jednotka aktivity rádioaktívnych látok, v kt. za 1 s nastane jeden jadrový 

rozpad (premena) 

Becquerel, Antoine César – [1788 – 1878, franc. fyzik] zakladateľ elektrochémie. 

Bedermin
®
 (Damor) – glukokortikoid; →betametazón. 

Bednarove afty – [Bednar, Alois, 1816–1888, rak. pediater pôsobiaci vo Viedni] →afty. 

Bednarova-Parrotova pseudoparalýza – [Bednar, Alois, 1816 – 1888, rak. pediater pôsobiaci vo 

Viedni; Parrot, Joseph-Marie, 1839 – 1883] bolestivé jednostranné al. obojstranne obmedzenie 

pohyblivosti, resp. prejavy parézy dolných al. horných končatín zapríčinené syfilitickou 

osteochondritídou, periostitídou al. osteomyelitídou u novorodencov pri kongenitálnom →syfilise. 

Bedoce
®
 (Lincoln) – kyánkobalamín, hemopoetický vitamín; →vitamín B12. 

Bedodeka
®
 – kyánkobalamín, hemopoetický vitamín; →vitamín B12. 

Bedome
®
 (Merck & Co.) – vitamín B1, kofaktor enzýmov; →tiamínhydrochlorid. 

Bedoz
®
 – kyánkobalamín, hemopoetický vitamín; →vitamín B12. 

Bedranol
®
 (Lagap) – antagonista -adrenergických receptorov, antihypertenzívum, antianginózum, 

antiarytmikum; →propranolol. 

Bedriol
®
 (Andromaco) – antimykotikum; →bifonazol. 

bedro – [coxa] koxa, →bedrový kĺb. 

bedrovník lomikameňový →Pimpinella saxifraga L. (Daucaceae). 

bedrovník väčší →Pimpinella major L. Huds. (Daucaceae). 

bedrový kĺb →articulatio iliofemoralis. 

bedside teaching – [angl.] vyučovanie osôb upútaných na posteľ. 

bedside test →testy. 

bedsónie →chlamýdie. 

Beecherovo polohovanie – poloha na ľavom al. pravom boku, kt. má zabrániť pretekaniu 

(infikovaného) sekrétu z jednej polovice pľúc do druhej. Podstatne účinnejšie je pouţitie dvojcestnej 

sondy (kombinácia endotracheálnej a endobronchiálnej trubice), kt. umoţňuje selektívne odsávanie 

bronchiálneho sekrétu pri chir. výkonoch. Dá sa zavádzať aj naslepo (bez bronchoskopie).  

befénium – N,N-dimetyl-N-(2-fenoxyetyl)-benzénmetánamínium, anthelmintikum účinné proti 

nematódam (hydroxynaftoát C28H29NO4 – Befeniol
®
, Lecibis

®
, Nemex

®
; pamoát C57H60-NO8 – 

Frantin
®
). 
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Befizal
®
 (Oberval) – antihyperlipoproteinikum; →bezafibrát. 

Beflavine
®
 →riboflavín. 

befunolol – 1-[7-[2-hydroxy-3-[(1-metyletyl)-amino]propoxy]-2-benzofuranyl]etanón, C16H21NO4, Mr 

291,36. Antagonista -adrenergických receptorov, 

antiglaukomatikum (hydrochlorid C16H22ClNO4 – Benfuran
®
, 

Bentos
®
, Bentox

®
, Glauconex

®
). 

 
Befunolol 
 
 

Begiolan
® 

– vitamín B1, kofaktor enzýmov; →tiamínhydrochlorid. 

Beglynol
®
 tbl. (Zdravlje) – Gliquidonum 30 mg v 1 tbl.; perorálne antidiabetikum, derivát 

sulfonylmočoviny; →glikvidón. 

Behepan
®
 hemopoetický →vitamín B12. 

behaviorálna terapia →terapia. 

behaviorizmus – [angl. to behavior správanie] filozofický smer, kt. našiel svoje uplatnenie najmä v 

psychol. a etológii; behaviorálna →terapia. Vychádza z pragmatizmu a pozitivizmu. Zaloţil ho r. 

1913 J.B. Watson (1878 – 1958, chicagská univerzita). Experimentálnym základom b. boli 

Thorndikove (1874 – 1949) výskumy v oblasti správania zvierat. Ide o pokračovanie 

mechanistického smeru v psychológii, kt. redukuje psychické javy na reakcie organizmu; stotoţňuje 

vedomie a správanie. Zákl. jednotkou správania je korelácia medzi podnetom a reakciou 

(stimul→response, S → R). B. redukuje celé poznanie na tvorbu podmienených reakcií. Všetka 

ľudská činnosť (normálna i abnormálna) sa dá podľa b. vysvetliť reflexnou činnosťou. 

Kaţdá zloţka tela má svoj špecifický spôsob reakcie, kt. môţe byť fyziol. al. patol. Potrava prichádza 

do GIT, kt. začne pracovať a reagovať, a to fyziol. al. patol.  Správanie sa definuje ako súhrn 

celkových odpovedí na vnútorné a vonkajšie podnety. Hladný človek vyhľadáva potravu a jeho 

aktivity s tým spojené sú správaním. 

V tridsiatych r. Watsonovu teóriu nahradil neobehaviorizmus (E. Guthrie, 1886 – 1959, K. Hall, 

1884 – 1952; E. Tolman, 1884 – 1952, B. Skinner, *1904). Tieto teórie – okrem Tolmanovej – vznikli 

vplyvom Pavlovovho učenia, v kt. sa nahradili materialistické základy operacionalizmom a logickým 

pozitivizmom. 

Súčasný b. zmenil vzorec S → R tým, ţe medzi jej dva členy zahrnul tzv. stredné premenné veličiny 

organizmu O (črty osobnosti, návyk, potenciál posilňovania a vyhasínania, potreba atď.): S → O → 

R. Ale aj tento model prekonal istý vývoj a neskôr nadobudol podobu: 

S → O → R ↔ K ↔ N  

kde S znamená stimul, O premenné veličiny organizmu, R súhrn reakcií jednotlivca a N 

vzdialenejšie následky (Kanfer a Philips, 1970). 

Skinner aplikoval novobehavioristické stanoviská na oblasť pedagogiky a utvoril teóriu 

programovaného učenia. Učenie chápe b. v zmysle adaptačnej teórie ako proces získavania a 

osvojovania si skúseností a návykov v priebehu prispôsobovania sa organizmu vonkajším 

podmienkam. Jeho výsledkom sú zmeny správania, reaktivity a osobnosti. Zmeny získané učením 
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nemusia mať vţdy adaptívny charakter, môţu byť aj neprimerané, neadekvátne, dysadaptívne. 

Učenie má formatívny vplyv na osobnosť a správanie; pokladá sa za mechanizmus spolupôsobiaci 

aj pri vzniku psychických, ,,neurotických“ a i. porúch. 

Teória učenia sa opiera o elementárne formy učenia zvierat, napr. učenie pokusom a omylom, 

operačné, únikové a vyhýbacie učenie a tzv. imprinting. 

Pri učení pokusom a omylom príde zviera v tzv. Thorndikeovej skrinke na riešenie úlohy. Na základe 

viacerých náhodných pokusov sa posilňujú odmenou len úspešné úkony. Tým sa utvorí asociácia 

medzi správnou R a odmenou, a vylučujú sa chybné R. 

Pri operačnom učení (podľa Skinnera inštrumentálne podmieňovanie) urobí zviera určitú operáciu 

(napr. stlačenie páčky), a aţ po nej nasleduje posilnenie odmenou. Pri Pavlovovom podmieňovaní 

sa podmienená reakcia slinenia (PR) vypracuje na základe posilnenia potravou (nepodmienené 

posilnenie potravou), kt. bezprostredne nadväzuje na zvonenie (podmienený podnet, PP): 
 
      PP ––––→     NPP ––––→     PR 
 (zvonček)  (potrava)  (slinenie), 

kým pri Skinnerovom inštrumentálnom je sled dejov takýto: 
 
    PP  ––––→ Rp ––––––→ NPP 
(páčka)      (stlačenie)         (potrava)  

 

Pri únikovom učení (escape learning) sa pouţíva nociceptívny podnet (bolesť) a jeho trvanie je 

súčasne posilňujúcim činiteľom únikovej reakcie. 

Vyhýbacie účenie (avoidance learning) je postup, pri kt. subjekt namiesto reakcie vyvolanej 

nociceptívnym podnetom robí také R, kt. zabraňujú výskytu tohto podnetu. Pred nociceptívny podnet 

sa však musí zaradiť ďalší P ako ,,varovný“ signál. 

V psychológii sa uznávajú aj ďalšie formy učenia, ako je imitačné učenie, učenie pomocou 

inštrukcie, učenie porozumením al. ,,vhľadom`` a učenie vpečatením (imprinting). Cvičenie sa 

sústreďuje na priamy nácvik s dôrazom na faktor frekvencie. Pri učení vhľadom (Köhler a i.) sa po- 

merne náhle odhalí podstatná informácia a situácia sa rieši okamţite na základe predošlej 

percepčnej skúsenosti, pamätania si detailov, pričom sa náhle riešenie uchová uţ po jedinom 

posilnení. Únikové učenie a učenie vpečatením sa vyznačujú rýchlou a trvalou fixáciou po 

niekoľkých expozíciách, uţ aj po jedinej expozícii podnetu. Vpečatenie charakterizuje aj stála fixácia 

zloţitého systému reakcií na komplexné podnety, kt. nastáva len v krátkom, veľmi citlivom období 

ontogenézy. Známe sú experimenty s vpečatením sexuálnych reakcií zvierat na nezvyčajné objekty. 

Osvojenie určitých reakcií závisí od viacerých činiteľov. Vyjadruje ho Thorndikeov zákon cviku 

(opakovanie posilňuje spojenie S–R), zákon účinku (uchovávajú sa tie R, kt. boli odmenené al. 

vyvolali uspokojenie), ďalej faktor frekvencie (častosť výskytu R), faktor čerstvosti (väčší význam 

majú ostatné, najnovšie záţitky a skúsenosti), faktor primárnosti (väčší význam majú prvé záţitky a 

skúsenosti), faktor sily R, novosti (podporuje učenie, je však veľmi citlivé na interferenciu) a i. 

Skinner venoval veľa úsilia posilňovaniu, vyhasínaniu a kontrole správania. Činiteľmi kontroly a 

sebakontroly správania je manipulácia s emocionálnymi podmienkami, deprivácia, nasýtenie, zmena 

stimulácie atď. Posilnenie, ako aj vyhasínanie je spoločným princípom klasického a 

inštrumentálneho podmieňovania. Poznaním účinkov posilnenia a vyhasínania moţno predikovať a 

kontrolovať naučené správanie. Skinner rozoznáva pozit. a negat. posilňovanie. Pozit. posilňovanie 

nastáva, ak sa k podnetovej situácii pridá niečo príjemného, odmeňujúceho (potrava, voda, 

sexuálny kontakt), negat. posilnenie, ak sa z podnetovej sitácie vylúči niečo nepríjemné (hluk, chlad, 

horúčava, šok). Väčší účinok má bezprostredné posilnenie intermitentného charakteru, hoci u 
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človeka pôsobia posilňujúco (ako následok autoinštrukcie a i. regulatívnych vplyvov), aj oddialené 

odmeny. 

Discentná teória učenia (Kondáš, 1961) zdôrazňujú pri aplikácii koncepcií b. špecifickosti ľudského 

učenia, ako je aktívny a emocionálny prístup človeka, racionálny charakter so schopnosťou 

náhľadu, odlišnosti v pôsobení transferu, interferencie a inkubácie, a tieţ jeho historický charakter – 

človek sa opiera o svoju individuálnu skúsenosť a osvojené historické skúsenosti ľudstva. 

Psychické (,,neurotické“) poruchy môţu podľa discentného poňatia nadväzovať na rozličné 

psychogénne zdroje, ako sú konflikty, frustrácie, psychotraumy ap. Neprimerané typy prejavov môţu 

vznikať mechanizmom učenia, ale môţu vznikať aj z iných zdrojov, a faktory učenia zodpovedajú za 

ich perzistenciu. Tým sa napr. vysvetľuje vývin alkoholického abúzu. 

Behavioristický smer v psychológii a medicíne vznikol ako reakcia na funkcionalizmus z konca min. 

storočia. V protiklade s psychosomatickou medicínou nepokladá za dôleţitú jednotu psychických a 

fyzických činností, ale reakcie organizmu na prostredie, správanie sa jedinca v danej situácii. 

Takmer všetko správanie je podľa neho naučené. Psychika človeka, jeho vedomie sa nedá 

definovať a je pre vedu neuţitočnou koncepciou. Psychika nemôţe byť predmetom skúmania 

(odmieta sa introspekcia). Predmetom štúdia môţu byť len odpovede organizmu na podnety, kde 

obidve zloţky sú pozorovateľné a merateľné; ostatné je metafyzika. Psychické javy sa tak redukujú 

na reakcie organizmu, na jeho správanie. 

Behçetova choroba →syndrómy. 

behicus, a, um – [g. béx-béchos kašeľ] zmierňujúci kašeľ. 

Behn Rorschach – BERO, psych. Modifikácia Rohrschachovho →testu, kt. umoţňuje retest. 

Behnkeho-Thielov syndróm →syndrómy. 

Behring, Emil – (1854 Hansdorf – 1917 Marburg) nem. bakteriológ. Študoval medicínu na Vojenskej 

akadémii v Berlíne a r. 1888 prešiel na tajmojší Inštitút hygieny, kde niekoľko r. pôsobil ako asistent 

Roberta Kocha. Spolu so Šibasaburóm Kitasatom r. 1890 objavil antitoxické sérum proti záškrtu a 

tetanu a stal sa zakladateľom séroterapie. R. 1893 dostal titul profesora a r. 1895 ho povolali na 

katedru hygieny do Marburgu. V Marburgu vybudoval veľké sérologické laboratórium, kt s rastúcim 

komerčným úspechom svojho objavu zmenil na továreň (Behring
,
s Werke). Za svoj objav r. 1901 

dostal prvú Nobelovu cenu za medicínu. 

Behrov syndróm →syndróm. 

Behyd
®
 (Kyorin) – antihypertenzívum, diuretikum; →benzylhydrochlorotiazid. 

Becherovo číslo →číslo. 

Bechterew, Vladimir Michajlovič von – (1857 Sorali – 1927 Moskva) rus. psychiater a neurológ. Po 

habilitácii z neurológie a psychiatrie r. 1881 pôsobil v Lipsku (1884) a Paríţi (1885) ako 

spolupracovník Paula Flechsiga a Jeana Martina Charcota. Po návrate do vlasti r. 1886 vybudoval v 

Kazani prvé laboratórioum experimentálnej psychológie v Rusku a r. 1903 Psychoneurologický 

inštitút a r. 1918 Inštitút pre výskum mozgu v Petrohrade, kt. nesie dodnes jeho meno. Ťaţiskom 

jeho výskumu bola anatómia a fyziológia mozgu a reflexy. Prvky jeho materialistického 

redukcionizmu v jeho výklade psychických javov prevzala neskôr oficiálna sovietska ideológia. Je 

zakladateľom ruskej experimentálnej psychológie. Pozoruhodné sú aj jeho príspevky k hypnóze a 

sociálnej psychológii. Vypracoval anat.-fyziol. základy rovnováhy a objavil niekoľko mozgových 

štruktúr. Intenzívne sa venoval štúdiu ankylozujúcej spondylartritídy (1892), kt. nesie jeho meno. K 

hlavným dielam patrí Refleksologija a Objektivnaja psichologija. Po ňom sú nazvané: 

Bechterewov príznak →príznaky.  
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Bechterewova choroba – [Bechterew, Vladimir Michajlovič von, 1857 – 1927, rus. psychiater a 

neurológ pôsobiaci Sankt Peterburgu]; →ankylozujúca spondylartritída. 

Bechterewov prúžok – [Bechterew, Vladimir Michajlovič von, 1857 – 1927, rus. neurológ pôsobiaci 

Sankt Peterburgu] vrstva tangenciálne prebiehajúcich vláken uloţených tesne nad vrstvou 

pyramídových buniek kôry →mozgu. 

Bechterewov refle I – IX →reflexy. 

Bechterewovo jadro – [Bechterew, Vladimir Michajlovič von, 1857 – 1927, rus. psychiater a 

neurológ pôsobiaci Sankt Peterburgu] nuclei vestibulares. 

Beinova páka – stomatol. nástroj na extrakciu koreňov, príp. zubov. 

Beinova páka 

Bekadid
®
 – narkotické analgetikum, antitusikum; →hydrokodón. 

bekanamycín – syn. →kanamycín B.  

bekantón – 1-[[2-[etyl(2-hydroxy-2-metylpropyl)amino]-etyl]-amino]-4-metyl-9H-tioxantén-9-ón, 

C22H28N2O2S, Mr 384,55. Anthelmintikum účinné proti schistozómam (hydrochlorid – C22H29ClN2O5S 

– Loranil
®
). 

 
 
 
 
Bekantón 
 
 
 
 

Békésyho teória sluchu →teória. 

beklamid – syn. chlóretylfenamid, 3-chlór-N-(fenylmetyl)-propánamid, C10H12ClNO, Mr 197,66. 

Antikonvulzívum (Hibicon
®
, Chloracion

®
, Neuracen

®
, Nidrane

®
, Nydrane

®
, Posedrine

®
, Seclar

®
). 

beklobrát – etylester kys. (+)-2-[4-[(4-chlórfenyl)metylfenoxy]-2-metylbutínovej, C20H23Cl-O3, Mr 

346,85. Antihyperlipoproteinikum (Beclipur
®
, Beclosclerin

®
, Turec

®
). 

Beklobrát 

beklometazón – 9-chlór-11,17,21-trihydroxy-16-metylpregna-1,4-dién-3,20-dión, C22H29ClO5, Mr 

408,93. Syntetický, halogénovaný glukokortikoid, so slabým mineralokortikoidným účinkom. 17,21-

dipropionát beklometazónu (Mr 521,25, vo forme aerosólu – 

Vancenase
®
) a 17,21-dipropionát monohydrát b. (Mr 39,06, sprej – 

Vancenase AQ
®
, Vanceril

®
) sú krémovo biele prášky, bez zápachu, 
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ľahko rozp. vo vode, dobre rozp. v chloroforme, veľmi dobre rozp. v acetóne a liehu. 
 
Beklometazón 
 

Indikácie – pouţíva sa ako antialergikum, antihistaminikum, miestne antiflogistikum v th. asthma 

bronchiale, sennej nádchy a prevencii recidív polypov po ich operácii.  

Kontraindikácie – absol.: precitlivenosť na zloţky preparátu, špecifické koţné procesy, vírusové a 

mykotické infekcie. Relat.: pľúcna tbc, 1. trimester gravidity, vredová gastroduodenálna choroba v 

anamnéze. 

Nežiaduce účinky – prejavy precitlivenosti, riziko kandidovej superinfekcie ústnej dutiny a celkových 

účinkov kortikoidu, najmä pri vysokom a dlhodobom dávkovaní. 

Dávkovanie – obvyklá udrţovacia dávka je 2 inhalácie (0,1 mg) 2 – 4-krát/d. V ťaţších prípadoch 

spočiatku 0,6 – 0,8 mg/d, neskôr sa dávka upraví podľa reakcie, obvykle 1–2 inhalácie (0,05 – 0,1 

mg) 2 – 4-krát/d. Max. denná dávka je 1 mg! Deti: individuálne, obvykle 1 – 2 inhalácie (0,05 – 0,1 

mg) 2 – 4-krát/d. Max. denná dávka je 0,5 mg! 

Pri zmene celkových kortikoidov na inhalačné treba rešpektovať zásady platné pre systémové 

kortikoidy, najmä postupne zniţovať dávky (max. o 1 mg/d) celkove podaného kortikoidu. 

Dávky > 2 g/d vo forme aerosólu al. i. m. a > 1 g/d pri systémovej aplikácii zniţujú rannú 

koncentráciu kortizolu, vyššie dávky môţu zapríčiniť insuficienciu kôry nadobličiek. Náhle 

vynechanie lieku al. prechod z inhalačnej aplikácie na systémové môţe zapríčiniť sy. vynechanie 

(artralgie, myalgie, svalovú slabosť, depresie a i.), opísali sa aj prípady exitu na insuficienciu 

nadobličiek.  

Prípravky – Aldecin
®
 aer., Anceron

®
, Andion

®
, Beclacin

®
, Becloforte Inhaler

®
 inh., Beclomet

®
 aer.,  

Beclomet 250 Forte
®
 aer., Beclomet Nasal Aqua

®
 aer., Beclorhinol

®
, Beclovat

®
, Beclovent

®
, 

Becodisks
®
, Beconase

®
, Beconase Nasal

®
  aer., Beconasol

®
, Becotide

®
, Becotide Inhaler

®
 aer., 

Clenil-A
®
, Enty derma

®
, Gnadion

®
 spr. nas., Inalone O

®
, Inalone R

®
, Korbutone

®
, Propaderm

®
, Rino-

Clenil
®
, Sanasthmax

®
, Sanasthmyl

®
, Vecodisks

®
 plv. pro inh., Viarex

®
, Viarox

®
 . 

beklotiamín – 3-[(4-amino-2-metyl-5-pyrimidinyl)metyl]-5-(2-chlóretyl)-4-metytiazóliumchlorid, 

chlórtiamín, klotiamín, C12H15Cl2N4S, Mr 319,25. Derivát 

tiamínu, kt. sa pouţíva vo veter. med. ako kokcidiostatikum 

(hydina). 
 
Beklotiamín 
 
 

bel – [Bell, Alexander Graham, 1847 – 1922, vynálezca telefónu] jednotka intenzity zvuku v sústave 

SI. 

belamarín – alkaloid syn. →lykorín. 

elfacillin – antibiotikum; →meticilín (sodná soľ). 

Belfene
®
 (Lafarge) – antihistaminikum; →difenylpyeralín. 

belit →cementy. 

bellakristín – bisulfát monohydrát →belladonínu, C36H44N2O8S.H2O. 

belladonín – syn. Izatropylditropeín; bis(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-ylester kys. 1,2,3, 4-
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tetrahydro-1-fenyl-1,4-naftaléndikarboxylovej, C34H42N2O4, Mr 542,69. Nachádza sa v rastline 

→Atropa bella-donna L. a i. rastlín Solanaceae. Po hydrolýze z neho vzniká kys. -izatropová a 

tropín. 
 
Belladonín 

 

belladonna →Atropa belladonna. 

Belladonnae radicis alcaloida – alkaloidy z koreňa ľuľkovca zlomocného; →Atropa bella-donna. 

Prípravky – Bellaspon
®
 drg., Bellaspon Retard

®
 tbl., Properistol

®
 drg., Solutan

®
 sol., 

Spasmocystenal
®
 gtt., Spasmo-Eunalgit

®
 supp. 

Belladonnae tincturae – tinktúra z ľuľkovca zlomocného →Atropa belladonna; →Contraspan
®
. 

bellaradín – látka nachádzajúca sa v koke; syn. →kuskohygrín. 

Bellaspon
®
 (Léčiva) – ergotamini tartras (ergotaminum tartaricum) 0,3 mg, rabdobelinum 0,1 mg, 

phenobarbitalum 20 mg v 1 tbl.; retard – 0,6 ergotamínu, 0,2 rabdobelínu a 40 mg fenobarbitalu v 1 

tbl. Prípravok zloţený zo sympatikolytika (ergotamín), parasympatikolytika (rabdobelín) a barbitalu 

(fenobarbital) v sedatívnej dávke, vhodný na miernenie neurovegetatívnych symptómov. Sedatívum. 

Sedatívny účinok nastupuje 20 – 30 min po podaní. Ergotamín a fenobarbital prechádzajú 

placentárnou bariérou.  

Indikácie – poruchy neurovegetatívnej rovnováhy (potivosť, závraty, pocity tepla al. chladu, nauzea, 

pocity predráţdenosti, bušenia srdca, červenanie, blednutie) pri neurotických sy., 

psychosomatických ochoreniach al. niekt. vnútorných ochoreniach (vredová choroba, dyspepsie, 

cholecystopatie, klimaktérium). Migréna v intervaloch medzi záchvatmi, Meniérov sy., postkomočné 

ťaţkosti. Dermatózy so svrbením. Od podávania B. sa dnes upúšťa a uprednostňuje sa 

systematická psychoterapia, úprava ţivotosprávy, príp. podávanie špecifickejších psychofarmák 

(anxiolytiká, neuroleptiká, tymoleptiká ap.). 

Kontraindikácie – porfyrická choroba, dekompenzovaný glaukóm. 

Nežiaduce účinky – ojedinele urtika, ľahké psychické a senzorické poruchy, moţnosť porúch 

menštruačného cyklu. Mierny anticholínergický účinok. 

Interakcie – fenobarbital zniţuje účinok tymoleptík (amitriptylín, disulepín, imipramín, nortriptylín), 

antikoagulancií (pelentan a i.) a steroidných antikoncepčných prostriedkov. 

Dávkovanie – 1 – 2 dr. 3-krát/d, B. retard – 1 dr. 2-krát/d. 

Bellasthman
®
 – bronchodilatans; →izoproterenol. 

belle indifférence – franc. psychická porucha pri hystérii; hysterik hľadí na vlastnú chorobu 

ľahostajne, takmer objektívne, akoby to nebol on, kto trpí na tieto poruchy. Ide o odštiepenie 

osobnosti, jav, pri kt. sa zachováva jednotná osobnosť, ale sú prítomné niekt. stránky konania čudne 

osamostatnené, akoby automatické a nezlučiteľné s celou osobnosťou.  

bellicus, a, um – [l.] vojnový. 

Belliniho tubuly – [Bellini, Lorenzo, 1643 – 1704, tal. anatóm] tubuli renales recti; →obličky. 

Belliniho väz – [Bellini, Lorenzo, 1643 – 1704. tal. anatóm] súčasť kapsuly 

bedrového kĺbu, kt. sa upína na veľký trochanter. 

Bellis perennis L. (Asteraceae) – sedmokráska obyčajná (čes. sedmikráska 

chudobka). Fytoterapeutikum. Droga Flos bellidis (syn. Flos bellidis perennis), 

Herba bellidis. Obsahuje saponíny, triesloviny, horčinu, sliz, ţivice, org. kys. 
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(jablčnú, octovú, oxalovú, vínnu), flavonoidy, minerálne látky, malé mnoţstvá silice a inulínu. Pôsobí 

ako expektorans (saponíny), mierne adstringens (dermatologikum – triesloviny, sliz a silica), slabého 

diuretika. Ako expektorans sa pouţíva asi 3 % zápar (1 kávová lyţička, 1,5 g drogy na šálku vody); 

pije sa 2-krát/d. Droga sa kombinuje aj s inými rastlinami, napr. na zlepšenie expektoračného účinku 

s Fructus foeniculi, Herba menthae pipe- ritae, Herba thymi, príp. Folium althaeae, Lichen 

islandicus; na zlepšenie diurézy s Folium betulae, Herba equiseti, Herba herniariae, Herba 

solidaginis, príp. pri súčasnom zápale močových ciest s Folium bucco, Folium rubi ideaei a Folium 

uvae ursi. Nezistili sa neţiaduce účinky. 

 
Bellis perennis 
 

Bellocqova tamponáda – [Bellocq, Jean-Jacques, 1730 – 1807, paríţsky chirurg] tamponáda choán, 

zadná tamponáda nosa. Pouţíva sa pri epistaxe so zdrojom krvácania v zadných oblastiach nosa. 

Do nosa sa cez gumovú trubicu zavádza gáza al. penový tampón zavesený na niti a fixuje v 

nosohltane. Vykonáva sa pokiaľ moţno v intubačnej narkóze, príp. sa kombinuje s prednou 

tamponádou. Komplikáciou môţe byť tlaková nekróza; na zabránenie ascendentnej infekcie (napr. 

otitis media, sinusitis) sa profylakticky podávajú antibiotiká. Jednoduchšia a pacienta menej 

zaťaţujúca je tamponáda pomocou balónikového katétra. 

 
Bellocqova tamponáda. Vľavo – fixácia prúţka gázy niťou 

upevnenej na gumovej trubici. Vpravo – poloha tamponády v 

nosohltane a doplnená prednou tamponádou nosa 

Bellov jav – [Bell, Charles sir, 1774 – 1842, škótsky fyziológ 

pôsobiaci v Londýne] Bellov →fenomén.  

Bellov fenomén – [Bell, Charles sir, 1774 – 1842, škótsky 

fyziológ pôsobiaci v Londýne] →fenomén. 

Bellov nerv – [Bell, Charles sir, 1774 – 1842, škótsky fyziológ pôsobiaci v Londýne] zadný al. dlhý 

hrudníkový nerv (n. thoracicus longus); opísal ho autor r. 1829. 

Bellov syndróm [Bell, Charles sir, 1774 – 1842, škótsky fyziológ pôsobiaci v Londýne] →syndrómy. 

Bellova paralýza – [Bell, Charles sir, 1774 – 1842, škótsky fyziológ pôsobiaci v Londýne] Bellov 

fenomén, Fallopiova neuritída, obrna lícneho nervu, periférna obrna n. facialis, paralysis e frigore. 

Ide o periférnu, obyčajne unilaterálnu idiopatickú paralýzu lícnych svalov. Bilaterálne postihnutie 

tvorí < 1 % prípadov. Charackterizuje ju slabosť lícnych svalov celej polovice tváre, bolesti a edém 

za ušami a bolestivosť a stuhnutie šije po paralýze. Pacient nie je schopný kontrolovať saliváciu 

a lakrimáciu, v ťaţších prípadoch nevie zavrieť oko na postihnutej strane. Výraz tváre je 

malformovaný. Začiatok choroby býva náhly. Jej incidencia sa odhaduje na 20 aţ 30/10
5
, s vekom 

stúpa.Pohlavné rozdiely sa nepozorujú, ale v gravidite je 3,3-krát častejšia. U diabetikov je 4 – 5-krát 

vyššie riziko vzniku choroby. Niekedy vznká po expozícii chladu, pri odvodoch, väčšinou sa však 

príčina nezistí. Predpokladá sa, ţeide o edém n. VII následkom imunitných al. vírusových chorôb; 

opísali sa aj familiárny výskyt Známy je tzv. syndróm Mona Lisa následkom kontraktúr tvárových 

svalov, kt. sa vyvíja po Bellovej paralýze (názov podľa známeho portrétu Mona Lisa – Lisa di 

Antonio Maria Gherardini, manţelky Francesco del Giocondo alias La Gioconda). 

Bellove svalové snopce – ploché valy medzi orificia urethrae internum a dvíhajú svalové snopce 

a bránia refluxu moču do močovodov. Začínajú otváranie zvierača močového mechúra a zabraňujú 

vnikaniu spermií do mechúra pri ejakulácii; vezokoureterálny →reflux. 
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Bellovo-Magendieho pravidlo – [Bell, Charles sir, 1774 – 1842, škótsky fyziológ pôsobiaci v 

Londýne; Magendie, Francois, 1783 – 1855, franc. fyziológ pôsobiaci v Paríţi] prevaţná väčšina 

senzitívnych aferentných dráh vstupuje zadnými koreňmi spinálnych nervov do miechy, kým 

motorických eferentných vlákien z nej vystupuje prednými koreňmi. 

Bell (1811) pri elekt. dráţdení predných koreňov pozoroval, ţe sa nimi inervované svaly kontrahujú, 

kým elekt. dráţdenie zadných koreňov nevyvoláva motorickú odozvu. Magendie (1822) nadviazal na 

jeho výskumy a zistil, ţe pri prerušení zadných koreňov nastáva strata citlivosti v nimi inervovanej 

oblasti a hybnosť je zachovaná; pri prerušení predných koreňov nastáva strata hybnosti pri 

zachovanej citlivosti. Na základe týchto pozorovaní sa formuloval jeden zo základných neurofyziol. 

zákonov: predné korene vedú len motorické podnety a obsahujú len eferentné nervy, zadné korene 

vedú len senzitívne podnety a obsahujú len aferentné nervy. Neskôr Gaskell zistil, ţe prednými 

koreňmi z hrudnej a bedrovej miechy vystupujú aj pregangliové sympatikové a parasympatikové 

vlákna s motorickou funkciou. Stricker prvý dokázal, ţe dráţdenie distálneho konca preťatého 

zadného koreňa L6–7 vyvoláva rozšírenie ciev a zvýšenie teploty; neskôr to pletyzmograficky potvrdil 

Bayliss (tzv. antidromné vedenie).  

Belmark
®
 (Shell) – insekticídum; →fenvalerát. 

Beloc
®
 (Astra) – antagonista 1-adrenergických receptorov bez vnútornej sympatikomimetickej 

aktivity, antihypertenzívum, antianginózum; →metoprolol. 

Beloderm
®
 krém (Podravka-Belupo) – Betamethasoni dipropionas 0,64 mg v 1 g krému; 

dermatologikum, miestny kortikoid silnej účinnosti; →betametazón.  

Beloderm
®
 ung (Podravka-Belupo) – Betamethasoni dipropionas 0,64 mg v 1 g masti; 

dermatologikum, lokálny kortikoid silnej účinnosti; →betametazón. 

Belomet
®
 inj (Podravka-Belupo, licencia SKF) – Cimetidinum 200 mg v 1 amp. po 2 ml; 

antiulcerózum, antagonista H2-receptorov; →cimetidín. 

Belomet
®
 tbl (Podravka-Belupo)– Cimetidinum 200 mg v 1 tbl.; antiulcerózum, antagonista H2-

receptorov; →cimetidín. 

Belosalic
®
 ung (Podravka-Belupo) – Betamethasoni dipropionas 0,5 mg + Acidum salicylicum 30 mg 

v 1 g masti; →betametazón. 

Belosin
®
– anticholínergikum; →kamylofín. 

Belseren
®
 (Mead Johnson) – anxiolytikum; →klorazepát. 

Belt
®
 – insekticídum, akaricídum; →chlordán.  

Belustine
®
 cps (Roger Bellon; Rhône-Polenc Rorer) – Lomustinum (CCNI) 40 mg v 1 kapsli; derivát 

chlóretylnitrózomočoviny, antineoplastikum, cytostatikum podobné chlorozotocínu, karmustínu, 

nimustínu a ranimustínu. Alkyluje DNA a RNA a karbamyluje aminokyseliny v peptidoch, čím 

inhibuje rôzne kľúčové enzýmy; →lomustín. 

Belušské Slatiny – malé kúpele medzi hornou Nitrou a Povaţím. Vybudovala ich krátko pred prvou 

svetovou vojnou maďarská akciová spoločnosť. Po r. 1918 zmenili majiteľa. Pre konkurenciu 

Trenčianskych Teplíc ostali len miestnymi k., vyhľadávanými obyvateľmi okolia a prechodnými 

návštevníkmi, kt. sa sem prišli okúpať. Kapacita kúpeľov bola len 50 postelí. Liečili tu takmer tie isté 

choroby ako v Trenčianskych Tepliciach.Voda z termálnych prameňov, kt. majú dostatočnú 

výdatnosť, sa vyuţíva na kúpeľnú th. Pri ostatných sa vybudovali termálne kúpaliská a rekreačné 

strediská. Uhličité vody (kyselky) aj ako stolová minerálna voda, príp. sa pije pri prameňoch. Mnohé 

kyselky a sírne pramene menšej výdatnosti sa vyuţívajú dosť náhodne. 
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Bemaphate
®
 – antimalarikum, antiamébikum, antireumatikum, pouţíva sa v th. lupus erythematosus 

systemicus; →chlorochín. 

Bémarsal
®
 (Specia) – antiamébikum; →difetarzón. 

bemegrid – syn. metetarimid- 4-etyl-4-metyl-2,6-piperidíndión, C8H13NO2, Mr 155,19. Centrálne 

stimulans, analeptikum, napr. pri otrave barbiturátmi (Eukraton
®
, Malysol

®
, 

Megimide
®
, Mikedimide

®
). 

 
Bemegrid 
 
 

Bemetson krém
®
 (Orion) – Betamethasoni 1 mg v 1 g krému (20 g 0,1 %), dermatologikum, lokálny 

kortikoid silnej účinnosti; →betametazón. 

Bemetson lin
®
 (Orion) – Betamethasoni 1 mg v 1 ml emulzie (30 ml 0,1 %), dermatologikum, lokálny 

kortikoid silnej účinnosti; →betametazón 

Bemetson scalp lin
®
 (Orion) – Betamethasoni 1 mg v 1 ml rozt. (30 ml 0,1 %), dermatologikum, 

lokálny kortikoid silnej účinnosti; →betametazón. 

Bemetson ung
®
 (Orion) – Betamethasoni 1 mg v 1 g masti (20g 0,1 %), dermatologikum, lokálny 

kortikoid silnej účinnosti; →betametazón. 

Bemetson-K krém
®
 (Orion) – Betamethasoni 1 mg + Clioquinolum 30 mg v 1 g krému (20 g), 

dermatologikum, kombinácia lokálneho kortikoidu so širokospektrálnym chemoterapeutikom; 

→betametazón; →kliochinol. 

Indikácie – ekzematizované mikróbiové dermoepidermitídy (napr. intertrigo eczematisata); sek. 

infikovaný ekzém (napr. eczema atopicum impeitinisatum); eczema seborrhoicum, eczema 

perianale, perigenitale, retroauriculare; predkolenový mikróbiový ekzém pri chron. ţilovej 

insuficiencii; eczema mycoticum; psoriasis inversa. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky preparátu; koţná tbc, koţné virózy; vredy predkolenia. 

Nežiaduce účinky →Bemetson-K krém
®
. 

Dávkovanie →Bemetason-K krém
®
; krém je vhodnejší ako masť pri th. dermatóz ochlpených, 

intertriginóznych oblastí a seboroicky zmenenej koţe. Opatrnosť je ţiaduca u malých detí a 

gravidných ţien. Prípravok nemoţno aplikovať na sliznice, najmä očnú spojovku. Nie je vhodný na 

ošetrenie tváre a intertriginóznych oblastí, najmä u detí. 

Bemetson-K
®
 ung. (Orion)– Betamethasoni valeras 1 mg + Clioquinolum 30 mg v 1 g masti (29 g), 

dermatologikum, kombinácia lokálneho kortikoidu so širokospektrálnym chemoterapeutikom; 

→betametazón; →kliochinol. 

Bemidone
®
 – narkotické analgetikum; →hydroxypetidín. 

Bemperil
®
 (Sidus) – periférne vazodilatans; →suloktidil. 

Benacol
®
 (Cenci) – anticholínergikum; →dicyklomínhydrochlorid. 

Benactyzinum chloratum – syn. Benactyzini hydrochloridum,  skr. Benactyzin. chlorat., chlorid 

benaktyzínia, ČsL 4, (2-benziolyloxyetyldietylamóniumchlorid, 2-(dietylamino)etylester kys. -

hydroxy--fenylbenzénoctovej, C20H26ClNO3, Mr 363,88. Je to mikrokryštalický biely prášok, bez 

zápachu, dobre rozp. vo vode, mierne rozp. v 95 % liehu a 

chloroforme. Anxiolytikum, mierne antidepresívum a 

anticholínergikum.  
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Benaktyzín 
 

Dôkaz: 

a) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí v 2,0 ml koncentrovanej kys. sírovej; vznikne oranţovo ţltý rozt., kt. 

sa rýchlo farbí intenzívne na červeno (derivát kys. benzilovej). 

b) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody, pridá sa 5 kv. zriedeného rozt. amoniaku a vzniknutá 

zrazenina sa odfiltruje. Filtrát sa okyslí zriedenou kys. dusičnou a pridá sa rozt. dusičnanu 

strieborného; vylučuje sa biela kĺkovitá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, nerozp. v 

koncentrovanej kys. dusičnej (Cl
–
). 

c) Eutektická teplota: 116 – 118 °C (fenacetín); 131 – 133 °C (benzanilid). 

 Stanovenie: 

Asi 0,2500 g vysušenej látky sa rozpustí v 20,0 ml bezvodej kys. octovej, pridá sa 10,0 ml rozt. 

octanu ortutnatého k kys. octovej, 2 kv. rozt. kryštálovej violete a titruje sa odmerným rozt. kys. 

chloristej 0,1 mol/l z fialového do modrého sfarbenia. Zistená hodnota sa koriguje výsledkom 

slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,03639 g C20H26ClNO3. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách. Nesmie sa vydať bez lekárskeho predpisu. 

Má slabé upokojujúce, antihistamínové a spazmolytické účinky. Dobre sa vstrebáva z GIT. V dávke 

1 mg niekoľkokrát/d sa pouţíva v th. úzkostných neuróz. Zniţuje výskyt rezerpínových depresií a 

pôsobí antiparkinsonicky.  

Nežiaduce účinky – sú atropínového charakteru môţu byť nepríjemné – sucho v ústach, nepokoj, 

apatia. Zvyšuje vnútroočný tlak, preto je kontraindikovaný pri glaukóme  

Dávkovanie – dms: p. o. 0,005 g, dmd p. o. 0,015 g; th. dávky: jednotlivá p. o. 0,001 – 0,002 g, 

denná p. o. 0,002 aţ 0,005 g.  

Prípravky – Obductetta benactyzinii chlorati, Actozine
®
, Amizil

®
, Arcadine

®
, Benaktyzin

®
 tbl., 

Cafron
®
, Cedad

®
, Cervanol

®
, Fobex

®
, Ibiotyzil

®
, Lucidil

®
, Nervacton

®
, Neuroleptone

®
, Nutinal

®
, 

Parasan
®
, Parpon

®
, Phobex

®
, Suavitil

®
, Tranquilin

®
; metobromid C21H28BrNO3 – Finalin

®
, 

Spatomac
®
). 

Benadon
®
 (Roche) →pyridoxínhydrochlorid 

Benadryl
®
 (Parke, Davis) →cifénhydramín. 

benaktyzín →Benactyzinum chloratum. 

benalaxyl – N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(fenylacetyl)-DL-alanínu. Agrochemikália, fungicídum (Galben
®
). 

 

 Benalaxyl 

Benalgin
®
 (Polfa) – analgetikum, antiflogistikum, antipyretikum; →benzydamín. 

Benambax
®
 (Rhône-Poulenc) – antiprotozoikum, účinné proti trypanozóme a leišmanióze; pôsobí aj 

na pneumocystis carinii; →pentamidín. 
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Benapen
®
 →penicilín G benetamín. 

benapryzín – 1-(etylpropylamino)etylester kys. -hydroxy--fenylbenzénoctovej, C21H17NO3, Mr 

341,36; anticholínergikum. 

 

  Benapryzín 

Benarcos
®
 (Biotika) – Oxycodoni hydrochloridum (oxycodonium chloratum) 10 mg + Hyoscini 

hydrobromidum (scopolaminum bromatum) 0,5 mg + Ephedrini hydrochloridum (ephedrinum 

chloratum) 25 mg v 1 ml inj. rozt. Analgetikum–anodynum. B. navodzuje stabilizovaný útlm s 

analgéziou, pomaly odznievajúcou. Prechádza placentárnou bariérou. 

Indikácie – premedikácia pred celkovou anestéziou, potenciácia miestnej anestézie pri chir. 

výkonoch, pred náročnými, dlhotrvajúcimi dg. výkonmi, najmä u detí. 

Kontraindikácie – absol.: zvýšený vnútrolebkový al. vnútroočný tlak, čerstvé poranenie mozgu, 

hypertenzia, ťaţšie formy ischemickej choroby srdca, hypertermia (najmä u detí); relat.: vyšší vek, 

mozgová ateroskleróza, anestézia cyklopropánom, halotánom, trichlóretylénom (tieţ senzibilizujú 

org. voči endogénnym katecholamínom); výkony v riadenej hypotenzii. 

Nežiaduce účinky – pri jednorazovom podaní zmeny nálady, somnolencia, u starších jedincov 

agitovanosť; sucho v ústach, nauzea, príp. vracanie, bolesti hlavy; poruchy rytmu a frekvencie 

srdcovej činnosti. Pri opakovanom podávaní – anorexia, zápcha, zníţená pozornosť, lieková 

závislosť. 

Interakcie – efedrín potencuje arytmogénne účinky cyklopropánu, halotánu, trichlóretylénu; v 

kombinácii s opiátmi potencuje útlm dýchacieho centra. 

Dávkovanie – je prísne individuálne. I. m. sa podáva asi 45 min pred anestéziou 1 – 1,5 ml, u detí 

0,1 ml/kg; i. v. asi 15 min pred anestéziou 1 ml v izotonickom rozt. NaCl, veľmi pomaly, ak sa 

dostaví somnolencia a vertikálny nystagmus, podávanie sa má prerušiť. Pred dg. výkonmi (bez 

anestézie) sa po odznení účinku prvej dávky podávajú asi o 1 h ešte asi polovičné dávky. 

Pri predávkovaní so stratou vedomia a pri útlme dýchacieho centra je nevyhnutná umelá ventilácia, 

udrţovanie priechodnosti dýchacích ciest aţ do návratu vedomia a dostatočného spontánneho 

dýchania. Podanie centrálnych analeptík je nevhodné. Podlieha ustanoveniam zákona o opiátoch. 

benazeprilhydrochlorid – monohydrochlorid kys. 3-[[-1-(etoxykarbonyl)-3-fenyl-(1S)-propyl]amino]-

2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-(3S)-benzazepín-1-octovej, C24H28N2O5.HCl, Mr 460,96, jeho aktívny 

metabolit benazeprilát je nesulfhydrylový inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE). 

Po jednorazovom podaní 10 mg b. nastáva 80 aţ 90 % inhibícia ACE trvajúca 24 h a 60 – 90 %, 

zníţenie plazmatickej koncentrácie angiotenzínu II, a presorickej odpovede na angiotenzín I trvajúce 

4 h, sekrécie aldosterónu a mierne zvýšenie hodnôt K
+
 v plazme; spätnoväzbovým mechanizmom 

sa zvyšuje sekrécia renínu. B. neinhibuje vazopresorickú odpoveď na angiotenzín II a neruší 

hemodynamický účinok acetylcholínu, adrenalínu ani noradrenalínu. Po podaní p. o. vrcholí 

plazmatická koncentrácia po 0,5 –1 h; odštiepením esterovej skupiny (v pečeni) vzniká účinnejší 

metabolit benazeprilát, kt. vrchol v plazme sa dostavuje pri poţití nalačno po 1 – 2 h, pri poţití po 

jedle po 2 – 4 h. B. sa z 95 – 97 % viaţe na plazmatické bielkoviny. 

Indikácie – hypertenzia, obyčajne v kombinácii s tiazidovými diuretikami. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na b., 2. a 3. trimester gravidity. 
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Nežiaduce účinky – angioedém (0,5 %), systémová hypotenzia (najmä u osôb s depléciou objemu a 

soli), zriedka bolesti hlavy (0,6 %), kašeľ (0,5 %); môţe vyvolať zhoršenie obličkových funkcií. 

Dávkovanie – ako monoterapia spočiatku 10 mg/d, udrţovacie dávky 20 – 40 mg/d. 

Prípravok – Lotensin
®
 CIBA. 

Benazeprili hydrochloridum →benazeprilhydrochlorid. 

Benazoline
®
 – obsol.adrenergikum, vazokonstringens, nosové dekongestívum; →metizolín. 

Bencard HDM
®
 inj (Beecham) – glycerolový výťaţok z Dermophagoides pteronyssinus v dávkach 4, 

10, 25, 60, 150 a 400 j. Súprava 6 jednorazových inj. striekačiek, predplnených 0,25 ml vakcíny s 

odstupňovanými dávkami jednotiek na jednu th. kúru. Desenzibilizans. 

Indikácie – prevencia a profylaxia astmatických záchvatov pri alergických stavoch (asthma 

bronchiale, chron. rinitída), kde vyvolávajúcou al. komplikujúcou príčinou je alergia na roztoče a 

domáci prach. 

Kontraindikácie – absol.: aplikácia skôr ako 24 h po ústupe horúčkového stavu al. astmatického 

záchvatu; gravidita; intravaskulárna aplikácia. Relat.: aplikácia deťom < 6-r. 

Nežiaduce účinky – prechodný opuch, nevoľnosť; lokálna a celková alergická reakcia (urticaria, 

asthma). Pri výskyte ťaţkej lokálnej al. generalizovanej reakcie po aplikácii treba th. prerušiť. 

Dávkovanie – jednotlivé dávky vakcíny sa aplikujú v stúpajúcom rade v intervaloch 7 – 14 d. Riadne 

pretrepaný obsah jednorazovej inj. striekačky sa aplikuje prísne podkoţne. Pacient nemá tesne pred 

aplikáciou príliš jesť; po aplikácii musí zotrvať aspoň 20 min v pokoji, pod dohľadom a v priebehu 

niekoľkých ďalších h sa nemá fyzicky namáhať. U veľmi citlivých pacientov je vhodné podanie 

antihistaminika asi 1 h pred aplikáciou. Pri výskyte ťaţkej alergickej reakcie po aplikácii sa čo 

najskôr aplikuje adrenalín (hlboko s. c. v blízkosti miesta aplikácie vakcíny) s následnou vhodnou th. 

Uchováva sa pri teplote 5 °C. 

Bencef
®
 (Fargal-Pharmasint) – polosyntetické cefalosporínové antibiotikum; →pivcefalexín.  

Bence Jonesova bielkovina – [Bence Jones, Henry, 1814 – 1873, angl. lekár] nízkomolekulové 

termolabilné proteíny izolované z moču pacientov s →myelómom. Ide o voľné L-reťazce 

monoklonových imunoglobulínov (Mr 22 000), kt. sa nachádzajú v plazme a moči. Pri myelóme L-

reťazce vznikajú z nadbytočne utvorených monomérov L-reťazcov, v plazme sú prítomné prevaţne 

ako diméry. V glomeruloch sa filtrujú, v proximálnom tubule reabsorbujú a metabolizujú. Po nasýtení 

tohto fyziol. mechanizmu sa hromadia v priesvite a môţu vyvolať akút. renálnu insuficienciu. Väzbou 

vápnika na paraproteín môţe vznikať nefrokalcinóza. 

B.J.b. sa dajú dokázať termoprecipitačnou skúškou (pri 56 °C proteín precipituje, pri vare sa 

rozpustí a pri ochladení na 56 °C opäť precipituje; citlivosť 0,3 g/l), termoprecipitáciou s HCl (citlivosť 

0,1 g/l), skúškou s 30 % kys. sulfosalicylovou (citlivosť 0,1 – 0,2 g/l). Testovacie pásiky (Albustix
®
, 

Uristix
®
) na stanovenie albumínu B. J. b. nezachytávajú. Bezpečným dôkazom B.J.b. je nález 

gradientu M v elektroforéze séra a moču doplnený nálezom deformovanej precipitačnej línie 

jedného z L-reťazcov v imunoelektroforéze moču (citlivosť v sére a nezahustenom moči je 2 g/l, v 

200-krát zahustenom moči 0,01 g/l). 

B.J.b. pri malígnom myelóme treba odlíšiť od polyklonových L-reťazcov (v moči sú reťazce  aj ) 

vyskytujúce sa pri zvýšenom katabolizme imunoglobulínov (napr. lupus erythematosus systemicus). 

Bence-Jonesov plazmocytóm →myelóm. 

Bencyclani hydrogenofumaras →bencyklán. 
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bencyklán – syn. benzcyklán, N,N-dimetyl-3-[[1-(fenylmetyl)-cykloheptyl]oxy]-1-propylamín, 

C19H31NO, Mr 289,45, periférne a cerebrálne vazodilatans (fumarát – Angiociclan
®
, Dantrium

®
, 

Dilangio
®
, Fludilat

®
, Fluxema

®
, Halidor

®
, Vasorelax

®
). 

 
Bencyklán 

Bendacort
®
 →hydrokortizón. 

bendazak – syn. bindazak, kys. [[1-(fenylmetyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]octová, kys. bendazolová 

C16H14N2O3, Mr 282,30; antiflogistikum (Versus
®
, Zildasac

®
). 

 Bendazak 

bendazol – 2-(fenylmetyl)-1H-benzimidazol, C14H12N2, Mr 208,25, vazodilatans (Tromasedan
®
; 

hydrochlorid C14H13ClN2 – Dibasol
®
, Dibasole

®
). 

Bendazol 

Bendectin
®
 (Merrel Dow) – antihistaminikum, hypnotikum; →doxylamín. 

benderella Giacomini – syn. taenia Giacomini, biely pásik gyrus dentatus, kt. sa prikladá k 

vnútornému okraju gyrus hippocampi. 

Benderov figurálny test  →testy. 

bendiokarb – 2,2-dimetyl-1,3-benzodioxol-4-ol metylkarbamát, C11H13NO4, Mr 223,23; kontaktné 

insekticídum (Ficam
®
).  

   Bendiokard 
 

bendioxid – herbicídum, syn. →bentazón. 

Bendogen
®
 (Lagap) – antihypertenzívum; →betanidín. 

Bendopa
®
 (ICN) – antiparkinsonikum; →levodopa. 

Bendralan
®
 (Bristol) – antibiotikum, penicilín MV; →feneticilín draselná soľ. 

bendrofluazid →bendroflumetiazid. 

bendroflumetiazid – syn. benzylhydroflumetiazid, bendrofluazid, 1,1-dioxid 3,4-dihydro-3-(fenyl-

metyl)-6-(trifluórmetyl)-2H-1,2,4-benzotiadiazín-7-sulfónamidu, 

C15H14F3N3O4S2, Mr 421,41; diuretikum, antihypertenzívum. Je to 

biely kryštalický prášok, rozp. v liehu a hydroxide sodnom, 

nerozp. v HCl, vode a chloroforme. 
 
Bendroflumetiazid 

B. inhibuje reabsorpciu Na a Cl v obličkových tubuloch a zvyšuje ich vylučovanie v ekvimolárnych 

mnoţstvách. Nátriuréza sa spája so zvýšenou stratou draslíka a hydrogénuhličitanov. Normálny TK 

neovplyvňuje. 
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Kontraindikácie – anúria, precitlivenosť na sulfónamidy. 

Nežiaduce účinky – poruchy GIT (nauzea, vracanie, anorexia, hnačka, zápcha, dráţdenie GIT, 

nafúknutie brucha, sialoadenitída, pankreatitída, intrahepatálna cholestáza s ikterom, hepatitída), 

poruchy CNS (závraty, parestézie, bolesti hlavy, xantopsia), hematologické poruchy (leukopénia, 

agranulocytóza, trombocytopénia, hemolytická anémia, aplastická anémia), koţné poruchy a 

príznaky hypersenzitivity (purpura, exfoliatívna dermatitída, nekrotizujúca vaskulitída, pneumonitída, 

horúčky a anafylaktoidné reakcie, fotosenzitivita, raš), kardiovaskulárne poruchy (ortostatická 

hypotenzia, najmä pri súčasnom podávaní iných liekov, ako barbituráty, iné antihypertenzíva, 

narkotiká, alkoholu) a i. (svalové kŕče, nepokoj, hyperglykémia, glykozúria, metabolická acidóza u 

diabetikov, hyperurikémia, alergická glomerulonefritída a prechodné poruchy videnia. 

Prípravky – Aprinox
®
, Benuron

®
, Benzyl-Rodiuran

®
, Berkozide

®
, Bristuric

®
, Bristuron

®
, Centyl

®
, 

Flumesil
®
, Naturetin

®
, Naturine

®
, Neo-Naclex

®
, Niagaril

®
, Nikion

®
, Orsile

®
, Pluryle

®
, Plusuril

®
, 

Poliuron
®
, Relan Beta

®
, Salural

®
, Salures

®
, Sinesalin

®
, Sodiuretic

®
, Urlea

®
). Kombinácia s 

nadololom – Corzide
®
 40/5, 80/5 Bristol. 

bene – [l.] dobre. 

Benecardin
®
 – vazodilatans; →khellin. 

Benedictov roztok →roztoky. 

Benedikt, Moritz – [1835 – 1920, viedenský neurológ] literárne veľmi plodný (Electrotherapie, 1868; 

Selenkunde des Menschen, 1895; Hypnotismus u. Sugestion, 1894 a i.). 

Benediktov syndróm →syndrómy. 

Benediktov test →testy. 

Benedorm
®
 – hypnotikum, sedatívum; →pyrityldión. 

Benefex
®
 (Maktheshim-Agan) herbicídum; →benfluralín. 

Benemicin
®
 kps. (Polfa) – Rifampicinum 150 a 300 mg v 1 kps., tuberkulostatikum; →rifampicin. 

Benemid
®
 tbl. (Merck Sharp & Dohme) – Probenecidum 500 mg v 1 tbl.; urikozurikum, antiartritikum; 

→probenecid. 

Benephorin
®
 (Galena) – oleum thymi 0,5 mg, oleum serpylli 0,5 mg, saponinum 3,75 mg, ephedrini 

hydrochloridum (ephedrinum chloratum) 70,6 mg, codeini phosphas (codeinum 

dihydrogenphosphoricum) 85,6 mg, extractum plantaginis fl. 75 mg, aqua amygdalae amarae 750 

mg v 10 ml rozt. (1 ml = 25 kv.). Kombinované expektorans rastlinného pôvodu s efedrínom a 

kodeínom. 

Indikácie – pomocný liek pri akút. a chron. ochoreniach dýchacích ciest, akút. rinitída v seróznom 

štádiu. 

Nežiaduce účinky – pri vyšších dávkach neţiaduce účinky predávkovania →efedrínu, resp. 

→kodeínu; riziko liekovej závislosti. Nemá sa podávať súčasne a s inhibítormi MAO, ešte 10 d po 

ich vynechaní. Nepodávať deťom do 6. r. 

Dávkovanie – 3-krát 15 kv./d, u detí 2-krát 5 kv./d.  

Benerva
®
 (Roche) →tiamínhydrochlorid. 

Benesal
®
 – analgetikum; →salicylamid. 

benetamín penicilín G →penicilín G benetamín. 

Benetazon
®
 (Léčiva) →tribuzón. 
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Benetolin
®
 →penicilín G benetamín. 

benevolentia, ae, f. – [l.] benevolencia, láskavosť, zhovievavosť, priazeň. 

benexáthydrochlorid – fenylmetylester kys. monohydrochlorid trans-2-[[[4-[[(aminoimino-

metyl)amino]metyl]-cyklohexyl]karbonyl]oxy]benzoovej, C23H28ClN3O4, Mr 445,95; syntetický inhibítor 

proteáz s antiulceróznym účinkom (kombinácia s 

-cyklodextrínom – Lonmiel
®
, Ulgut

®
). 

 
Benexáthydrochlorid 
 
 

benfluorex – benzoát (ester) 2-[[1-metyl-2-[3-(trifluórmetylfenyl]etyl]amino]-etanolu, C19-H20F3NO2, Mr 

351,38; antihyperlipoproteinikum (hydrochlorid C19H21ClF3NO2 – Mediator
®
, Mediaxal

®
). 

 

 

 

   Benfluorex 

 

benfluralín – N-butyl-N-etyl-2,6-dinitro-4-(trifluórmetyl)-benzénamín, C13H16F3N3O4, Mr 335,29, 

selektívne herbicídum (Balan
®
, Balfin

®
, Benefex

®
, Quilan

®
). 

 Benfluralín 

benfluramát – syn. →benfluorex. 

Benfofen
®
 (Plantorgan) →diklofenak sodný. 

benfotiamín – S-[2-[[(4-amino-2-metyl-5-pyrimidinyl)]formylamino][1-[2-(fosfonoxy)etyl]-1-propenyl]-

ester kys. benzénkarbóntiovej, C19H23N4O6PSO, Mr 466,47, 

zdroj vitamínu B1 (Biotamin
®
, Neurostop

®
, Vitanervil

®
). 

 
Benfotiamín 
 
 
 

benfurakarb – 2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranylester kys. 2-metyl-4-(1-metyletyl)-7-oxo-8-oxa-

3-tia-2,4-diazadekánovej, C20H30N2O5S, Mr 410,53; insekticídum (Oncol
®
).  

Benfurakarb 

Benfuran
®
 (Kaken) – antiglaukomatikum; →befunolol. 

benfurodil hemisukcinát – mono[1-[5-(2,5-dihydro-5-oxo-3-furanyl)-3-metyl-2-benzofura-

nyl]etyl]ester kys. butándiovej, kardiotonikum, 

vazodilatans (Eucilat
®
, Eudilat

®
). 
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Benfurodil hemisukcinát 

 

Benicot
®
 – vitamín, kofaktor enzýmov; →niacínamid. 

benignus, a, um – [l.] neškodný, nezhubný. 

benígna hyperplázia prostaty – BHP, syn. hypertrofia prostaty, presnejšie adenóm krčka močového 

mechúra. Prejavuje sa palpovateľným zväčšením →prostaty. 

Hmotnosť p. pred pubertou je ~ 1,6 g, potom však p. rýchlo rastie, v 3. decéniu dosahuje ~ 20 g. Vo 

vyššom veku sa hmotnosť p. zvyšuje a u niekt. muţov hypertrofuje (benígna hypertrofia prostaty, 

BPH). V 4. dekáde má BPH 14 %, v 7. dekáde 40 – 50 a v 8. dekáde 85 % muţov. Percentuiálne 

zastúpenie je zhodné u muţov všetkých rás a kultúr, ţijúcich v celibáte i sexuálne aktívnych. 

Zväčšovanie prostaty pri BPH je dané najmä zväčšením spojivového tkaniva a hladkej svaloviny. 

Pomer svaloviny k ţľazovému tkanivu tvorí v zdravej p. 2:1, pri BPH 5:1.  

Klin. prejavy BPH charakterizujú poruchy mikcie a ďalšie príznaky, kt. ovplyvňujú najmä kvalitu 

ţivota, ale aj komplikácie, ako je dilatácia horných močových ciest refluxom, pyelonefritída aţ 

zlyhanie obličiek. V popredí sú väčšinou príznaky postihnutia dolnej časti močového ústroja, najmä 

polakizúria a nyktúria. 

Pri vzniku BHP sa zúčastňujú najmä dva faktory, vek a pohlavné hormóny (androgény, estrogény). 

V krvi sa z androgénov vyskytuje najviac testosterón (TS), kt. sa syntetizuje v intersticiálnych 

bunkách semenníkov a v bunkách p. sa účinkom 5-reduktázy (typ II) mení na dihydrotestosterón 

(DHT). DHT má k intracelulárnym receptorom androgénov podstatne vyššiu afinitu ako TS. Aktivuje 

cytozolové receptory androgénov a vplyvom na transkripciu a transláciu vyvoláva zvýšenú 

proteosyntézu, a tým hypertrofiu buniek, resp. BPH. Vrodený deficit 5-reduktázy podmieňuje 

apláziu prostaty. Je tieţ známe, ţe BPH sa nevyskytuje u muţov kastrovaných pred pubertou.  

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––-–     

Príznaky benígnej hypertrofie prostaty 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Obštrukčné    Iritačné 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

slabý prúd moču  zvýšená frekvencia močenia 

spomalenie spúšťania močenia nútenie na močenie 

prerušované močenie   dyzúria 

neúplné vyprázdnenie mechúra  nyktúria 

ukvapkávanie moču   aktuálna inkontinencia 

napínanie brucha   (tenezmy)  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Rast prostaty, najmä adenomatóznej časti, podporujú estrogény. Pri BHP je pomer strómy 

a ţľazového epitelu 5:1 (v norme 2:1). V prostate sa vyskytuje veľký počet receptorov estrogénov. 

Samotné podanie TS kastrovaným zvieratám nevyvolá BPH, kým sa nepodajú spolu s estrogénmi. 

Pomer estrogénov k TS sa s vekom zvyšuje. Estrogény navyše zvyšujú reaktivitu kontraktilných 

tkanív p. na noradrenalín. 

U muţov vznikajú estrogény pôsobením špecifických aromatáz. Inhibícia aromatáz má za následok 

zníţenej premeny androgénov (TS na DHT), a tým zhoršenie príznakov BHP, vyvolaných 

nadbytkom DHT (nie je preto perspektívnym spôsobom th. BHP). 

Obštrukcia dolných močových ciest má 2 zloţky: 1. anat.; 2. dynamickú. Anat. (statická) zložka je 

podmienená veľkosťou prostaty (obštrukcia prostatickej uretry a nevyhnutnosť detruzora vyvinúť pri 

mikcii vyšší intravezikálny tlak tak. aby mechúr zostal bez močového rezídua. Dekompenzáciou tejto 
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fázy je vznik rezídua (často s infekciou) s tvorbou pseudodivertikulov aţ divertikulov. Úplná 

dekompenzácia tvorí obraz ,,pretekajúceho mechúra“ – ischuria paradoxa s nevyhnutnosťou urol. 

intervencie. 

Dynamická zložka je daná zmenou regulácie dna močového mechúra a kontraktilného tkaniva 

prostaty. Hladká svalovina predstavuje pri BPH aţ 40 % celého bunkového objemu prostaty. 

Kontraktilitu svaloviny p. riadi sympatikus prostredníctvom -receptorov – podtyp 1A. Pri BHP sa ich 

počet zvyšuje a prítomná býva aj hyperreflexia detruzora. Obidve zloţky BPH sa dajú ovplyvniť 

liekmi. Statická zloţka sa potláča supresiou androgénov (zväčšovanie prostaty závisí od 

androgénov) a supresiou estrogénov (estrogény podporujú zväčšovanie prostaty a adrenergické 

kontrakcie hladkej svaloviny prostaty). Zo sympatikolytík sa podávajú selektívne blokátory 1-

receptorov, napr. deriváty prazosínu s vyšším t0,5 (t0,5 prazosínu je 3 h, alfuzosínu 5 h, tamsulosínu 

10 h, terazosínu 12 h, doxazosínu 24 h). Dynamickú zloţku moţno ovplyvniť blokádou -receptorov, 

kt. riadia kontraktilitu hladkej svaloviny prostaty.  

V prípade neúspechu farmakoterapie je pri BHP indikovaná chir. th. Za ,,zlatý štandard“ sa pokladá 

transuretrová resekcia prostaty. Asi v 20 % je pri nej potrebná transfúzia krvi, v 10 % vyţaduje 

opakovanú hospitalizáciu uţ v 1. mes. po operácii, v 4 % vzniká inkontinencia moču, k ďalším 

komplikáciám patrí struktúra uretry. Ani novšie postupy (laserová koagulácia, hypertermia) 

nepriniesli očakávané efekty. 

Pacienta s BHP neobťaţujú obyčajne objektívne zistené parametre (zníţenie max. vylučovania 

moču, rezíduum a veľkosť prostaty), ale zvýšená frekvencia močenia, prerušované močenie, 

rušenie spánku ap. Pri posudzovaní účinnosti th. BPH prijala SZO štandardizovaný dotazník skóra 

individuálných prostatických príznakov (Individual Prostatic Symptome Score, IPSS) a kvality ţivota 

(Quality of Life, QL), kt. je identický s amer. indexom symptómov AUA. 

 

Medzinárodná stupnica prostatických symptómov (I-PSS) 

Meno Vôbec 

nie 

Asi v 1 z 5 

prípadov 

V menej 

ako ½ 

prípadov 

Asi v ½ 

prípadov 

Vo vyšše ½ 

prípadov 

Takmer 

vţdy 

Ako čaasto sme v priebehu ostatných 4 týţdňov: 

Mali po vymočení pocit 

nevyprázdneného mechúra? 

(neúplné vyprázdnenie) 

0 1 2 3 4 5 

Museli opäť moči skôr ako za 2 h 

po predchádzajúcom močení? 

(frekvencia) 

0 1 2 3 4 5 

Pozorovali, ţe sa močenie 

niekoľkokrát prerušilo a zvona 

začalo? (prerušované močenie) 

0 1 2 3 4 5 

Močenie len s ťaţkosťami oddialili 

(naliehavosť) 

0 1 2 3 4 5 

Mali slabý prúd moču (oslabenie 

prúdu moču) 

0 1 2 3 4 5 

Museli tlačiť, aby ste začali močiť? 

(tlačenie na močenie) 

0 1 2 3 4 5 

Museli v noci kvôli močeniu 

vzstávať– priemerne za noc 

(nočné močenie) 

0 1 2 3 4 5 

   

Hodnotenie kvality života vzhľadom na mikčné ťažkosti 
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Ako by ste sa cítili, keby 

ste mali mať 

v budúcnosti tie isté 

ťaţkosti s močením ako 

teraz 

Výborne Dobre Prevaţne 

dobre 

Striedavo Prevaţne 

zle 

Zle Neznesiteľne 

Dg. BHP – základom dg. je anamnéza, Pri vyšetrení per rectum je prostata zväčšená, hladkého 

povrchu, symetrická, elastická, ophraničená a nebolestivá. V 25 – 33 % prípadov s per rectum 

zistenou BHP má neobštrukčnú mikciu.  Postmikčné reziduum sa určuje poklepom, bimanuálne – 

protitlak prstom zavedeným per rectum al. pomocou ultrasonografie. Pri suprapubickej al. 

transrektálnej ultrasonografii sa stanoví pomerne presne veľko prostaty i močového rezídua (v g al. 

ml), cystolitiáza a podzrenie na karcinóm prostaty. Vyšetrenie moču odhalí močovú infekciu. 

Cystouretrografia slúţi na dg. cystolitiázy, vezikoureterálneho refluxu, divertiklov, močového rezídua 

a posúdenie hrdla močového mechúra (pri mikčnej fáze). Význam urografie vďaka ultrasonografii 

klesá.  Meranie prietoku (uroflowmetria), cystometria a tlakové prietokové štúdie slúţia u vybraných 

pacientov na posúdenie dynamickej a iritačnej zloţky. Stanovením prostatického špecifického 

antigénu moţno vylúčiť okultný karcinóm prostaty Na posúdenie závaţnosti príznakov a zhoršenie 

kvality ţivota a najmä na neskoršie objektívne hodnotenie alternatívnej th. slúţi symptómové skóre 

I-PSS. Čím vyššia je hodnota skôra, tým väčšia je odchýlka od normy. 

Dfdg. – treba vylúčiť všetky afekcie, kt. vyvolávajú ptríznaky dolných močových ciest (angl. Lower 

Urinary Tract Symptoms, LUTS): 1. karcinóm propstaty (vyšetrenie per rectum, pri zvýšení hodnôt 

PSA treba vykonať transrektálnu ultrasonografiu a pri pochybnostiach biopsiiu prostaty); 2. striktúra 

uretry a skleróza (kontraktúra) hrdla močového mechúra (pomocou uretrocystografie, pri 

nejasnostiach treba doplniť urodynamické vyšetrenie, príp. panendoskopiu); 3. prostatitídu 

(postihuje mladšíie osoby, prítomný je bakteriologický nález v prostatickom sekréte získaný z uretry 

po masáţi prostaty).  

Terapia BHP – hormonálnou th. moţno ovplyvniť  veľkosť prostaty a obštrukčné príznaky, kým 

podávaním -blokátorov obštruičné príznaky a zmierni iritačné príznaky.  

Klasickou metódou th. je otvorená prostatektómiu (PE) prevaţne z transvezikálneho al. 

retropubického prístupu. Druhá metóda je stále zaltým štandardom pri BHP do 50 g (takto sa 

operuje asi 80 % pacientov. Nevýhodou obidvoch metód je pomerne veľká operačná záťaţ spojená 

so stratopu krvi a vznikom retrográdnej ejakulácie. Pri retrográdnej PE k tomu pristupuje syndróm 

TUR, obehové preťaţenie z resorpcie irigačnej tekutiny cez prostatické ţilové splete. 

Alternatívne metódy sú indikované v začiatočných štádiách u mladších jedincov, pri väčšom 

operačnom riziku, príp. zdrav. neschopných podstúpiť niekt. z klasických operácií. 

Jej cieľom je zmenšiť morbiditu, najmä operačnú trasumu, skrántiť nemocničný pobyt a urýchliť 

rekonvalescenciu. Je to th. drahá, dlhodobá, väčšinou len symptomatická s dočasným efektom.  

Hormónová th. vychádza z predpokladu, ţe rast, funkciu i zánik prostatických buniek kontrolujú 

androgény tvorené Leydigovými bunkami semenníkov, sčasti v kôre nadobličiek. Receptory 

v prostatickej bunke majú niekoľkonásobne vyššiu afinitu k dihydrotestosterónu. 

Ireverzibilným inhibítorom 5-reduktázy je finasterid. Zniţuje koncentráciu dihydrotestosterónu 

(DHT) v prostate aţ o 80 – 90 %, čo zodpovedá stavu vzniknutému po orchiektómii. Má však 

oneskorený nástup účinku a ovplyvňuje hodnoty PSA. 

Sympatikolytiká – ich vyuţitie v th. BHP vychádza z toho, ţe 1-c-blokátory (t. j. 1-A)-blokátory 

pôsobia na vlákna hladkej svaloviny a majú tak za následok potlačenie dynamickej zloţky BHP. 

Účinok nastupuje do 2 týţd., max. účinok do 1 mes, ich polčas je dlhší t0,5, takţe umoţňuje aplikáciu 
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raz/d. K neţiaducim účinkom neselektívnych sympatikolytík bola ortostatická hypotenzia, závrat, 

únava, slabosť, bolesti hlavy, suchá rinitída, chrípkové prejavy, potlačená al. oneskorená ejakulácia. 

K selektívnym 1-blokátorom prípravkom patrí: 

Alfuzosin – pouţíva sa  2-krát/d 5 mg (Xatral
®
, Xantral 5 SR

®
). 

Doxazosín – má predĺţený účinok, pouţíva sa pred spaním 1 mg, druhý d 2 mg a ďalšie d 4 – 8 

mg/d; nevýhodou predávkovanmia je hypotenzia (Cardura
®
). 

Tamsulosín – podáva sa v dávke 0,1 mg ráno (Omnic
®
). 

Terazosín – podáva sa v dávke 1 mg, príp. s jej zvyšovaním aţ na 5 – 10 mg večer (Hytrin
®
). 

Inhibítory 5-reduktázy – po dlhodobom podávaní zmenšujú objem prostaty aţ o 1/5. Patrí sem 

finasteridu (Proscar
®
). Jeho biol. t0,5 je 6 h, u muţov > 70-r. aţ 8 h. Neţiaduce účinky vznikajú < 10 

%. Podobné účinky na objem prostaty sa pripisuje aj rastlinnému extraktu z plodu amer. rastliny 

Serenoa repens (Permixon
®
, Capistan

®
). 

Inhibítory reabsorpcie estrogénov – patrí sem mepartricín (Ipertrofan
®
). Je to polosyntetický derivát 

polyénov zo Streptomyces aureofaciens, kt. pôsobí lokálne v GIT, kde sa ireverzibilne viaţe na 

cholesterol a steroidové hormón , s kt. utvára nevstrebateľné komplexy, vylučovaníé stolicou. 

Väčšina estrogénov sa z krvi vylučuje ţlčou do čreva a znich sa vracia do pečene (enterohepatálny 

obeh). Zablokovanie enterohepatálneho obehu má za následok zníţenie koncentrácie estrogénov v 

krvi. Androgény podliehajú enterohepatálnnemu cyklu len v 5 %. Enterohepatálny obeh estrogénov 

a zníţenej ich koncentrácie vyvoláva zmes neresorbovateľných polyénov, kt. ireverzibilne viaţu v 

čreve cholesterol a steroidy. Estrogény sa zvýšene vylučujú stolicou, nevstupujú do 

enterohepatálneho cyklu a vylučujú sa stolicou. významne zmenšuje prostaty (po 6 mes.), čo nie 

vţdy koreluje so zlepšením stavu, ale často so zvýšením max. vylučovania moču. Niekt. autori však 

nepozorovali významné rozdiely medzi placebom a finasteridom. 

Terazosín a mepartricín vykazujú rovnakú účinnosť, max. za 12 mes. podávania, objem prostaty sa 

však po ich podávaní nezmenil. Infravezikálna obštrukcia a symptomatológia BPH teda nekorelujú 

so stupňom zväčšenia p. Z neţiaducih účinkov terazosínu sú známe závraty (26 %), asténia, 

rinitída, ortostatická hypotenzia. Pri mepartricíne sú neţiaduce účinky zriedkavé (len v 2 % svrbenie 

koţe a v 1 % pálenie záhy; mepartricín sa totiţ nevstrebáva. 

Účinnú th. príznakov BHP predstavuje len blokáda -receptorov a inhibícia resorpcie estrogénov 

mepartricínom, kt. navyše spomaľuje rast prostaty, má menej neţiaducich účinkov a umoţňuje 

cyklické podávanie s trvaním účinku po niekoľkých týţd. aţ mes.  

V th. BHP sa pripisuje význam aj niekt. fytofarmakám, napr. zmesi -sitosterolu s malým mnoţstvom 

erytrozínu, ţltého chinolínu a dioxidu tinátia. Vyrábajú sa z rastlinných extraktov Pygaei africani – 

africké slivky, Urticae radicis – ţihľavky, Serenoae serpens al. Saboli serrulatum – trpasličie palmy, 

Populi tremolae – osiky, Secale cerealea – ţito, Cucurbuitae pepo – dyňa, Herbae epilobii – 

vrbovky, Hypoxys rooperi – juhoafrickej hviezdicovitej trávy, Echinacea purpurea), lieky zniţujúce 

koncentráciu cholesterolu al. komplexy aminokyselíén a orgánové extrakty. V niekt. štúdiách sa 

dosiahol účinok porovnateľný s blokátormi -receptorov a inhibítorov 5-reduktázy. Výhodou 

fytofarmák je neprítomnosť neţiaducich účinkov. Ich mechanizmus účinku však nie je objasnený. 

Tieto lieky sa pouţívajú napr. vo Francúzsku a Nemecku, neboli však schválené napr. Národným 

inštitútom v USA. 

Capistan
®
 160 mg tbl. – obsahuje lipidosterolový extrakt zo Serenoa repens. Výrobca udáva, ţe 

blokuje 5-reduktázu s následným zníţením intracelulárnej proteosyntézy. 

Ipertrofan
®
 40 mg entosolvent. Tbl. obsahuje 1 tbl. 40 mg mepartricínu. Je to polosyntetický derivát 

polyénu izolovaný z kultúry Streptomyces aureofaciens. Mepartricín viaţe v čreve frakciu 
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steroidových hormónmov, a tým bráni ich vstrebávaniu. Vychádza sa z toho, ţe zvýšené ukladanie 

cholesterolu, estrogénov a androgénov v priesvite prostatických ţliazok je jednou z príčin BHP, 

takţe ich zníţenie má opačný účinok. 

Prostatoin
®
 cps. obsahuje 25 mg Pugei asfricani extractum corticis a 300 mg Urticae radicis 

extractum siccum (kombinácia africkej slivky a ţihľavy) 

Tadenan
®
 50 mg cps. obsahuje extrakt Pygei africani. Má priznivý účinok na detruzor, stabilizuje 

vnútrobunkové membrýny inhibuje údajne rastové faktory (- a -transformujúce rastové faktory 

a epidermový rastový faktor), zlepšuje elasticitu steny močového mechúra, má protiedémový účinok 

a obnovuje sekretorické funkcie epitelu prostaty. 

Mininivazívna a inštrumentálna th. BHP – uplatňuje sa najmä u mladších osôb so začínajúcimi 

príznakmi choroby, ako aj u rizikových pacientov s retenciou moču, u kt. bolo donedávna jediným 

riešením permentný uretrový al. suprapubický katéter. Neodstraňuje adenóm, ale zmierňuje 

príznaky. Patrí sem: 1. transuretrová incízia prostaty; 2. transuretrová dilatácia prostatickej uretry 

opomocou balónika; 3. intraprostatické stenty; 4. hypertermia a termoterapia; 5. terapia 

nízkofrekvenčnými rádiovlnami (transurethral needle ablation, TUNA); 6. vysokonergetická 

fokusovaná ultrasonografia (high intensity focused ultrasoniograpéhy, HIFU) al. tzv. pyroterapia; 7. 

transuretrová kryotarapia; 8. laserová th na transuretrovú koaguláciu al. abláciu (transurethral 

ultrasound guided laser induced prostatectomy, TULIP al. visual laser of prostate, VLAP); 9. 

transuretrová elektrovaporizácia (odparenie tkaniva pomocou špeciálnej elektródy privádzajúcej 

vysokofrekvenčný prúd). 

Benin
®
 (Léčiva) →butocín. 

Benisone
®
 – metylfluórprednizolón, glukokortikoid; →betametazón. 

benmoxín – 2-(1-fenyletyl)hydrazid kys. benzoovej, C15H16N2O, Mr 240,29; antidepresívum 

(Neuralex
®
). 

Bennetova luxačná fraktúra – [Bennet, Edward, Hallaran, 1837 – 1907, dublinský chirurg] šikmá 

priečna al. špirálovitá zlomenina prebiehajúca volárnou časťou bázy prvého metakarpu palca, 

zdruţená so subluxáciou v metakarpokarpálnom kĺbe, t. j. medzi bázou 1. metakarpu a os 

multangulum majus. Prejavuje sa bolesťami na tlak, ťah a vtláčanie palca do kĺbu. Dislokácia býva 

uhlová. B. l. f. vzniká pádom na addukovaný palec. Ak sa zlomenina nereponuje správne a neudrţí 

dostatočne dlho v správnom postavení, vznikajú ťaţké poruchy pohyblivosti 

palca v abdukcii a opozícii. Repozícia podľa Böhlera sa vykonáva v lokálnej 

anestézii ťahom a protitlakom pri postavení ruky v semipronácii. Palec sa 

fixuje drôtovou extenziou na sadrovú dlahu, podloţenú Cramerovou dlahou al. 

drevenou tyčinkou. Extenzia na sadrovej dlahe sa ponechá 3 týţd., potom sa 

obväz zníme a končatina rehabilituje. 
 
Bennetova luxačná fraktúra 
 

bennies – [angl.] slangový názov amfetamínsulfátu. 

Benninghoffove napínacie svaly – [Benninghoff, Alfred, 1890 – 1953, nem. lekár pôsobiaci v Kieli a 

Marburgu] snopce hladkého svalstva v médii aorty, kt. regulujú napätie cievnej steny. 

Bennholdov test →testy. 

benomyl – metylester kys. [1-(butylamino)karbonyl-1H-benzimidazol-2-benzimidazolkarbámovej, 

C14H18N4O4, Mr 290,32. Fungicídum, askaricídum, vo veter. med. sa 

pouţíva ako anthelmintikum. Jeho degradačný produkt, metyl-2-

benzimidazolkarbamát je aktívnou zloţkou karbendazimu. 
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Benomyl 
 
 

Benoral
®
 susp. (Winthrop) →benorylát. 

Benortan
®
 (Winthrop) →benorylát. 

benorylát – syn. fenasprát, 4-(acetylamino)fenylester kys. 2-(acetoxy)benzoovej, C17H15NO5, Mr 

313,32; analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum (Benoral
®
, Benortan

®
, Quinexin

®
, Salipran

®
). 

 Benorylát 

Indikácie – reumatoidná artritída, osteoartróza, myalgie. 

Kontraindikácie – absol.: alergia na salicyláty. Relat.: obličkové a pečeňové poruchy; gravidita; 

súčasná th. antikoagulanciami al. analgetikami obsahujúcimi kys. acetylsalicylovú, fenacetín, 

paracetamol; sklon k tvorbe ţalúdkových vredov. 

Interakcie – klin. najvýznamnejšie sú interakcie s perorálnymi antikoagulanciami, metotrexátom, 

probenecidom a sulfínpyrazónom.  

Nežiaduce účinky – poruchy GIT, závraty, alergické koţné prejavy. 

Dávkovanie – dospelí: 6 – 8 g/d (2-krát/d 10 ml al. 4-krát/d 5 ml); deti: >3-mes. aţ 1-r. 4-krát/d 25 

mg/kg; 3 – 5-r. – 3-krát/d 50 mg/kg; 6 – 12-r. 4-krát/d – 50 mg/kg.  

benoxaprofén – 2-(4-chlórfenyl)--metyl-5-benzoxazoloctová, C16H12ClNO3, Mr 301,74; 

antiflogistikum, analgetikum (Coxigon
®
, Opren

®
, Oraflex

®
, Uniprofen

®
). 

 Benoxaprofén 

Benoxil
®
 (Santen) – miestne anestetikum; →benoxinát. 

benoxinát – syn. oxybuprokaín, 2-(dietylamino)etylester kys. 4-amino-3-butoxybenzoovej, 

C17H28N2O3, Mr 308,41; miestne anestetikum (Benoxil
®
,Conjucain

®
, 

Cebesine
®
, Dorsacaine

®
, Lacrimin

®
, Novesine

®
). 

 
 
Benoxinát 
 
 
 

Benoxyl
®
 (Stiefel)– keratolytikum; →benzoylperoxid. 

Benozil
®
 (Kyowa) – sedatívum, hypnotikum; →flurazepam. 

benperidol – syn. benziperidol, 1-[1-[4-(4-fluórfenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihyd-ro-2H-

benzimidazol-2-ón, C22H24FN3O2, Mr 381,45; antipsychotikum 

(Anquil
®
, Frénactil

®
, Frenactyl

®
, Glianimon

®
). 
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Benperidol 
 
 
 

benproperín – 1-[1-metyl-2-[2-(fenylmetyl)fenoxy]etyl]-piperidín, C21H27NO, Mr 309,43; antitusikum 

(trihydrogénfosfát – Blascorid
®
, Pirexyl

®
; pamoát – Tusasug

®
). 

  Benproperín 

benserazid – Benserazidum, DL-serín, 2-[(2,3,4-trihydroxy)-metyl]hydrazid, C10H15N3O5, Mr 257,25; 

extracerebrálny inhibítor dopakarboxylázy. Tlmí premenu levodopy na dopamín na periférii, čím 

zniţuje neţiaduce účinky dopamínu mimo CNS a zvyšuje vyuţiteľnosť levodopy. Hydrochlorid b. sa 

pouţíva v kombinácii s levodopou antiparkinsonikum 

(Madopar
®
 cps., Madopar

®
 inj., Madopar 250 Roche

®
 tbl., 

Madopar
®
 HBS cps.). 

 
  Benserazid 
 

Bensylyt
®
 – antihypertenzívum; →fenoxybenzamín. 

Bent
®
 (USV)– anxiolytikum; →chlórdiazepoxid. 

bentazón – syn. bendioxid, 3-(1-metyletyl)-1H-2,1,3-benzotiadiazín-4H(3H)-ón 2,2-dioxid, 

C10H12N2O3S, Mr 240,28; herbicídum (Basargan
®
). 

  Bentazón 

Bentelan
®
 (Glaxo) – glukokortikoid; →betametazón. 

Bentex
®
 (Steinhard)– anticholínergikum, antiparkinsonikum; →trihexyfenidylhydrochlorid. 

bentiromid – kys. (S)-4-[[2-benzoylamino)-3-(-4-hydroxyfenyl)-1-oxopropyl]amino]benzoová, skr. BT 

PABA, C23H20N2O5, Mr 404,42; syntetický peptid štiepený 

trypsínom, pouţíva sa na dg. porúch exokrinnej funkcie 

pankreasu (Chymex
®
). 

 
Bentiromid 
 
 

Bentomin
®
 – anticholínergikum; →dicyklomínhydrochlorid. 

bentonit →Bentonitum. 

Bentonitum – skr. Bentonit., ČsL 4, prírodná al. upravená zemina, kt. podstatnú časť tvorí 

hydratovaný kremičitan hlinitý koloidnej povahy, obsahujúci bentonit sodný a menší podiel 

draselných, horečnatých, vápenatých, ţelezitých a i. zlúč.  

Je to veľmi jemný, biely al. slabo naţltlý aţ bieloţltý prášok, bez zápachu a chuti al. slabo zemitej 

chuti. S vodou bobtná; 1 g tvorí s 5 – 10 ml vody tvárnu hmotu, asi s 20 ml vody tvorí tixotropný gél. 

Pôsobením minerálnych kys. šumí (bentonit zušľachtený uhličitanmi alkálií) al. ostáva bez zmeny 
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(bentonit prírodný al. chem. zušľachtený, inak neţ uhličitanmi alkálií). Je prakticky nerozp. vo vode a 

org. rozpúšťadlách. Pouţíva sa ako pomocná látka, a to najmä jeho vodná suspenzia (bentonitová 

magma, magma bentoniti) na stabilizáciu tekutých zásypov pre svoje tixotropné vlastnosti. 

Nahrádza sa koloidným oxidom kremičitým. Návrhy na jeho použitie v masťových základoch a v tbl. 

sa v praxi nepresadili (Veegum
®
). 

  Dôkaz 

a) Asi 10 g vzorky sa 5 min mierne varí s 10,0 ml koncentrovaného rozt. hydroxidu sodného. Po 

vychladnutí sa tekutina zriedi 40 ml vody a sfiltruje sa. Filtrát sa pouţije aj na skúšku a) a c). K 5,0 

ml filtrátu sa pridá rozt. chloridu amónneho; zahrievaním sa vylučuje biela rôsolovitá zrazen ina 

(Al
3+

). 

b) Asi 5,0 ml filtrátu zo skúšky a) sa okyslí niekoľkými kv. koncentrovanej kys. octovej a pridá sa 5 

kv. rozt. alizarínsulfónanu sodného; vznikne fialovo červené sfarbenie (Al
3+

). 

c) 2,0 ml filtrátu zo skúšky a) sa zriedi 5,0 ml vody. K 1,0 ml tohto rozt. sa pridá 10 kv. rozt. 

molybdénanu amónneho (100 g/l) a 5 kv. koncentrovanej kys. sírovej. Rozt. sa sfarbí do ţlta a po 

pridaní 1,0 ml zmesi 2 kv. rozt. chloridu cínatého a 5,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného sa 

sfarbí intenzívne namodro (kremičitany). 

d) 2,00 g vzorky sa nasypú na povrch 100 ml teplej vody zbavenej oxidu uhličitého v kadičke na 250 

ml; látka nabobtná a po premiešaní utvorí trvale homogénnu zakalenú tekutinu (hydrosól), tvorenú 

koloidne rozptýleným bentonitom (rozdiel od bielej hlinky a kaolínu). 

e) Pod mikroskopom sa javí ako zmes s prevaţným mnoţstvom menších čiastočiek 1 – 2 mm a 

menším mnoţstvom väčších čiastočiek o priemere 50 – 100 mm. Veľké častice majú zaokrúhlené 

hrany a nerovné plochy s mnohými trhlinami; roztokom chloridu metyltionínia (1 mg/ml v 95 % liehu) 

sa farbia intenzívne na modro (rozdiel od mastenca). 

Prípravok – Magma bentoniti. Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách. 

Bentonov test  →testy. 

Bentos
®
 (Kaken) – antiglaukomatikum; →befunolol. 

Bentox
®
 (Kaken) – antiglaukomatikum; →befunolol. 

Bentrofene
®
 (Cilag-Chemie) – látka s antibaktériovým účinkom; morfolínová soľ →acediasulfónu. 

Bentyl Hydrochloride
®
 – anticholínergikum; →dicyklomínhydrochlorid. 

Bentylol Hydrochloride
®
 – anticholínergikum; →dicyklomínhydrochlorid. 

Benuride
®
 (Bengue) – antikonvulzívum; →feneturid. 

Benuron
®
 (Bristol) – antihypertenzívum, diuretikum; →bendroflumetiazid. 

Ben-u-ron
®
 (Bene-Arzneimittel) – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofén. 

Benylan
®
 – antihistaminikum; →difénhydramín. 

Benylate
®
 (Breon) – skarbicídum, pedikulicídum; →benzylbenzoát. 

Benylin DM
®
 (Parke, Davis) – antitusikum; →racemetorfán. 

Benzacyl
®
 (Wander) – tuberkulostatikum; →benzolypas. 

Benzagel 10
®
 (Rorer) – keratolytikum; →benzoylperoxid. 

benzaidín – antihypertenzívum; syn. →betanidín. 

Benzaknen
®
 (Alcon) – keratolytikum; →benzoylperoxid. 
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-benzalbutyramid – syn. bynzylidénbutyramid, 3-metyl-4-fenyl-3-butamid, C11H13NO, Mr 175,22; 

inhibítor syntézy cholesterolu, antihyperlipoproteinemikum (Kata-Lipid
®
).  

 

 

-benzalbutyramid 

benzaldehyd – Benzaldehydum, benzylal, formylbenzén, Oleum Amygdalarum amararum sine acido 

hydrocyanico, aldehyd kys. benzoovej, C7H6O, Mr 106,12. Je to prvý člen radu aromatických 

aldehydov. Voľný sa v prírode vyskytuje zriedka, tvorí však hlavnú súčasť horkomandľovej silice a 

silíc rôznych semien, kvetov, listov a kôry mnohých rastlín čeľade Amygdalaceae a Pomaceae, z 

oficinálnych prípravkov oleum aethereum, Aqua amygdalarum amararum a Aqua laurocerasi. B. je 

tu štiepnym produktom určitých glykozidov, najmä amgydalínu. Štiepenie nastáva pôsobením 

emulzínu a vzniká pri ňom najprv benzaldehydkyánhydrín C6H5.CH(OH).CN, adičný produkt b. a 

kyanovodíka, kt. sa potom rozkladá zahrievaním na svoje zloţky. B. vzniká aj oxidáciou 

benzalkoholu, benzylchloridu, toluénmu, kys. škoricovej, ďalej redukciou kys. benzoovej, 

hydrolýzou benzalchloridu al. zahrievaním zmesi benzoánu a mravenčenu vápenatého. 

Benzaldehyd 

 

V organizme sa b. metabolizuje oxidáciou na kys. benzoovú, kt. sa viaţe na glycín za vzniku kys. 

hipúrovej, v menšej sa b. mení na benzamid. Obidve látky sa vylučujú močom. 

B. bezfarebná aţ naţltlá tekutina intenzívne horkomandľovej vône a pálčivej aromatickej chuti, kt. 

vrie pri 179 °C a horí silne čadivým plameňom. Zle sa rozpúšťa vo vode (asi v 3000 dieloch), lepšie 

v zriedenom liehu, mieša sa v kaţdom pomere s konc. alkoholom, éterom, mastnými olejmi a 

silicami. Oxiduje sa na kys. benzoovú, sčasti uţ pôsobením vzdušného kyslíka. Redukciou vodíkom 

sa mení na benzylakohol. B. zbavený kyanovodíka nie je jedovatý. Pouţíva sa vo farm. na 

aromatizáciu niekt. príprav kov, najmä emulzií, ako aj v parfumérii a likérnictve (zloţka prípravku 

Pityol
®
 ung.). 

Benzalkonii chloridum →benzalkóniumchlorid. 

benzalkóniumchlorid – zmes alkyldimetylbenzylamónium chloridov všeobecného vzorca, v kt. R je 

zmes alkylov z C8H17 aţ H18C37; miestne antiseptikum. Zniţuje 

povrchové napätie, a tým uľahčuje difúziu liečiva; má aj mierny 

bakteriostatický účinok.  

 
Benzalkóniumchlorid 
 

Prípravky – Benirol
®
, BTC

®
, Capitol

®
, Cequaryl

®
, Drapolene

®
, Drapolex

®
, Enuclen

®
, D-Epifrin

®
 gtt. 

ophth., Germinol
®
, Germitol

®
, Imidin

® 
gtt. nas., Osvan

®
, Paralkan

®
, Rhinex S

® 
gtt. nas., Roccal

®
, 

Rodalon
®
, Septolete

®
 loz., Zephiran Chloride

®
, Zephirol

®
.  

V kombinácii s cystínom, inozitolom, metionínom, močovinou a propionátom sodným (Amonicerv
®
 

Milex Product, Inc.) sa pouţíva ako cervikálny krém pri popôrodnom krvácaní, cervicitídach, 

kauterizácii, konizácii, kryochirurgických zákrokoch na krčku maternice. 

benzalkóniumchlorid – zmes alkyldimetylbenzylamónium chloridov všeobecného vzorca, v kt. R je 

zmes alkylov z C8H17 aţ H18C37; miestne antiseptikum. Zniţuje povrchové 

napätie, a tým uľahčuje difúziu liečiva; má aj mierny bakteriostatický 

účinok.  
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Benzalkóniumchlorid 
 

Prípravky – Benirol
®
, BTC

®
, Capitol

®
, Cequaryl

®
, Drapolene

®
, Drapolex

®
, Enuclen

®
, D-Epifrin

®
 gtt. 

ophth., Germinol
®
, Germitol

®
, Imidin

® 
gtt. nas., Osvan

®
, Paralkan

®
, Rhinex S

® 
gtt. nas., Roccal

®
, 

Rodalon
®
, Septolete

®
 loz., Zephiran Chloride

®
, Zephirol

®
.  

V kombinácii s cystínom, inozitolom, metionínom, močovinou a propionátom sodným (Amonicerv
®
 

Milex Product, Inc.) sa pouţíva ako cervikálny krém pri popôrodnom krvácaní, cervicitídach, 

kauterizácii, konizácii, kryochirurgických zákrokoch na krčku maternice. 

benzamid – aminoacyláza, enzým, kt. katalyzuje hydrolýzu širokého spektra N-acylovaných 

aminokyselín na aminokyseliny; dehydropeptidáza. 

1,2-benzantracén – benz[a]antracén, syn. 2,3-benzfenantrén; tetrafén; benzantrén; naftantracén, 

C18H12, Mr 228,28; vyskytuje sa v kamenouhoľnom dechte; sú to platničky (z 

kys. octovej ľadovej al. liehu) so zelenoţltou fluorescenciou. Rozp. vo väčšine 

org. rozpúšťadiel, ťaţko rozp. vo vriacom liehu; je to karcinogén. 
 
Benzantracén 
 
 

benzantrén →1,2-benzatracén. 

Benzapas
®
 – tuberkulostatikum; →benzoylpas. 

benzarón – (2-etyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxyfenyl)metanón, C17H14O3, Mr 266,28; 

kapilároprotektívum (Fragivil
®
, Fragivix

®
, Vasoc

®
, Venagil

®
). 

 
 
Benzarón 
 
 

Benzathini benzylpenicillinum →penicilín benzatín; →Pendepon
®
 inj., →Pendepon Compositum

®
 

inj. 

Benzathini phenoxymethylpenicillinum →fenoxymetylpenicilín benzatín; →Ibaden 150
®
 gtt., 

→Ospen
®
 gtt, →Ospen

®
 grn. susp., →Ospen 750

®
 sir.  

 
benzatín – N,N

,
-dibenzyletyléndiamín, C16H20N2, Mr 240,34; penicilínová soľ →penicilín benzatín. 

 
CH2NH–CH2C6H5 
  
CH2NH–CH2C6H5  Benzatín 

benzatínbenzylpenicilín – penicilín na depotné pouţitie (Pendepon
®
); →benzatín. 

benzatropín – parasympatikolytikum, pouţíva sa v th. Parkinsonovej choroby a parkinsonizmu (Apo-

Benztropine
®
).  

benzbromarón – Benzbromaronum, (3,5-dibróm-4-hydroxyfenyl)-(1-etyl-3-benzofluranyl)-metanón, 

C17H12Br2O3, Mr 424,11. Urikozurikum. Zvyšuje vylučovanie kys. močovej močom prevaţne tým, ţe 

zabraňuje jej reabsorpcii v tubuloch. Max. účinok sa dostavuje 8 – 12 h po jednorazovej dávke. Po 

týţdennom podávaní klesá koncentrácia kys. močovej v sére priemerne o 55 %. Po perorálnom 

podaní sa vstrebáva asi 50 % podanej dávky. Max. sérové koncentrácie sa 

dosahujú za 2 – 3 h. Eliminačný t0,5 je 3 h. B. sa vylučuje stolicou (27), ţlčou 

(49 %) a len 6 % dávky močom. 
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Benzbromarón 

Indikácie – hyperurikemický sy., najmä pri chron. dne (prim. i sek.). 

Kontraindikácie – ťaţké nefropatie, urolitiáza, sek. dna pri hemoblastózach. 

Nežiaduce účinky – tlak v epigastriu, koţné exantémy, alergická konjunktivitída, renálna kolika. 

Interakcie – kys. acetylsalicylová zniţuje účinnosť b. asi o 20 – 40 %. Treba rátať s interakciami s 

perorálnymi antikoagulanciami. Sulfínpyrazón zniţuje a pyrazínamid ruší pôsobenie b. 

Dávkovanie – 100 mg/d per os pri pravidelnej kontrole urikémie. Odporúča sa dostatočný prívod 

tekutín. B. sa nehodí na th. akút. záchvatu dny.  

Prípravky – Azubroman
®
, Besuric

®
, Desuric

®
, Max-Uric

®
, Minuric

®
, Narcaricin

®
, Normurat

®
, 

Uricovac
®
, Urinorm

®
. 

 
Benzbromaronum →benzbromarón. 

benzén – Benzenum, syn. benzol, cyklohexatrién, C6H6, Mr 78,11. Objavil ho Faraday (1825). Je to 

kvapalina, príjemnej vône, t. v. 80,4 °C. Je súčasťou kamenouhoľného dechtu. Ťaţko sa rozpúšťa 

vo vode, rozpúšťa sa v alkohole a benzíne. Je dobrým rozpúšťadlom jódu, fosforu, tukov a i. org. 

látok. Zvonka sa pouţíval v th. parazitických chorôb. Pre človeka je toxický. Po podaní do org. sa b. 

spolovice vylučuje v nezmenenej forme pľúcami, polovica sa oxiduje na CO2 (1 – 2 %), na fenolické 

zlúč (40 %) a kys. trans-trans-mukónovú (1,5 %) podľa schémy: 

 
benzol → fenol → kys. cis-cis-mukónová → kys. trans-trans-mukónová 

      Benzol 

Otravy benzínom môţu nastať predovšetkým dýchacími cestami vo výrobe, kde sa benzín pouţíva 

vo veľkom mnoţstve. Pre svoju rozpustnosť v tukoch sa hromadí najmä v mozgu a pôsobí ako 

narkotický jed. Pri dlhšom vdychovaní vplýva na kostnú dreň, vyvoláva útlm leukopoézy a 

erytropoézy. Toxický účinok na org. sa spája so vznikom fenolov. 

benzénchloramín →Benzensulfochloramidum natricum. 

Benzensulfochloramidum natricum – skr. Benzensulfochloramid. natric., ČSL4, syn. Natrium 

benzensulfochloramidicum, sodná soľ N-chlórbenzénsulfónamidu, C6H5ClNNaO2S . 3H2O, Mr 

267,66, bezvodý – 213,61. Antiseptikum a dezinficiens oxidačného typu. Pouţíva sa na dezinfekciu 

nástrojov, prádla, spúta a infikovaných predmetov (Chloramin B
®
). 

  Benzensulfochloramidum natricum 

benzestrol – 4,4
,
-(1,2-dietyl-3-metyl-1,3-propándiyl)bisfenol, C20H26O2, Mr 298,41; estrogén 

(Chemestrogen
®
, Ocestrol

®
, Octofollin

®
).  

   Benzestrol 

Benzethonii chloridum →benzetóniumchlorid. 

benzetimid  – 3-fenyl-3-[1-(fenylmetyl)-4-piperidinyl]-2,6-piperidíndión, C23H26N2O2, Mr 362,45; 

anticholínergikum (hydrochlorid – Dioxatrine
®
, Spasmentral

®
). 
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  Benzetimid 

benzetóniumchlorid – N,N-dimetyl-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy]etoxy]etyl]-

benzénmetamíniumchlorid, C27H42ClNO2, 

Mr 448,10; miestne antiseptikum, 

dezinficiens. Pouţíva sa ako 

otorinolaryngologikum, orálne 

antiseptikum.  
 
Benzetómiumchlorid 

Indikácie – bolesti v krku pri faryngitíde, stomatitíde, gingivitíde, angínach. 

Kontrainidkácie – nie sú známe. 

Nežiaduce účinky – neuvádzajú sa.  

Dávkovanie – kaţdé 2 – 3 h nechať rozpustiť tbl. (0,25 mg) v ústnej dutine; po vymiznutí akút. 

príznakov 1 tbl. (0,25 mg) 2 – 3-krát/d. 

Prípravky – Phemeride
®
, Phemerol chloride

®
, Phemithyn

®
, Quatrachlor

®
, Solamin

®
; kombinácia s 

kys. askorbovou – Cemaquin
®
 ctb. Cimex. 

benzfetamín – N,-dimetyl-N-(fenylmetyl)-benzínetanamín, C17H21N, Mr 239,35; sympati-

komimetikum, anorektikum s účinkom podobným amfetamínu. 

Hydrochlorid b. je biely kryštalický prášok, rozp. vo vode a 95 % liehu. 
 
Benzfetamín 
 

benzchinamid – 2-(acetyloxy)-N,N-dietyl-1,3,4,6,7,11-hexahydro-9,10-dimetoxy-2H-benzo-

[a]chinolizín-3-karboxamid, C22H32N2O5, Mr 404,49; antipsychotikum, antiemetikum (hydrochlorid 

C22H32N2O5.HCl, Mr 441 – Emete-Con
®
, Emeticon

®
, Promecon

®
, Quantril

®
). B. má antiemetické, 

antihistamínové, mierne anticholínergické a sedatívne účinky. 

Potláča apomorfínom vyvolané vracanie. Asi 5 – 10 % látky sa 

vylučuje nezmenene, zvyšok sa metabolizuje pečeňou na 

metabolity vylučované močom a ţlčou, vyše 95 % do 72 h, asi 

58 % sa viaţe na plazmatické bielkoviny; t0,5 je asi 40 min. 
 
Benzchinamid 
 

Indikácie – prevencia a th. nauzey a vracania, napr. po anestézii a chir. zákrokoch. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na b. Nemá sa podávať pacientom s kardiovaskulárnymi 

ochoreniami a celkove zoslabeným osobám. 

Nežiaduce účinky – sucho v ústach, triaška, potenie, čkanie, flaš, salivácia, neostré videnie; poruchy 

kardiovaskulárneho systému (prechodné zvýšenie TK, najmä po i. v. podaní, hypotenzia, závraty, 

fibrilácia predsiení, predsieňové a komorové extrasystoly); poruchy CNS (ospanlivosť, nespavosť, 

bolesti hlavy, excitácia); anorexia, vracanie; zášklby, tras, svalová slabosť; zvýšenie telesnej teploty.  
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Dávkovanie – i.m. 50 mg (0,5 – 1,0 mg/kg), príp. ďalšia dávka po 1, potom po 3 – 4 h. Antiemetický 

účinok sa dostavuje za 15 min. I. v. sa podáva 25 mg (0,2 – 0,4 mg/kg) pomaly (1 ml/min), a to len 

prvá dávka, v prípade potreby sa pokračuje i. m. 

benzidamín →benzydamín. 

benzidín – [1,1
,
-bisfenyl]-4,4

,
-diamín, C12H12N2, Mr 184,23; objavil ho r. 1845 Zinin. B. sa pouţíva pri 

org. syntézach a ako ako činidlo pri →benzidínovej skúške na dôkaz krvi. Vdychovanie pár a prachu 

b. môţe vyvolať otravu podobnú anilínovej. B. je karcinogén, po 

expozícii b. sa opísal častejší výskyt papilárneho karcinómu 

močového mechúra, preto sa na laborat. účely nemá pouţívať.  
 
Benzidín 

benzidínová skúška →testy. 

benzilóniumbromid – 1,1-dietyl-3-[(hydroxydifenylacetyl)-oxy]pyrolidíniumbromid, C22H28-BrNO3, Mr 

439,39; anticholínergikum (Minelcin
®
, Minelsin

®
, Ortyn retard

®
, Portyn

®
, Ulcoban

®
). 

Benzilóniumbromid 

 
benzín →Benzinum. 

Benzinum – skr. Benzin., benzín, ČSL 4, rafinovaná nízkovriaca frakcia, zloţka ropy, získaná 

frakčnou destiláciou premenlivého zloţenia. Obsahuje najmä alkány (hexán a heptán) a cyklo-

alkány (naftény) a max. 0,5 % (obj.) benzénu. Je to číra, bezfarebná, nefluoreskujúca, ľahko 

pohyblivá tekutina, charakteristického zápachu. Ľahko sa odparuje a pary, kt. sú ťaţšie ako vzduch, 

sú ľahko zápalné, v zmesi so vzduchom sú výbušné. Je prakticky nerozp. vo vode, miesiteľný s 95 

% liehom, chloroformom, éterom a olejmi, s výnimkou ricínového oleja. Pomocná látka. B. je toxický. 

   Dôkaz 

a) K 3,0 ml vzorky sa pridajú 2,0 ml koncentrovanej kys. fosforečnej a 1,0 ml koncentrovanej kys. 

sírovej. Zmes sa dôkladne pretrepe a ochladí; objem vrstvy kyselín sa nezväčší (alkány). 

b) Hustota 20 = 0,660–0,690 g/cm
3
. 

 Skúšky na čistotu 

Destilačné rozpätie: 35,0 – 100,0 °C; do 50 °C smie predestilovať najviac 15 ml. 

Tetraetylplumbán. 5 ml sa pretrepe s 20,0 ml brómovej vody. Oddelená vodná vrstva sa varom 

odparí asi na 10 ml a po ochladení sa k nej pridajú 2,0 ml sírovodíkovej vody; rozt. musí ostať 

bezfarebný. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách, za zníţenej teploty. Na jeho skladovanie a manipuláciu 

platia predpisy ČSN 65 0201; je to horľavina I. triedy nebezpečnosti. 

Benzín na čistenie je ľahký benzín, má hustotu 0,670 aţ 0,690; má byť bez nepríjemného zápachu a 

nemá po odparení zanechávať mastnotu. Motorový benzín má určité percento toxického 

tetraetylolova, (C2H5)4Pb, kt. sa k nemu pridáva ako antidetonačný prostriedok. Nesmie sa preto 

pouţívať na umývanie rán al. rúk. 
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benziodarón – 2-etyl-3-benzofuranyl 4-hydroxy-3,5-dijódfenylmetanón, C12H12O4, Mr 518,11; 

koronárne vazodilatans (Algocor
®
, Amplovix

®
, Cardivix

®
, Dila-Vasal

®
, Retrangor

®
). 

Benziodarón 

benznidazol – 2-nitro-N-(fenylmetyl)-1H-imidazol-1-acetamid, C12H12N4O3, Mr 260,26; antiprotozoikum 

účinné proti trypanozómam (Radanil
®
). 

Benznidazol 

benzoát amónny – C6H5COONH3, diuretikum, antispetikum močových ciest, antireumatikum. 

Benzocaine
®
 →etyl-p-aminobenzoát. 

benzodepa – fenylmetylester kys. [bis(1-aziridinyl)fosfinyl)karbámovej, C12H16N3O3P, Mr 281,36; 

antineoplastikum (Dualar
®
). 

Benzodepa 

benzodiazepínový receptor – súčasť GABAA-receptorového komplexu spriahnutého s chloridovým 

iónovým kanálom, kt. vyvoláva hyperpolarizáciu (inhibičné pôsobenie). Väzbou diazepínov  sa 

zvyšuje afinita receptora ku GABA. Opísalo sa niekoľko podtypov týchto receptorov s rôznou 

distribúciou. Antagonisticky pôsobí flumazenil. 

benzodiazepíny – psychofarmaká zo skupiny trankvilizérov, kt. majú štruktúru obsahujúcu 7-členný 

heterocyklický kruh s benzénom jadrom (1,4-benzodiazepín), pričom v polohe 5 je nadviazaný fenyl 

a v polohe 7 chlór al. nitroskupina. Majú silný antianxiózny (trankvilizačný) účinok (zmierňujú strach 

a napätie), sedatívny a hypnotický účinok (pôsobením na retikulárnu formáciu upokojujú a 

navodzujú spánok), centrálne spazmolytický (myorelaxačný) a antikonvulzívny účinok (vyvolávajú 

myorelaxáciu, zvýšenie kŕčového prahu a antagonizujú pentatetrazolové, strychnínové kŕče a kŕče 

pri elektrošoku; na tomto účinku sa podieľa blokáda polysynaptických miechových reflexov). 

Ako hypnotikum sa najčastejšie pouţívali nitrazepam, flunitrazepam a triazolam, ako antifobiká 

diazepam, chlórdiazepoxid, medazepam a oxazepam. 

Vstrebávanie v GIT závisí od typu b. Plazmatická koncentrácia vrcholí asi 1 h po podaní diazepamu 

p. o., pri niekt. jeho derivátoch aţ niekoľko h. B. sa silne viaţu na plazmatické bielkoviny, čo 

obmedzuje účinnosť hemodialýzy pri otrave b. Podľa spôsobu metabolizmu moţno b. rozdeliť na tri 

skupiny: 1. Chlórdiazepoxid je predstaviteľom neaktívnej látky, kt. sa stáva aktívnou aţ po 

biotransformácii v tele. Preto je vhodný na dlhodobú th. 2. Diazepam je predstaviteľom aktívnej 

látky, z kt. vznikajú ďalšie aktívne metabolity. Má teda rýchlo nastupujúci a dlhotrvajúci účinok. 3. 

Oxazepam je aktívna látka, kt. sa biotransformáciou inaktivuje. Je vhodná tam, kde potrebuje rýchly, 

ale relatívne krátkodobý účinok. 
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Mechanizmus účinku – b. ovplyvnením špecifického receptora uľahčujú inhibičné pôsobenie 

endogénneho útlmového mediátora kys. 4-aminomaslovej (na receptore typu GABAA, kt. otvára 

chloridový kanál). Existuje pozit. kooperácia medzi receptorom b. a receptorom GABA. Dôleţitú 

úlohu pri regulácii funkcie receptoru GABA má tzv. GABA-modulín, bielkovina spriahnutá s 

receptorom b. a brániaca pôsobeniu GABA. Obsadenie receptorov b. zniţuje mnoţstvo GABA-

modulínu na receptore GABA a zintenzívňuje účinky GABA, kt. sa prejaví zvýšením inhibície 

neurónu (zvýšeným prienikom iónov Cl
–-

 do bunky a hyperpolarizáciou membrány). Pretoţe ide o 

uľahčenie fyziol. funkcie GABA, je tento účinok b. spojený s min. neţiaducimi účinkami. 

Receptorový komplex GABAA má viacero vzäbových miest. Okrem receptora pre GABA a 

benzodiazepíny má väzbové miesta pre konvulzívne látky, ako je pikrotoxín (oslabuje účinok GABA, 

čo sa prejaví kŕčovým pôsobením), pre barbituráty a pp. aj pre alkohol. Receptor GABAA je zloţený 

z viacerých podjednotiek, pričom pre väzbu samotnej GABA stačía 2 podjednotky, kým uvtorenie 

väzbového miesta pre b. vyţaduje pripojenie tretej podjednotky.  

Jestvujú tri typy receptorov b., kt. sa označujú aj ako -receptory: 1 receptor sa vyskytuje v 

mozgovej kôre a mozočku, 2 v mozgovej kôre a miechových dráhach a 3 na periférii. 

Klasické b. pôsobia neselektívne na všetky podtypy receptorov. Majú nielen hypnotický, ale aj 

myorelaxačný, anxiolytický a antikonvulzívny účinok. Prejavuje sa to dennými poruchami bdelosti, 

svalovej koordinácie a pri náhlom zníţení dávkly, resp. prerušení uţívania tzv. rebound fenomén s 

rizikom epileptických záchvatov. B. pôsobia len v prítomnosti GABA. 

Nebenzodiazepínové hypnotiká majú rôznu mieru selektivity na receptory b. Cyklopyrolónový derivát 

zopiklón (Imovane
®
) stimuluje typ 1 a 2 receptorov, prednostne centrálny typ 1 a nemá afinitu k 

periférnym receptorom. 

Imidazopyrimidínový derivát zolpidem (Hypnogen
®
) je selektívny pre centrálny typ 1 receptorov, má 

teda ,,spánkovú“ selektivitu.  

   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prehľad benzodiazepínov a ich t0,5 (h)** 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Adinazolam 

 Alprazolam       11 

 Bromazepam       12 – 28 

 Brotizolam       5 

 Cinolazepam       4 – 8 

 Cyprazepam 

 Delorazepam      100 

 Diazepam      24 – 48 

 Doxafazepam      7 – 8 

 Estazolam      17 

 Etizolam 

 Etylloflazepat 

 Fletazepam 

 Fludiazepam 

 Flunitrazepam      9 – 25 

 Flurazepam      75 

 Flutazolam 

 Flutoprazepam 

 Fosazepam      2 

 Halazepam      26 – 85 

 Chlorazepat 

 Chlórdiazepoxid   5 – 30 

 Iklazepam 

 Ketazolam      50 

 Kamazepam      26 

 Klobazam      10 – 38 

 Klonazepam      19 – 30 

 Klorazepat      2,4 

 Klotiazepam      7 – 18 

 Kloxazolam      66 

 Kvazepam      41 

 Lorazepam       8 – 25 (70) 

 Lormetazepam     10 

 Loxapín 

 Medazepam   5 

 Metaklazepam   3,5 

 Mexazolam 

 Midazolam  1,5 – 2,5 

 Nazepam 

 Nimetazepam   20 

 Nitrazepam   27 (38)  

 Nordazepam  26 – 85 

 Oxazepam   6 – 25 (25 – 90) 

 Oxazolam 

 Pinazepam   15,7 

 Prazepam   krátky 

 Temazepam   5 – 8 

 Tetrazepam   15 – 25 

 Tofizopam   1,4 

 Triazolam   1,5 – 5 

 Triflubazepam 

 Uldazepam 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Indikácie – 1. úzkostné poruchy s fóbiou, strachom, telesnými prejavmi úzkosti; 2. insomnia a 

hyposomnia spojená s psychickým napätím a úzkosťou; 3. panická porucha; 4. abstinenčné 

príznaky pri th. závislosti od alkoholu a niekt. hypnotík; 5. epilepsia a neepileptické kŕčové stavy 

(eklampsia, febrilné kŕče); 6. malarické kŕče, zvýšené svalové napätie a spazmy, novorodenecký 

tetanus; 7. algické sy. (neuralgia trigeminu, stomatodýnia); 8. extrapyramídové neţiaduce účinky pri 

th. neuroleptikami (akatízia); 9. krátké chir. a dg. výkony (napr. pred endoskopiou a i. výkonmi); 10. 

premedikácia v anesteziológii (i. v. anestézia), kde vytlačili barbituráty. Pôsobia upokojujúco, 

vyvolávajú často antegrádnu amnéziu, zniţujú spotrebu celkových anestetík (a toxickosť miestnych 

anestetík), pričom účinok na dýchanie je zanedbateľný; pouţívajú sa aj i. v. na úvod do anestézie a 

pred pôrodom. 

Vzhľadom na neţiaduce účinky, najmä riziko liekovej závislosti a abstinenčného sy., treba vţdy 

zváţiť pomer prospechu nad rizikom. 

Výhody th. b. prevyšujú moţné riziká najmä u pacientov s dokázanou pretrvávajúcou úzkosťou al. 

dysfóriu, u kt. je úzkosť súčasťou somatickeho ochorenia a nemoţno ju zvládnuť iným spôsobom a 

pacientov s chron. panickým ochorením (,,panic diseaese) al. agarofóbiou, kde sú b. liekom voľby. 

Dlhodobé kaţdodenné podávanie b. pri insomnii je nevhodné a môţe byť riskantné u starších 

pacientov. Neodporúča sa ani dlhodobé podávanie b., ako ad juvantná th. psychotických pacientov, 

predtým liečených neuroleptikami a na th. depresívnych sy. 

Kontrainidikáciou b. je myasthenia gravis pseudoparalytica. 

B. sa nemajú uţívať bez lekárskeho predpisu a lekárskej kontroly. Odporúča sa vţdy začínať s čo 

najniţšou th. dávkou, b. podávať čo najkratší čas. 

Pri ťaţkej renálnej insuficiencii sa majú dávky chlórdiazepoxidu a oxazepamu zníţiť, pretoţe sa 

akumulujú aktívne metabolity; výrazný útlm nastáva aj po lorazepame. Pri hepatopatiách sa zniţujú 

dávky alprazolamu a nitrazepamu; chlórdiazepoxid sa nemá podávať.     
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Benzodiazepíny s otvoreným kruhom 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    

Ciprazafón Lorzafón 

Dulozafón Rilmazafón 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       

Ligandy benzodiazepínových receptorov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Bretazenil Peptid viaţuci benzodiazepín 

Flumazenil  Sarmazenil 

-karbolány 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   

Nežiaduce účinky – spočiatku sa zjavuje ospalosť, únava, závraty, ataxia. Tieto účinky zosilňuje 

súčasné poţívanie alkoholu al. barbiturátov. Niekedy sa ako neţiaduce účinky dostavuje zmätenosť. 

Môţe vzniknúť obstipácia, pribúdanie hmotnosti, strata libida, poruchy menštruačného cyklu, 

alergické príznaky a niekedy porucha pečeňových funkcií. 

Najčastejšími neţiaducimi účinkami b. sú celkový útlm a poruchy mozočkových funkcií. B. môţu 

zhoršiť psychomotorický výkon. Riadenie auta sa zhoršuje po jednorazovom podaní th. dávky, ako 

aj po opakovaných vysokých dávkach b. Účinok b. na vodičov sa však nedá predpovedať po uţívaní 

opakovaných th. dávok; zdá sa ţe b., kým sa pouţívajú samostatne, a nie v kombinácii s inými 

psychoaktívne pôsobiacimi látkami, nehrajú veľkú úlohu v nehodovosti. 
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B. môţu ovplyvniť funkciu pamäti 2 spôsobmi. Vysoké dávky al. i. v. podanie môţe vyvolať akút. 

antegrádnu amnéziu (amnézia na úsek po podaní). Pri perorálnom podávaní th. dávok typické 

zhoršenie pamäti spočíva v nevýbavnosti staršej informácie, získanej uţ v čase, keď pacient b. 

uţíval. U starších jedincov sa môţe toto zhoršenie pamäti zamieňať za príznaky progresívneho 

starnutia al. dokonca demenciu. B. zhoršujú aj kognitívne funkcie u starších osôb s pamäťovými 

poruchami al. demenciou. 

Pri b. nejestvuje pozit. spätná väzba v zmysle abnormálnej elácie nálady al. zmien preţívania, 

nepouţívajú sa preto ako ,,drogy“. Ak sa objaví abúzus, býva to väčšinou u osôb, kt. sú závislé od 

alkoholu, opiátov, sedatív al. hypnotík. U týchto osôb sa stávajú najčastejšie predpisovanými 

preparátmi diazepam a alprazolam, aj najčastejšie zneuţívaným látkami. 

Po dlhodobom podávaní b. sa môţu zhoršiť kognitívne funkcie, vzniknúť biol. závislosť a po 

prerušení podávania abstinenčný sy. Zvýšené riziko závislosti a abstinenčného sy. je najmä pri 

pouţití vyšších dávok, vysokoúčinných preparátov s krátkym polčasom, pri dlhšom podávaní th. 

dávok ako 4 mes., podávaní b. starším pacientom, súčasnej al. minulej anamnéze závislosti od 

sedatív, hypnotík al. alkoholu, vrátane predchádzajúcej th. b. 

Abstinenčný syndróm – náhle prerušenie th. po dlhodobom uţívaní môţe vyvolať abstinenčné 

príznaky, kt. sa prejavujú obvykle zrkadlovým obrazom th. účinku: vzostupom úzkosti, nespavosťou 

a celkovým nepokojom. 

Prvými príznakmi po prerušení th. bývajú pôvodné príznaky, pre kt. sa th. začala, často vo zvýšenej 

intenzite (rebound-fenomén). Závaţnejšie abstinenčné príznaky sa vyznačujú výsky-tom nových 

ťaţkostí, napr. zvýšenou sluchovou percepiou (hyperakúziou), dysfunkciou mozočka, psychózami a 

epileptiformnými záchvatmi. Niekedy sa preto ťaţko rozlišujú pôvodné príznaky od rebound-účinku. 

Návrat pôvodných príznakov obyčajne pretrváva, kým rebound-účinok za niekoľko d vymizne, hoci 

niekt. abstinenčné príznaky môţu pretrvávať 2 aţ 4 týţd. Začiatok abstinenčných príznakov je 

včasnejší a jeho príznaky výraznejšie po náhlom prerušení b. s krátkym t0,5 Niekedy sa abstinenčné 

príznaky dostavujú uţ za niekoľko h po podaní poslednej dávky. Abstinenčnému sy. moţno predísť 

postupným zniţovaním dávok; osobitne opatrné má byť toto zniţovanie pri b. s krátkym t0,5 

(alprazolam, lorazepam, triazo-lam). Vyššie dávky podávané dlhodobo (>5 – 6 týţd.) môţu vyvolať 

liekovú závislosť. Toxic-ké účinky moţno antagonizovať špecifickými antagonistami – flumazenilom 

(Anexate
®
 amp., Lanexat

®
) v dávke 0,3 mg. Pacient sa prebudí do 1 min po jeho aplikácii. 

Kombinácie: + amitryptylín = Klotriptyl
®
, Librax

®
, Libraxin

®
, Limbatril

®
, Limbatril F

®
, Lim-bitrol

®
, 

Limbitrol Forte
®
 , Pantrop Retard

®
, Pefanium

®
, Somnium

®
; + estrogén = Menrium

®
; + 

klinídiumbromid = Fargenor
®
, Pefanium

®
. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––-––––––––– 

Účinnosť a dávkovanie benzodiazepínov 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   

              Skupina   Generický        Registrované             Dávka 

       názov          preparáty       mg/d 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

   

 Látky s dlhým t0,5  Diazepam     Apo-Diazepam
®
 5 – 40 

 (trvanie účinku 24 h)        Asparin
®
 

         Diazepam
®
 

         Seduxen
®
 

         Stesolid
®
 

         Valium
®
 

   Chlórdiazepoxid      Atarax
®
  15 – 40  

         Defobin
® 

         Elenium
®
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         Librium
®
 

         Radepur
®
 

    Klobazem     Frisium
®
 

    Klonazepam     Antelepsin
®
  0,5 – 4,0 

         Rivotril
®
  

    Klorazepat     Tranxilium
®
      15 – 60 

          Trabene
®
 

         Tranxene
®
 

     Medazepam     Ansilan
®
      5 – 15 

          Rudotel
®
 

    Prazepam     Demetrin
®
      20 – 60 

 Látky so stredne dlhým  Alprazolam      Neurol
®
   1 – 4 (6) 

   t0,5 (12 – 24 h) nízko-       Xanax
®
 

   účinné   Bromazepam     Lexotanil
®
        15 – 28 

         Lexaurin
®
      1,5 – 3 (12) 

    Flunitrazepam     Rohypnol
®
 

    Lorazepam     Control
®
      1 – 6  

         Tavor
®
 

    Nitrazepam     Nitrazepam
®
   

    Temazepam     Levantox
®
      5 – 8 

         Restoril
®
 

    Tofizopam     Grandaxin
®
 

 Látky s krátkym t0,5  Cinolazepam     Gerodorm‹ 

 (< 12 h)    Midazolam     Dormicum
®
 

     Oxazepam     Oxazepam
®
        10 – 120 

     Triaxolam     Halcion
®
 

Benzododecinium bromatum – skr. Benzododecin. bromat., syn. Benzododecinii bromidum, bromid 

benzododecínia, ČsL 4, N,N-dimetylalkylamóniumbromid (alkyl R je zmesou C8 aţ C18 musí 

obsahovať 76 – 84 % zlúč., kde R = C12), C21H38BrN, Mr 384,44; antiseptikum a dezinficiens typu 

detergentov zo skupiny kvartérnych amóniových solí s fenolovým koeficientom 20 – 30. Je to ţltá 

hmota al.viskózna tekutina, charakteristického zápachu. Tuhne pri teplote < 25 °C. Vodný rozt. sa 

pri trepaní silne pení. Je ľahko rozp. vo vode, veľmi ľahko rozp. v 95 % 

liehu.  
 
Benzododecinium bromatum 
 

 Dôkaz 

a) Asi 1,0 g vzorky sa rozpustí v 15 ml; rozt. sa pouţije aj na skúšku b) a c). K 5,0 ml rozt. sa pridá 

zriedená kys. dusičná; vznikne biela zrazenina, rozp. v 95 % liehu (báza). 

b) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridá rozt. chloridu ortutnatého; vylučuje sa biela zrazenina, rozp. v 

95 % liehu (báza). 

c) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridajú 2,0 ml 95 % liehu, niekoľko kv. zriedenej kys. dusičnej a 

rozt. dusičnanu strieborného; vylučuje sa ţltkastá klkovitá zrazenina, prakticky nerozp. v 

koncentrovanej kys. dusičnej a v zriedenom rozt. amoniaku, rozp. v konc. rozt. amoniaku (Br
–
). 

 Stanovenie 

Asi 0,3500 g vzorky sa rozpustí miernym zahriatím v 5,0 ml anhydridu kys. octovej. Po ochladení sa 

pridá 10,0 ml bezvodej kys. octovej, 5,0 ml rozt. octanu ortutnatého v kys. octovej., 1 – 2 kv rozt. 

kryštálovej violete a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 ml/l z fialového do modrého 

sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 



 1671 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mo/l zodpovedá 0,03844 g C21H38BrN. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

Je veľmi dobre rozp. vo vode; svojím detergenčným účinkom ruší transportnú funkciu membány 

predovšetkým grampozit. mikróbov. V niţších koncentráciách má neistý účinok na niekt. gramneg. 

patogénne mikróby (Proteus, Pseudomonas ap.). Neničí Mycobacterium tuberculosis ani spóry 

baktérií. Pri dlhších expozíciách inaktivuje niekt. vírusy. 

Indikácie – sol.: povrchová dezinfekcia koţe, dezinfekcia rúk a predmetov. Tct.: dezinfekcia 

operačného poľa a beţných poranení.  

Kontraindikácie – senzibilizácia koţe na látky rovnakej chem. skupiny. 

Neţiadúce účinky – u hypersenzitívnych osôb al. po opakovanom pouţití sa môţu zjaviť na koţi 

vyráţky rôzneho charakteru a intenzity aţ v 8 %. Pri podráţdení pokoţky treba pouţiť iné 

dezinficienciá. Mydlo (alkálie rušia dezinfekčný účinok A.). 

Pouţitie – Sol. [1 % rozt. = 10 ml (2 kávové lyţičky) na 100 ml vody]: 

 

 Hygienická dezinfekcia rúk    0,5 – 1 % 

 Gumové, koţené predmety, omietka,betón, maľba, nátery  2 % 

 Plastické látky      1 % (30 min)  

 Lekárske teplomery, hračky    1% (60 min) 

 Inkubátory      2% (30 min) 

Tct. – dôkladné otrieť pokoţku nasiaknutým tampónom; po ošetrení pokoţky treba vyčkať do 

zaschnutia tct. Z pokoţky sa A. odstraňuje dobre benzínalkoholom. 

Antimikróbiový účinok má v koncentrácii 0,005 – 0,01 % na široké spektrum mikroorganiz-mov, 

vhodný na miestne, nosové, očné prípravky. Má veľký sklon k sorpcii na sklo, kovy, elastoméry. 

Prípravok – Solutio benzododecinii bromati (Ajatin
®
; zloţka preparátu – Ophthal

®
 liq.). 

benzododecíniumbromid →Benzododecinium bromatum. 

benzochinóniumchlorid – N,N
,,
-[(3,6-dioxo-1,4-cyklohexadién-1,4-diyl)bis(imino)-3,1-propándiyl)]bis 

[N,N-dietylbenzénmetánaminium]dichlorid, C34H50Cl2N4O2, Mr 617,22; myorelaxans (Amilyt
®
, 

Mytolon
®
). 

Benzochinóniumchlorid 

benzochinóny – zlúč. odvodené z p-benzochinónu. p-benzochinón a jeho mono-, di- a trimetylové, 

etylové, metoxy- a 2-metoxy-3-metylové deriváty. Nachádzajú sa ako obranné sekréty v niekt. 

článkonoţcoch. Z vyšších rastlín, húb a plesní sa izolovalo vyše 90 rôznych b., napr. z Primula 

obconica ţltá tekutina dráţdiaca koţu, primín, u rôznych mexických druhov Perezia ţltá látka, 

perezón, oranţový embelín s anthelmintickým a antibiotickým účinkom, oranţový rapanón. Embelín 

a rapanón sa zistil v mnohých druhoch Myrsinaceae. Kultúry Aspergillus fumigatus a Penicillium 

spinulosum vylučujú fumagatín, parazitická huba Polyporus nidulans bronzovo sfarbenú kys. 

polyporínov, z Paxillus atromentosus bronzovo sfarbený artromentín a Penicillium spp. a Aspergillus 

fumigatus červený spinulozín. 
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p-benzochinón 

Benzochinónový kruh obsahujú aj chinóny zúčastňujúce sa na transporte elektrónov v dýchacom 

reťazci a svetelných reakciách pri fotosyntéze (ubichinón a plastochinóny), kt. obsahujú 

izoprenoidové vedľajšie reťazce a funkčne dôleţitý benzochinónový kruh.  

benzoktamín – N-metyl-6,10-etánantracín-8(10H)-metánamín, C18H19N, Mr 249,34; anxiolytikum, 

myorelaxans (hydrochlorid C18H20ClN – Tacitin
®
). 

Benzoktamín 

benzol →benzén. 

benzolum, i, n. – benzol; →benzén.  

benzonatát – syn. benzononatín, 3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoktakos-1-yl-ester kys. 4-(bu-

tylamino)benzoovej, C30H53NO11, Mr 603,73; antitusikum (Exangit
®
, Thessalon

®
, Ventus-sin

®
). 

benzonitril – syn. fenylkyanid, kyánbenzén, C7H5N, Mr 103,12; rozpúšťadlo org. látok. 

benzoxichín – 8-chinolinolbenzoát (ester), C16H11NO2, Mr 249,26; dezinficiens (Dioxyline
®
). 

Benzoxichín 

Benzoxine
®
 (Sanwa) – antihypertenzívum; →betanidín. 

benzoxóniumchlorid – N-dodecyl-N,N-bis(2-hydroxyetyl)-benzénmetanamíniumchlorid, 

C23H42ClNO2, Mr 400,04; antiseptikum (Absonal V
®
, Bialcol

®
, Bradophen

®
, Orofar

®
). 

benzoylchlorid – C8H8ClO, Mr 140,57; dráţdi koţu, sliznice a spojovky, lakrimátor. 

Benzoylis peroxidum →benzoylperoxid. 

benzoylpas – kys. 4-(benzoylamino)-2-hydroxybenzoová, C14H11NO4, Mr 257,25. Je to tu-

berkulostatikum (vápniková soľ pentahydrát C28H20CaN2O8.5H2O – Benzacyl
®
, Banzapas

®
, B-

Paracipan
®
, Therapas

®
). 

   Benzoylpas 

benzoylperoxid – Benzoylis peroxidum, dibenzoylperoxid, C14H10O4, Mr 242,20; dermatologikum, 

antiseptikum, keratolytikum. Dráţdi koţu a urýchľuje exfoliáciu rohovej vrstvy epidermis. Zvyšuje 

proliferáciu epitelových buniek vo folikuloch, pôsobí komedolyticky a uvoľňuje obštruované folikuly. 

Potláča proliferáciu sekrečných buniek v mazových ţliazkach. Uvoľňuje pomaly kyslík, čím tlmí rast 
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a mnoţenie aneróbneho Propionibacterium acnes, ale aj iných mikróbov. Má mierny miestne 

znecitlivujúci účinok (Eclaran 5 a 10
®
). 

Indikácie – acne vulgaris, najmä papulopustolózna forma. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky prípravky. 

Nežiaduce účinky – lokálna alergická reakcia, pri predávkovaní, respo. nadmernej expozícii silne 

iritačná reakcia. Mierne začervenanie a pálenie ošetrenie koţe, ustupujúci spontánne niekoľko h s 

následným jemným olupovaním pokoţky je však účelom th. Pri th. prípravkom Antopar
®
 je zakázané 

uţívať ďalšie lokálne zlupovacie a abrazívne prostriedky, ako aj opaľovať sa. B. odfarbuje fúzy, 

obočie a vlasy. 

Dávkovanie – pouţíva sa v 2,5, 5 a 10 % konc. vo forme gélu, krému, lotia al. mydiel, a to sám al. v 

kombinácii. Nanáša sa raz/d, najlepšie večer, na koţu umytú jemným mydlom a vodou. Pri acne 

vulgaris sa začína obyčajne 5 % gélom aplikovaným na 1 h. Po overení znášanlivosti moţno predlţiť 

expozíciu aţ k ţiaducemu účinku, príp. prejsť na 10 % koncentráciu. Prípravok nemoţno aplikovať 

na sliznice, najmä očnú spojovku, ani mihalnice.  

Pri teplote > 60 °C, pôsobením priameho slnečného ţiarenia, ale aj nárazom al. otrasmi môţe 

explodovať. Na farebnú bielizeň a odev pôsobí ako odfarbovač, takţe môţu vzniknúť škvrny. Pôsobí 

oxidačne proti Propionibacterium acnes, anaeróbny difteroidný mikrorganizmus, kt. sa usadzuje v 

mazových ţľazách. Tým pôsobí na voľné karboxylové kys.  

Prípravky – Acetoxyl
®
, Acnegel

®
, Aklnefug-Oxid 10 %

®
 gel, Aknefug-Oxid Mild 3 %

®
 gel, Aknefug-

Oxid Mild 10 %
®
 gel, Akneroxid 5

®
 gel, Akderoxid 10

®
 gel, Antopar

®
 gel, Benoxyl

®
, Benzac

®
, 

Benzagel
®
, Benzaknen

®
, Debroxide

®
, Desanden

®
, Desquamox

®
, Eclaran 5

®
 gel, Inoxitan

®
 lot., 

Lucidol
®
, Marduk B gel

®
, Nericur

®
, Oxy-5

®
, Oxy-L

®
, Palacor R

®
 kostný cement, Palacor R cum 

gentamycino
®
 kostný cement, Pan-Oxyl

®
, Peroxydex

®
, Persadox

®
, Persagel

®
, Sanoxit

®
, 

Theraderm
®
, Xerax DBP 5

®
, Xerax BP 10

®
).  

benzpiperylón – syn. benzidamín, 1,2-dihydro-2-(1-metyl-4-piperidinyl)-5-fenyl-4-(fenylmetyl)-3H-

pyperazol-3-ón, C23H25NO, Mr 347,44; analgetikum, antiflogistikum (Benzometan
®
, Humedil

®
, 

Reublonil
®
, Telon

®
). 

 Benzpiperilón 

benzpyríniumbromid – syn. benzstigmíniumbromid, 3-[[(dimetylamino)karbonyl]-oxy]-1-

(fenylmetyl)pyridíniumbromid, C15H17BrN2O2, Mr 337,22; cholínergikum (Stigmenene bromide
®
, 

Stigmonene bromide
®
). 

benztiazid – syn. benzotiazid, 6-chlór-3-[[(fenylmetyl)tio]-metyl]-2-2H-1,2,4-benzotiadiazín-7-

sulfónamid, C15H14ClN3O4S3, Mr 431,96; diuretikum, antihypertenzívum (Aquatag
®
, Dihydrex

®
, 

Diucen
®
, Edemex

®
, ExNa

®
, Exosalt

®
, Fovane

®
, Freeuril

®
, Hy-Drine

®
, Lemazide

®
, Proaqua

®
, Urese

®
). 

B. pôsobí na reabsorpciu elektrolytov v obličkových tubuloch. Pri maximálnych dávkach sú diuretiké 

účinky všetkých tiazidov ekvivalentné. B. zvyšuje vylučovanie Na a Cl v pribliţne ekvivalentných 

mnoţstvách. Natriuréza sa spája so stratami K a bikarbonátov. 

B. sa vylučuje močom skoro úplne nezmenený, a to do 24 h. 
 
Benztiazid 

 

Indikácie – 1. adjuvantná th. edémov pri kardiopatiách, cirhóze pečene, nefrotickom sy. a i. 
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nefropatiách, po th. kortikoidmi a estrogénmi, výnimočne pri neskorej gestóze s edémami; 2. 

hypertenzia vo forme monoterapie al. v kombinácii s inými antihypertenzívami.  

Kontraindikácie – anúria, hypersenzitivita na sulfónamidy. 

Nežiaduce účinky – poruchy GIT (ikterus následkom intrahepatálnej cholestázy, pankrea-titída, 

dráţdenie sliznice ţalúdka, nauzea, vracanie, hnačky, zápcha); poruchy CNS (závraty, nepokoj, 

parestézie, bolesti hlavy, xantopsia); aplastická anémia, trombocytopénia, agranulocytóza, 

leukopénia; nekrotizujúca angitída, purpura, urtikária, raš, fotosenzitivita; kardiovaskulárne poruchy 

(ortostatická hypotenzia, najmä pri súčasnom poţití alkoholu, barbiturátov a narkotík); 

hypoglykémia, glykozúria, hyperurikémia, slabosť, svalové spazmy. Predávkovanie sa prejaví 

poruchami elektrolytov s deficitom K, zmätenosťou, závratmi, svalovou slabosťou a poruchami GIT. 

Dávkovanie – individuálne, titruje sa min. dávka s max. účinkom, spočiatku obyčajne 50 mg/d p. o., 

udrţovacie dávky 50 – 200 mg. 

benztropínmezylát – Benztropini mesilas; 3-(difenylmetoxy)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]-

oktánmetánsulfonát, C22H29NO4S, Mr 403,53; anticholínergikum, antihistaminikum. Je to terc. amín s 

antimuskarínovým účinkom, kt. obsahuje okrem tropínovej bázy (podobnej atropínu) aj 

difenylmetánovú (difénhydramínovú) skupinu. Syntetická látka, kt. 

má v porovnaní s atropínom asi polovičný anticholínergický účinok, 

antihistamínový účinok je podobný pyrilamínmaleátu. Pri 

parkinsonizme ovplyvňuje rigiditu, tremor a má aj antihistamínový 

účinok. 

 
Benztropínmezylát 

Po podaní p. o. sa dobre vstrebáva z GIT, po vstrebaní dobre prestupuje cez hematoencefalickú 

bariéru. V tele sa metabolizuje a vylučuje prevaţne močom Vzhľadom na dlhý eleminačný polčas sa 

môţe v organizme kumulovať. 

Indikácie – všetky druhy parkinsonizmu a poliekových extrapyramidových porúch (napr. po 

fenotiazínoch) s výnimkou tardívnych dyskinéz. 

Kontraindikácie – absol.: glaukóm, precitlivenosť na b. a i. zloţky prípravku, podávanie deťom < 3-r.; 

relat.: gravidita, dojčenie. 

Nežiaduce účinky – sú väčšinou následkom anticholínergického účinku; kardiovaskulárne 

(tachykardia); poruchy GIT (paralytický ileus, nauzea, vracanie, sucho v ústach); poruchy CNS 

(toxická psychóza so zmätenosťou, dezorientáciou, poruchami pamäti, zrakovými halucináciami, 

exacerbácia psychózy, nervozita, apatia, depresie, tŕpnutie prstov); poruchy videnia, mydriáza; 

retencia moču, dyzúria; príleţitostne alergické reakcie koţe, napr. raš; horúčka aţ hypertermia. 

Antidótom je fyzostigmín. 

Interakcie – súčasné podávanie s tricyklickými antidepresívami môţe vyvolať poruchy GIT aţ 

paralytický ileus. 

Dávkovanie – individuálne; začína sa s 0,5 mg/d per os a po 5 – 6 d sa zvyšuje o 0,5 aţ do 

dosiahnutia účinku, max. dávka 8 mg/d. Priemerne sa uţíva 1 – 2 mg/d p. o., i. v. al. i. v. (účinok sa 

dostavuje v priebehu niekoľkých min). Predávkovanie sa podobá intoxikácii atropínom (útlm CNS, 

kt. predchádza stimulácia, zmätenosť, nervozita, halucinácie, závraty, svalová slabosť, ataxia, sucho 

v ústach, mydriáza, poruchy videnia, palpitácie, zvýšenie TK, nauzea, vracanie, dyzúria, tŕpnutie 

prstov, dysfágia, alergické koţné reakcie, bolesti hlavy, glaukóm teplá, začervenalá, suchá koţa, 

delírium, hypertermia, konvulzie, zápcha, kóma aţ šok. Antidótom je fyzostigmínsalicylát (1 – 2 mg 

s. c. al. i. v., príp. po 2 h dávku zopakovať); pri excitácii sa odporúčajú krátkodobo účinné barbituráty 

a centrálne stimulanciá (bemegrid, pentyléntetrazol, pikrotoxín). 
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Prípravky – Apo-Benztropine
®
 tbl. , Cobrentin methansulfonate

®
, Cogentin

®
, Cogentinol

®
. 

benzydamín – syn. benzíndamín, N,N-dimetyl-3-[[1-(fenylmetyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propánamín, 

C19H23N3O, Mr 309,40; analgetikum, antiflogistikum, antipyretikum. 

 Benzydamín 

Prípravky – hydrochlorid C19H24ClN3O – Afloben
®
, Andolex

®
, Benalgin

®
, Benzyrin

®
, Difflam

®
, 

Dorinamin
®
, Enzamin

®
, Epirotin

®
, Imotryl

®
, Indolin

®
, Ririlim

®
, Riripen

®
, Sylazoron

®
, Tamas

®
, Tantum

®
, 

Verax
®
. 

benzylacetát – [Benzylum aceticum] C9H10O2, Mr 150,17; rozpúšťadlo celulózoacetátu a nit-rátu, po 

poţití vyvoláva dráţdenie GIT, vracanie a hnačku. Dráţdi koţu, oči, dýchacie cesty. 

benzylalkohol – syn. benzénmetanol, fenylkarbinol, fenylmetanol, C6H8CH2OH, C6H5CH2-OH, Mr  

108,13; najjednoduchší aromatický alkohol, kt. sa v prírode nachádza v éterických olejoch, napr. 

jazmínovom oleji; antipruriginózum. 

benzylamín – syn. benzénmetamín, C7H9N, C6H5CH2NH2, Mr 107,15; bezfarebná tekutina, t. v. 183 

°C, hustota 0,99; pouţíva sa v org. syntézach, silne dráţdi koţu a sliznice. 

benzylaminopurín – N-benzyladenín, často pouţívaný syntetický →cytokinín. Furfurylový zvyšok je v 

ňom prírodného kinetínu je nahradený benzylovou skupinou. V rastlinách sa b. metabolizuje na 6-

benzylamino-7-glukofuranozylpurín, kt. nemá cytokinínový účinok. Z topoľa sa izoloval prírodný 

cytokinínribozid 6-(2-hydroxybenzylamino)purín. 

benzylbenzoát →Benzylum benzoicum.  

benzylbromid – [Benzylum bromidum] C7H7Br, C6H5CH2Br, Mr 170,04, hustota 1,43, hustota pár 5,9, 

1 liter váţi 7,11 g, t. t. 59 °C, t. v. 198 °C. Je to bezfarebná aţ hnedá olejovitá tekutina, páchnuca po 

ovocí. Pary silne dráţdia koţu, sliznice, spojovky, väčšie dávky vyvolávajú útlm CNS; slzotvorná 

→bojová látka. 4 mg/l vyraďujú človeka v prie- behu niekoľkých sekúnd z akejkoľvek činnosti. Pouţil 

sa v 1. svetovej vojne pod krycím názvom nem. T-Stoff, franc. cyclite, camite, lacrimator. 

benzylfenol – [Benzylum phenolicum] C13H12O, Mr 184,23; germicídum, antiseptikum, konzervans, 

pouţíva sa aj pri org. syntézach. 

benzylhydrochlorotiazid – [Benzylum hydrochlorothiazidum] 6-chlór-3,4-dihydro-3-(fenylmetyl)-2H-

1,2,4-benzotiadiazín-7-sulfónamid 1,1-dioxid, C14H14OClN3O4, Mr 387,87; antihypertenzívum, 

diuretikum (Behyd
®
). 

 

 
Benzylhydrochlorotiazid 
 
 

benzylchlorid – [Benzylum chloridum] C6H5CH2Cl, Mr 126,5; dráţdi silne koţu a sliznice, najmä 

spojovky. Pri koncentrácii 0,16 mg/l neznesiteľne dráţdi spojovky, pri koncentrácii 85 mg/m
3
 má 

dusivý účinok; slzotvorná →bojová látka. 

Benzylis nicotinas – benzylnikotinát, derivačne účinný benzylester kys. nikotínovej, muskulotropné 

vazodilatans (zloţka preparátu Ketazon Mix
®
  ung., Percutase

®
 gel, Percutase N

®
 ung., Sportupac

®
 

liq., Sportupac
®
 ung., Thermo-Rheumon

®
  crm.). 
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benzylizochinolínové alkaloidy – skupina alkaloidov, kt. sa nachádzajú v rastlinách Papaveraceae. 

Benzylový zvyšok na C1 izochinolínového radikálu môţe podliehať fenolovou oxidáciou rôznym sek. 

cyklizáciám. Touto cestou vznikajú kruhové štruktúry th. dôleţitých erytrínových a kurarových 

alkaloidov. Kurarové alkaloidy sú bisbenzylizochinolíny. Prekur-zormi papaverínu a alkaloidov 

odvodených z neho počas biosyntézy b. a. sú dve molekuly dopa, z kt. jedna sa mení na dopamín, 

druhá na 3,4-dihydroxyfenylacetaldehyd. Mannichova kondenzácia týchto dvoch látok má za 

následok vznik norlaudanozínu, kt. sa potom hydratuje na papaverín. 

Tetrahydroizochinolínové bázy sú aj prekurzormi alkaloidov obsahujúcich morfínový skelet (kodeín, 

morfín a tebaín). Prekurzor retikulín sa tvorí účinkom fenoloxidázy. Mení sa cestou tetracyklického 

alkaloidu I na tebaín, z kt. hydrolýzou metoxyskupín vzniká kodeín a morfín. Bisbenzylchinolínové 

alkaloidy, napr. kurarové, vznikajú oxidačným spriahnutím 2 molekúl benzylizochinolínu.  

benzyljodid – C6H5CH2I, Mr 217,9; najúčinnejšia slzotvorná bojová látka. V 1. svetovej vojne ho 

pouţili na tal. fronte. 

benzylkyanid – C6H5CH2CN, Mr 117, benzylnitril, fenylacetonitril; →bojová látka. Nachádza sa v 

Tropaeolum majus a Lepidium sativum ako glykozid glykotropeolín, z kt. sa uvoľňuje hydrolýzou. Je 

to bezfarebná, olejovitá kvapalina, prenikavého zápachu, hustota 1,017, t. v. 233 °C. V 1. svetovej 

vojne sa z neho vyrábal →brómbenzylkyanid. 

benzylmorfín – [Benzylmorphinum] 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-metyl-3-(fenylmetoxy)-morfinan-6-ol, 

C24H25NO3, Mr 375,45; narkotické analgetikum (hydrochlorid, syn. 

peronín C24H26ClNO3 – Peronine
®
). 

 
 
 
 
 
Benzylmorfín 
 
 

Benzylpenicillinum benzathinicum –  skr. Benzylpenicillin. benzathin., syn. Benzathini 

benzylpenicillinum, benzatínbenzylpenicilín, soľ N,N
,
-dibenzyletyléndiamínu s benzylpenicilínom, 

obsahuje premenné mnoţstvo kryštálovej vody, ČsL 4, C48H56N6O8S2, Mr 909,13. Je to biely al. 

takmer biely kryštalický prášok, bez zápachu al. slabého charakteristického zápachu, veľmi ťaţko 

rozp. vo vode, ťaţko rozp. v 95 % liehu a 

prakticky nerozp. v chloroforme; ľahko sa 

rozpúšťa v dimetylformamide; →antibiotiká. 
 
Benzylpenicillinum benzathicum 

 

  Dôkaz 

a) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody. pridá sa 0,20 g chloridu hydroxylamínu a zahreje sa 

do varu. Po ochladení sa pridá 1,0 ml rozt. kys. chlorovodíkovej (0,1 mol/l) a 3 kv. rozt. chloridu 

ţelezitého; vznikne červené sfarbenie (penicilín). 

b) Asi 2 mg vzorky sa rozpustí v 1,0 ml koncentrovanej kys. sírovej, pridá sa 10 mg 

paraformaldehydu a zahrieva sa asi 2 min na vodnom kúpeli; rozt. sa pozvoľna sfarbí do 

hnedofialova (rozdiel od fenoxymetylpenicilínu). 

c) Asi 0,1 g vzorky sa pretrepáva 2 min s 1,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného, pridajú sa 2,0 

ml éteru a znova sa pretrepáva. Po oddelení sa 1,0 ml éterovej vrstvy odparí do sucha, odparok sa 
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rozpustí v 2,0 ml koncentrovanej kys. octovej a pridá sa 1,0 ml rozt. dichromanu draselného; 

vznikne ţltá zrazenina (N,N
,
-dibenzyletyléndiamín). 

d) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a skúšanej látky sa zhoduje so 

spektrom overenej vzorky benzatínbenzylpenicilínu získanej za rovnakých podmienok. 

  Stanovenie 

Celkový penicilín. Asi 0,1800 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml dimetylformamidu, pridá sa 5,0 ml 

zriedeného rozt. hydroxidu sodného a mieša sa 10 min. Potom sa pridá 4,60 ml rozt. kys. chloristej 

(1 mol/l), 20,0 ml tlmivého octanového rozt. s pH 4,9 a titruje sa odmerným rozt. chloristanu 

ortutnatého 0,05 mol/l rýchlosťou 0,6 ml/min za potenciometrickej indikácie (platinová a nasýtená 

kalomelová elektróda) do druhej infexie (spotreba a). 

Asi 0,5000 g vzorky sa rozpustí priamo v 5,0 ml dimetylformamidu, pridá sa 25,0 ml vyššie 

uvedeného tlmivého rozt. a ihneď sa titruje odmerným rozt. chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l 

rovnakým spôsobom (spotreba b). 

1 ml odmerného rozt. chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l zodpovedá 0,02273 C48H56N6O8S2. 

Obsah penicilínu, počítaný ako C48H56N6O8S2 v % (x) vztiahnutý na bezvodú látku sa vypočíta podľa 

vzorca 
 
          a       b 
x = (–––  – –––) . 0,02273 . 100, 
         qa      qb 

 

kde qa je naváţka skúšanej látky v g na prvú titráciu qb je naváţka skúšanej látky v g na druhú 

titráciu, obidva prepočítané predpísaným spôsobom vysušenú. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez 

lekárskeho predpisu. 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá i. m. 600 000 – 1 200 000 m. j., jednotlivá dávka vţdy za 14 d. 

Prípravok – Injectio benzylpenicillini benzathini (Pendepon
®
). 

Benzylpenicillinum kalicum – skr. Benzylpenicill. kal., syn. Penicillininum G kalicum, ČsL 4, draselná 

soľ benzylpenicilínu, draselná soľ kys. 6-fenylacetamidpenicilánovej, antibiotika produkovaného 

mikroorganizmom Penicillium chrysogenum al. i. mikroorganizmom, C16H17-KN2O4S, Mr 372,48. Je 

to mikrokryštalický, biely al. takmer biely prášok, bez zápachu al. slabého charakteristického 

zápachu, veľmi ľahko rozp. vo vode, mierne rozp. v 95 % 

liehu a prakticky nerozp. v chloroforme a éteri. 
 
Benzylpenicillinum kalicum 
 
 

 Dôkaz 

a) Asi 0,05 g vzorky sa suspenduje v 5,0 ml vody, pridá sa 0,02 g rozt. hexanitrokobaltitanu 

sodného; po chvíli sa vylučuje ţltá zrazenina (K
+
). 

b) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody, pridá sa 0,20 g chloridu hydroxylamínu a za-hreje sa 

do varu. Po ochladnutí sa pridá 1,0 ml rozt. kys. chlorovodíkovej (0,1 mol/l) a 3 kv. rozt. chloridu 

ţelezitého; vznikne červené sfarbenie (penicilín). 

c) Asi 0,01 g vzorky sa rozpustí v 1,0 ml koncentrovanej kys. sírovej, pridá sa 10 mg 

paraformaldehydu a zahrieva sa asi 2 min na vodnom kúpeli; rozt. sa pozvoľne farbí hnedofialovo 

(rozdiel od fenoxymetylpenicilínu). 
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d) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a skú- šanej látky sa zhoduje so 

spektrom overenej vzorky draselnej soli benzylpenicilínu získanej za rovnakých podmienok. 

 Stanovenie 

Asi 0,1500 g sa rozpustí v 5,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného a mieša sa 10 min. Potom sa 

pridá 4,60 ml rozt. kys. chloristej (1 mol/l), 20,0 ml tlmivého octanového rozt. s pH 4,8 a titruje sa 

odmerným rozt. chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l rýchlosťou 0,6 ml/min za potenciometrickej 

indikácie (platinová a nasýtená kalomelová elektróda) do druhej infexie (spotreba a). 

Asi 0,5000 g vzorky sa rozpustí priamo v 30,0 ml vyššie uvedeného tlmivého rozt. a ihneď sa titruje 

odmerným rozt. chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l rovnakým spôsobom (spotreba b). 

1 ml odmerného rozt. chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l zodpovedá 0,01863 C16H17KN2O4S. 

Obsah penicilínu, počítaný ako C16H17KN2O4S v % (x), vztiahnutý na bezvodú látku, sa vypočíta 

podľa vzorca 
 
          a       b 
x = (–––  – –––) . 0,01863 . 100, 
         qa       qb 

kde qa je naváţka skúšanej látky v g na prvú titráciu, qb je naváţka skúšanej látky v g na druhú 

titráciu, obidva prepočítané predpísaným spôsobom vysušenú. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez 

lekárskeho predpisu. 

Dávky –  th.  dávka  jednotlivá  i. m., i. v. 200 000 aţ 600 000 m.j., denná dávka i. m., i. v. 800 000 

aţ 2 400 000 m. j. 

Prípravok – Injectio benzylpenicillini kalici (Penicillin G Biotika
®
 – draselná soľ inj.).  

Benzylpenicillinum natricum – jednosodná soľ kys. [2S-)2-(2,5-6)]-3,3-dimetyl-7-oxo-6-

[(fenylacetyl)amino]-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptán-2-karboxylovej. Antibiotikum vyrábané z 

Penicillium chrysogenum (American penicillin
®
, Nalpen 

G
®
, Novocillin

®
, Penilaryn

®
, Pen- A-Brasive

®
, Veticillin

®
); 

→antibiotiká. 
 
Benzylpenicillinum natrium 

Benzylpenicillinum procainicum – skr. Benzylpenicillin. procain., prokaínbenzylpenicilín, 

monohydrát prokaínovej soli benzylpenicilínu, ČsL 4, C29H38N4O6S,  Mr 588,72, bezvodého – 

570,70. Antibiotikum. Je to mikrokryštalický, biely al. takmer biely prášok, bez zápachu al. slabého 

charakteristického zápachu, ťaţko 

rozp. vo vode, mierne rozp. v 95 % 

liehu a chloroforme.  
 
 

Benzylpenicillinum procainicum 

 

 Dôkaz 

a) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody, pridá sa 0,20 g chloridu hydroxylamínia a zahreje sa k 

varu. Po ochladení sa pridá 1 kv. rozt. chloridu ţelezitého; vznikne červené sfarbenie (penicilín). 

b) Asi 0,02 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody, pridajú sa 3 kv. zriedenej kys. chlorovodíkovej, 1 kv. 

rozt. dusitanu sodného a rozt. asi 50 mg 2-naftolu v 5,0 ml rozt. hydroxidu sodného (200 g/l); vylučuje 

sa červená zrazenina (prokaín). 
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c) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a skúšanej látky sa zhoduje so 

spektrom overenej vzorky prokaínbenzylpenicilínu získanej za rovnakých podmienok. 

  Stanovenie 

a) Celkový penicilín. Asi 0,1800 g sa rozpustí v 5,0 ml dimetylformamidu, pridá sa 5,0 ml zriedeného 

rozt. hydroxidu sodného a mieša sa 10 min. Potom sa pridá 4,60 ml rozt. kys. chloristej (1 mol/l), 20,0 

ml tlmivého octanového rozt. s pH 4,8 a titruje sa odmerným rozt. chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l 

rýchlosťou 0,6 ml/mion za potenciometrickej titrácie (platinová a nasýtená kalomelová elektróda) do 

druhej inflexie (spotreba a). 

Asi 0,5000 g sa rozpustí v 5,0 ml dimetylformamidu, pridá sa 25,0 ml vyššie uvedeného tlmivého rozt. 

a ihneď sa stitruje odmerným rozt. chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l rovnakým spôsobom (spotreba 

b). 

1 ml odmerného rozt. chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l zodpovedá 0,025854 g C29H38N4O6S. 

Obsah penicilínu, počítaný ako C29H38N4O6S v % (x) vztiahnutý na bezvodú látku sa vypočíta podľa 

vzorca 
 
         a          b 

x = (–––  –  ––– ) . 0,02854 . 100, 
          qa        qb 

kde qa je naváţka skúšanej látky v g na prvú titráciu, qb je naváţka skúšanej látky v g na druhú 

titráciu, obidva prepočítané na bezvodú látku 

b) Prokaín. Asi 0,15000 g vzorky sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí v metanole a doplní sa 

ním po značku; 5,00 ml tohto rozt. sa v odmernej banke na 250 ml doplní vodou po značku a zmeria 

sa absorbancia výsledného rozt. v maxime pri 290 nm v 10 mm vrstve proti vode. Obsah prokaínu v 

% sa vypočíta podľa vzorca (→fotometria). 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez 

lekárskeho predpisu. 

Dávky – th. dávka jednotlivá i. m. 600 000 – 1 500 000 m. j., denná 600 000 – 1 500 000 m.j. 

Prípravky – Injectio benzylpenicillini procainici (Procain penicilin G). 

benzylpeniciloylpolylyzín – pouţíva sa na koţný antigénový test alergie na penicilín. Je to sterilný 

rozt. 6,0.10
-5

 mol b. p. v 0,01 mol fosfátovom tlmivom rozt. a 0,15 mol NaCl (PrePen
®
 Schwarz 

Pharma); →testy.  

B. reaguje špecificky s protilátkami proti benzylpenicyloylu, kt. ako haptén vyvoláva senzibilizáciu 

koţe. Tieto protilátky (reagíny, imunoglobulíny triedy IgE) iniciujú uvoľnenie chem. mediátorov 

vyvolávajúcich okamţitú alergickú reakciu. Všetci jedinci s pozit. výsledkom koţného testu na b. 

majú prítomné reagíny proti skupine b., kt. predstavuje haptén. Haptén je nízkomolekulová látka, kt. 

sa stáva antigénom s hapténovou špecifickosťou po nadviazaní s nosičom, napr. poly-l-lyzínom. 

Jedinci, kt. predtým dostali th. dávky penicilínu, môţu vykazovať pozit. výsledok koţného testu na 

b., ako aj na viaceré iné haptény. Nazývajú sa minoritné determinanty, pretoţe sú prítomné v 

menšom mnoţstve ako majoritné. Minoritné determinanty však môţu podmieňovať výraznú klin. 

precitlivenosť.  

Skoro kaţdý jedinec reaguje na podanie penicilínu tvorbou špecifických protilátok, kt. sa dajú 

dokázať hemaglutinačným testom.Pozit. koţné testy na rôzne penicilíny sa však zisťujú len v 10 % a 

alergické reakcie naň len asi v 1 % prípadov. Mnohí jedinci sa pozit. testom na b. nevykazujú 

systémovú alergickú reakciu na následné podanie th. dávok penicilínu. Koţný test pomocou b. je 

teda test na posúdenie lokálnej alergickej koţnej reaktivity pacienta na benzolypeniciloyl. 
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Indikácie – pouţíva sa na testovanie precitlivenosti na benzylpenicilín a penicilín G, keď sú tieto th. 

voľby a udávajú v anamnéze klin. prejavy na ne. V negat. prípade je pp. výskytu alergickej reakcie 

<5 %, kým v prípade pozitivity testu aţ 20 %. Klin. hodnota testu pre polosyntetické penicilíny 

(ampicilín, dikloxacilín, feneticilín, fenoxymetylpenicilín, karbenicilín, meticilín, nafcilín, oxacilín) a 

cefalosporínové antibiotiká nie je známa. Alergická, ba aj anafylaktická reakcia na th. dávky 

penicilínu môţe vzniknúť aj napriek negat. výsledku testu a chýbaniu údajom o alergickej reakcii v 

anamnéze. Pri absolútnej indikácii na penicilín pri stavoch ohrozujúcich ţivot moţno pri pozitivite 

testu vykonať účinnú desenzibilizáciu s th. penicilínom. 

Nežiaduce účinky – niekedy vzniká intenzívna lokálna zápalová reakcia koţe v mieste podania. 

Zriedka sa vyvíja systémová alergická reakcia, kt. sa prejavuje generalizovaným erytémom, 

pruritom, angioneurotickým edémom, urtikáriou, dýchavicou, príp. hypotenziou. V takomto prípade 

sa má stiahnuť končatina proximálne od miesta podania ovínadlom a podať adrenalín a 

antihistaminikum. Alergické reakcie trvajú obyčajne krátko a dajú sa zvládnuť; pacienta však treba 

starostlivo sledovať.  

Kontraindikácie – systémové al. miestné reakcie b. a silná precitlivenosť na penicilín. 

Koţný test s b. sa vykonáva skarifikáciou a intradermálnou aplikáciou b.; →testy. 

benzylsulfamid – syn. N
4
-benzylsulfanilamid, 5-[(fenylmetyl)amino]benzénsulfónamid, C13H14N2O2S, 

Mr 262,32; →sulfónamid (Chemodyn
®
, Proseptazine

®
, Satazine

®
). 

Benzylum benzoicum – skr. Benzyl. benzoic., syn. Benzylis benzoas, ČsL 4, benzylbenzoát, 

benzylester kys. benzoovej, C14H12O2, Mr 212,25; antiparazitikum, skabicídum, pedikulicídum. Je to 

bezfarebná al. slabo naţltlá, silne svetlolomivá tekutina charakteristického zápachu, štipľavej chuti, 

pri dlhšom uchovávaní za zníţenej teploty tuhne na bezfarebnú al. takmer kryštalickú hmotu. Je 

prakticky nerozp. vo vode, miešateľná s 95 % liehom, chloroformom a mastnými olejmi.  

 
Benzylum benzoicum 

 Dôkaz 

a) Asi 2 ml vzorky sa zmieša s 20,0 ml 95 % liehu, k rozt. sa pridá 10,0 ml zriedeného rozt. 

hydroxidu sodného a tekutina sa zahrieva na vodnom kúpeli za občasného miešania tak dlho, kým 

cítiť zápach liehu. Vychladnutý rozt. sa pretrepe s 10,0 ml éteru. Vodná vrstva sa pouţije na skúšku 

b). Éterová vrstva sa sfiltruje a odparí na vodnom kúpeli, kým ostane takmer bezfarebný olejový 

zvyšok. K 2 kv. tohto kvapalného zvyšku sa pridá 5,0 ml rozt. uhličitanu draselného a 1,0 ml rozt. 

manganistanu draselného (0,02 mol/l); po zahriatí na vodnom kúpeli cítiť zápach benzaldehydu 

(benzylalkohol). 

b) K vodnej vrstve zo skúšky a) sa pridá 10,0 ml koncentrovanej kys. chlorovodíkovej a te-kutina sa 

pretrepe. Vylúči sa objemná kryštalická zrazenina, kt. sa odfiltruje a premýva vodou, kým odtekajúci 

filtrát nedáva reakciu na chloridy. Potom sa zrazenina vysuší v exsi-kátore nad silikagélom; topí sa 

pri 121 – 124 °C (kys. benzoová). Pouţije sa na skúšku c). 

c) 1,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného sa zriedi 1,0 ml vody a k rozt. sa po častiach pridáva 

za stáleho trepania izolovaná zrazenina zo skúšky b), kým sa uţ nerozpúšťa. Potom sa tekutina 

sfiltruje a k filtrátu sa pridá 1 kv. rozt. chloridu ţelezitého; vylučuje sa bledo hnedočervená zrazenina 

(kys. benzoová). 

 Stanovenie obsahu 

Asi 1,6000 g vzorky sa v kuţeľovitej banke so zábrusom zmieša s 25,00 ml odmerného liehového 

rozt. hydroxidu draselného 0,5 mol/l a zahrieva 1 h na vodnom kúpeli pod spätným chladičom. 

Potom sa pridá 20,0 ml vody, po ochladení 0,50 ml rozt. tymolovej modrej a nadbytočný hydroxid 
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draselný sa retitruje odmerným rozt. kys. chlorovodíkovej 0,5 mol/l z modrého do ţltého sfarbenia. 

Zistená spotreba sa odčíta od spotreby slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. hydroxidu draselného 0,5 mol/l zodpovedá 0,1061 g C14H12O2. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

Bepanthen
®
 crm. (F. Hoffmann-La Roche) – Dexpanthenolum 150 mg (5 %) v 30 g hydrokrému. 

Masťový základ obsahuje Cera lanae. Dermatologikum, vitamín B5. Je súčasťou koenzýmu 

acetylácie. Je dôleţitý pre funkciu kôry nadobličiek. Zlepšuje hojenie rán, rast vlasov a koţnú 

pigmentáciu. Podáva sa pri superficiálnej a neinfikovanej, mechanickej a termickej traumatizácii 

koţe (oderky, popáleniny), solárnej dermatitíde, leukoderme, alopecia areata; →dexpantenol. 

Bepanthen
®
 lot. (F. Hoffmann-La Roche) – Dexpanthenolum 5 g (2,5 %) v 200 ml parfumovaného 

locia konzervovaného chlórhexidíndihydrochloridom. Dexpantenol je dermatologikum, vitamín B5. Je 

súčasťou koenzýmu acetylácie. Je dôleţitý pre funkciu kôry nadobličiek. Zlepšuje hojenie rán, rast 

vlasov a koţnú pigmentáciu. Chlórhexidíndihydro-chlorid je antiseptikum. Podáva sa v profylaxii a 

th. solárnych dermatitíd a i. rádiodermuitíd, axilárnej hyperhidróze, hyperhidrosis manus et pedis; 

→dexpantenol. 

Bepanthen nas.
®
 spr. (F. Hoffmann-La Roche) – Dexpanthenolum 50 mg + Panthenolum racemicum 

4,33 mg v 1 ml. Otorinolaryngologikum, vitamín B5. Zlepšuje hojenie rán, rast vlasov a koţnú 

pigmentáciu. Pouţíva sa pri ošetrovaní suchých zápalov nosovej sliznice a prevencii ich recidív; 

→dexpantenol; →pantenol. 

Bepanthen
®
 ung. (F. Hoffmann-La Roche) – Dexpanthenolum 1,5 g (5 %) v 30 g oleokrému. 

Dermatologikum, vitamín B5. Je súčasťou acetylačných reakcií. Je dôleţitý pre funkciu kôry 

nadobličiek. Zlepšuje hojenie rán, rast vlasov a koţnú pigmentáciu. Pouţíva sa pri ošetrovaní 

neinfikovaných odrenín, popálenín, nehojacich operačných rán a koţných transplantátov, čistých 

vredov predkolení a dekubitov, ragád (prsnej bradavky i profylakticky), analnych fisúr; 

→dexpantenol. 

Bepanthen Plus
®
 crm. (F. Hoffmann-La Roche) – Dexpanthenolum 1,5 g (5 %) + Chlorhexidini 

dihydrochloridum 150 mg (0,5 %) v 30 g hydrokrému. Dexpantenol je dermatologikum, vitamín B5. 

Je súčasťou acetylačných reakcií. Je dôleţitý pre funkciu kôry nadobličiek. Zlepšuje hojenie rán, rast 

vlasov a koţnú pigmentáciu. Chlórhexidín je antiseptikum, kt. pôsobí na vegetatívne formy 

grampozit. a gramnegat. baktérií (s výnimkou Pseudomonas aeruginosa, Proteus sp. a 

acidorezistentných paličiek), na kvasinky, huby, plesne a azda aj na vírusy. Neničí baktériové spóry. 

Účinnosť silne zniţuje prítomnosť krvi, hnisu a i. org. materiálu. Silne dráţdi sliznice, najmä spojovky 

a sliznicu močového mechúra, vo vyšších koncentráciach aj koţu. Podáva sa pri malých, 

potenciálne infikovaných mechanických, termických a postradiačných koţných traumách, 

infikovaných vredoch predkolenia a dekubitoch.; →dexpantenol; →chlórhexidín.  

Bepanthen
®
 crm. (F. Hoffmann-La Roche) – Dexpanthenolum 150 mg (5 %) v 30 g hydrokrému. 

Masťový základ obsahuje Cera lanae. Dermatologikum, vitamín B5. Je súčasťou acetylačných 

reakcií. Je dôleţitý pre funkciu kôry nadobličiek. Zlepšuje hojenie rán, rast vlasov a koţnú 

pigmentáciu. Podáva sa na stimuláciu hojenia rán a vredov, pri eflúviu, dystrofickej alopecii, 

stomatitídach, ochoreniach dýchacích ciest; →dexpantenol.  

Bapanthen Roche 5 %
®
 liq. (F. Hoffmann-La Roche) – Dexpanthenolum 2,55 g (5 %) v 50 g rozt. 

konzervovaného parabénmi. Masťový základ obsahuje Cera lanae. Dermatologikum, vitamín B5. Je 

súčasťou acetylačných reakcií. Je dôleţitý pre funkciu kôry nadobličiek. Zlepšuje hojenie rán, rast 

vlasov a koţnú pigmentáciu; →dexpantenol.  
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Bepella
®
 (Léčiva) – Nicotinamidum (vitamín PP) 100 mg v 1 tbl. al. v 2 ml inj. rozt. Pouţíva sa v 

prevencii a th. karencie vitamínu PP (pelagry a pelagroidných prejavov); →nikotínamid. 

Beprane
®
 – antagonista -adrenergických receptorov, antihypertenzívum, antianginózum, 

antiarytmikum; →propranolol.  

bepridil – -[(2-metylpropoxy)metyl]-N-fenyl-N-(fenylmetyl)-1-pyrolidínmetánamín, C24H34-N2O, Mr 

366,54; blokátor vápnikových kanálov, antianginózum s miernym antihypertenzívnym účinkom 

(hydrochlorid monohydrát C24H35ClN2O – Angopril
®
, Bepadin

®
, Cordium

®
, Vascor

®
). Je to biely 

kryštalický prášok, horkej chuti, mierne rozp. vo vode, dobre rozp. v etanole, metanole a 

chloroforme, veľmi dobre rozp. v acetóne. B. inhibuje pomalý vápnikový i rýchly vtokový sodíkový 

kanál v kardiomyocytoch a cievnych myocytoch, pričom zniţuje inotropný účinok vyvolaný vápnikom 

(negat. inotropný účinok), predlţuje trvanie akčného potenciálu a má mierny anestetický účinok. V 

kardiomyocytoch sa b. viaţe na aktín. B. spomaľuje frekvenciu 

akcie srdca a zniţuje TK, vyvoláva vazodilatáciu periférnych 

arteriol a zníţenie periférnej rezistencie ciev (afterload). 

Bepridil 

 

Indikácie – chron. stabilná (ponámahová) angina pectoris, kt. neodpovedá na inú antianginóznu th.  

Kontraindikácie – 1. známa precitlivenosť na b., anamnéza komorových arytmií; 2. sy. chorého 

sínusu (sick sinus syndrome) a AV-blokáda 2. al. 3. stupňa (s výnimkou pacientov 

s kardiostimulátorom); 3. hypotenzia (< 90 Torr); 4. dekompenzovaná kardiálna insuficiencia; 5. 

kongenitálne predĺţenie intervalu QT. 

Nežiaduce účinky – poruchy GIT (nauzea, dyspepsia, bolesti brucha, hnačky), závraty, asténia, 

nervozita. B. môţe vyvolať nové arytmie, a to komorovú tachykardiu al. komorovú fibriláciu 

(predlţuje interval QT), môţe vzniknúť aj komorová tachykardia typu torsades de pointes. 

Dávkovanie – individuálne, spočiatku obyčajne 200 mg/d, po 10 d podľa stavu (výkonnosti pacienta, 

intervalu QT, frekvencie tepu a ťaţkosti angina pectoris) 300 (max. 400) mg/d; minimálna účinná 

dávka je 200 mg/d. B. moţno kombinovasť s -blokátormi;  pred  prechodom z -blokátorov na b. 

treba ich najprv podávať súčasne. 

Pri predávkovaní sa osvedčuje výplach ţalúdka, podanie -adrenergických agonistov, parenterálne 

podanie rozt. vápnika. Pri hypotenzii a AV-blokáde vyššieho stupňa sa podávajú vazopresorické 

látky al. aplikuje kardiostimulátor. Pri komorovej tachykardii sa vykonáva kardioverzia. 

Beprocin
®
 – zdroj vitamínu B1; →bisbentiamín. 

Bequerel, Henri André – [1852 – 1908, franc. fyzik]. R. 1903 dostal Nobelovu cenu za fyziku spolu s 

manţelmi Curieovcami – za objav prírodnej rádioaktivity. Rádioaktívne ţiarenie sa označuje aj ako 

B. lúče. 

Bequin
®
 →tiamínhydrochlorid. 

Berardinelliho-Seipov syndróm – [Bernardinelli, Waldemar, 1903 – 1956, brazíl. internista v Rio de 

Jainero; Seip, Martin F., *1921, nórsky pediater] syn. syndroma Seip-Lawrence, diabetes 

lipoatrophicus, diabetes lipodystrophicus, lipodystrophia generalisata et angiomatosis cystica, 

diabetes. Autozómovo recesívne dedičné anomálie: generalizovaná lipodystrofia, hyperlipidémia, 

hepatomegália, acanthosis nigricans, zvýšený celkový metabolizmus, diabetes mellitus rezistentný 

proti inzulínu. Častá je polycyystická degenerácia vaječníkov, svalová hypertrofia, oneskorenie 

duševného vývoja, vystická angiomatóza s postihnutím drobných ciev. Choroba sa manifestuje 

obvykle na konci 1. r. ţivota; →syndrómy. 
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Bérardov väz – [Bérard, Auguste, 1802 – 1846, franc. lekár] väzivové pruhy, kt. sa perikard upína na 

stavce Th3–4. Nejde však o pravé ligamentum.  

Béraudov väz – [Beraud, Bruno Jean Jacques, 1823 – 1865, franc. chirurg] lig. pericardii superius 

(lig. costopericardicum),väzivové pruhy prebiehajúce od tiel horných hrudných stavcov k perikardu. 

Nejde však o pravé väzy. 

Béraudova chlopňa – [Beraud, Bruno Jean Jacques, 1823 – 1865, franc. chirurg] sliznicová riasa, 

niekedy prítomná v oblasti junkcie slzového vaku a nazolakrimálneho vývodu; syn. →Krauseho 

chlopňa. 

berbamín – 6,6
,
,7-trimetoxy-2,2

,
-dimetylberbamán-12-ol, C37H40N2O6, Mr 608,71. Látka izolovaná z 

dráča obyčajného (→Berberis vulgaris L.), B. 

aquifolium Pursh., Berberidaceae (Rüdel, 1891) a z 

Atherosperma moschatum Labill., Monimiaceae 

(Bick a spol., 1956). Jeho metyléter, vyskytujúci sa 

v rastlinách je známy ako alkaloid izotetrandrín. 
 
Berbamín 
 

Berberidaceae – dráčovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, bylín a krov s jednoduchými al. 

zloţenými, často vţdyzelenými listami. Majú pravidelné obojpohlavné trojhpočetné kvety. Plodom je 

bobuľa. Rastú najmä ma sev. pologuli (14 rodov, 650 druhov). U nás je pôvodný len dráč obyčajný 

(→Berberis vulgaris). Mnohé cudzozemské druhy sa pestujú ako okrasné rastliny. Okrasným 

vţdyzeleným krom je severoamer. mahónia cezmínolistá (Mahonia aquifolium). Obidve rastliny sú 

hostiteľmi hrdze trávovej (Puccinia graminis). 

berberín – 5,6-dihydro-9,10-dimetoxybenzo[g]-1,3-benzodioxo[5,6-a]chinolizínium, syn. umbelatín, 

C20H18NO4, Mr 336,37. Alkaloid izolovaný z rastliny Hydrastis 

canadensis L. (→Berberidaceae); nachádza sa aj v dráči 

obyčajnom (→Berberis vulgaris); horčinové sto-machikum, 

antibaktériová látka, antimalarikum, antipyretikum. 
 
 
Berberín 
 
 

Berberis vulgaris L. (Berberidaceae) – dráč obyčajný (čes. dřišťál obecný). Fytoterapeuti-kum. 

Droga: Cortex e Radice berberidis, Radix berberidis, Folium berberidis, Fructus berberidis. Tŕnitý ker 

so ţltými kvetmi. Okrem zrelých plodov obsahujú všetky časti rastliny, najmä kôra jedovaté 

alkaloidy, najmä →berberín. V kôre a koreni sa nachádzajú triesloviny a org. kys. Bobule sú kyslé a 

jedlé, sú bohaté na org. kys., najmä kys. askorbovú; okrem toho obsahujú karotenoidy. Pripisuje sa 

im účinok diuretika, antipyretika, stomachika, metabolika, tonika; kôre a koreňu – účinok 

emenagoga, vazodilatansu, cholagoga, antidiareika. Prípravky z kôry a koreňa majú horkú chuť a 

uplatňujú sa ako amará, stomachiká a cholagoga. Uţívajú sa pri poruchách trávenia s 

nedostatočnou tvorbou tráviacich štiav, kolikami, meteorizmom a zhoršenou resorpciou ţivín v 

čreve, najmä u starších pacientov a rekonvalescentov. 

Infusum Corticis berberidis príp. Infusum Radicis berberidis (1,0 g resp. 1/2 lyţičky na pohár vody), 

uţíva sa v dávke 1 – 2 lyţice 2 – 3-krát/d medzi jedlami ako stomachikum a tonikum. Na zlepšenie 

chuti do jedenia sa výhodne kombinuje s inými drogami. Denné dávky kôry al. koreňa nesmú 

presahovať 1 – 2 g. Infusum Fructus berberidis (4,0 g al. 2 kávové lyţičky rozdrvených plodov na 

pohár vody) sa uţíva v dávke 1 – 2 lyţice niekoľkokrát/d ako stomachikum a ¼ – ½ pohára ako 

vitamínový nápoj; je vhodný aj pre deti. Keďţe je veľmi kyslý, moţno ho prisladiť medom. Odvar z 
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listov dráča je vhodný na kloktanie a vyplachova-nie pri zápaloch ďasien a ústnej dutiny. Dlhodobé 

uţívanie drogy (okrem zrelých plodov) sa neodporúča, lebo sa berberín môţe v tele kumulovať. 

Predávkovanie sa prejaví vracaním a celkovými príznakmi. 

berbín – 5,8,13,13a-tetrahydro-6H-dibenzo[a,g]chinolizín, syn. tetrahydroprotoberberín, C17-H17N, Mr 

235,31; ide pp. o prekurzor →berberínu a podobných alkaloidov.  

 

 
Berbín 
 
 

bergamot – [l. bergamium] 1. strom Citrus bergamia (C. aurantium L. subspec. Bergamia Wight et 

Arn.). Hnedoţltá al. medovoţltá kvapalina, jeho plody podobné pomarančom, z kt. sa získava 

voňavý pergamotový olej; 2. triviálny názov rôznych voňavých rastlín, ako je Mentha citrata a 

Monarda fistulosa. 

bergamotová silica – bergamotový olej, Oleum Bergamottae, získava sa lisovaním čerstvého oplodia 

citrónovíka (bergamotovníka, Citrus bergamia syn. C. aurantium L. subspec. Bergamia Wight et 

Arn.). Hnedoţltá al. medovoţltá kvapalina, niekedy nečistotami medi zelenavo sfarbená, príjemnej 

vône, horkastej chuti, rozp. v 90 % liehu a 80 % liehu, pričom tvorí zákal. Jeho hlavnou súčasťou je 

(+)-limonén C10H16 (50 %), (–)-linylacetát (asi 35 %), (–)-linalol C10H17OH (10 – 15 %), →bergaptén 

(nevoňavý, asi 5 %), ďalej obsahuje dihydrokumínalkohol (C10H16O), -pinén (C10H16), (–)-kamfén 

(C10H16), bisabolén (C15H42) a nerol (C10H17OH). Pouţíva sa na aromatizáciu zubných vôd, pást, 

mydiel a prášok, vôd a olejov na vlasy, šampónov, brilantín, voskov na fúzy, depilatórií toaletných 

octov, solí do kúpeľov, krémov na pleť, toaletných vôd a mastí, púdrov, prípravkov na opaľovanie.  

bergaptén – 4-metoxy-7H-furo[3,2.g][1]benzopyran-7-ón, syn. 5-metoxypsoralén, C12H8O4, Mr 216,19. 

Prirodzene sa vyskytujúci analóg psoralénu, izomér metoxsalénu, nachádza sa v rôznych rastlinách. 

Prvý ho izoloval z bergamotového oleja Citrus bergamia Risso (Aurantio-

diae) Pomeranz (1891), z Fagara xanthoxyloides Lam., (Rutaceae) Thoms 

a Baetcke (1911); syntetizoval ho Späth a spol. (1937). Antipsoriatikum. 
 
Bergaptén 

bergenín – 3,4,4a,10b-tetrahydro-3,4,8,10[tetrahydroxy-2-(hydroxymetyl)-9-metoxypyrano-[3,2-

c][2]benzopyran-6-(2H)-ón, syn. bergenit, kys. ardizová B, kuskutín, 

peltoforín, C14H16O9, Mr 328,27. Látka izolovaná z koreňa rastliny 

Saxifraga (Bergenia) crassifolia L. a S. sibirica L. (Saxifragaceae). Je 

identická s vakerínom. 
 
 
Bergenín 
 
 

Berger, Hans – [1873 – 1941] nem. psychiater a neurológ pôsobiaci v Jene, ţiak švajč. psychiatra 

Otta →Binswangera. R. 1929 publikoval výsledky svojich výskumov o elekt. aktivite mozgu v práci 

Über das Elektroencephalogramm des Menschen, v kt. prvýkrát opísal EEG. Rozlíšil viaceré typy 

vĺn, najprv opísal vlny  a ; →Bergerov efekt, →Bergerov rytmus; →Bergerove vlny. 

Bergerov efekt →efekt. 

Bergerov príznak →príznaky. 
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Bergerov rytmus – [Berger, Hans, 1873 – 1941, nem. psychiater a neurológ pôsobiaci v Jene] 

→alfavlny na EEG. 

Bergerova glomerulonefritída – [Berger, Jean, franc. nef-rológ] syn. Bergerova nefropatia, IgA 

mezangiálna glomerulonefritída, IgA nefropatia. Opísal ju r. 1968 Berger a Hinlais.;IgA mezangiálna 

glomerulonefritída – syn. Bergerova nefropatia, IgA mezangiálna glomerulonefritída, IgA 

nefropatiaBergerova choroba. Tvorí asi 1,5 – 15 % glomerulopatií; častá je v Japonsku, juhových. 

Ázii, Austrálii, ako aj vo Francúzsku a Taliansku. Muţov postihuje sú 2 – 6-krát častejšie ako ţeny, 

najmä mladších dospelých a adolescentov. Nie je zriedkavý ani jeho familiárny výskyt. Za príčinu B. 

ch. sa pokladá porucha metabolizmus IgA s ukladaním IgA, C3, properdín a i. zloţiek komplementu, 

v časti prípadov aj IgM a IgG. v mezangiu glomerulov. 

Klin. obraz – rozlišujú sa 3 typy: 1. rekurentná makroskopická hematúria (max. výskyt okolo 25. r., 

najčastejšia forma); 2. proteinúria s občasnou makroskopickou hematúriou (max. výskyt okolo 30. r., 

má závaţnejšiu prognózu); 3. nefrotický sy. s hypertenziou s vývojom do chron. renálnej 

insuficiencie (> 35. r.). Niekedy sú prítomné bolesti brucha a kĺbov, príp. koţný raš. najmä pri 

infekciách, po očkovaní, poţití niekt. antigénov potravy ap.  

Dg. – potvrdzuje sa biopsiou obličiek (imunofluorescenčný dôkaz depozitov IgA v mezangiu). V sére 

sú zvyšené hodnoty IgA al. IgA-imunokomplexov, v ťaţších prípadoch aj antitrombínu III a prítomná 

kryoglobulinémia. Stanovením iC3b-C3d-neoantigénu sa dá zistiť aktivácia komplementu. Treba 

pritom vylúčiť sek. formy, napr. Schönleinovu-Henochovu nefritídu detí, cirhózu pečene a i. 

Th. – je potrebná v ťaţších prípadoch so závaţnou prognózou (proteinúria > 1 g/d a morfolo-gický 

obraz extrakapilárnej glomerulonefritídy s polmesiačikmi). Zameriava sa na: 1. zníţenie expozície 

antigénom (th. infekcií, vylúčenie potravinových antigénov, v ťaţších prípadoch obmedzenie 

bielkovín v diéte ap.); 2. zníţenie tvorby IgA (imunosupresíva, kortikoidy, cyklosporín A a i.); 3. 

zvýšenie klírensu imunokomplexov a IgA polymérov (plazmaferéza, kromoglykát sodný); 4. blokáda 

mediátorov (antikoagulanciá, antiagreganciá, inhibítory ACE); →glomerulonefritída. 

Bergerova choroba – [Berger, Jean, *1930, franc. nefrológ pôsobiaci  neskôr ako vedúci oddelenia 

v Hôpital Laennec] →Bergerova glomerulonefritída. 

Bergerova operácia – [Berger, Paul, 1845 – 1908, franc. chirug] interskapulotorakálna amputácia. 

Bergerova reakcia alfa – [Berger, Hans, 1873 – 1941, nem. neurológ] syn. reakcia zastavenia, RZ, 

reakcia blokády, RB, alpha attenuation reaction, AAR, potlačenie alfa aktivity na EEG pri otvorení 

očí. Najlepšie je viditeľná temporoparietookcipitálne. Vysoké vlny frontálne sú artefakty z pohybu 

mihalníc a bulbov. Ide o normálnu krivku s normálnou reakciou; artefakty pri otváraní a zatváraní očí 

(ţmurkaní) sú beţne prítomné 

 Bergerova reakcia alfa 
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EEG po otvorení očí (šípka nahor) – aktivita a sa rozpadá najmä nad zadnými časťami lebky. Niekedy sa zjaví 

aktivita a aj pri otvorených očiach (tzv. habituácia a, jedoducho podčiarknuté). Po zavretí očí (šípka nadol) sa 

takmer vţdy zjavuje aktivita a, ak však má vyššiu amplitúdu ako mala pred otvorením očí, ide o rebound efekt 

(dvojito podčiarknuté) 

 
EEG po zavretí očí (šípka) sa niekedy u mladých epileptikov zjavujú viac-menej pravidelne epileptické 

grafoelementy. Na zázname majú charakter sledu hrotov a pomalých vĺn. Je to prejav rebound efektu, t. j. 

zvýšenej tendencie k synchronizácii EEG rytmov po zavretí očí pri dočasne potáčanej synchronizácii v priebehu 

predošlého obdobia s otvorenými očami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMG pri svalovej činnosti m. frontalis – frontálne býva prítomná EEG aktivita, vo frontocentroparietálnej 

oblasti arkádový rytmus, najmä pri motorickom pokoji a niekedy pri otvorení očí. Pohybom sa tento rytmus 

rozpadne. Táto aktivita sa funkčne podobá senzorimotorickému rytmu, kt. znamená inhibíciu mozgových 

motorických systémov. Táto senzorimotorická aktivita sa vyuţíva pri tréningu EEG-biol. spätnej väzby (EEG-

biofeedback) (podľa Fabera, 1997) 

Bergerove vlny – [Berger, Hans, 1873 – 1941, nem. neurológ] →alfavlny na EEG. 

Bergeyova klasifikácia – [Bergey, David Hendricks, 1860 – 1937, amer. bakteriológ] →baktérie. 

Bergmannov syndróm – [Bergmann, Gustav, 1878 – 1955, nem. internista pôsobiaci v Berlíne a 

Mníchove] hiátová hernia bránice; →prietrž. 

Bergmannove bunky – [Bergmann Gottlieb Heinrich, 1781 – 1861, nem. lekár] – neurogliové bunky v 

kôre mozočka, kt. vbýbeţky siahajú od gangliovej vrstvy aţ k povrchu. 
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Bergmannove vlákna – [Bergmann Gottlieb Heinrich, 1781 – 1861, nem. lekár] →striae acusticae. 

Bergmanov príznak →príznak. 

Bergoniého-Tribondeauov zákon →zákony. 

bergonisatio, onis, f. – [Bergonié, Jean Alban, 1857 – 1925, franc. rádiológ], bergnonizácia. 1. Druh 

faradizácie, pri kt. sa do tela zavádzal z 1 – 4 faradických induktorov elektr.prúd s nízkym napätím a 

veľkou intenzitou (10 – 12 V). Do okruhu bol zapojený dvojpólový ortuťový prerušovač, kt. 

zabezepčoval aj obrátenie prim. prúdu dodávaného z akumulátora. Do činnosti ho uvádzal 

metronóm s frekvenciou 20/min. Intenzita prúdu sa dala meniť pomocou reostatu vloţeného do 

kaţdého induktora. B. sa spočiiatku začala pouţívať v th. obezity. Pacient sedel na dvoch 

elektródach, 2 elektródy sa umiesťovali pod predkolenia. Elektródy sa zaťaţovali vreckami piesku 

(60 – 100 kg). Vplyvom prúdových nárazov prúdu vznikali kontrakcie svalstva, takţe kontrahujúce sa 

svaly museli dvíhať celú hmotnosť piesku poloţeného na pacienta. B. sa pouţívala aj na th. chabých 

obŕn a podporu chabého svalstva neurastenikov. 

   2. Kombinácia rtg. th. s diatermiou pri th. detskej poliomyelitídy. Metóda spočívala v skríţenom 

preţarovaní chrbtice a longitudinálnom prehrievaní paretických končatín. Pre pochybný účinok a 

riziká prehriatia sa metóda prestala pouţívať.  

Bergstrandov syndróm →syndrómy.  

Bergström, Sune – [*1916, švéd. biochemik] spolu s Bengtom Ingemarom Samuelssonom a Johnom 

Robertom Vaneom nositeľ Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu za objav prostaglandínov a 

poňríbuzných látok r. 1982. 

beri-beri – [nesklonné hid. bharbari] →  

Berin
®
 – vitamín B1, kofaktor enzýmov; →tiamínhydrochlorid. 

Beriplast P set
®
 (Behringwerke) – Proteinum humanum praep. pro Beriplast 232 mg + Aprotinini 

solutio isotonica 1000 j. + Thrombinum bovinum praeparatum 17 mg + Solutio calcii chloridi 40 

mmol/l v 1 ml prípravku; kombinovaný balíček Beriplastu 0,5, 1 al. 3 ml + set na rozpúšťanie a 

aplikáciu; lokálne hemostyptikum, koncentrát fibrinogénu (proteinum humanum); →aprotinín; 

→trombín. 

Indikácie – operácie súvisiace so spájaním tkanív s porušenou kontinuitou, na krytie sutúr, 

zastavenie krvácania a krytie defektov. 

Kontraindikácie – intravaztálna aplikácia. 

Nežiaduce účinky – nie sú známe, Beriplastom sa neprenáša hepatitída B ani AIDS (zistené 

pomocou HIV); riziko prenosu non A non B je podľa výrobcu nízke. 

Dávkovanie – aplikuje sa len lokálne. Koncentrát fibrinogénu sa rozpustí v aprotinínovom rozt. a 

trombín v rozt. chloridu vápenatého. Konc. rozt. fibrinogénu sa nanesie na tkanivo určené na 

ošetrenie a ihneď sa prevrství rozt. obsahujúcim trombín. Moţno aplikovať aj obidva rozt. pomocou 

dvojitej striekačky. Po rozpustení treba obidva rozt. spotrebovať do 4 h. 

Beriplex HS 200/400
®
 inj sic (Behringwerke) – Factor coagulationis I – 16 j. (U.T.), II – 18 j. (U.T.), IX 

– 20 j. (U.T.) + Antithrombinum III 0,03 + Heparinum 10 j. v 1 ml. Hemostatikum.  

Indikácie – vrodené poruchy zráţavosti (hemofília B, Willebrandov-Jürgensovom sy. s nedo-statkom 

faktora IX, nedostatok faktora II, VII, X, či uţ izolované al. v kombinácii). Získané poruchy zráţavosti 

(pri ťaţkej poruche pečeňových funkcií, predávkovaní antikoagulanciami kumarínového radu al. 

nevyhnutnosti urgentnej operácie v čase th. týmito antikoagulanciami al. deficite vitamínu K). 
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Kontraindikácie – nebezpečie trombózy, angina pectoris, infarkt myokardu (pokiaľ nejde o ţivot 

ohrozujúce predávkovanie perorálnych antikoagulancií al. fibrinolytickej th.). 

Nežiaduce účinky – alergické reakcie aţ šok. 

Dávkovanie – individuálne, podľa stupňa krvácania. Orientačne platí, ţe podanie 1 U.T./kg 

hmotnosti zvyšuje hodnotu protrombínového času asi o 1 %.  

Beriplex P HS 200/400
®
 inj sic (Behringwerke) – Factor haemocoagulationis IX – 250 j. (U.T.) + 

Prothrombinum 320 j. + Factor coagulationis VII 170 j. + Factor coagulationis X 480 j. + Heparinum 

20 j. + Antithrombinum III 10 j. lyofilizovanej substancie v 10 ml. Hemo-statikum.  

Indikácie – profylaxia a th. kravácavé stavy vyvolané vrodené al. získané nedostatkom faktora II, VII, 

IX a X (protrombínového komplexu). Hemofília B, nedostatok II, V, VII v kombinácii al. izolovane. 

Získane deficity pri ťaţkých hepatopatiách (tu sa odporúča aj pridanie antitrombínu III). 

Predávkovanie Pelentanu al. Warfarinu, naliehavé situácie urgentných operácií u pacientov 

liečených týmito perorálnymi prípravkami. Nedostatok vitamínu K (obštrukčný ikterus, choroby 

ţlčových ciet, vysoké dávky antibiotík). Perinatálne krvácanie novorodencov z nedostatku 

protrombínového komplexu.  

Kontraindikácie – nebezpečie trombózy, angina pectoris, infarkt moykardu (ak nejde o ţivot 

ohrozujúce predávkovanie perorálnych antikoagulancií al. fibrinolytík). 

Nežiaduce účinky – alergické reakcie a zvýšenie teploty, výnimočne anafylaktický šok. Očakávaný 

účinok sa nemusí dostaviť, ak ide o zvýšenú koncentráciu inhibítorov proti týmto faktorom. 

Dávkovanie – je individuálne; 1 j./kg zvyšuje hodnotu protrombínového času (Quickov test) o 1 %. 

Pri krvácavých stavoch ohrozujúcich ţivot al. operáciách s veľkým rizikom krvácania sa odporúča 

upraviť protrombínový čas na normu. 

Berkantens
®
 (Berk) tbl. – Verapamili hydrochloridum 40, 80, 120 al. 160 mg v 1 tbl.; blokátor 

vápnikových kanálov, vazodilatans, antiarytmikum; →verapamil.  

Berkeho operácia →operácia. 

berkélium – Bk, Ar 247, at. č. 97, mocenstvo 3 a 4. Umelý rádioaktívny prvok (2. prvok v sérii curidov, 

aktinidov, resp. transuránov). Elektrónová konfigurácia [Rn](5f)
8
 (6d)

1
(7s)

2
 (Z = 97). Rádioaktívny, 

najstálejší izotop 247Bk. B. pripravil jadrovou reakciou G.R.T. Seaborg r. 1950 a pomenoval ho 

podľa mesta Berkeley, sídla kalifornskej univerzity. 

Berkolol
®
 – antagonista -adrenergických receptorov, antihypertenzívum, antianginózum, 

antiarytmikum; →propranolol. 

berla rovná →Berula erecta (Huds.) Cov. (Daucaceae). 

Berlicetin
®
 gtt ophth (Germed) – Azidamfenicolum 1 g v 100 ml rozt.; oftalmologikum, antibiotikum; 

→azidamfenikol. 

Indikácie – blefaritída, blefarokonjunktivitída, keratokonjunktivitída, keratitída, dakryocysty-titída, 

prevencia infekcie pri poranení a operáciách oka. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na chloramfenikol al. azidamfenikol. 

Nežiaduce účinky – lokálna alergická reakcia väčšinou miernejšieho prejavu. 

Dávkovanie – 1 – 2 kv. do spojovkového vaku kaţdé 4 – 6 h. 

Berlinov edém – [Berlin, Rudolf, 1833 – 1897, nem. oftalmológ pôsobiaci v Rostocku] akút. edém 

sietnice (mliečne skalenie sietnice), kt. po niekoľkých d spontánne ustupuje; vyvoláva prechodné 

zhoršenie zrakovej ostrosti. Vzniká napr. pri komócii sietnice al. kontúzii bulbu. 
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Berlinov syndróm →syndrómy. 

berlínska modrá – nerozp.: triviálny názov hexakyanoţeleznatanu ţelezitého Fe4[Fe(CN)6]3; syn. 

čínska modrá, hamburgská modrá, paríţska modrá, pruská modrá. Pouţíva sa ako farbivo. Rozp. – 

hexakyanoţeleznatan ţelezito-draselný KFe[Fe(CN)6]6; syn. berlínska biela soľ. 

berlínska zelená – triviálny názov hexakyánoţelezitanu ţelezitého Fe[Fe(CN)6]. 

Berlocid 240
®
 grn. susp. (Berlin-Chemie) – Trimethoprinum 40 mg + Sulfamethoxazolum 200 mg v 5 

ml susp.; širokospektrálna bektericídna kombinácia chemoterapeutík →sulfametoxazolu a 

→trimetoprínu v pomere 1:5.  

Bernard, Claude – (1813 Saint-Julien, Dép. Rhône – 1878 Paríţ) franc. fyziológ. Jeden z 

najvýzamnejších fyziológov, spolupracovník Francoisa Magendieho (r. 1855 sa stal jeho nástupcom 

na Colége de France). Zaoberal sa experimentálnym výskumom, venoval sa výskumu GIT, najmä 

pankreasu a vazomotorického systému. Jeho najväčším objavom bol nepriamy dôkaz 

glukoneogenézy v pečeni: u zvieraťa kŕmeného len mäsom dokázal prítomnosť glukózy v pečeni 

(1848). R. 1850 pozoroval zvýšenie koncentrácie cukru v krvi po vpichnutí do predĺţenej miechy. R. 

1851 dokázal vazomotorické centrum v predĺţenej mieche. V r. 1852 – 1853 zistil, ţe prerušenie 

sympatikového nervu má za následok vazodilatáciu. R. 1855 zistil, ţe pankreatická šťava rozkladá 

tuky a bielkoviny. R. 1857 dokázal, ţe vstrebaný cukor sa v pečeni ukladá ako glykogén. Objavil aj 

svalový glykogén a dokázal, ţe šípový jed juhoamer. Indiánov kurare ochromuje zakončenia 

motorických nervov. Podporoval rozvoj experimentálnej farmakológie a toxikológie. Jeho 

najvýznamnejším dielom je Introduction a l,étude de la médicine expérimentale, kt. sa stalo zákl. 

prírodovedeckého a med. výskumu. Pokladal ,,nemocnicu len za predsieň vedeckej med., 

pozorovacie stanovište, kým laboratórium za skutočný chrám lekárskej vedy; len tam môţe vedec 

hľadať vysvetlenie otázok ţivota v normálnom a patol. stave, a to prostredníctvom analýzy 

experimentov“. R. 1869 ho zvolili za predsedu Académie des sciences. 

Claude Bernardov-Hornerov syndróm →syndrómy. 

Bernardov-Soulierov syndróm →syndrómy. 

Bernayova huba – [Bernay, Augustus Charles, 1854 – 1907, amer. chirurg] bavlnený kotúčik, kt. sa 

vplyvom vlhkosti expanduje. Pouţíva sa pri epistaxe.  

Berndorferov syndróm →syndrómy. 

Bernhardtov vzorec – vzorec na výpočet normálnej hmotnosti zo súčinu: výška tela × stredný obvod 

hrudníka, deleného 240; por. →Brocov vzorec. 

Bernhardova choroba →choroby. 

Bernhardova-Rotthova choroba →choroby. 

Bernheimov syndróm →syndrómy. 

berninamycín – C51H50N15O15S, Mr 1145,12. Hlavná zloţka cyklického peptidového antibiotika 

izolovaného zo Streptomyces bernesis Dietz; hlavnú zloţku tvorí b. A. 
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Berninamycín A 

Bernouilliho princíp →princíp. 

Bernsteinov test →testy. 

Bernsteinsäure – nem. kys. jantarová. 

Berodual
®
 aer (Boehringer Ing.; Zdravlje) – Iatropii bromidum 0,25 g + Fenoteroli hydrobromidum 0,5 

mg v 1 ml suspenzie (Iatropii bromidum 0,02 mg + Fenoteroli hydrobromidum 0,05 mg v 1 dávke); 

bronchodilatans, antiastmatikum; →jatropium; →fenoterol. 

Indikácie – reverzibilná obštrukcia dýchacích ciest (bronchiálna astma, bronchitída s emfyzémom, 

chron. obštrukčná bronchitída, astmoidná bronchitída). V úvode a na podporu aerosólovej th. 

antibiotikami, sekreto-mukolytikami, kortikoidmi, kromoglykátom sodným, derivátmi teofylínu. 

Kontraindikácie – známa precitlivenosťna atropín. Relat.: prvý trimester gravidity a obodbie pôrodu. 

Opatrnosť je ţiaduca pri tyreotoxikóze, kardiálnej insuficiencii, angina pectoris, arytmii, hypertenzii, 

hypertrofickej subvalvulárnej aortálnej stenóze a uţívaní sympatikomimetík, inhibítorov MAO al. 

tricyklických antidepresív. 

Nežiaduce účinky – zriedka prechodné palpitácie, tachykardia, bolesti hlavy, tras. 

Dávkovanie – 1 – 2 dávky 3 – 4-krát/d. 

Berote
®
 aerosol (Boehringer, Ing.; Galena) – Fenoteroli hydrobromicum 4 mg v 1 ml suspenzie; 

→fenoterol. 

Berotec Inhaletten
®
 cps. inh. (Boehriger Ingelheim) – Fenoteroli hydrobromidum 200 mg v 1 tob., 2-

adrenomimetikum, bronchodilatans, antiastmatikum; →fenoterol.  

berry-aneurysma – [angl.] malá vakovitá →aneuryzma mozgových tepien, postihujúca najčastejšie 

cievne spojenia Willisovho okruhu.  

Berryho väz – [Berry, James sir, 1860 – 1946, kanad. chirug] lig. thyreoideum laterale. 

Bertalanffy, Ludwig von – (*1901) rak. teortetický biológ poôsobiaci vo Viedni, zakladateľ 

organizmizmu, smeru príbuznému →holizmu. Autor diela Teoretická biológia (1932 aţ 1942), 

Biologický obraz sveta (1949). 

Bertelova metóda – poloha hlavy pri rtg. vyšetrení fissura orbitalis inferior. 
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Bertelsmannova operácia →operácia. 

Bertenova páka – nástroj na extrakciu celých zubov i koreňov, pouţíva sa najmä na páčenie stoličiek. 

 

 

Bertenova páka 

Berthelotova reakcia – [Berthelot Pierre-Eugene Marcellin – 1827 – 1907, franc. lekárnik, syntetický 

chemik] reakcia amoniaku s Berthelotovým činidlom (zásaditý rozt. fenolu a hypochloritu) za vzniku 

stáleho, tmavomodrého produktu, fenolindofenolu; pouţíva sa pri kolorimetrickom stanovení amoniaku 

a močoviny. 

Bertholletova soľ – [Berthollet, Claude Louis, 1748 – 1822, franc. chemik] vypracoval teóriu o chem. 

rovnováhe, objavil štruktúru amoniaku, sírovodíka, bieliace účinky chlóru a i.] triviálny názov 

chlorečnanu draselného; →chlór. 

bertieliáza – helmintóza vyvolaná parazitmi rodu →Bertiella. 

Bertiella (Stilles et Hassal, 1902) – rod parazitických červov z radu pásomníc (Cestodes), čeľade 

Anoplocephalidae postihujúci opice, zriedka ľudí. 

Bertiella studeri – pásomnica dlhá aţ 50 cm, úplne vyvinuté články majú rozmery 0,5 × 1,5 cm, 

vajíčka priemer 50 mm. Vyskytuje sa v Afrike a Ázii (Borneo, Filipíny, Mauritius, Zadná India). 

Bertinov väz – [Bertin, Exupére Joseph, 1712 – 1781, franc. anatóm] lig. iliofemorale. 

bertolidy – chem. zlúč. premenného zloţenia, pre kt. neplatí zákon stálych zlučovacích pomerov. 

Zaraďujú sa medzi →daltonidy a tuhé rozt. 

Bertolottiho syndróm →syndrómy. 

Bertolottiho syndróm – [Bertolotti, Mario, *1876, tal. lekár] sakralizácia L5 spojená so skoliózou a 

lumbalgiou. 

Beruhigungs-Kapseln
®
 cps. (Maria Clementine Marti Klosterfrau) – Valerianae Wallichii et edulis 

extractum siccum normatum 90 – 110 mg (= 30 mg valepotriátov) v 1 tob. Fytofarmakum, 

sedatívum, anxiolytikum, hypnotikum. Pouţíva sa pri psychovegetatívnych poruchách (strach, 

úzkosť, napätie), neurózach, poruchách usínania, spánku, koncentrácie, ţalúdkovej neuróze, 

vazomotorickej angina pectoris, klimakterických ťaţkostiach; →Valeriana officinalis. 

Berula erecta (Huds.) Cov. (Daucaceae) – berla rovná (čes. potočník vzpřímený) trváca rastlina s 

článkovaným v bahne sa plaziacim podzemkom a geofilnými výhonkami. 

Byľ je priama al. vystúpavá, holá, rozkonárená, jemne rebernatá a dutá. 

Tvoria ich 4 – 9 jariem protistojných tmavozelených a lesklých 

prostistojných sediacich lístkov vajcovitého tvaru s vrúbkovaným pílkovitým 

okrajom. Súkvetie je bohatý okolík okolíkov. Kvety sú obojpohlavné, bielej 

farby s päťzubým kalichom a neveľkou korunou. Plod je vajcovito okrúhla 

hnedá dvojnaţka. Kvitne v júni aţ auguste. Vyskytuje sa v Európe, stred. a 

vých. Ázii, Severnej Amerike, Mexiku, druhotne aj Austrálii, u nás v 

juhozápadnej a juţnej časti po Trenčín. Rastie v pomaly tečúcich vodách 

na piesočnato-hlinitom a piesočnatom podklade, kde tvorí čisté, rozsiahle 

porasty. 
 
Berula erecta 
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beryl – minerál, kremičitan hlinito-berylnatý; →berýlium. 

berylióza – [berylliosis] pneumokonióza, chron. intoxikácia vyvolaná inhaláciou výparov, prachu 

berýlia al. jeho zlúč. Je charakterizovaná granulómami, pľúcnou fibrózou, suchým kašľom, 

dýchavicou a bolesťami na hrudníku; →berýlium. 

berýlium – [beryllium] syn. glucínium, Be, Ar 9,01218, protónové číslo 4, oxidačný stupeň II. Vzácny 

kov, prvok II. hlavnej podskupiny. Je to sivý, tvrdý, krehký kov, na vzduchu stály, podobný hliníku. V 

zemskej kôre sa nachádza priemerne 2 – 10 ppm. Prirodzený izotop: 9 (100 %). Oxid berýlia objavil 

Vauquelin (1797), voľný Be izoloval Wöhler a Bussy (1828). Získava sa priemyselne z berylu 

(3BeO.Al2O3.6SiO2); nachádza sa aj vo fenacite (Be2SiO4, chryzoberyle (BeO.Al2O3). 

Chlorid berýlnatý – BeCl2, síran berýlnatý BeSO4 a dusičnan berýlnatý Be(NO3)2 majú vo vodných 

rozt. sladkú chuť. 

Z nerastov a vôd sa dostáva Be do rastlín a ţivočíšnych tkanív. Niekt. rastliny ho hromadia vo 

svojom tele, napr. pšeničný popol môţe obsahovať aţ 2 % Be . Be má vplyv na rast rastlín, môţe 

nahradiť horčík v ţivných pôdach. Vo väčších dávkach sú však zlúč. Be toxické, v rastlinách 

vyvolávajú zníţenie obsahu chlorofylu, na mikroorganizmy pôsobia bakteriostaticky; v pokusných 

zvieratách môţu vyvolať zhubné bujnenie v kostiach a pľúcach. 

Be sa pouţíva v jadrových reaktoroch ako zdroj neutrónov, pri výrobe zliatín s meďou a hliní-kom, 

rádiotechnickom priemysle pri výrobe fluorescenčných lámp, inertných vodivých systé-mov a súčastí 

druţíc. 

U ľudí exponovaných Be a jeho soliam pôsobí toxicky na koţu, cievy, respiračný systém, GIT, 

krvotvorbu, kosti a metabolizmus. Be pôsobí nepriaznivo na bunkové delenie a na syntézu kys. 

deoxyribonukleovej. Ovplyvňuje aktivitu viacerých enzýmov – aktivuje sukcinátoxidázu, 

adenozíntrifosfatázu, špecificky inhibuje alkalickú fosfatázu v plazme, ţalúdku a kostiach. Inhibičný 

účinok Be
2+

 na aktivitu alkalickej fosfatázy zniţuje horčík. Be zastavuje enchondrálnu osifikáciu 

(berýliová krivica). S bielkovinami tvorí zlúč., kt. majú povahu antigénu. Be a niekt. jeho zlúč. sa 

pokladajú za karcinogény. 

Expozícia koţe Be vyvoláva kontaktnú dermatitídu, tvorbu subkutánnych uzlíkov a v mieste 

poškodenia ulcerózne a zle sa hojace lézie. Postihnutie očí sa prejaví konjunktivitídou al. 

poleptaním rohovky. Uţ po jednorazovej expozícii Be vzniká pneumonitída, kt. niekedy končí 

fatálne; exitus môţu zapríčiniť veľmi nízke koncentrácie Be a jeho solí. Pľúcna granulomatóza sa 

môţe vyvinúť do 3 – 15 r. aj po krátkej expozícii Be so zlou prognózou; uvádza sa aţ 25 % letalita. 

berylliosis, is, f. – [beryllium + -osis stav] →berylióza. 

berylóza →berylióza. 

berzelianit – minerál modročiernej farby s kovovým leskom, tvorí tetragonálne al. kubické kryštáliky; 

selenid meďný Cu Se. 

berzelín – selenid medný Cu2Se. 

Berzelius, Jöhns Jacob – (1779 – 1848) švéd. lekár, chemik a mineralóg. Poloţil základy novodobej 

anorg. chémie, je pôvodcom elektrochemickej teórie zlučovania. Objavil cér, selén, tórium, pripravil 

v čistom stave kremík, zirkón a tantal. 

Beseda, Vincent – (1891 Věřovice, okr. Nový Jičín – 1956 Bratislava) stomatológ. Štúdium na 

Lekárskej fakulte UK v Bratislave absolvoval r. 1924. R. 1933 habilitoval na docenta, od r. 1948 

mimoriadny prof. Od r. 1945 do 1956 prednosta Zubnej kliniky, riaditeľ Ústavu zubné-ho ústavu a 

vedúci Stomatologickej katedry Lekárskej fakulty UK. Iniciátor preventívnej me-dicíny dôsledný 
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propagátor ortodoncie. Autor viacerých odborných prác, napísal monografiu Choroby chrupu v 

etiológii chorôb reumatických (1946).  

besilas – besilate, bezilát, neregistrovaný medzinárodný skrátený názov pre soľ al. ester kys. 

benzénsulfónovej; →benzénsulfonát. 

Besler, Basilius – (1561 – 1629), norimbergský lekárnik. Zaloţil botanickú záhradu a zbierku 

prírodnín. Štvorzväzkové dielo Hortus Eystettensis obsahuje medirytiny 1048 rastlín zobrazených 

verne podľa prírody. Popínavý ker tropickej Ameriky bol Ch. Plumierom v 17. storočí na jeho počesť 

pomenovaný ako Besleria violacea. 

Besnierova-Boeckova-Schaumannova choroba →choroby. 

Besnierov lišaj →pityriasis rubra pilaris. 

Besnoitia – rod kokcídiových protozoí (podrad Eimeriina, rad Eucoccidiida), kt. oocysty sa podobajú 

toxoplazme; starší názov Globidium. B. bennetti vyvoláva besnoitiózu koní, B. besnoiti – mačiek, B. 

darlingi – jašteríc, B. jellisoni – hlodavcov a klokanov, B. tarandi – sobov). 

besnoitióza – protozoárne ochorenie mačiek, koní, oviec a i. bylinoţravcov vyvolané protozoami z 

rodu →Besnoitia. 

Besnoline
®
 (Kotobuki) – myorelaxans; →tolperisón. 

besnota – [lyssa, rabies] akútne vírusové ochorenie zvierat prenosné aj na človeka. Postihuje najmä 

CNS, v dôsledku čoho vznikajú zmeny správania sa, zvýšená dráţdivosť, parézy a paralýzy. B. sa 

končí obyčajne uhynutím zvieraťa. Vyskytuje sa na celom svete s výnimkou Austrálie. Pôvodcom 

ochorenia je Rabiesvirus z čeľade Rhabdoviridae, rodu Lyssaviridae. Je antigénovo odlišný od 

ďalších 5 druhov rodu Lyssavirus (Duvenhage, Kotonkan, Lagos bat, Mokola, Obodhiang). 

Lysavírus je pomerne veľký vírus (180 × 70 nm), má tvar projektilu. Rabiesvírus je priemerne odolný 

voči vonkajším vplyvom. Inaktivuje sa zahriatím na 56 °C asi za 1 h a rýchlo sa ničí slnečným 

svetlom ultrafialovými lúčmi, silnými kys. a zásadami, org. rozpúšťadlami a trypsínom. Uţ obyčajný 

rozt. mydla vírus veľmi rýchlo inaktivuje. Účinnými dezinfekčnými prostriedkami sú formalín, 

hydroxid sodný, kys. peroctová a najmä kvartérne amóniové zásady. 

Častice vírusu obsahujú 2 odlišné hlavné antigény – povrchový glykoproteínový G-antigén 

a vnútorný nukleoproteínový N-antigén. G-antigén indukuje tvorbu protilátok neutralizujúcich vírus a 

chráni voči čelenţi. Perspektívne v čistej forme predstavuje G-antigén ideálnu vakcínu (3. 

generácie). N-antigén je skupinovo spoločný pre rod Lyssavírus; indukuje tvorbu 

komplementfixačných, precipitačných protilátok a protilátok zodpovedných za imunofluorescenčnú 

reakciu. Na mnoţenie vírusu sa pouţívajú laboratórne zvieratá, ovce, vtáčie embryá a bunkové 

kultúry. Sú to tieţ metódy atenuácie (napr. virus fixe, kmeň Paríţ, získaný Pasteurom).  

Ostatné vírusy rodu Lyssavírus vyvolávajú ochorenia podobné b., z nich sa v Európe vyskytuje 

Duvenhage, pričom sa ako rezevoárový druh uplatňuje netopier večernica pozdná (Eptesicus 

serotinus). Ďalšie štyri lysavírusy sa zatiaľ izolovali v Afrike juţne od Sahary. 

Besnota zvierat – v tele chorého sa vírus nachádza predovšetkým v sivej hmote CNS; uličné 

kmene obyčajne aj v slinových ţľazách, rohovke ap. Podľa prameňa nákazy sa rozlišuje: a) 

stredisková (urbánna) b., kde prameňom nákazy sú domáce mäsoţravce (psy, mačky); b) b. voľne 

ţijúcich zvierat (silvatická, lesná), kde prameňom nákazy sú rôzne druhy voľne ţijúcich 

mäsoţravcov (príp. netopierov); c) zmiešaná forma b. 

Rabiesvírus je patogénny pre všetky teplokrvné zvieratá, z 19 radov cicavcov ako rezervoáro-vé 

druhy sú významné len mäsoţravce (Carnivora), najmä čeľaď Canidae (vlk, šakal, pes, líška) a 

Chiroptera, najmä hematofágické netopiere. U nás je to aj veverica, jazvec a i. Význam hlodavcov je 
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neistý. Príslušníci ďalších radov sa môţu za prirodzených podmienok infikovať ako náhodní 

hostitelia, ale nebývajú zdrojom nákazy. V Európe má ako rezervoárový druh rozhodujúci význam 

líška (Vulpes vulpes); prevláda silvatická forma b. Pre ľudí má väčší význam b. psov a mačiek. 

Prameňom nákazy moţe byť aj zviera, kt. nejaví príznaky ochorenia. Takýmito asymptomatickými 

rezervoármi sú aj upíre (Desmodus rottundus murinus), kt. prenášajú pri cicaní krvi tzv. paralytickú 

besnotu na zvieratá v Strednej a Juţnej Amerike a Záp. Indii. Nosičmi vírusu podobného b. môţu 

byť aj chrčky, potkany a i. 

Cicavce sú druhovo rozdielne vnímavé na b.; extrémne vnímavé sú líšky, vysoko vnímavé mačky a 

hovädzí dobytok, stredne vnímavé psy, ovce, kozy, kone. Prirodzeným spôsobom prenosu je 

ranový; potenciálne perorálny, aerogénny, diaplacentárny a transmisívny prenos. Permeabilita 

intaktných slizníc voči rabiesvírusu nie je preštudovaná. Vírus sa vylučuje iba slinovými ţľazami 

(počas choroby a koncom inkubačného obdobia) a do rany sa obyčajne dostáva pohryznutím. Šíri 

sa centripetálne z miesta infekcie po nervových dráhach do CNS, kde sa mnoţí a vyvoláva 

encefalitídu. Na centrifugálny pohyb vírus vyuţíva tie isté axoplazmatické cesty. Infekcia slinových 

ţliaz sa vyvíja po infekcii CNS uličnými a len príleţitostne fixovanými kmeňmi. Vírus môţe byť 

prítomný aj v rohovke, slinových ţľazách, šošovke, sklovci, príp. vo vnútorných parenchýmových 

orgánoch. 

Inkubačné obdobie je 1 – 4 týţd. aţ 15 mes. Závisí od mnoţstva vírusov, lokalizácie, hĺbky 

pohryznutia, virulencie kmeňa, vnímavosti, ošetrenia rany a od stresových faktorov. Ochorenie 

zvierat môţe mať tieto formy: a) Zúrivá forma – najtypickejším priebehom. Má tri štádiá – 

prodromálne, charakterizované zmenami celkového stavu, excitačné (iritačné, maniakálne) a 

paralytické. b) Tichá forma – prejavuje sa podobnými príznakmi, ale 2. štádium chýba al. je menej 

výrazné. c) Atypická forma – s chron. priebehom a progresívnym chudnutím, atrofiou svalstva a 

hemoragickou gastroenteritídou. d) Návratná forma – po prechodnom zlepšení stavu nastáva 

recidíva končiaca uhynutím. e) Abortívna forma – a po prvých klin. príznakoch nastáva uzdravenie. 

f) Zmiešaná forma. 

Pri zúrivej forme je napr. pes nepokojný, hryzie, najprv cudzích ľudí, neskôr aj svojho majiteľa a 

všetko, čo mu príde do cesty. Neskôr sa u psa zjavujú obrny lícneho nervu a laryngu. Sánka je 

ovisnutá a zviera stráca hlas. Pri tichej forme sa pes stáva čoraz apatickejším, dostavujú sa obrny a 

zviera hynie do 10 d. 

Patol.-anat. sa zisťujú nešpecifické zmeny, preto sa pitva zvierat nevykonáva. Pri vonkajšej 

obhliadke sa pozoruje vychudnutosť, poranenie papule, jazyka, vylámané zuby, krvácania, erózie 

sliznice ústnej dutiny. Na vnútorných orgánoch sa zisťuje parenchýmová degenerácia, na serózach 

krvácania, ďalej je prítomná hemoragická gastroenteritída, cudzorodé predmety v ţalúdku, 

hyperémia a krvácania na slinových ţľazách a meningoch. Histol. sa zistí nehnisavá 

encefalomyelitída a patognomické cytoplazmatické inklúzie (eozinofilné s vnútornou bazofilnou 

štruktúrou – Babeşove-Negriho telieska). 

Dg. ochorenia zvierat sa stanoví laborat. vyšetrením v referenčných laboratóriách. Na vyšetrenie sa 

posielajú kadávery malých zvierat; hlava a prvé dva krčné stavce stredných a veľkých zvierat. Pri 

manipulácii s materiálom si treba počínať veľmi opatrne a pouţiť nevyhnutné ochranné pomôcky. Z 

morfologických metód má význam nález Babesových-Negriho teliesok. Základnou metódou laborat. 

dg. je detekcia rabického antigénu (N) priamou metódou imunofluorescencie (PMIF). Ak je výsledok 

negat. a zviera exponovalo človeka al. domáce zviera, robí sa biol. pokus na myšiach. Nevýhodou je 

21 – 30-d pozorovacie obdobie. V štádiu overovania je izolácia vírusu in vitro na bunkových 

kultúrach a intravitálna laborat. dg. (detekcia rabického antigénu PMIF v odtlačkoch rohovky, resp. 

rezoch koţe pyskov). 
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Dfdg. pri podozrení na b. zvierat prichádzajú do úvahy: vírusové, baktériové al. parazitárne infekčné 

ochorenia so zápalom CNS (napr. nervová forma psinky, Aujeszkyho choroba, cenuróza), silné 

záchvaty bolestí, zápal n. trigeminus, kolikovité bolesti, cudzorodé predmety v GIT, otravy, napr. 

NaCl pri ošípaných. 

Epizootická situácia v b. je u nás nepriaznivá. Častá je tieţ expozícia ľudí besným a z besnoty 

podozrivým zvieratám. 

Prevencia a tlmenie b. zahrňuje komplex opatrení zameraných na likvidáciu prameňov nákazy, 

osvetovú činnosť ap. Všetky psy staršie ako 3-mes. sa musia trvale udrţovať v imunite proti b.; 

revakcinácia sa vykonáva kaţdoročne. V bezprostredne ohrozených a besnotou zamorených 

oblastiach sa vakcinujú aj ostatné druhy domácich zvierat, najmä pri pasení. Prednostne sa pouţíva 

neškodná a vysoko účinná bunková vakcína z kmeňa Vnukovo-32. Dôleţitým opatrením je zber a 

laborat. vyšetrenie zvierat uhynutých na b. a voľne ţijúcich zvierat, odstrel podozrivých zvierat. V 

prevencii a tlmení líščej b. sa zatiaľ uplatňuje len zniţovanie denzity líščej populácie všetkými 

dostupnými metódami. Perspektívna je perorál-na imunizácia. Liečebno-profylaktická aplikácia 

antirabických vakcín (resp. hyperimúnnych sér) zvieratám, kt. napadlo besné zviera, je zakázaná. 

Ľudská besnota – prameňom nákazy je najmä pes, mačka, líška, ďalej vlk, šakal, veverica, jazvec 

a i. zvieratá. Na človeka sa pôvodca nákazy prenáša slinami pri uhryznutí besným zvieraťom, len 

veľmi zriedka pofŕkaním poranenej koţe slinami besného zvieraťa. V slinách psa sa nachádza vírus 

uţ 2, zriedka viac, výnimočne aţ 14 d pred prvými príznakmi b.  

V mieste poranenia sa nezisťujú špecifické zmeny a postup hojenia rany je beţný. Vírus sa dostáva 

z miesta poranenia pozdĺţ nervov do príslušných miechových segmentov, mozgu, najmä stredného 

mozgu a medzimozgu, ako aj slinových ţľiaz, pankreasu, zriedka iných orgánov. 

Histol. zmeny v mozgu sa podobajú zmenám pri encefalitíde s perivaskulárnymi infiltrátmi 

a loţiskovým nahromadením gliových buniek. V mieche môţu byť zmeny ako pri poliomyelitíde. 

Zmeny sú aj v kraniálnych, miechových a sympatikových gangliách. Babeşove-Negriho telieska sa 

zisťujú najmä v cornu Ammonis, Purkyňových bunkách a gangliových bunkách miechy. 

Klin. obraz – inkubačné obdobie trvá 2 – 8 týţd., môţe sa však pohybopvať od 10 d do 18 mes. 

Ochorenie sa začína po 2 – 4 d trvajúcom prodromálnom štádiu, v kt. sa zjaví horúčka, bolesti v 

záhlaví, celková nevoľnosť a niekedy vracanie. V mieste poranenia pociťujú pacienti bolesti, pálenie 

a svrbenie, kt. sa šíria v smere proximálneho priebehu nervu a môţu sa rozšíriť i na celú polovicu 

tela. Miestna a celková nervová precitlivenosť sa postupne zvyšuje tak, ţe aj beţné vizuálne, 

akustické al. taktilné podnety, a niekedy uţ fúknutie na šiju (aerofóbia) vyvolávajú prudké bolesti. 

Pacient je melancholický, pričom najťaţšiu depresiu môţe vystriedať krátke obdobie optimizmu. 

Chorý sa smeje a o chvíľu zasa bez dôvodu plače. V nasledujúcom excitačnom období sa pacient 

stáva nepokojným, chodí bez dôvodu z miesta na miesto, chvatne a nesúvisle rozpráva, neskôr 

pľuje, všetko okolo seba rozhadzuje, a len ťaţko sa dá udrţať na posteli. Paralytické štádium môţe 

nasledovať hneď po prodromálnom, takţe excitačné štádium chýba (,,tichá besnota“). V likvore býva 

niekedy mierna pleocytóza, v krvnom obraze býva leukocytóza a v moči pozit. cukor. 

Dg. – okrem anamestických údajov sú dôleţité klin. príznaky. U zvieraťa sa dá dg. potvrdiť histol. a 

imunofluorescenčným, vyšetrením mozgu, inokuláciou pokusným zvieratám. Vírus moţno izolovať 

zo slín chorého zvieraťa. 

Dfdg. – 1. tetanus (začína sa trizmom); 2. niekt. encefalitídy; 3. hystéria. 

Th. – špecifickú th. nepoznáme. Choroba si vyţaduje kontrolu intrakraniálneho tlaku a dýchania, 

tlmenie kŕčov a ďalšie ošetrenie na resuscitačnom oddelení. 
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Prevencia – spočíva v preventívnom očkovaní psov, mačiek a hubení túlavých psov, líšok, vlkov, 

príp. iných divých zvierat v ohnisku nákazy. Podozrivé zviera, kt. uhryzlo človeka sa pozoruje 10 d. 

Ak sa dovtedy uňho nevyvinú príznaky ochorenia, nešlo o b. Ak zviera uhynie al. bolo usmrtené, 

hľadajú sa v mozgu Babeşove-Negriho telieska, preto sa mozog al. celá hlava zvieraťa posiela na 

Ústredný veterinárny ústav. 

Predexpozične sa očkujú ľudia vystavení väčšiemu riziku nákazy (zverolekári, poľovníci, pracovníci 

v laboratóriu pre besnotu ap.). Zvyčajne sa podávajú 3 inj. očkovacej látky v 1-mes. odstupe. 

Aplikuje sa i. m. 0,5 ml, a to dve dávky v intervale 1 mes., preočkovacia dávka za 1 r.; tri dávky v 0., 

7. a 21 (al. 28.) d; tri dávky v 0., 28. a 56. d. Preočkúva sa po 2 – 3 r. 

Pri uhryznutí človeka treba urobiť potrebné preventívne opatrenia na zamedzenie ochorenia, a to: 1. 

ošetrenie rany; 2. očkovanie; 3. podanie hyperimúnneho séra al. globulínu. 

Ošetrenie rany – čo najskoršie sa rana vypláchne, najlepšie 20 % roztokom mydla al. rozt. 

kvartérnej amóniovej zásady (→Ajatin
®
), kt. sa však nemá aplikovať na ranu so stopami mydla 

(neutralizuje tieto zlúč.). Rana sa chir. ošetrí, ale podľa moţnosti nezošije. Pri ťaţkej expozícii sa do 

okolia vstrekne 5 ml antirabického séra. 

Vakcinácia po expozícii – pouţíva sa viac druhov vakcín. Hemptova vakcína je 10 % emulzia 

baranieho mozgového tkaniva, kt. obsahuje vírus fixe (fixný vírus), inaktivovaný éterom. Jej 

nevýhodou je riziko postvakcinačnej encefalomyelitídy. Preto sa dáva prednosť vakcínam z 

nenervového tkaniva (napr. kačacieho zárodku – duck embryo vaccine, DEV, pripravenej 

očkovaním fixného vírusu na kačacie embryo a inaktiváciou -propiolaktónom) a tkanivovej vakcíne 

SAD Vnukovo (pripravenej na obličkách chrčka). Najvhodnejšie sú však vakcíny pripravené na 

diploidných bunkách, tzv. vakcíny HDC (Human Diploid Cell). Vakcína zabráni vzniku ochorenia, ak 

je inkubačné obdobie >30 d (asi v 80 % prípadov pohryznutia psom). Kratší inkubačný čas je pri 

pohryznutí na hlave a pri hlbokých ranách, najmä po pohryzení vlkom (najprv sa podáva sérum, po 

ňom vakcína). Pri voľbe počtu dávok vakcíny sa treba riadiť pribaleným návodom na pouţitie. Pri 

postexpozičnej profylaxii sa podáva 6 dávok v 0., 3., 15. 30. a 90. d. Ochrana nastupuje za 2 týţd. 

po podaní min. 2 dávok, po 30. d. nastáva 100 % sérokonverzia. Ochrana trvá 2 – 3 r. 

Pri ťaţkej expozícii s krátkym inkubačným obdobím nie je vakcína sama účinná. Antirabické sérum 

inkubačné obdobie predlţuje, preto sa odporúča podať v takýchto prípadoch pred vakcináciou 

jednorazovo antirabické sérum. V prípade, ţe ide o heterológne sérum, treba urobiť pred aplikáciou 

skúšku citlivosti, aby sa predišlo prípadnej sérovej reakcii. Sérum sa podáva v jednej dávke 40 m. 

j./kg telesnej hmotnosti heterológneho al. 20 m. j. ľudského antirabického imunoglobulínu. Prvá 

dávka vakcíny sa podáva súčasne so sérom, avšak na iné miesto. 

Rizikovými skupinami pre pasívnu imunizáciu sú osoby s rozsiahlym pohryznutím podozrivým 

zvieraťom, rozsiahlym poškriabaním al. kontamináciou slizníc človeka slinami, keď zviera javí 

príznaky besnoty al. je z nej podozrivý, príp. je zveira neznáme. Pre aktívnu imunizáciu sú rizikové 

osoby, u kt. treba vykonať preexpozičnú (profylaktickú) al. postexpozičnú vakcináciu (th.). Riziko 

ochorenia sa často podceňuje. Často sú ohrozené deti pri dlhodobom pobyte v oblastiach 

endemického výskytu a peší turisti. V. sa odporúča pri pobyte v endemických oblastiach > 1 mes, 

najmä ak nie je dostupná vakcína pripravená na tkanivových kultúrach a pri cestách do odľahých 

oblastí, kde nie je dostupná lekárstva starostlivosť. Postexpozičná v. sa vykonáva u osôb, kt. 

pohryzlo podozrivé zviera (šelma) a uniklo, takţe ho nemoţno dlhšie sledovať al. ak sa zjavia v 

priebehu 10 d po pohryzení na zvierati príznaky besnoty. V. sa vykonáva v antirabických centrách 

umiestených na infekč-ných oddeleniach krajských nemocníc. 

Prípravok na pasívnu imunizáciu (Serum Antirabicum 1000 IU Pasteur
®
 inj. Pasteru Merieux S. V.) 

obsahue heterológny imunoglobulín so špecificky neutralizovaným vírusom b. Pripravuje sa zo séra 

koní imunizovaných Pasteurovým kmeňom vírusu b. PV 11 pomnoţeného na bunkových kultúrach. 
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Imunoglobulíny v sére sú enzýmovo modifikované, sérum je vysoko purifikované, precipitáciou 

zbavené neţiaducich proteínov. 

Aplikuje sa s. c. a i. m. frakcionovane 40 IU/kg. Max. koncentrácia protilátok v krvi sa dosahuje 24 h 

po aplikácii, ochrana trvá 3 týţd. – 4 mes. Kontrainidkácie nie sú známe. 

Prípravky na aktívnu imunizáciu (Imovax Rabies Vero
®
 Pastuer Meriex, Rabipur (PCEC Rabies 

Vaccine) Behring
®
 inj. sicc. Behring-Hoechst Marion Roussel.) sú neţivé, lyofilizované vakcíny. Sú 

to suspenzie vírusu b. kmeňa PM/WO 38-1503-3M, kt. je kultivovaná na tkanivových kultúrach 

VERO-buniek a inaktivovaná -propiolaktónom. Obsahuje stopy neomycínu a streptomycínu. Vírus 

je pomnoţený na prim. kultúrach kuracích fibroblastov, inaktivovaný propiolaktónom. Podáva sa 1 

ml i. m. do m. deltoideus. Pri preexpozičnej vacinácii sa podávajú 3 dávky v 0., 7. a 28. d, pri 

postexpozičnej v. 6 dávok 0., 3., 7. 14. 30, a 90 d. Exspirácia vakcíny je 24 mes. 

Kontraindikácie preexpozičnej v. sú tie isté ako pri inaktivovaných vakcínach. Pri postexpozičnej v. 

nie sú kontarindikácie. 

Z komplikácií vakcinoterapie – je najzávaţnejšia postvakcinačná encefalomyelitída, kt. sa môţe 

zjaviť na 10. – 35. d po prvej inj. vakcíny z nervového tkaniva (Hempt)  a  opisuje sa ~ v 0,1 % 

očkovaných. Ide o zápalový demyelinizačná proces, kt. sa vyvíja v nervovom systéme ako reakcia 

na špecifický proteín zvierat. Podľa syndrómov sa rozlišujú tieto formy: 1. Landryho paralýza; 2. 

myelitická forma; 3. neuritická forma; 4. meningoencefalitická forma. 

Vyskytujú sa väčšinou mierne lokálne al. celkové neţiaduce účinky. V 0,2 – 0,5 % sú to systémové 

reakcie, ako urtika, horúčka, artralgie, nevoľnosť a veľmi zriedka polyradikuloneuritída, Guillainov-

Barrého sy. (do 3 týţd. po v.). Po imunosupresívnej th. al. pri imunodeficiencii je ochranný účinok v. 

neistý. 

Prvý d očkovania moţno podať antirabické sérum ale na iné inj. miesto ako vakcínu. Ostatné 

očkovania môţu nasledovať aţ po 14 d po ukončení dávok vakcíny. Ak nemoţno aplikovať 3 dávky, 

dostatočná ochrana vzniká aj po 2 dávkach aplikovaných s odstupom 4 týţd. U osôb vystavených 

trvalému riziku treba 3. dávku podať po 6 – 12 mes. U jedincov očkovaných predtým sa odporúča 

preočkovanie kaţdé 3 r. 

V th. nervových komplikácií sú účinné kortikoidy a antihistaminiká. Podávanie vakcíny treba 

okamţite zastaviť a v prípade, ţe očkovanie vakcínou z nervového tkaniva nie je skončené, moţno 

pokračovať vakcínou z nenervového tkaniva. 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Postup pri poranení človeka besným zvieraťom (podľa Hrúzika, 1988) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   Stav zvieraťa bez ohľadu na predošlú 

 Charakter expozície                     vakcináciu     Odporúčaná liečba 

               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

    v čase expozície                   po 10 d*  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 I. Kontakt bez lézie; besné         –  nijaká 

 nepriamy kontakt,          

 bez kontaktu 

        

 II. Oliznutie koţe; a) suspektné z besnoty           zdravé začať vakcinovať; zastaviť očkovanie 

     škrabance, odreniny,      po 5 d, ak je zviera zdravé*)***)  

     ľahké uhryznutie         besné vakcinovať; podanie séra pri pozitívnej  

     (pokryté časti, horná  b) besné voľne ţijúce   dg. a kompletizovať sérum + vakcína 
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     končatina, trup a      zviera**** al. ho 

 dolná končatina)      nemoţno vyšetriť 

 

 III. Oliznutie sliznice;    podozrivé** al. voľne    sérum + vakcína, prestať s očkova-  

       veľké rany (početné    ţijúce**** zviera, al. ho   ním, ak je zviera po 5. d zdravé*, *** 

       al. na tvári); prstov    nemoţno pozorovať 

       al. na šiji  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

* = pozorovacia lehota sa vzťahuje len na psy a mačky; ** = všetky nevyprovokované poranenia v endemickej 

oblasti treba pokladať za podozrivé, ak sa nedokáţe negatívita vyšetrením fluorescenčných protilátok (mozog); 

*** = ak sa pri vyšetrení fluorescenčných protilátok zistí negat. výsledok; **** = vo všeobecnosti expozícia 

hlodavcom a králikom vyţaduje zriedka, ak vôbec, špecifickú antirabickú liečbu 

Bespar
®
 (Bristol) – anxiolytikum; →buspirón. 

besisterol – syn. →b-spinasterol. 

Bessmanov-Baldwinov syndróm →syndrómy. 

Best, Charles Herbert – (1899 West Pembroke (Maine) – 1978 Toronto) kanadský fyziológ amer. 

pôvodu. Počas štúdia med. spolupracoval s Frederickom Grantom Bantingom pri získavaní inzulínu 

z pankreasu zvierat. Mal rozhodujúci podiel na objave inzulínu, za kt. Banting a John James Richard 

Macleod dostali r. 1922 Nobelovu cenu. Od r. 1929 pôsobil ako profesor v Toronte, r. 1941 aţ 1967 

viedol Banting-Best Department of Medical Research. Objavil histaminázu. 

Bestatin
®
 (Nippon Kayaku) – kompetitívny inhibítor aminopeptidázy B a leucínaminopepti-dázy, 

imunomodulátor, antineoplastikum; →ubenimex. 

Beston
®
 (Takeda) – zdroj vitamínu B1; →bisbentiamín. 

Bestova choroba – Bestov →syndróm. 

bestia, ae, f. – [l.] zviera. 

bestialis, e – [l.] beštiálny, zverský, ukrutný. 

bestialitas, atis, f. – [l.] beštialita, zverskosť, ukrutnosť, surovosť.  

bestiophilia, ae, f. – [l. bestia zviera + g. filiá láska] bestiofília, pohlavná úchylka, zvrátenosť 

zameraná na zvieratá; →sodomia.  

Beston
®
 (Tanabe Saiyaku) →bisbentiamín. 

Bestov kaliper – nástroj na určovanie hrúbky koţných rias v antropometrii →kalipometria. 

Bestov syndróm →syndrómy. 

Bestovo karmínovo farbenie – [Best, Franz, 1878 – 1920, nem. patológ pôsobiaci v Rostocku] histol. 

metóda na znázornenie glykogénu, kt. sa sfarbuje na červeno; jadrá sa farbia na modro. 

bestrabucil – (17)-estra-1,3,5(10)-trién-3,17-diol-3 benzoát 17-[[4-[4-bis(2-2-chlóretyl)amino]fenyl]-1-

oxobutoxy]acetát, C41H47ClNO6, Mr 720,73; benzoylový ester konjugátu estradiolchlorambucilu, 

antineoplastikum. 

Bestrabucil 
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Besuric
®
 (Labaz) – urikozurikum; →benzbromarón. 

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (Chemopodiaceae) – repa obyčajná pravá, z jej buliev 

sa získava disacharid →sacharóza. 

betaalanín →alanín. 

betaalkoholizmus →alkoholizmus. 

betaamyláza →amyláza. 

Betabactyl
®
 (Beecham-Wulfing) – kombinácia draselnej soli →kyseliny klavulánovej  -

laktamázy) s amoxicilíntrihydrátom. 

Betabion Hydrochlorid
®
 (E. Merck) – vitamín B1, kofaktor enzýmov; →tiamínhydrochlorid. 

Betabion Mononitrate
®
 (E. Merck) – vitamín B1, kofaktor enzýmov; →tiamínmononitrát. 

Betabloc
®
 (Siphar) – -adrenergických receptorov, antiarytmikum; →butidrínhydrochlorid. 

betablokátory →adrenergické receptory. 

betabunky – 1. imunitné bunky kostnej drene, lymfocyty kostnej drene; 2. bunky Langerhansových 

ostrovčekov →pankreasu; 3. granulované bunky adenohypofýzy (asi 10 % podiel), produkujúce 

TSH; →hypofýza.  

Betacainum →betakaín. 

Beta-Cardone
®
 (Duncan-Flockhart) – -adrenergických receptorov, antianginó-zum, 

antiarytmikum, antihypertenzívum; →sotalol. 

Betacarotenum →betakorotén. 

Betacef
®
 (Firma) – -laktamáze; →cefoxitín. 

betacetylmetadol – opiát, →metadylacetát.  

Betacor
®
 (Ayerst) – lokálne anestetikum; →betoxykaín. 

Betacorlan
®
 – glukokortikoid; →betametazón. 

Betacorton
®
 crm. (Spirig) – Halcinonidum 1 mg (0,1 %) + Carbamidum 50 mg (5 %) v 1 g 

hydrofilného krému Excipial, konzervovaného triklosanom a chlórhexidíniumhydrochlori-dom. 

Dermatologikum, kortizonoid v kombinácii s močoviou. Pouţíva sa v th. neinfekčnej 

dermoepidermitídy, postihujúcej najmä seboroické a ochlpené poblasti, v th. kontaktného, 

dyshidrotického, numulárneho a atopického, fotoalergického i fotoxotického ekzému, dermatitis 

solaris, lokalizovaného, idiopatického pruritu a pruriga, lichen simplex chronicum, lichen ruber 

planus, psoriázy, lupus erythematodes chronicus discoides; →halcinonid. 

Betacyamine
®
 – karboxymetylamóniumhydroxid, monohydrát →betaínu, hepatoprotektívum. 

betačastice – elektrón al. pozitrón emitovaný z jadra atómu počas rádioaktívneho rozpadu atómu. 

Betačastice prenikajú vo vzduchu do hĺbky 10 m, v mäkkých tkanivách do 1 mm. 

betadexametazón – glukokortikoid; →betametazón. 

Betadid
®
 (Hoechst) – analgetikum; →bucetín. 

Betadine
®
  aerosol spray (Napp, V. Británia) – Polyvidonum cum jodo (complex.) 5 g v 100 ml rozt. 

Antiseptikum, dezinficiens; →polyvidón. Pouţíva sa na príprava operačného poľa, pred inj. a 

punkciami, na ošetrenie popálenín (vrátane 3 stupňa), dekubitov, vredov predkole-nia. 

Kontraindikáciou je precitlivenosť na jód. K neţiaducim účinkom patrí lokálna dráţdivosť a 

precitlivenosť, po aplikácii na veľké plochy príp. celkové účinky – metabolická acidóza, 
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hypernatriémia, poruchy obličiek. Sprej sa nanáša v kaţdom uhle, tvorí jemný film, kt. nevyţaduje 

obväz. 

Betadine
®
 gel vag. (Mundipharma) – Polyvidonum cum jodo 10 g v 100 g gélu. Podáva sa pri kolpitíde 

kandidového, trichomonádového i nešpecifického pôvodu. Zavádza plný aplikátor do pošvy denne 

na noc počas 1 – 2 cyklov, vrátane menštruácie; →polyvidón. 

Betadine
®
 sol. (Mundipharma) – Polyvidonum cum jodo 10 g v 100 ml rozt. Antiseptikum, dezinficiens. 

Pouţíva sa na prípravu operačného poľa vrátane ústnej dutiny a vagíny; na lokál-nu dezinfekciu rán, 

abrázií, lacerácií, popálenín 2. a 3. stupňa; ma pooperačné ošetrenie sutúr, incízií ap. na ošetrenie 

baktériových a mykotických koţných a sliznicových infekcií, dekubi-tov, vredov ap. Potrebná plocha 

sa potiera, príp. prikladá sa na ňu gáza ako obklad; →polyvidón. 

Betadine
®
 sol ad irrigat (Mundipharma) – Polyvidonum cum jodo (complex.) 10 g v 100 ml rozt. 

Gynekologikum, antiseptikum, dezinficiens. Pouţíva sa pri kolpitíde kandidového, tri-

chomonádového i nešpecifického pôvodu. Podáva sa denne, najlepšie ráno, počas 1 – 2 cyk-lov 

vrátane menštruácie sa vykoná výplach pošvy v polohe na znaku veľkou striekačkou z plastu s 

nasadeným gumových katétrom dobre zavedeným do pošvy tak, aby rozt. mohol voľne vtekať i 

vytekať. Počas výplachu treba niekoľkokrát zamedziť odtoku tekutiny, aby nastala distenzia pošvy. 

Rozt. sa pripraví zriedením 2 polievkových lyţíc prípravku v 0,5 l teplej vody; →polyvidón.  

Betadine
®
 sol chirurg (Mundipharma) – Polyvidonum cum jodo (complex.) 7,5 g v 100 ml rozt. 

Antiseptikum, dezinficiens. Pouţíva sa n predoperačné a pooperačné umývanie chir. personálu, 

predpoperačnú prípravu pacientov a ako dezinfekčný prostriedok v zdrav. zariadeniach. Pri  

príprave chir. personálu: po opláchnutí rúk a predlaktí vodou rozotrieť asi 5 ml B. (1 lyţičku) dlaňami 

na ruky a predlaktia a vtierať asi 5 min, príp. pomocou kefky. Pridať malé mnoţstvo vody a vyvinúť 

bohaté mydliny, potom spláchnuť dôkladne vodou. Ďalších 5 ml B. vtierať obdobným spôsobom. 

Predoperačná príprava pacientov: po oholení koţe opláchnuť operačné pole vodou a aplikovať B. v 

dávke 1 ml na 140 – 200 cm
2
. Treba dosiahnuť penu a po 5 min dôkladne roztierať. Umyť pomocou 

sterilnej gázy vodou. Potom opäť potrieť B. a nechať zaschnúť. Modré sfarbenie bielizne sa ľahko 

zmyje vodou a mydlom; →polyvidón. 

Betadine
®
 supp. vag. (Alkaliod) – Polyvidonum cum jodo 200 g v 1 čapíku; →polyvidónjodid. Podáva 

sa pri kolpitíde kandidového, trichomonádového i nešpecifického pôvodu. Zavádza sa denne na noc 

počas 1 – 2 cyklov vrátane menštruácie.  

Betadine
®
 ung (Mundipharma, Alkaloid) – Polyvidonum cum jodo 10 g v 100 g masti; dermatologikum, 

antiseptikum, dezinficiens. Pouţíva sa v prevencii a th. povrchových infekcií pri popáleninách a 

povrchových poranení. Ošetrovanie predkolenových vredov, beţ-ných koţných infekcií ap. 

Dezinfekcia koţe pri katetrizácii, ošetrení pupka ap. Primerané mnoţstvo masti sa aplikuje na 

postihnuté miesto raz/d, pri popáleninách 3-krát/d. Podľa potreby priloţiť obväz; →polyvidón. 

Betadran
®
 (Logeais) – antagonista b-adrenergických receptorov; →bupranolol. 

Betadrenol
®
 (Pharma Schweiz) – antagonista b-adrenergických receptorov; →bupranolol. 

betaendorfíny →endorfíny. 

betafáza – farm. perióda nasledujúca bezprostredne po alfafáze (redistribúcii liečiva). V b. 

koncentrácia liečiva v krvi klesá oveľa pomalšie neţ je metabolizované a vylučované z tela.  

Betafedrina
®
 – stimulans CNS, anorektikum; →dextramfetamínsulfát. 

Betafluorene
®
 (Lepetit) – glukokortikoid; 21-acetát →betametazónu. 

Betagan
®
 (Allergan) – neselektívny antagonista b-adrenergických receptorov, antiglaukoma-tikum; 

→levobunolol. 
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betaglobulíny →bielkoviny. 

Betagon
®
 (Schering) – antagonista b-adrenergických receptorov, antihypertenzívum, antianginózum; 

→mepindolol. 

 beta–HCG →HCG. 

betahemolýza  →hemolýza -hemolyzínom. 

betahistín – N-metyl-2-pyridínetánamín, C8H12N2, Mr 136,19; syntetický perorálne účinný analóg 

histamínu, vazodilatans. Vyvoláva relaxáciu arteriol. Podáva sa pri Menièrovej chorobe, 

Menièrovom sy. a príbuzných ochoreniach spojených so závratmi, tinitom, poruchami sluchu, 

nauzeou a vracaním. Opatrnosť je ţiaduca u astmatikov, pacientov s feochromocytómom a 

vredovou chorobou; neodporúča sa podávať v gravidite. Mierne poruchy GIT 

ustupujú po zníţení dávky, koţné exantémy sú zriedkavé. Podáva sa 3-krát/d 

8 mg pe os. Účinok th. sa dostaví po niekoľkých d, príp.týţd. aţ mes. 
 
Betahistidín 

 

Prípravky – dihydrochlorid C8H14Cl2N2 – Betaserc
®
, Serc

®
, Vasomotal

®
; maleát C12H18N2O4 – 

Suzutolon
®
; mesylát C9H16N2O4S – Medan

®
, Menitazine

®
, Merislon

®
, Remark

®
, Ribrain

®
, Tenyl

®
; 

dimesylát C10H20N2O6S2 – Aequamen
®
, Meloplast

®
. 

Betahistini dihydrochloridum →betahistín. 

betahydroxybutyrát – 3-hydroxybutyrát. 

betahypofamín – syn. →vazopresín. 

Beta-Chlor
®
 (Mead-Johnson) – sedatívum, hypnotikum; →chloralbetaín. 

betaín – syn. lycín, oxyneurín, vnútorná soľ trimetylglycínu, vnútorná soľ 1-karboxy-N,N,N-

trimetánamínium hydroxidu. Obsahuje kvartérny dusík s úplnou metyláciou. Látka v prírode značne 

rozšírená; nachádza sa napr. v cukrovej repe (Beta vulgaris). Pouţíva sa ako hepato-protektívum 

(monohydrát, zmes s glykocyamínom – Betacyamine
®
, Betasyamine

®
; aspartát sodný C9H17N2NaO6 

– Somatyl
®
). 

              +  

   (CH3)3NCH2COO
–
    Betaín 

Beta-Intensain
®
 (Cassella-Riedel) – antagonista -adrenergických receptorov, antianginózum, 

antiarytmikum; hydrochlorid →nifenalolu. 

betainterferón →interferón. 

Betaisodona
®
 (Mundipharma) – miestna antibaktériová látka; →povidonjód. 

betakaín – syn. benzamín; lokálne anestetikum; →-eukaín. 

betakarotén – Betacarotenum (zloţka preparátu Difrarel
®
 100 dr., Linola-Fett-Oelbad

®
 oil, Maxamaid 

XP
®
 plv.); →vitamín A. 

betakyaníny – ţlté betaxantíny, rastlinné pigmenty zo skupiny betalaínov s absorpčným maximom pri 

534 – 552 nm. Sú to deriváty →betanidínu a izobetanidínu a navzájom sa líšia svojou glykáciou. 

Patria sem →betanín a amarantín.  

betalaíny – rastlinné pigmenty obsahujúce dusík, nachádzajú sa skoro výlučne v druhoch 

Centrospermae. Nevyskytujú sa spolu s antokyanínmi, preto sú uţitočné z taxonomického hľadiska. 

Ich skelet tvorí kys. betalamínová, na kt. sú nadviazané rôzne iminokyseliny, aminokyseliny al. 
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amíny. Najdôleţitejším b. je betanín, indikaxantín a muskaaurín. Červené pigmenty tohto druhu sa 

nazývajú →betakyaníny. 

betalaktám – heterocyklická zlúč., dusíkatý analóg laktónu vznikajúci z - (4-) a -(5-) aminokyselín; je 

zloţkou →betalaktámových antibiotík (napr. penicilínov). 

betalaktámové antibiotiká →antibiotiká. 

betalaktamázy – penicilinázy, EC 3.5.2.6, enzýmy štiepiace -laktámový kruh →penicilínu. 

Betalin 12
®
 (Lilly) – hemopoetický vitamín; → 2. 

Betalin S
®
 – vitamín B1; →tiamínhydrochlorid. 

Betaling
®
 – blokátor adrenergických neurónov; →betanidín. 

betalipoproteíny →lipoproteíny. 

Betaloc
®
 inj (Astra) – Metoprololi tartras 1 mg v 1 ml rozt.; antagonista 1-adrenergických receptorov 

bez vnútornej sympatikomimetickej aktivity; antiarytmikum, antihypertenzívum, antianginózum; 

→metoprolol. 

Betaloc
®
 tbl (Astra, Egis) – Metoprololi tartras 100 mg v 1 tbl.; antagonista 1-adrenergických 

receptorov bez vnútornej sympatikomimetickej aktivity; antiarytmikum, antihypertenzívum, 

antianginózum; →metoprolol. 

Betaloc Comp
®
 tbl (Astra) – Metoprololi tartras 100 mg + Hydrochlorothiazidum 12,5 mg v 1 tbl.; 

antagonista 1-adrenergických receptorov bez vnútornej sympatikomimetickej aktivity; 

antiarytmikum, antihypertenzívum, antianginózum; →hydrochlorotiazid; →metoprolol. 

Indikácie – stredná aţ ťaţká hypertenzia vyţadujúca kombinovanú th. betalytík s diuretikami. 

Kontraindikácie – AV blok II. a III. stupňa, sínusová bradykardia, srdcová insuficiencia, kardiogénny 

šok, renálna insuficiencia, anúria, precitlivenosť na sulfónamidy, hypokaliémia. 

Nežiaduce účinky – bolesti hlavy, tráviace poruchy, malátnosť, zhoršenie dýchavice, studené 

končatiny, Raynaudov sy., hyperurikémia, hypokaliémia. 

Dávkovanie – 2-krát/d 1 – 2 tbl. 

Betaloc Durules
®
 tbl obd (Astra) – Metoprololi tartras 200 mg v 1 tbl. s protrahovaným účinkom; 

1-adrenergických receptorov bez vnútornej sympatikomimetickej aktivity; 

antiarytmikum, antihypertenzívum, antianginózum; →metoprolol. 

Betalone
®
 (Lepetit) – glukokortikoid; →meprednizón. 

betametazón →Betametasonum.  

Betamethasonum – skr. Betamethason, betametazón, syn. bunenizolón, ČsL 4,9-fluór-11,17,21-

trihydroxy-16-metyl-1,4-progesterón, 9-fluór-11,17,21-trihydroxy-16-metyl-1,4-progesterón-1,4-

dién-3,20-dión, C22H29FO5, Mr 392,45; glukokortikoid. Od dexametazónu sa 

líši len konfiguráciou na C16. Je to biely aţ slabo naţltlý kryštalický prášok, 

bez zápachu, prakticky nerozp. vo vode, dobre rozp. v 95 % liehu a veľmi 

ťaţko rozp. v chloroforme. Glukokortikoid. 
 
Betametazón 

 

  Dôkaz 
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a) Špecifická otáčavosť [20
D
] = +114° aţ +122°; meria sa rozt. v dioxáne (5,0 mg/ml), pripravený z 

vysušenej látky. 

b) Chromatografia 

c) 2,0 ml rozt. skúšanej látky v 95 % liehu 

d) Infračervené spektrum tablety pripravenej z bromidu draselného a vysušenej látky sa zhoduje so 

spektrom overeného rozt. z bromidu draselného a vysušenej látky za rovnakých podmienok. Ak 

spektrá nie sú totoţné, rozpustia sa obidve látky v chloroforme, odparia, vysušia a skúška sa 

opakuje; výsledok tejto skúšky je rozhodujúci. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez 

lekárskeho predpisu.  

Syntetický glukokortikoid, kt. sa pouţíva najmä ako antiflogistikum, na rozdiel od genuín-nych 

glukokortikoidov, ako je hydrokortizón, kt. sa pouţívajú na substitúciu deficitu pri 

hypoglukokorticizme, vyvolávajú však aj retenciu soli. Sodná soľ fosforečnanu je rozpustný ester, kt. 

pôsobí rýchlo, kým acetát je len málo rozp. vo vode a má dlhodobý účinok. 

Indikácie – b. sa podáva systémovo al. lokálne. I. m. aplikácia: 1. endokrinné poruchy – prim. al. 

sek. insuficiencia kôry nadobličiek (th. voľby je hydrokortizón al. kortizón; syntetické prípravky sa 

pouţívajú v kombinácii s mineralokortikoidmi, najmä u detí). Podávanie b. pacientom s 

insuficienciou kôry nadobličiek pred operáciou, pri ťaţších úrazoch a chorobách je pochybné, 

osvedčuje sa však podávanie b. pri refraktérnom šoku. Ďalšou indikáciou je kongenitálna 

hyperplázia nadobličiek, nehnisavá tyroiditída a hyperkalciémia pri karcinóme. 2. Kolagenózy – 

počas exacerbácie al. ako udrţovacia th. vo vybraných prípadoch lupus erythematosus systemicus. 

3. Kožné choroby – pemfugus, ťaţká erythema multiforme (Stevensov-Johnsonov sy.), exfoliatívna 

dermatitída, dermatitis herpetiformis bullosa, ťaţká seboroická dermatitída, ťaţká psoriáza, mycosis 

fungoides. 4. Alergické stavy – ťaţké formy bronchiálnej astmy, kontaktnej dermatitídy, sérovej 

choroby, sennej nádchy, liekovej alergie, alergického edému laryngu ap. 5. Očné choroby – ťaţké 

alergické a zápalové ochorenia, ako je herpes zoster ophthalmicus, iritída, iridocyklitída, 

chorioretinitída, difúzna zadná uveitída a chorioiditída, optická neuritída, sympatiková oftalmia, zápal 

predného segmentu, alergická konjunktivitída, alergický vred okraja rohovky, keratitída. 6. 

Ochorenia GIT – ťaţká colitis ulcerosa, regionálna enteritída. 7. Respiračné ochorenia – 

symptomatická sarkoidóza, berylióza, fulminantná al. diseminovaná tbc pľúc (pri súčasnej th. 

antituberkulotikami), Loefflerov sy., aspiračná pnemónia. 8. Hematologické ochorenia – získané 

(autoimunitné) hemolytické anémie, sek. trombocytopénia dospelých, erytroblastopénia, 

kongenitálna erytroidná hypoplastická anémia. 9. Nádorové chorobya – paliatívna th. leukémií a 

lymfómov dospelých, akút. leukémia detí. 10. Edémové stavy – na vyvolanie diurézy al. remisie 

proteinúrie pri nefrotickom sy. bez urémie, idiopatických edémoch al. lupus erythematosus 

systemicus. 11. Rôzne – tbc meningitída so subarachnoidálnou blokádou (s antituberkuloti-kami), 

trichinelóza s postihnutím nervového systému al. myokardu. 

Intraartikulárna aplikácia – krátkodobá th. synovitídy pri osteoartróze, reumatoidná artritída, akút. a 

subakút. burzitída, akút. dnová artritída, epikondylitída, akút. nešpecifická tenosynovitída, poúrazové 

osteoartritídy. 

Miestne podanie do lézií – keloidy, miestna hypertrofia, infiltrované zapálené lézie lichen planus, 

psoriatické pláty, granuloma annulare, lichen simplex chronicus (neurodermatitis), lupus 

erythematosus discoides, necrobiosis lipoidica diabeticorum, alopecia areata. 

Lokálna aplikácia vo forme masti, krému, locia – vyuţíva antiflogistický, antipruriginózny a 

vazokonstrikčný účinok b. Podáva sa pri neinfekčných, akút., subakút. a chron. 

dermoepidermitídach, najmä postihujúcich seboroické a ochlpené oblasti, kontaktnom, 
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dyshidrotickom, numulárnom a atopickom, fotoalergickom a fototoxickom ekzéme, dermatitis solaris, 

prurite a prurigu, alergickej a kontaktnej dermatitíde, dermatitis exfoliativa, seborrhoica, solaris; 

neurodermitis, intertrigu, pruritus ani et vulvae, ekzematizácii pri senilnom prurite; psoriáza, lichen 

ruber, lupus erythematodes chronicus discoides. Th. účinok b. je úmerný jeho vazokonstrikčnému 

účinku. Rozsah perkutánnej aresorpcie určujú faktory vehikula, integrita koţnej bariéry a pouţitie 

okluzívneho obväzu. B. sa resorbuje normálnou koţou, zápalové a i. chorobné zmeny však zvyšujú 

jeho resorpciu. Po resorpcii do systémové-ho obehu sa metabolizuje najmä v pečeni a vylučuje 

obličkami, príp. do ţlče. Pri koţných afekciách treba th. b. kombinovať s príslušnými antibiotikami, 

príp. antimykotikami. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky preparátu, koţná tbc, syfilitické koţné prejavy, vírusové a 

mykotické dermatózy, systémová mykóza; aplikácia na očnú spojovku. Relat. – gravidita a laktácia.   

Nežiaduce účinky – pálenie, svrbenie, iritácia, suchosť koţe, hypertrichóza, akneiformné erupcie, 

hypopigmentácia al. hyperpigmentácia, periorálna dermatitída, pyodermie, macerácia a atrofia koţe, 

striae a miliá, najmä v oklúzii moţnosť systémového účinku kortikoidu. So systémovou resorpciou 

treba rátať pri dlhodobej aplikácii na väčšiu plochu, pri aplikácii okluzívneho obväzu na sliznicu 

(Cushingov sy., hyperglykémia, glykozúria). Preto treba sledovať inhibíciu osi hypotalamus–kôra 

nadobličky stanovovaním voľného kortizolu a odpovede na ACTH). Po prerušení th. nastáva 

obyčajne rýchla úprava.  

Dávkovanie – krém, masť a locio sa nanáša v tenkej vrstve len na postihnutú koţu 1 – 3-krát/d. Po 

zlepšení moţno interval medzi aplikáciami predĺţiť na 48 i viac h. Ošetrené chorobné plochy sa 

obvykle nenadväzujú. Pri chron. lokalizovaných afekciách je vhodné pouţiť okluzívny obväz. 

Obvyklá dávka suspenzie je 0,5 – 0,9 mg/d. Parenterálna dávka je 1/3 – 1/2 perorálnej dávky 

podávanej kaţdých 12 h. Lokálne sa b. môţe kombinovať s 1 – 2 % lidokaínhydrochloridom al. 

podobným anestetikom. Th. dávka jednotlivá p. os 0,0005 – 0,0015 g, denná p. o. 0,0005 – 0,005 g. 

Prípravky – Beta-Corlan
®
, Becort

®
, Betasolon

®
, Betnelan

®
, Betnesol tablets

®
, Celestan

®
, 

Celestene
®
, Celestone Soluspan

®
, Darmabte

®
, Diprolene

®
, Visubeta

®
; 21-acetát C24H31FO6 – 

Betafluorene
®
; 17-benzoát C29H33FO6 – Bebate

®
, Bebe

®
, Benisone

®
, Euvaderm

®
, Flurobate

®
, 

Pabetan
®
, Uticort

®
; 17,21-dipropionát C28H37FO7 – Alphatrex

®
, Diproderon

®
, Diprophos

®
, Diprosix

®
, 

Diprosine
®
, Maxivate

®
, Rinderon-DP

®
; 17-valerát C27H37FO6 – Bedermin

®
, Betnesol-V

®
, Betneval

®
, 

Betnovate
®
, Bextasol

®
, Celestan-V

®
, Celestoderm-V

®
, Dermosol

®
, Dermovaleas

®
, Ecoval 70

®
, 

Hormezan
®
, Tokuderm

®
, Valisone

®
; 17,21-divalerát C32H45FO7 – Betadival

®
; dvojsodná soľ 21-

fosfátu C22H28FNa2O8P– Bentelan
®
, Betnesol Injectable

®
, Durabetason

®
, Vista-Methasone

®
). 

betametyldigoxín →metyldigoxín. 

betamimetiká – sympatikomimetiká, agonisti →-adrenergických receptorov. 

betamínusový rozpad →betažiarenie. 

Betamox
®
 (Norbrook) – polosyntetické antibiotikum podobné penicilínu; →amoxicilín. 

betanaftol →naftol. 

Betanase
®
 tbl. (Cadila) – Glibenclamidum 5 mg v 1 tbl.; antidiabetikum, derivát sulfonylmočoviny; 

→glibenklamid.  

betanecholchlorid – bethanecholchloridum; 1-[(aminokarbonyl)oxy]-N,N,N-trimetyl-1-propanamínium-

chlorid, uretán -metylcholínu, C7H17ClN2O2, Mr 196,68; 

cholínergikum, pouţíva sa pri retencii moču al. stolice a 

neurogénnej atónii močového mechúra. 
 
Betanecholchlorid 
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Beta-Neg
®
 (Ellem) – antagonista -adrenergických receptorov, antihypertenzívum, antian-ginózum, 

antiarytmikum; →propranolol. 

betanidín – bethanidinum; N,N
,
-dimetyl-N

,,
-(fenylmetyl)gvanidín, benzyldimetylguanidín, C10H15N3, Mr 

177,24; blokátor adrenergických neurónov, antihypertenzívum (sulfát – benzaidín – 

Bendogen
®
, Benzoxine

®
, Betaling

®
, Betanidol

®
, Estabal

®
, Hypersin

®
, Tenathan

®
). 

 
Betanidín 

 

Betanidol
®
 (Tanabe Seiyaku) – blokátor adrenergických neurónov; →betanidín. 

betanín – červený pigment zo skupiny betalaínov, kt. sa nachádza v bukvách repy obyčajnej (Beta 

vulgaris). Jeho aglykónom je →betanidín. Je amfoiónom; pod pH 2 

je katiónom fialovej, v inflexnom bode pri pH 4 červenej farby. 

 

 

Betanín 

 

Betanol
®
 (Dulcis) – antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum, antiglaukomatózum; 

→metipranolol. 

betaoxidácia – najvýznamnejší katabolický proces, pri kt. sa reťazec vyššej karboxylovej kys. (VKK) v 

mitochondriách štiepi na dvojuhlíkaté zvyšky kys. octovej, nadviazané na koenzým A; Lynenov 

→cyklus.  

Podmienkou vznik a odštiepenia acetyl-CoA z reťazca VKK je cyklus chem. reakcií, kt. vedú k 

oxidácii -uhlíka príslušnej VKK. Jeden cyklus zahrňuje proces dehydrogenácie, hydratácie, ďalšej 

dehydrogenácie a tioklastického štiepenia oxidovaného reťazca. Viacnásobným opakovaním cyklu 

sa postupne celá molekula VKK premení na acetyl-CoA; metabolizmus →lipidov. 

Vstup VKK do b. vyţaduje jej aktiváciu nadviazaním na koenzým A, na kt. sa podieľajú tri enzýmy, 

líšiace sa špecifickosťou vzhľadom na dĺţku reťazca VKK: 1. acetyl-CoA-syntáza (aktivuje kys. 

octovú, propiónovú a akrylovú); 2. oktanoyl-CoA-syntáza (aktivuje karboxylové kys. s dĺţkou reťazca 

C4–C12); 3. dodekanoyl-CoA-syntáza (aktivuje karboxylové kys. s reťazcom dlhým C10–C18). 

 
                       Mg

2+
, K

+
 

R–COOH + HS–CoA + ATP ––––––→ R–CO–S–CoA + AMP + PPi 

 

Acyl-Co-A sa syntetizuje aj transferovou reakciou, kt. sa uplatňuje pri karboxylových kys. s krátkym 

reťazcom, prebieha najmä v extrahepatálnych tkanivách utilizujúcich kys. acetoctovú. Katalyzuje ju 

CoA-transferáza: 

R–COOH + sukcinyl-CoA –––→ kys. jantárová + R-CO-SCoA 

VKK sa aktivujú za spotreby ATP na vonkajšej membráne mitochondrií a v endoplazmatickom 

retikule, pričom vzniká enzým–acyladenylátový medziprodukt: 

 

AMP, kt. vzniká štiepením ATP, sa po prechode cez vonkajšiu 

membránu mitochondrií v me-dzimembránovom priestore mení 

účinkom adenylátkinázy na ADP. V mitochondriách existuje aj 
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ďalší typ aktivácie VKK. Acyl-CoA tu vzniká namiesto ATP za účasti GTP. Tento systém sa vyuţíva 

na aktiváciu VKK syntetizovaných v mitochondriách. 

Transport acyl-CoA do mitochondrií – enzýmy -oxidácie sú lokalizované v mitochondriách, kým 

aktivované VKK v cytosole. Preto je potrebný prenos VKK z cytosolu do vnútra mitochondrií. Acyl-

CoA môţe síce prechádzať cez vonkajšiu, nie však vnútornú membránu mitochondrií. VKK sa do 

mitochondrií dostávajú prostredníctvom karnitínu a 2 enzýmov: 1. Karnitín-acyl-transferáza: jej typ I 

lokalizovaný na vonkajšej strane vnútornej membrány katalyzuje prenos a reverzibilnú väzbu acylu z 

acyl-CoA na karnitín za vzniku acykarnitínu; typ II v matrixe mitochondrií umoţňuje uvoľnenie acylu 

z acylkarnitínu za vzniku acyl-CoA a voľného karnitínu. 2. Karnitín-acylkarnitín translokáza 

katalyzuje izomolovú výmenu acylkarnitínu vznikajúceho na vonkajšej strane membrány 

mitochondrií za karnitín vznikajúci v matrixe po uvoľnení z väzby na VKK účinkom karnitín-

acyltransferázy II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcie cyklu betaoxidácie 

1. Oxidácia (dehydrogenácia) na - a -uhlíku acylkoenzýmu A enzýmom acyl-CoA dehydrogenáza 

(ako prostetická skupina slúţi FAD). V závislosti od dĺţky uhlíkového reťazca sa tu uplatňujú 4 acyl-

CoA dehydrogenázy. Produktom reakcie je trans-
2
-enoyl-CoA. 

2. Stereošpecifická hydratácia katalyzovaná enoyl-CoA-hydratázou (krotonázou). Produktom 

reakcie je L-hydroxyacyl-CoA. 

3. Dehydrogenácia katalyzovaná NAD-L-3-hydroxyacyl-CoA-dehydrogenázou (špecifickou pre L-

izomér). Produktom reakcie je -ketoacyl-CoA. 

4. Tioklastické štiepenie reťazca -ketoacyl-CoA medzi C3 a C4 za vstupu koenzýmu A do reakcie. 

Reakciu katalyzuje acetyl-CoA-acetyltransferáza (-ketotioláza) a jej produktom je acetyl-CoA a 

acyl-CoA kratší o 2 C ako acyl-CoA vstupujúci do oxidačného cyklu. Posledné tri enzýmy katalyzujú 

premenu acylov bez ohľadu na dĺţku ich reťazca. 
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V kaţdom cykle b. vzniká 1 mol FADH2 a NADH2, 1 mol acetyl-CoA a acyl-CoA kratšieho o 2 C. 

Opakovaním cyklu reakcií sa odbúrava reťazec VKK na acetyl-CoA. 

Pri odbúravaní VKK s nepárnym počtom uhlíkov vzniká ako posledný štep propionyl-CoA, kt. sa 

nemôţe katalyzovať v Krebsovom cykle. Účinkom propionyl-CoA karboxylázy obsahu-júcej biotín, 

sa mení propionyl-CoA na metylmalonyl-CoA, a ten účinkom metylmalonyl-Co-mutázy (s vitamínom 

B12 ako koenzýmom) na svoj izomér sukcinyl-CoAS, kt. môţe byť ďalej odbúravaný v Krebsovom 

cykle.  

Energetická bilancia betaoxidácie – na úplnú degradáciu aktivovanej VKK (napr. kys. palmitovej) 

treba 7 kompletných cyklov. Sumárne sa to dá vyjadriť rovnicou: 

 
palmityl-CoA + 7 FAD + 7 NAD + 7 HS-CoA + 7 H2O → 8 acetyl-CoA + 7 FADH2 + 7 NADH2. 

Oxidácia NADH2 v dýchacom reťazci utvára podmienky na syntézu 3 mólov ATP a oxidácia FADH2 

pre 2 móly ATP, pričom pri rozštiepení kys. palmitovej vzniká 35 mólov ATP. Kaţdý mól acetyl-CoA 

umoţní oxidáciou v Krebsovom cykle vznik 12 mólov ATP. Úplnou oxidáciou molekuly kys. 

palmitovej sa tak utvorí 131 mólov ATP (po odčítaní 2 ATP spotrebovaných na aktiváciu kys. 

palmitovej, ide o čistý zisk 129 ATP). Pri hydrolýze 1 mól ATP sa uvoľní 30,5 kJ, mnoţstvo energie 

uloţené do ATP pri oxidácii 1 mól kys. palmitovej je teda 3939 kJ (129 × 30,5 kJ). Za štandardných 

podmienok sa však pri úplnej oxidácii 1 mól kys. palmitovej uvoľní len 9805 kJ (účinnosť 

betaoxidácie je asi 40 %). 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––-––– 

8 acetyl-CoA  8 × 12 ATP = 96 ATP 

7 FADH2 7 × 2 ATP  = 14 ATP 

 7 NADH2  7 × 3 ATP  = 21 ATP 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Spolu      131 ATP 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Aktivácia     –2 ATP 
Čistý zisk     129 ATP  

     

Betapace
®
 (Bristol-Myers) – antagonista -adrenergických receptorov, antianginózum, antiarytmikum, 

antihypertenzívum; →sotalol. 

Betapar
®
 (Parke, Davis) – glukokortikoid; →meprednizón. 

Betapen VK
®
 (Bristol) →penicilín G benetamín. 

d-Betap
®
 – stiNS, anorektikum; →dextroamfetamínsulfát. 

Betapindol
®
 (Helvepharm) – antagonista -adrenergických receptorov, antihypertenzívum, 

antianginózum, antiarytmikum, antiglaukomatózum; →pindolol. 

betaplusový rozpad →betažiarenie. 

Betapred
®
 (Schering) – glukokortikoid; →meprednizón. 

Betapressin
®
 tbl. obd. (Hoechst) – antagonista -adrenergických receptorov, antihypertenzívum, 

antianginózum, antiarytmikum; →penbutolol. 

betaprodín – narkotické analgetikum; →alfaprodín. 

Betaprone
®
 (OJ & F) – dezinficiens; →-propiolaktón 

betapyridylkarbinol – vazodilatans, syn. →nikotinylalkohol. 

betareceptory – typ →adrenergických receptorov, kt. odpovedá na adrenalín. 
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Betarin
®
 (Beta) – hemopoetický vitamín; →kobamamid. 

Betaserc
®
 tbl. (Solvay Duphar B. V.) – Betahistini dihydrochloridum 8 mg v 1 tbl. Vazodilatans; 

dihydrochlorid →betahistínu.  

Betaseron
®
 (Triton Biosci.) →interferón. 

betasympatikolytiká – syn. adrenomimetiká; →adrenergické receptory. 

betasympatikomimetiká – syn. adrenolytiká; →adrenergické receptory. 

Beta-Tablinen
®
 – antagonista -adrenergických receptorov, antihypertenzívum, antianginózum, 

antiarytmikum; →propranolol. 

betatalasémia →talasémia. 

Beta-Timelets
®
 – antagonista -adrenergických receptorov, antihypertenzívum, antianginózum, 

antiarytmikum; →propranolol.  

betatromboglobulín – BTG, zásaditý proteín -granúl →trombocytov, podobný trombocytovému 

faktoru 4, ale so slabšou afinitou k heparínu. Je to tetramér. Odbúrava sa v obličkách. Dá sa 

stanovovať rádioimunoanalýzou al. enzýmoimunologicky.  

betatrón  – syn. cyklický →urýchľovač častíc, zariadenie dodávajúce elektr. nabitým časticiam veľkú 

kinetickú energiu; elektr. nabité častice (ióny) sú urýchľované pôsobením elektr. poľa. Urýchľovač 

nabitých častíc umoţňuje výrobu všetkých druhov jadrových striel potrebných na uskutočnenie 

jadrových reakcií. Nemôţu priamo poskytovať neutróny, moţno ich však získať vhodnými jadrovými 

reakciami elektr. nabitých častíc. Urýchľovače moţno rozdeliť na urýchľovače s priamou dráhou 

častíc (urýchľovacie rúrky so zdrojmi napätia, viacstupňové vysokofrekvenčné urýchľovače, lineárne 

urýchľovače s vlnovodmi) a s kruho-vou al. špirálovou dráhou častíc (b., →cyklotrón, elektrónový a 

protónový synchrotrón). Urýchľovač sa skladá z elektrónového al. iónového zdroja, väčšieho počtu 

urýchľovacích elektród a zo zbernej elektródy (terčíka), na kt. moţno pozorovať jadrovú reakciu.  

Činnosť b. sa zakladá na princípe elektr. →transformátora. Analógiu sekundáru tvorí prstencová 

urýchľovacia trubica s vysokým vákuom, kt. sa nachádza v magnetickom poli utvorenom striedavým 

prúdom. Sek. prúd v nej tvoria elektróny, kt. magnetické pole udrţuje pôsobením tzv. Lorenzových 

síl na kruhovej dráhe. Elektróny sú urýchľované indukčným účinkom premenného magnetického 

poľa. Následkom toku premenného magnetického poľa vzniká v urýchľovacej trubici vírivé elektr. 

pole (→indukcia), kt. urýchli elektróny aţ na energie 10
2
, pri opakovaných obehoch elektrónov max. 

45 MeV. Po zastavení urýchľovania sa môţu elektróny zmenou magnetického poľa vychýliť navonok 

(a vyuţiť priamo ako elekt-rónové ţiarenie), al. dovnútra na antikatódu (terčík) a na nej utvárajú prúd 

fotónov (tzv. ultra-tvrdé rtg. ţiarenie). Magnetické pole sa vhodne tvarovanými pólovými nástavcami 

upravuje tak, ţe elektróny, kt. sú v urýchľovacej trubici na kruhovej dráhe, sa počas urýchľovania 

z dráhy nevychýlia. Tento proces urýchľovania a vyţarovania sa uskutočňuje v súlade s frek-

venciou sieťového prúdu 50-krát/s. Jednotlivé druhy ţiarenia sa vyuţívajú v aktinoterapii, a to v 

závislosti od ich schopnosti prenikať tkanivami: elektrónové ţiarenie na th. povrchnejšie uloţených, 

kým ultratvrdé ţiarenie na th. hlbšie uloţených nádorov. Z technických dôvodov sa v medicíne 

kruhové urýchľovače čoraz viac nahradzujú lineárnymi urýchľovačmi. 

betavlny – jeden zo 4 typov vĺn na →EEG charakterizovaný nízkou voltáţou a frekvenciou >13 Hz. Sú 

prejavom bdelého stavu. Registrujú sa z frontálnej a centrálnej oblasti mozgu u pacientov v bdelom 

stave s otvorenými očami. 

Betaxin
®
 – vitamín B1, kofaktor enzýmov; →tiamínhydrochlorid. 

betaxolol – 1-[4-[2-cyklopropylmetoxy)etyl]fenoxy-3-[(1-metyletyl)amino]-2-propanol, C18H29NO3, Mr 

307,44, kardioselektívny antagonista 1-adrenergických receptorov, antihypertenzívum, 
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antiglaukomatózum. Pouţíva sa vo forme hydrochloridu C18H30ClNO3. Po perorálnom podaní zniţuje 

minútový srdcový vývrh, u kardiakov inhibuje stimulovaný sympatikový systém potrebný na udrţanie 

adekvátnej funkcie srdca. Instilovaný do oka zniţuje zvýšený i normálny vnútroočný tlak, a to 

zníţením tvorby vnútroočnej tekutiny. Nástup účinku sa dostavuje do 30 min, maximum v 2. h a 

trvanie 12 h. Má minimálne účinky na kardiopulmonálny systém. Na rozdiel od timololu nezniţuje 

pľúcne funkcie. 
 

  

Betaxolol 
 

Indikácie – zvýšený vnútroočný tlak pri chron. glaukóme s otvoreným uhlom al. očnej hypertenzie. 

Spoločne s parasympatikomimetikami pri glaukóme s uzavretým uhlom. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky prípravku, dekompenzovaná srdcová insuficiencia, A-V 

blok 2. a 3. stupňa, bradykardia. Súčasné nosenie mäkkých kontaktných šošoviek. Opatrnosť je 

ţiaduca u diabetikov, pri tyreotoxikóze a obštrukčnej bronchopeumopatii. 

Nežiaduce účinky – krátkodobá nevoľnosť, niekedy slzenie. Zriedka zníţenie citlivosti rohovky, 

erytém, svrbenie a bodkovité sfarbenie rohovky, keratitída, anizokória, fotofóbia. Veľmi zriedkavé sú 

celkové reakcie (nespavosť, depresie). 

Prípravky – Betoptic
®
, Betoptima

®
, Kerlone

®
.    

betazín – -dijódtyrozín, kys. -amino-4-hydroxy-3,5-dijódbenzénpropánová, C9H9I2NO3, Mr 433,92; 

zdroj jódu. 

Betazín 

betazol – syn. ametazol, gastramín, 1H-pyrazol-3-etánamín, C5H9N3, Mr 111,15; stimulans ţalúdkovej 

sekrécie (dihydrochlorid C5H11Cl2N3 – Histimin
®
, Histalog

®
). 

 Betazol 

betažiarenie – korpuskulárne ţiarenie, kt. je emitované pri betarozpade rádionuklidov; prúd elektrónov 

vyletujúcich z jadier rýchlosťou svetla. Je dôsledkom premeny jadrového neutrónu na protón. 

Novovzniknutý prvok sa posunie v periodickej sústave o jedno miesto dopredu a zmenia sa jeho 

chem. vlastnosti. Protónové číslo Z sa zmení na Z + 1 a nukleónové číslo A sa nezmení (tzv. 

betarozpad). B. sa skladá sa zo záporných (negatrónových) al. kladných (pozitrónových) častíc. 

Podľa priebehu rozpadu vzniká beta-mínus-ţiarenie (beta-mínus-rozpad) al. beta-plus-ţiarenie 

(beta-plus-rozpad). Vzhľadom na náboj patrí b. k priamemu ionizujúcemu ţiareniu, malou 

hmotnosťou častíc k mäkkému ionizujúcemu ţiareniu. Elekt. a magnetické pole ovplyvňujú dráhu 

častíc tohto ţiarenia. B. má niţšiu ionizačnú schopnosť ako →alfažiarenie. V mäkkých tkanivách 

preniká nezávisle od svojej iniciálnej energie do hĺbky niekoľkých mm a má prakticky rovnaké biol. 

účinky ako gamaţiarenie. Z betaplus častíc vzniká vţdy gamaţiarenie s kvantovou energiou 511 

keV.  

Betheov príznak →príznaky.  

Bethesda-baktérie – staršie označenie Citrobacter freundii; →Citrobacter. 



 1710 

Bathiazin
®
 – vitamín B1; →tiamínhydrochlorid. 

Betnovate
®
 krém, (Glaxo, V. Británia) – Bethametasonum valericum 1 mg (0,1 %) v 1 g krému. 

Dermatologikum, kortizonoidové antiflogistikum, lokálny kortikoid silnej účinnosti; →betametazón. 

Betnovate
®
 ung (Glaxo) – Betamethasoni valeras 1 mg v 1 g masti. Dermatologikum, kortizonoidové 

antiflogistikum, lokálny kortikoid silnej účinnosti; →betametazón. 

Betonica officinalis L. (Lamiaceae) – betonika lekárska (čes. bukvice lékařská), fytoterapeutikum. 

Trváca, 20 – 80 cm vysoká, roztrúseno chlpatá aţ lysá bylina s krátkym podzemkom. Byľ je 

vystúpavá al. priama, jednoduchá a len zriedka listnatá. Listy sú vajcovito al. srdcovito podlhovasté, 

vpredu zaokrúhlené, na okraji hrubo vrúbkované, na líci lysé a na opaku chlpaté. Prízemné listy, kt. 

vyrastajú z podzemku, sú dlhostopkaté, 3 – 12 cm dlhé; listy na byliach sú menšie, 

kríţmoprotistojné, krátkostopkaté, najvrchnejšie takmer sediace a prechádzajúce v listene. Kvety sú 

1 – 14 mm dlhé, zostavené v nepravých praslenoch, kt. spolu tvoria koncový, hustý a nepravý klas. 

Kalich je zvonkovitý a nerovnako päťzubý. Koruna je karmínovo červená, 

dvojpysková, s bielou prehnutou rúrkou, horný pysk je priamy a zvonku 

chlpatý, stredný lalok spodného pysku je veľký a vrúbkovaný. Tyčinky sú 4, 

dvojmocné, vsadené vysoko v korunnej rúrke a majú fialovohnedé peľnice. 

Plod je obráteno vajcovitá, trojboká tvrdka. Kvitne v júli a auguste. 

Vyskytuje sa vo väčšej časti Európy, od Stredozemného mora severne aţ 

po V. Britániu, Belgicko, Holandsko a Dánsko, na východe v európskej časti 

Ruska po Kaukaz. U nás sa vyskytuje hojne po celom území, od níţin aţ 

do horského pásma. Rastie na lúkach, brehoch riek, krovinatých kopcoch, 

trávnatých lesných stráňach, ale aj vo svetlých lesoch, na rašelinných a 

slatinných ílovitých pôdach.  
 
Betonica officinalis 
 
 

Droga Herba betonicase (syn. Herba betonicae officinalis), Folium betonicae. Obsahuje triesloviny 

(aţ 19 %), betaíny (stachydrín, betonicín, turicín), cholín, menšie mnoţstvo silice a horčiny. Pripisujú 

sa jej vlastnosti adstringencia (triesloviny), antiseptika, dermatika, antiastmatika, sedatíva a 

antihemoragika (stachyrín). Uţíva sa pri kataroch GIT, hnačkách a achlórhydrických dyspepsiách. 

Zvonka sa osvedčuje v th. koţných defektov komplikovaných baktériovou al. plesňovou infekciou. 

Uţíva sa aj pri bronchiálnej astme, bolestiach hlavy z nervového predráţdenia a pri nespavosti. 

Decoctum Herbae benonicae (10 g na 400 – 500 ml vody) sa odporúča piť 2 – 3-krát/d v dávke ¼ – 

⅓pohára vody; v 5 % zápare sa môţe uţiť 3 – 5 g drogy/d. Odvar sa pripravuje aj z 1/2 kávovej 

lyţičky na pohár vody; pije sa 2 – 3-krát/d. Vo forme prášku sa droga uţíva v dávke 2 aţ 3-krát/d. Vo 

forme tinktúry sa podáva 30 – 50 kv. 2 – 3-krát/d, podáva sa v dávke 1 – 2 g 3-krát/d. Pri zvýšenej 

krvácavosti zo slizníc GIT sa osvedčila kombinácia s drogami: Herba bursae pastoris, Herba violae 

tricoloris, Herba millefolii a i. Pri vonkajšom pouţití na oplachovanie al. obklady sa ordinuje 1000 g 

drogy na 1000 ml vody v podobe odvaru. Na hnisavé koţné afekcie a prípravu kataplaziem sa 

kombinuje s ďalšími drogami, a to: Radix symphyti, Flos calendulae, Herba millefolii a i.Čerstvý 

koreň nepríjemne zapácha a pri vnútornom uţití vyvoláva vracanie a hnačky. Vnútorné podávanie 

vňate nemá neţiaduce účinky. 

betonicín – vnútorná soľ trans-2-karboxy-4-hydroxy-1,1-dimetylpyrolidíniumhydroxidu, syn. l-4-

hydroxyprolínbe taín, C7H13NO3, Mr 159,18. Nachádza sa v rastline Croton gubouga S. Moore, 

Stachys officinalis (L.) Trev. (→Betonica officinalis L., Labiatae), Achillea millefolium, A. moschata 

Jacq. (Compositae). 
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 Betonicín 

betonika lekárska →Betonica officinalis L. (Lamiaceae). 

Betoptic
®
 gtt. ophth. (Alcon) – Betaxololi hydrochloridum 5,6 mg + Benzalkonii chloridum 1 mg v 1 ml. 

Oftalmologikum, kardioselektívny 1-blokátor bez lokálne anestetického účinku a vnútornej 

sympatikomimetickej aktivity. Pouţíva sa pri chron. glaukóme s otvoreným uhlom al. očnej 

hypertenzii, spolu s parasympatikomimetikami pri glaukóme s uzavretým, uhlom; 

→benzalkóniumhydrochlorid; →betaxolol. 

Betoptic S
®
 susp. ophth. (Alcon) – Betaxololi hydrochloridum 2,8 mg v 1 ml očnej suspenzie; 

oftalmologikum →Betoptic; →betaxolol. 

betoxykaín – 2-[2-dietylamino)etoxy]etylester kys. 3-amino-4-butoxybenzoovej, C19H32N2-O3, Mr 

352,47; lokálne anestetikum (monohydrochlorid C19H33ClN2O4 – Millicaine
®
). 

Betoxykaín 

Betulaceae – brezovité, čeľaď dvojklíčnolistých rastlín, stromov a krov. Majú striedavé jednoduché 

nedelené listy. Sú jednodomé. Samčie jahňady majú za podporným listom tri kvety, kt. tvoria vidlicu; 

kvety majú okvetie. Samičie šištičky majú za podporným listeňom 2 al. 3 nahé kvety. Kvety sú 

dvojpočetné, vetroopelivé. Plodom je krídlatá naţka. Rastú prevaţne v sev. miernom pásme (2 rody, 

70 druhov). Z rodu jedľa (Alnus) u nás rastú 3 druhy a z rodu breza (Betula) 4 druhy. 

Betula alba L. (Betulaceae) – breza biela; →Betula pendula. 

Betula pendula ROTH (Betulaceae) – breza previsnutá, syn. b. bradavičnatá, b. biela (čes. bříza 

bradavičnatá). Vysoký štíhly strom s bielou kôrou a prútovitými konármi, listy sú trojhranné, kvety 

jednodomé IV – V, plody – naţky. Rastie v zmiešaných lesoch chladnejších oblastí na úhorovitých a 

skalnatých miestach v Európe. Často sa pestuje. Drogu – brezový list (Folium betulae, ČsL 4), tvorí 

usušený list zberaný od mája do júla. Na líci je tmavozelený, na rube svetlejší, husto ţliazkovito 

bodkovaný do hneda. Listy obsahujú asi 0,05 % silice (v púčikoch asi desaťnásobok), asi 2 % 

flavonoidov (hyperozid, myricetíndigalaktozid), saponíny (kys. betulínová), triesloviny, ţivica a 

metylsalicylát, z org. kys. najmä kys. nikotínovú, resp. jej amid a kys. askorbovú. Okrem toho 

obsahujú do 9 % trieslovín, do 3,2 % saponínov, minerálne látky a ţivicu. Droga z listov pôsobí ako 

saluretikum (flavonoidy a silica), mierne diaforetikum, antireumatikum, z 

púčika ako demulcens a mierne cholagogum. Uţíva sa aj pri zápaloch 

močových ciest, edémových stavoch, hyperurikémii, obyčajne kombinujú s 

inými ţlčopudnými drogami. Pri chron. ekzémoch sa pridávajú do kúpeľa a 

masťových základov (zvyčajne spolu s Radix symphyti, Herba meliloti a i.). 

Infusum Folii betulae (10 – 20 g drogy na 500 ml vody) sa rozdeľuje na 3 – 4 

dávky/d. Zápar moţno pripraviť aj z 1 lyţice drogy na šálku vody a piť 2 – 3-

krát/d; zvýšená dávka 2 lyţice drogy sa prelejú 1/4 l vriacej vody a 5 min sa 

nechajú prikryté postáť). Suchou destiláciou kôry, vetvičiek a púčikov sa 

získava brezový decht (Pix betulae) pouţívaný v dermatológii. 
 
Betula pendula 
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Prípravky: Abführtee ES
®
 spec., Aldermon

®
, Betulan

®
, Blasen- und Nierentee

®
 spec., Dr. Theiss 

Nieren und Blasentee
®
 spec., Harntreibender Tee N

®
 spec., Heumann Blasen + Nieren Solubile N

®
 

spec.,  Nephrosal
®
 nálevové vrecká, Reductan

®
 spec.,  Species diureticae Planta

®
, Species 

urologicae Planta
®
, Stoffwechsel Tee N

®
 spec., Teekanne Arzneitee, Blasen + Nieren

®
 spec. 

 
Betula pubescens Ehr. ssp. carpatica (W. et K.) Dom. – breza plstnatá karpatská (čes. bříza pýřitá 

karpatská).  
 

Ker, zriedkavejšie strom s krivým aţ uzlovitým kmeňom a konármi, kt. 

tvoria nepravidelnú, husto listnatú korunu. Kmeň je pokrytý tmavou, 

zriedkavejšie belavou borkou. Konáre sú v mladosti plstnaté, neskôr lysé. 

Listy sú striedavé, majú 1 – 2 cm dlhé stopky, 3 – 5 cm dlhú vajcovitú aţ 

kosoštvorcovitú a končistú čepeľ, kt. je na báze zaokrúhlená a na okraji 

neostro dvojito pílkovitá. Dospelé listy sú na rube úplne lysé s výraznými 

hnedými ţilkami. Kvety sú jednopohlavné a vyrastajú v jahňadách. 

Plodom je jednokrídlová naţka. Kvitne v máji. Je rozšírená v stred. Európe 

(sev. Nemecka, vých. časti švajč. Álp, Rakusko). U nás sa vyskytuje hojne 

od podhorského do subalpínskeho pásma. Rastie v horských, vlhkých i 

sutinových lesoch a kroviskách na mokrých, mierne kyslých rašelinných 

al. kyslých piesčitých pôdach, kt. sú chudobné na ţiviny. 

Betula pubescens 

 

Betula verrucosa Ehrh. – syn. 
®
Betula pendula.  

Betulan
®
 spec. (Léčivé rostliny) – fytoterapeutikum, species. Zloţenie: Fructus foeniculi 3 g + Herba 

menthae piperitae 3 g + Herba hyssopi 5 g + Radix liquiritiae 5 g + Folium ribis nigri 5 g + Herba 

melissae 5 g + Radix petroselini 4 g + Cortex frangulae 7 g + Radix ononidis 7 g + Radix inulae 6 g 

+ Herba millefolii 10 g + Folium betulae 30 g. Zmes rastlinných drog s diuretickým, antiseptickým, 

antiflogistickým, spazmolytickým a sedatívnym účinkom, doplnená tbl. salicylátu sodného, kt. 

prehlbuje účinok drog. 

Indikácie – diuretikum, pomocná th. pri chorobách močových ciest. 

Jedna polievková lyţica (5 g) čajovej zmesi sa preleje šálkou (1/4 l) vriacej vody a po 1/4 h 

vyluhovania v prikrytej nádobe sa scedí. Takto pripraveným nápojom sa zapije 1 tbl. priloţená k 

baleniu. Čaj sa pije 1/2 h pred jedením 3-krát/d.  

betulín – syn. betulinol, betulol, trochol, Lup-20(29)-én-3,28-diol, C30H50O2, Mr 442,70. Pentacyklický 

triterpén; na rozdiel od lupeolu má má v polohe 26 druhú hydroxylovú skupinu. Nachádza sa vo 

vonkajšej vrstve kôry brezy bielej (aţ 24 %) a kaktuse Lemaireocereus griseus. 

Betulín 

betúria – červené sfarbenie moču po poţití cvikly následkom nezmetabolizovaného červeného 

farbiva. 
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Betzove bunky – [Betz (Bec), Vladimir Alexandrovič, 1834 – 1894, kyjevský anatóm] →Becove 

bunky. 

Bevanov rez – [Bevan, Arthur Dean, 1861 – 1943, amer. chirurg] rez pozdĺţ vonkajšieho okraja m. 

rectus abdominis pri operácii v oblasti horných kvadrantov brucha.  

Bevanova operácia →operácia. 

bevantolol – 1-[[2-(3,4-dimetoxyfenyl)etyl]amino]-3-(3-metylfenoxy)-2-propanol, C20H27NO4, Mr 

345,44; kardioselektívny blokátor 1-adrenergických receptorov, antianginózum, antihypertenzívum, 

antiarytmikum (hydrochlorid C20H28ClNO4 – Ranestol
®
, Sentiloc

®
, Vantol

®
). 

Bevantolol 

Bevejodin
®
 (Galena) – Methenamini (hexamethylentetramini) metiodidum 1,2 g + Tetracaini 

hydrochloridum (tetracaininium chloratum) 12 mg + Spiritus 600 mg + Aqua purificata + Glycerolum 

85 % q. s. v 10 ml rozt. Dezinficiens a lokálne antiseptikum. 

Indikácie – rhinitis sicca, laryngitis sicca, tracheobronchitis sicca, rhinitis atrophica foetida (ozaena). 

Kontraindikácie – precitlivenosť na jód. Pri poruchách funkcie štítnej ţľazy podávať čo najkratšie. 

Nežiaduce účinky – ojedinele, koţné erupcie pri začínajúcej precitlivenosti na jód. 

Dávkovanie – instiluje sa do nosa, hrtanu al. sa ním vytiera hltan; na inhaláciu sa pouţíva 20 aţ 30 

kv. v ½ l horúcej vody al. Vincentky. Vatové tampóny namočené v B. sa vkladajú na 5 aţ 10 min do 

nosových prieduchov, uvoľňujú krusty a zlepšujú stav krustóznych a atrofických rinitíd. 

Beviplex
®
 (Galenika) – Vitaminum B1 4 mg + Vitaminum B2 5 mg + Vitaminum B6 2 mg + Vitaminum 

B12 0,001 mg + Calcium pantothenicum 5 mg + Nicotinamidum 25 mg + Acidum p-aminobenzoicum 

20 mg v 1 dr. 

Indikácie – profylaxia a th. hypovitaminóz, napr. pri infekčných ochoreniach, jednostrannej diéte, th. 

antibiotikami, sulfónamidmi a antituberkulotikami, neuralgii, neuritíde, ischialgii, niekt. dermatitídach, 

furunkulózach, neurodermatitídach, stomatitíde a glositíde. 

Dávkovanie – dospelým sa podáva obvykle profylakticky 1 – 

dávky. 

Bevitex
®
 – vitamín B1; →tiamínhydrochlorid. 

bevóniummetylsulfát – metylsulfátová soľ 2-[(hydroxydifenylacetyl)-oxy]-metyl-1,1-dime-

tylpiperidínia, C23H31NO7S, Mr 465,58; anticholínergikum, antispazmodikum, bronchodilatans 

(Acabel
®
). 

Bevóniummetylsulfát 

Bewon
®
 – vitamín B1; →tiamínhydrochlorid. 

bezafibrát – 2-[4-[2-[(4-chlórbenzoyl)amino]etyl]fenoxy]-2-metylpropánová, C19H20ClNO4. 

Antihyperlipoproteinikum zo skupiny →fibrátov. B. zvyšuje aktivitu lipáz a zniţuje sekréciu 

apolipoproteínu B, a tým zniţuje tvorbu VLVL v pečeni a zvyšuje vylučovanie cholesterolu do ţlče. Z 

GIT sa resorbuje skoro úplne, max. koncentráciu v plazme dosahuje asi za 2 h. Na bielkoviny 
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plazmy sa viaţe aţ 96 %, pri renálnej insuficiencii len 80 %. Distribučný objem je len 0,28 l/kg. Asi 

95 % podanej látky sa vylučuje močom (50 % nezmenený, 20 % ako glukuronidy a 25 % vo forme 

hydroxylovaných metabolitov). Celkový plazmatický klírens je asi 133 ml/min, z kt. 85 % je renálny 

klírens. Biol. t0,5 je asi 2 h, pri renálnej insuficiencii sa významne predlţuje. 

Bezafibrát 

Indikácie – hyperlipoproteinémia typ IIa, IIb, III, IV a V (cholesterol > 7,7 mmol/l, triacylglyceroly > 

5,6 mmol/l) al. kombinované formy, rezistentné voči th. diétou.  

Kontraindikácie – ťaţká hepatopatia, prim. biliárna cirhóza, ťaţšie nefropatie (kreatinín v sére > 530 

mol/l), nefrotický sy., gravidita a laktácia. Hypersenzitivita na b. 

Nežiaduce účinky – prechodné poruchy GIT (strata chuti k jedeniu, nauzea, tlak v epigastriu). 

Mierne zvýšenie sérového kreatinínu a močoviny, alkalickej fosfatázy; niekedy sy. podobný 

myozitíde (mylagie so zvýšením aktivity kreatínkinázy v sére), pri kt. treba th. prerušiť. Zriedka 

alergické prejavy. 

Dávkovanie – spočiatku 3-krát 200 mg/d per os, neskôr 2-krát 200 mg/d. Pri renálnej insuficiencii 

treba dávky upraviť. Počas th. sa má kontrolovať sérový cholesterol, triacylglyceroly, pečeňové 

funkcie (AST, ALT, ALP, GMT); moč a KO. 

Prípravky – Befizal
®
, Bezalip

®
, Bezalip Retard

®
, Bezamidin

®
, Bezatol

®
, Cedur

®
, Difaterol

®
. 

Bezalip
®
 tbl obd (Boehringer Mannheim) – Bezafibratum 200 mg v 1 tbl.; antihyperlipoproteinemikum; 

→bezafibrát. 

Bezalip Retard
®
 tbl fc (Boehringer Mannheim) – Bezafibratum 400 mg v 1 tbl.; anti-

hyperlipoproteinemikum; →bezafibrát. 

Bezamidin
®
 tbl (Krka) – Bezafibratum 200 mg v 1 tbl.; antihyperlipoproteinemiku. Zniţuje koncentráciu 

triacylglycerolov a cholesterolu; →bezafibrát. 

Bezatol
®
 – antihyperlipoproteinemikum; →bezafibrát. 

bezitramid – syn. benzitramid, 1-[1-(3-kyán-3,3-difenyl]-propyl)-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-3-

difenylpropyl)-4-piperidyl]-3-propionyl-2-benzimidazolinón, C31H32N4O2, Mr 492,63. Silné opioidové 

analgetikum. Jeho účinok nastupuje pomaly (niekedy aţ po 60 aţ 90 min) a trvá asi 8 h. Vyvoláva 

závislosť, preto podlieha zákonným opatreniam o omamných látkach. 

Bezitramid 

Indikácie – veľmi silné a dlhodobé bolesti, najmä pri malígnych nádoroch, po operácii, pri 

resuscitácii, prolapse medzistavcovej platničky, úrazoch, popáleninách ap. 

Kontraindikácie – intoxikácie hypnotikami a i. látkami tlmiacimi CNS a i. stavy s ťaţkým útlmom 

dýchania. 

Nežiaduce účinky – ospalosť, nauzea, závraty, potenie. Zníţená schopnosť riadiť motorové vozidlo. 

Podlieha ustanoveniam o omamných látkach. 

Dávkovanie – 1 tbl 3 – 4-krát/d. Nástup účinku trvá niekedy 60 – 90 min. 
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Prípravok – Burgodin
®
 dr.  

bezoár – [pers. padsahr chrániaci proti jedu] ,,ţalúdkový kameň“, útvar podobný kameňu, kt. sa tvorí v 

ţalúdku al. tenkom čreve cicavcov z rastlinných vlákien (fytobezoár), vlasov (trichobezoár) al. z 

obidvoch (trichofytobezoár); droga z koreňa juhoamerickej rastliny. 

Bezoldov absces – [Bezold, Friedrich, 1842 – 1908, nem. otológ] hlboký absces na šiji vzniknutý ako 

komplikácia akút. mastoiditídy, šíriaci sa pozdĺţ m. sternocleidomastoideus a zadnej časti m. 

digastricus. 

Bezoldovo ganglión – [Bezold, Albert von, 1836 – 1868, nem. fyziológ pôsobiaci v Jene a 

Würzburgu] skupina gangliových buniek v medzipredsieňovej priehradke. Reflex B. g. →Bezoldov-

Jarischov reflex.  

Bezoldova mastoiditída →Bezoldov absces. 

Bezoldov-Jarischov reflex →reflexy. 

bezvedomie – kvantitatívna porucha →vedomia; →kóma. B. znamená stratu vedomia, kt. sa týka 

→bdelosti (vigilancie), a lucidity (jasnosti vnímania, kt. sa prejavujú orientáciou a pozornosťou). 

Stavy bezvedomia sú súčasťou epileptických záchvatov; →epilepsia. 

Jednoduchá mdloba – syn. vazovágová synkopa (Gowers ňou označoval vegetatívnu epilepsiu s 

príznakmi pseudoangina pectoris), angl. simple fainting. Je to náhla reverzibilná strata vedomia, 

posturálneho tonusu, vyvolaná dočasnou globálnou ischémiou mozgu následkom náhleho poklesu 

TK a →bradykardiou. V typickej podobe je spôsobená zvýšeným tonusom n. vagus al. zníţenou 

citlivosťou baroreceptorov. Provokuje sa niekedy náhlym vstykom z leţiacej al. sediacej polohy, 

preto sa hovorí aj o reflexnej synkope. Inokedy vzniká po dlhšom státí, pri veľkej bolesti, strach 

(napr. pred lekárskym vyšetrením s pichnutím ihlou), ako aj psychogénne faktory (silná emócie, 

pohľad na krv, vývratky, otvorenú ranu ap.). Mdloba sa zjavuje u mladších osôb, často astenických 

al. neurotikov s vegetatívnymi symptómami, neuropatiou autonómneho systému, napr. diabetickou. 

Ďalšou príčinou mdloby môţu byť anémie, zníţenie pO2 al. vydýchané priestory a dlhší pobyt v nich, 

pseudoneurastenický sy. po vírusových infekciách ap. 

Strata vedomia nie je náhla, ale pozvoľná. Postihnutá osoba po rozlične dlhom intervale pociťuje 

slabosť, nevoľnosť, niekedy ohlási vopred, ţe omdlie. Pri páde však môţu vzniknúť poranenia, ba aj 

tonické kŕče, na rozdiel od epileptického záchvatu však nejde o klonické kŕče a pokúsanie jazyka. V 

leţiacej polohe, príp. so vstýčenými nohami sa vedomie rýchlo vracia. Po nadobudnutí bdelosti sa 

opäť často dostavuje nevoľnosť, kt. trvá väčšinou dlhší čas, môţe byť aj nauzea a hypotenzia. 

Bezvedomie srdcového pôvodu – vzniká pri náhlom zníţení hemodynamickej výkonnosti srdca s 

následnou hypoxiou mozgu. Vzniká pri infarkt myokardu, ťaţkých chlopňových chybách (stenóza 

aorty), ťaţkej myokarditíde, kardiomyopatii a arytmiách (najmä AV blokádach vyššieho stupňa). 

Niekedy sa ťaţko rozlišuje príčina b., ak nezastihneme súčasným sledovaním EEG a EKG arytmiu 

ako prim. a epizódy pomalých a ostrých vĺn v EEG ako sek. al. opačný sled, t. j. prim. epileptický 

záchvat so sek. zmenami srdcového rytmu (epileptické loţisko v inzule, kde sú vegetatívne kôrové 

centrá pre viscerálne orgány). Neraz sa dg. stanoví len pomocou dlhodobého monitorovania 

pomocou systémov Holter al. Oxford. 

Začiatok záchvatov je obvykle náhly bez prodromov a aury. Pacient padá na zem, je bledý a často 

má kŕče pripomínajúce veľký epileptický záchvat. EEG zmeny sú pre hypoxiu mozgu typické. Po 

určitej latencii (10 – 20 s), kt. závisí od rýchlosti vzniku hypoxie (napr. uzáveru tepny) sa zjaví 

vzostup amplitúdy a pokles frekvencie do pásma ∂ aţ v trvaní 1 – 10 s, súčasne nastáva b. Ďalšie 

štádium je elekt. ticho, podobne ako v hlbokej narkóze po podaní oxidu dusného, pentotaslu al. 

cyklopropánu. 
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Hypersenzitívny sinus caroticus – pri prudkých pohyboch hlavy al. dlhší čas trvajúcej extrémnej 

polohe hlavy (inklinácie al. rotácie hlavy) môţu vznikať mdloby z kompresie sinus caroticus, a to 

najmä u starších osôb. Náhle mdloby môţu vznikať aj pri vertebrobaziálnej isuficiencii po dlhšom 

záklone hlavy, napr. u holiča (angl. drop attack). 

Ischémia v karotickom al. vertebrobazilárnom riečisku – je následok cerebrovaskulárnej 

insuficiencia vyvolanej nedostatočným prietok krvi mozgom. Príčinou bývajú stenózy al. 

ateroskleróza. V ďalšom vývoji aterosklerózy môţu vznikať akút. cievne mozgové príhody, ako sú 

tranzitórne ischemické ataky (TIA) a reverzibilné ischemické neurol. deficity (RIND). Dg. sa podľa 

anamnézy, topického neurol. nálezu a prechodných zmien EEG. Od provokačného Matasovho 

(kompresia jednej al. druhej krkavice) a De Kleinovho testu (záklon hlavy s príp. súčasnou rotáciou 

hlavy vyvolávajúcou kompresiu aa. vertebrales) sa pre ich riziko ireverzibilnej ischémie upustilo. 

Bezpečnejšie sú ultrasonografické metódy, kt. preukazujú nielen funkčný stav tepien, ale aj ich anat. 

vlastnosti.  

K zriedkavejším príčinám b. patrí migréna a. basilaris postihujúca mladších jedincov, postmikčné 

synkopy u starších muţov a tusigénne synkopy u chronických bronchitikov. Treba však odlíšiť 

viscerálnu bronchiálnu epilepsiu, kt. môţe imitovať astmatický záchvat. Na vzniku postmikčného a 

tusigénneho kolapsu sa môţe zúčastňovať aj Valsalvov mechanizmus a hyperfunkcia 

parasympatika a hypofunkcia sympatika. 

Z cievnych príčin b., kt. môţu vyvolať apoplexiu mozgu, je to hypertenzná kríza a hyper-tenzná 

encefalopatia. Obvykle je prítomný edém mozgu a spazmy artérií. B. imituje tranzi-tórna globálna 

amnézia, pri kt. si pacient obvykle nepamätá niekoľko h, kt. v ten d preţil. Vzniká najmä u starších 

osôb, a to z neznámych príčin. Ide o poruchu vštiepivosti, nie však výbavnosti starých pamäťových 

stôp v tomto stave. Pacienti sa správajú celkom nenápadne, nezriedka sú trocha nepokojní a 

úzkostní. Niekedy sa opakovane pýtajú na dátum al. h, konajú však zmysluplne. Po skončení 

epizódy majú na stav amnéziu, ,,okno“. Vyvolávajúcim mechanizmom môţu byť spazmy v 

hipokampe a kmeni, hemoblastózy, alkohol a lieky (niotrazepam, kolanzepam ap.).  

Veľmi nepríjemné stavy úzkosti so zúţeným stavom vedomia môţu vznikať pri niekt. 

endokrinopatiách, napr. feochromocytóme, hypertyreóze. 

Známe sú poruchy vedomia aj pri panickej (iktovej) anxiete.  

Menièrov záchvat môţe prejsť po predchádzajúcich ilúziách podivných polôh, lietania a padania aţ 

k mdlobe, ale predchádza mu dlhé obdobie nevoľnosti, nauzea, vracanie, prudké závraty, 

nystagmus, hypakúzia, tinistus. EEG záznam býva obvykle normálny, audiogram ukazuje 

hypoakúziu s typoickou vyrovnanou krivkou (rovnako zníţená sluchová ostrosť pre hlboké, stredné i 

vysoké tóny). 

B. môţe mať rozličné stupne (hĺbku): 1. obnubilácia; 2. somnolencia; 3. sopor; 4. letargia; 5. kóma. 

Obnubilácia – omarenosť, ohúrenosť, charakterizujú spomalené a nepresné reakcie. Rozlišujú sa 2 

stupne obnubilácie: a) ľahký stupeň – spomalená ideácia; b) zreteľná obnubilácia – pacient je 

pasívny, mlčí, pohyby vykonáva len na príkaz s veľkou latenciou, odpovedá jednoslabične, býva 

dezorientovaný miestom, časom i osobou, časté sú automatizmy, intelektové funkcie (percepcia, 

ideácia, pamäť, pozornosť, gnózia i praxia) sú zhoršené. 

Somnolencia – stav chorobných driemot, polospánku, v kt. chýba spontaneita a pacient pôsobí 

dojmom spiacej osoby. Pacient nechodí, posedáva al. leţí, oči má zavreté, neprijíma potravu. 

Moţno ho však priviesť – na krátky čas – k jasnejšiemu vedomiu, a to aj slabšími vonkajšími 

podnetmi, napr. odpovedá po latencii na dotyk a oslovenie, ponechaný v samote znovu upadá do 

driemot. 
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Sopor – stav hlbokého spánku, v kt. pacient reaguje len na energické podnety (krik, uštipnutie), a to 

zmraštením tváre, zastenaním, zamrmľaním niekoľkých slov, zmenou polohy. Vzápätí upadne 

znovu do b. 

Letargia – epileptický stupor, pri kt. pacient nehovorí, leţí, je uţ úplne nepohyblivý, reaguje len na 

bolestivé podnety, neprijíma potravu, je úplne inkontinentný.  

Kóma – najhlbší stupeň b. Pacient nereaguje ani na silné podnety z vonkajšieho sveta. V dôsledku 

hypoxie al. poruchy metabolizmu sa zniţuje v kóme aktivita CNS, v činnosti je len vegetatívny 

systém. V popredí sú obranné pohyby. Príčinou kómy je hypoxia al. deficit metabolicko-

energetických substrátov, napr. glukózy (neuroglykopénia), kt. postihujú mozog ako celok. Pokles 

prietoku krvi mozgom > 2 ml/100 g mozgového tkaniva nie je zlučiteľné so stavom bdelosti. Pri 

hypoglykémii je prítok krvi do mozgu normálny al. zvýšený, ale je nedostatok glukózy. Pokles 

prietoku krvi mozgom, a tým prísunu kyslíka do mozgu môţe vyvolať pokles systolického TK <9,33 

kPa (70 Torr). 

Rozoznáva sa plytká a hlboká kóma. Pri plytkej kóme sú zrenice mydriatické, reagujú však na osvit; 

rohovkové, šľachové a okosticové reflkexy sú zníţené, deglutinácia je zachovaná. V hlbokej kóme 

sú zrenice miotické, nereagujú na osvit, rohovkové, spojovkové, šľachové a okosticové reflexy sú 

takisto nevybaviteľné. Môţu byť prítomné pyramídové iritačné patol. reflexy. Dýchanie je hlboké, 

hlučné, často Kussmaulovho typu. Kóma môţe trvať krátko (pár min), ale aj dlhšie (viac h aţ d). Pri 

hlbokej kóme hrozí často exitus. Hĺbka kómy sa dá odstupňovať podľa týchto reakcií: 1. cielené 

obranné pohyby na bolestivé podráţdenie; 2. bezcieľna reakcia na bolestivé podráţdenie; 3. nijaká 

reakcia ani na svetlo, korneálny reflex, reflex vracania a vlastné svalové reflexy. 

BFU-E – skr. z angl. burst-forming unit – erythroid (to burst pučať, prasknúť, vybuchnúť, prelomiť] 

najvčasnejšie prekurzory →erytrocytov v kultúre in vitro, ich subkolónie sa podobajú púčikom; majú 

vysoké nároky na erytropoetín.  

 

BG 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

BG – 1. skr. biguanidy; 2. skr. angl. blood glucose krvná glukóza. 

BH 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

BH4 – skr. tetrahydrobiopterín; →hyperfenylalaninémia. 

bhang – ind. názov zmesi sušených listov a mladých lodýh rastliny Cannabis sativa L. 

(Cannabaceae), pouţívanej v Indii ako odvar s mliekom, cukrom a vodou, niekedy vo forme cigariet 

al. ţuvačie; →cannabis.  

BHC – skr. benzénhexachlorid. 

BHI – skr. biosyntetický humánny inzulín. 

BHL – skr. bilaterálna hílová lymfadenitída. Zväčšenie lymfatických uzlín v obidvoch híloch zistiteľná 

na rtg snímke. Je charakteristická pre sarkoidózu. 

BHP – skr. butylhydroxytoluén. 

BChE – skr. butylcholínesteráza. 

BI 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

BI – 1. skr. bilirubín; 2. skr. angl. bowel impaction upchatie čriev. 

Bi – 1. skr. →bilirubín; 2. značka chem. prvku →bizmút.  

BIA – skr. bioelektrická impedancia. 

biacetyl →diacetyl. 

bialamikol – 3,3-bis[(dietylamino)metyl-5,5
,
-di-2-propenyl-[1,1,-difenyl]-4,4

,
-diol, syn. bialylamikol, 

C28H40N2O2, Mr 436,62. Antiamébikum (Camoform
®
). 

 

  Bialamikol 

Bialaphos
®
 – neselektívne herbicídum; →fosfinotricín. 

Bialatan
®
 (Geigy) – antibiotikum; →metacyklín. 

Bialcol
®
 (Ciba-Geigy) –antiseptikum; →benzoxóniumchlorid. 

Bialzepam
®
 – anxiolytikum, myorelaxans; →diazepam.  

biamperometrická titrácia – dead stop titrácia, titrácia do mŕtveho bodu, elektrochem. metóda 

odmernej analýzy, analýza s dvoma polarizovanými elektródami. Pouţíva sa napr. na stanovenie 

vody Fischerovou metódou. 

Bianchiho syndróm →syndróm. 

Biarison
®
 (Sandoz) – antiflogistikum; →prokvazón. 

Biarsan
®
 (Sandoz) – antiflogistikum; →prokvazón. 

biarticularis, e – [l. bis dvakrát + l. articulus kĺb] biartikulárny, dvojkĺbový. 

bias – [Biás, jeden zo 7 g. mudrcov; angl. predsudok, predpojatosť, výstrednosť, apriórny predpoklad, 

prejudikácia, predispozícia] 1. nevedomé ovplyvnenie vlastnej práce apriorným postojom, 

názorovým zaujatím al. na základe predchádzajúcich záverov z toho istého experimentu; 2. štatistika 

systematická odchýlka v zbere, analýze a interpretácii dát od skutočnej hodnoty, kt. skresľuje 

výsledky výskumu a vedie k chybnému výsledku; systematická chyba; skreslenie (→správnosť). 

Bodový odhad b. sa vypočíta podľa vzorca:  

bias = y – x 

Bias je rozdiel medzi priemernými výsledkami získanými porovnávacou a testovanou metódou: 
 
          ∑(yi – xi) 
bias = –––––––– 
    n 

kde xi a yi sú jednotlivé hodnoty namerané porovnávacou a testovanou metódou, n = počet 

porovnávaných párov. 

Mierou náhodnej odchýlky je smerodajná odchýlka rozdielov sd a vypočíta sa podľa vzorca 

                  –––––––-––––––––––––––      

             ∑(yi – xi – bias)
2
 

sd =      –––––––––––––– 
        √           n – 1 
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Štatistická významnosť systematickej chyby (významnosť odchýlky od nuly) sa vypočíta pomocou 

testu t: 
           –––         
 bias √ n 
–––––––– 
      sd 

Keď je vypočítaná hodnota t väčšia ako tabelárna, ide o významný rozdiel medzi obidvoma 

metódami. O prijateľnosti metódy rozhoduje porovnanie systematickej chyby s prípustnou chybou, 

nie hodnota t. Prijateľná chyba metódy má byť < 1/4 skupinového, resp. < 1/2 individuálneho 

referenčného intervalu (→presnosť). B. môţe vzniknúť následkom nesprávnej selekcie, odľahlých 

hodnôt, rozdielnej intervencie kontrolného a pokusného súboru, rozdielnej dĺţky sledovania, 

systematických chýb pri meraní al. získavaní informácií, analýze a interpretácii výsledkov. 

Bias assembly – angl. epidem. výberový bias v kohortových štúdiách, keď sa porovnávané súbory 

líšia iným faktorom ako len expozícii rizikovému faktoru, a ten môţe byť príčinou zisteného rozdielu. 

Berksonov bias – epidem. jeden z prvých opísaných bias (Berkson, 1946). Výberová chyba 

v štúdiách prípadov a kontrol pri zostavovaní zákl. súbopru z prípadov hospitalizovaných pre 

chorobu, kt. je predmetom štúdia a kontrolného súboru, keď predpokladaná kombinácia expozície 

rizikovému faktoru a študovanej choroby ovplyvní samotnú pravdepodobnosť prijatia do nemocnice, 

a následne aj do štúdie. Expozícia rizikovému faktoru sa stáva arteficiálne častejšie v skupine 

prípadov ako kontrol a nadhodnocuje zistenú asociáciu. 

Detekčný bias – epidem. bias vznikajúci tým, ţe osoby s rizikovými faktoromi sú pravdepodobnejšie 

detegované ako prípad (preferenčná detekcia), pretoţe sú intenzívnejšie al. starostlivejšie 

sledované al. častejšie vyšetrované ako osoby bez expozície. Expozícia sama teda ovplyvňuje 

pravdepodobnosť, ţe prípad bude detegovaný. 

Bias dobrovoľníkov – epidem. angl. bias volonteer, skreslenie vznikajúce vyuţitím dobrovoľníkov 

v štúdiách. Dobrovoľníci sa môţu líšiť mnohými charakteristikami vrátane expozície rizikovým 

faktorom od osôb, kt. sa na štúdii doborvoľne nezúčastnia. 

Informačný bias – epidem. angl. bias observer, pozorovací, observačný bias, rozdiel v kvalite 

informácií získaných od subjektov v porovnávaných skupinách. Môţe byť chybou vyšetrovateľa 

(interviewer bias) al. chybou vyšetrovanej osoby (recall bias), príp. vzniká v dôsledku strát osôb 

v priebehu štúdie (ak sa „stratené“ osoby líšia od tých, kt. zotrvali v štúdii, pokiaľ ide o ich expozíciu 

al. výskyt študovanej choroby). 

Interviewer bias – epidem. angl. chyba pozorovateľa, bias vznikajúci v dôsledku nesprávnej 

informácie o chorobe (v kohortových štúdiách) al. o expozíciu (v štúdiách prípadov a kontrol), kt. 

zapríčiňuje vyšetrujúca osoba, pozorovateľ. 

Klasifikačný bias – epidem. bias missclassification, chyba pri stanovení expozície al. choroby, resp. 

pri zaradení osôb do skupiny exponovaných (v kohortových štúdiách) al. chorých (v v štúdiách 

prípadov a kontrol). Môţe byť diferenčný al. nediferenčný. Diferenčný bias (angl. different 

missclassification) pri klasifikácii expozície al. zdrav. následku je diferenčná chyba, kt. sa vyskytuje 

v rôznom rozsahu v zákl. a kontrolnej skupine. Zhľadiska hodnotenia výsledku je závaţnejšia ako 

nediferenčná chyba, pretoţe zistenú asociáciu môţe zásadne zmeniť. Nediferenčný bias (angl. non-

different missclassification)  je nediferenčná chyba pri klasifikácii expozície al. následku, kt. vzniká 

rovnako často a v rovnakom rozsahu v zákl. i kontrolnej skupine. Môţe mať za následok 

podhodnotenie zistenej asociácie al. aj to, ţe asociácia sa nezistí. 

Bias lead time – epidem. angl. bias vznikajúci pri hodnotení účinnosti skríningových programov, kt. 

vzniká tým, ţe hodnotenie dĺţky preţitia (al. iného hodnoteného efektu) nemá pre porovnávané 

skupiny (so skríningom a bez skríningu) rovnaký začiatok – rovnaké štádium choroby (osoby, klt. 
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neprešli skríningom sa zachytia častejšie aţ v pokročilejšom štádiu choroby, a preţívajú preto 

zdanlivo kratší čas). 

Bias length – epidem. angl. bias sprevádzajúci hodnotenie skríningových programov. Skríningom sa 

zachtia skôr prípady pomalšie progredujúce ako prípady s krátkou predklinickou fázou, rýchlo 

progredujúce. Má za následok nadhodnotenie efektu skríningu. 

Migračný bias – epidem. bias vznikajúci úbytkom osôb z jednej al. obidvoch sledovaných skupín. 

Osoby z jednej sledovanej skupiny (exponovanej) môţu prejsť práve v súvislosti s vedomím 

študovaného následku do druhej skupiny. 

Observačný bias – epidem. informačný bias. 

Publikačný bias – epidem. angl. bias in publication, skreslenie informácií vychádzajúce z tendencie 

autorov publikovať len „pozitívne“ výsledky, štatisticky signifikantné výsledky, výsledky konzistentné 

s predtým publikovanými článkami a výsledky pokladané za nové objavy. Zdroj biasu 

v metaanalýzach. 

Bias recall – epidem. informačný bias v štúdiách prípadov a kontrol spočívajúci v rozdielnej presnosti 

al. komplentosti informácií o expozícii rizikovému faktoru anamnesticky získavaných od prípadov 

a kontrol. 

Bias sampling – epidem. angl. systematická chyba vznikajúca mechanickou aplikáciou výsledkov, ak 

sa výsledky získané v štúdii vykonanej so súbormi, kt. nereprezentujú cieľovú populáciu, 

zovšeobecňujú a vzťahujú na celú populáciu, pre ktorú vlastne neplatí (napr. bias – efekt zdravých 

pracovníkov, bias – efekt zdravých respondentov). 

Výberový bias – epidem. selekčný bias, angl. bias selection, systematická chyba v dizajne epidemiol. 

štúdie, vyplývajúca z metódy výberu, kt. vzniká, keď sa do štúdie (zaradení/nezaradení, základný 

súbor/kontrolná skupina) vyberajú osoby odlišne – líšia sa charakteristikami, kt. majú vzťah 

k expozícii al. chorobe – a tak je ovplyvnený výsledok pozorovania. Najčastejšie vzniká 

v retroskeptívnych štúdiách.  

Bias z chyby v meraní – epidem. angl. bias measurement, informačná chyba vznikajúca v dôsledku 

systematických rozdielov v presnosti merania expozície, príp. študovaného následku (napr. rôzne 

metódy, rôzne laboratóriá) v porovnávaných súboroch. 

Bias zdravých pracovníkov – epidem. angl. healthy worker effects, efekt zdravých pracovníkov, 

fenomén zdravého robotníka, angl. health worker effect, sampling bias vznikajúci, ak sa štúdia 

vykonáva v zdravšej subpopulácii (u pracujúcich osôb, kt. môţu mať lepší zdrav. stav ako celková 

populácia, pretoţe osoby s poruchami zdravia nie sú prijímané do zamestnania) a výsledok sa 

vzťahuje na celkovú populáciu. Selekcia účastníkov štúdie sa odohráva na dvoch úrovniach, na 

prvej sú osoby z horším zdrav. stavom, kt. sa určitým profesiám vyhýbajú, druhú úroveň predstavuje 

odchod osôb  so zdrav. problémami zo študovaných skupín. Tento typ bias je typický pre štúdie 

vplyvu pracovného prostredia na ľudské zdravie (angl. occupational studies). 

Bias zdravých respondentov – epidem. efekt zdravých respondentov, angl. bias healthy 

respondents – sampling bias vznikajúci, ak sa zdravšie osoby skôr a ochotnejšie stanú 

respondentmi štúdie ako osoby so zdrav. ťaţkosťami. 

biatriatus, a, um – [l. bis dvakrát + l. atrium predsieň] dvojpredsieňový.  

biaxialis, e – [l. bis dvakrát + l. axis os] biaxiálny, dvojosový. 

Biazolina
®
 (Panthox & Burke) – polosyntetické antibiotikum odvodené od kys. 7-aminocefa-

losporánovej; →cefazolín. 

bib. – l. skr. bibe vypi. 
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bibenzal – syn. →stilbén. 

bibenzóniumbromid – 3-(1-difenyletoxy)-1-N,N,N-trimetyletánamíniumbromid, C19H26BrN-O, Mr 

364,34. Antitusikum (Lysibex
®
, Lysobex

®
, Lysbex

®
, Medipectol

®
, Sedobex

®
, Thoradol

®
). 

┌                     +            ┐ 

   C6H5CH2CHOCH2CH2N(CH3)3    Br
–
 

                    

 └              C6H5            ┘         Bibenzóniumbromid 

                                          

Biberova-Haabova-Dimmerova degenerácia →Haabov-Dimmerov syndróm. 

Bibionidae – mušicovité, čeľaď z rodu dvojkrídlovcov. Imága sú čierne a vyskytujú sa na jar na 

cestách a v krovinách. Larvy ţijú v blízkosti vôd a vo vlhkej zemi. Typickým zástupcom je mušica 

marcová (Bibio marci), jej telo je čierne, veľmi ochlpené a lesklé. Imága poletujú v apríli a máji, sú 

pomalé a plaché. Larvy sa ţivia humusom, príleţitostne oţierajú korienky obilia, čím môţu zapríčiniť 

aj lokálne škody. V lesoch a škôlkach obţierajú malé sadeničky. 

bibliofília – [bibliophilia] nutkavé čítanie kníh. 

bibliofóbia – [bibliophobia] chorobný strach z kníh. 

biblioklázia – [biblioclasis; g. klao lámem] nutkavé ničenie kníh. 

bibliokleptománia – [biblia + g. kleptó kradnem + g. maniá vášeň] nutkavé kradnutie kníh. 

biblioterapia →terapia. 

bibrokatol – 4,5,6,7-tetrabróm-2-hydroxy-1,3,2-benzodioxabizmol, syn. Tetrabrómpyrokatechol, 

C6HBiBr4O4, Mr 649,74; miestne antiseptikum (Catis bromatum
®
, Bibrocathin

®
, Bismucatebrol

®
, 

Novoform
®
, Tetraform

®
). 

Bibrikatol 

bicapsularis, e – [l. bis dvakrát + l. capsula puzdro] bikapsulárny, dvojpuzdrový. 

Bicarbamimide
®
 – syn. →urazol. 

Bicarnesine
®
 (Labaz) – stimulans sekrécie ţalúdka a pankreasu; →karnitín. 

bicaudalis, e – [l. bis dvakrát + l. cauda chvost] bikaudálny, dvojchvostový. 

bicellularis, e – [l. bis dvakrát + l. cellula bunka] bicelulárny, dvojbunkový. 

bicephalus, i, m. – [l. bis dvakrát + g. kefalé hlava] bicefalus, anomália s dvoma hlavami. 

biceps, bicipitis – [l. bis dvakrát + l. caput hlava] dvojhlavý sval. M. biceps brachii – b. ramena, 

dvojhlavý sval na prednej strane ramena (ohýbač lakťa). M. biceps femoris – b. stehna, dvojhlavý sval 

na zadnej strane stehna (ohýbač kolena). 

bicepsový šľachový reflex →reflexy. 

bicepsový syndróm – syndróm m. biceps brevis, resp. m. biceps longus; →periathropathia 

humeroscapularis. 

Bicétre – zámok zriadený biskupom z Wincestra v Commune Gentilly r. 1256. R. 1657 slúţil ako 

nemocnica, penzionát, polepšovňa, väzenské zariadenie, kde sa prijímali aj duševne chorí. 

Podobne ako v Salpetriére tu bolo osobitné oddelenie zvané La Force, kde boli ţobráci, prostitútky, 



 1722 

väzni ap. Duševne chorí boli izolovaní v tzv. Loges, kde Filip Pinel (1745 – 1826) uskutočnil svoju 

reformu psychiatrie. R. 1801 malo zariadenie 172 postelí prikovaných k podlahe a 126 ciel pre 

,,nečistých“ pacientov (duševne chorých). Neskôr sa oddelili duševne chorí a epileptici. R. 1819 sa 

vybudovalo oddelenie pre duševne chorých podľa Esquirola. 

Bichelov-Bingov-Harboeov syndróm →Bingov-Neelov sy. 

Bicillin
®
 (Wyeth) →penicilín G benzatín. 

Bicillin V
®
 (Wyeth) →penicilín V benzatín. 

bicín – N,N-bis(2-hydroxyetyl)glycín C6H13NO4, Mr 163,18; tlmivý rozt. s pH 6 – 8,5 a chelačné činidlo. 

bicipitalis, e – [l. bis dvakrát + l. caput hlava] bicipitálny, vzťahujúci sa na dvojhlavý sval. 

bicipitoradialis, e – [l. bis dvakrát + l. caput hlava + l. radius vretenná kosť] bicipitoradiálny, týkajúci 

sa dvojhlavého svalu a vretennej kosti. 

Biciron
®
 (Basotherm) – adrenergikum; →tramazolín. 

Bickelov syndróm →hypopituitarizmus. 

Bickelov-Thursbyho-Pelhamov syndróm → (de) Toniho-Debrého-Fanconiho sy. 

Bickie-mol
®
 – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofén. 

Bicol
®
 – extrakt z hovädzej ţlče, choleretikum. 

Bicol
®
 (Sigma Tau) – choleretikum; →cyklobutyrol. 

Bicolon
®
 (W. R. Warner) →simetikón. 

bicolor, oris, m. – [l. bis dvakrát + l. color farba] dvojfarebný. 

bikolorín – syn. →eskulín. 

biconcavus, a, um – [l. bis dvakrát + l. concavus dutý] bikonkávny, dvojdutý. 

bicondylaris, e – [l. bis dvakrát + g. kondylos hrbolček] bikondylový, dvojhrboľový. 

biconvexus, a, um – [l. bis dvakrát + l. convexus klenutý] bikonvexný, vypuklý na obidve strany. 

Bicor
®
 (Karbi Vitrum) – antagonista vápnikových kanálov s anticholínergickým a vazodilatačným 

účinkom; antianginózum; →terodilín. 

Bicordin
®
 tbl. (Polfa) – bis-(4,4

,
-pyridylmetyl)aminum citricum 12,5 mg v 1 tbl. 

Indikácie – akút. a chron. koronárna insuficiencia, prevencia a th. infarktu myokardu, zlyhania srdca, 

aterosklerotická degenerácia myokardu bez angina pectoris a infarktu myokardu.  

Nežiaduce účinky – pri dlhšom uţívaní sa môţe dostaviť nauzea, bolesti hlavy, dyspnoe, anxiózne 

stavy; sú indikáciou na prerušenie th. Podáva sa 1 – 2 tbl. 3-krát/d, v ťaţších prípadoch 3 tbl., pri 

zlepšení stavu zniţovať dávku na 1 tbl. 2-krát/d.  

bicornis, bicornualis, e – [l. bis dvakrát + l. cornu roh] dvojrohý. 

bicorpor, oris, m. – [l. bis dvakrát + l. corpus telo] dvojtelový. 

Bicortone
®
 (Merk & Co.) – glukokortikoid; →prednizón. 

bicuspidalis, e, bicuspidatus, a, um – [l. bis dvakrát + l. cuspis hrot] bikuspidálny, dvojrohový, 

dvojcípy. 

bicyklomycín – syn. →bikozamycín. 

bičíkovce →Flagellata. 
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bidens, dentis – [l. bis dvakrát + l. dens zub] dvojzubý. 

biderivát – org. zlúč., kt. vzniká nahradením dvoch atómov vodíka funkčnými skupinami. 

bidermoma, tis, n. – [l. bis dvakrát + g. derma  koţa] bidermóm, nádor obsahujúci tkanivá z dvoch 

zárodkových listov. 

bidestillatus, a, um – [l. bis dvakrát + l. destillare prekvapkávať] dvakrát destilovaný. 

bidiscoideus, a, um – [l. bis dvakrát + g. diskos disk, kotúč] dvojdiskový, dvojkotúčový. 

biduum, a, um – [l. bis dvakrát + l. dies deň] čas dvoch dní. 

Bidderove gangliá  →Remakove gangliá. 

Bidizole
®
 – sulfónamid; →sulfasomizol. 

Biedlov syndróm – [Biedl, Arthur, 1869 – 1933, patológ a endokrinológ pôsobiaci vo Viedni a Prahe] 

diencefaloretinálna degenerácia; →Laurenceov-Moonov-Biedlov-Bardetov sy. 

Bidocef
®
  (Ciba-Geigy) – cefalosporínové antibiotikum; →cefadroxil. 

biebrišská šarlachova červeň →šarlachová červeň. 

Biegelova stupnica manických stavov – psych. dotazník poskytujúci informáciu o profile manického 

správania v priebehu 8-h pozorovania (Biegel a spol., 1971). 

biela skalica – heptahydrát síranu zinočnatého, ZnSO4.7 H2O; →síra (Optarex
®
, Solvezink

®
, 

Zincapos
®
, Zincate

®
, Zincomed

®
, Z Span

®
); →zinok. 

bielkoviny →proteíny.  

Bielschowskyho fenomén →fenomén. 

Bielschowskyho metóda →metóda. 

Bielschowskyho príznak →príznaky. 

Bielschowskyho-Dollingerov syndróm →syndrómy. 

Bielschowskyho-Janského choroba – [Bielschowsky, Max, 1869–1940, nem. neuropatológ 

pôsobiaci v Berlíne; Janský, Jan, 1873 – 1921, čes. psychiater] →Bielschowskyho-Dollingerov sy.  

Biemondov syndróm I, II a III →syndrómy. 

biennium, i, n. – [l. bis dvakrát + l. annus rok] dvojročie, 2 roky. 

Bier, August – (1861 – 1949) nem. chirurg pôsobiaci v Bonne a Berlíne. Zaviedol kokaínovú lumbálnu 

anestéziu (1899) a pouţil hyperémiu určitej časti tela, vyvolanej podtlakom pomocou vývevy 

(Bierovým skleným zvonom), ako th. metódu (1903). Zasadzoval sa za prírodné liečiteľstvo. 

Zaujímavý je jeho postoj k homeopatii, kt. oficiálna medicína pokladala za škandál. V článku Ako sa 

máme postaviť k homeopatii (1925) sa zastal Samuela Hahnemanna a svojim kolegom radil: 

,,Dohodnime sa s vedecky mysliacimi homeopatmi, tolerujme úprimných fanatikov medzi nimi a tak 

sa homeopatii najlepšie podarí striasť sa jej nehodného závesu“.  

Biermerov syndróm  →syndrómy. 

Biermerova anémia – [Biermer, Anton, 1827 – 1892, švajč. internista pôsobiaci v Berne] →anaemia 

perniciosa. 

Biermerova akustická zmena – [Biermer, Anton, 1827 – 1892, švajč. internista pôsobiaci v Berne] 

→Gerhadtova akustická zmena. 
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Biernacki, Edmund Faustyn – (1866 – 1912) poľ. Patológ. Po štúdiu med. Vo Varšave získal 

doktorát a absolvoval študijnú cestu v Giessene, Heidelbergu a Paríţi. Od r. 1902 pôsobil ako mim. 

Prof. všeobecnej patológie vo Ľvove (vtedajší Lember v Rakúsko-Uhorsku). Od r. 1907 pracoval 

v letných mes. ako internista v Karlových Varoch.Vo  vedeckej práci sa venoval najmä haematológii, 

výţive, metabolizmu a neurol. Problémom. Po ňom je nazvaný syndróm charakterizovaný 

analgéziou kmeňa n. ulnaris pri tabes dorsalis. 

Biernackeho príznak →príznaky.  

Bierova amputácia – [Bier, August, 1861 – 1949, berlínsky chirurg] osteoplastická amptácia s 

prekrytím priečneho prierezu tíbie okosticou kostným lalokom, vyrezaným z prednej plochy tíbie. Pri 

jednoduchom, priečnom preťatí kosti pri amputácii vyrastajú totiţ zo zvyškov odsunutej okostice 

nepravidelné amputačné exostózy, kt. po istom čase zhoršujú nosnosť pahýlu. 

Bierova hyperemizácia – metóda vyvinutá r. 1893 – 1895 na th. akút. a chron. zápalových ochorení 

vyvolaním stázy ţilovej krvi v postihnutej končatine jej stiahnutím gumovým Martinovým ovínadlom 

al. orgáne. Vychádzalo sa z predpokladu, ţe zníţenie odtoku krvi má za následok koncentráciu 

obranných látok a lepšiu výmenu látok medzi krvným riečiskom a postihnutým tkanivom; významná 

úloha sa pripisovala aj reaktívnej hyperémii po odstránení ovínadla; obsol.  

Bierova kanyla – ihla na lumbálnu punkciu subarachnoidálneho priestoru (dlhá asi 10 – 12 cm). 

Drţadlo ihly je mohutnejšie, aby sa ihla pri punkcii dala dobre ovládať. Mandrén zapadá do výrezu 

pri drţadle tak, aby sa dali správne uloţiť šikmé zabrúsy ihly i mandrénu. 

 Bierova kanyla 

Bierova operácia gastroptózy →operácia. 

Biesenbergerova plastika ušnice – operácia odstávajúcich ušníc, pôvodne navrhnutá Gersunyeom. 

Na zadnej ploche ušnice sa obreţe veľký lalok, kt. má stopku na lebke. Obnaţí sa perichondrium 

ušnicovej chrupky a z nej sa vyreţe niekoľko úzkych rovnobeţných pozdĺţnych a niekoľko priečnych 

prúţkov, pričom predný koţný kryt ostáva neporušený. Tým sa rozdelí chrupka konchy na 

štvorčekové políčka a moţno ju primerane ohnúť a priloţiť ušnicu k lebke. Perichondrium sa prišije k 

periostu lebky a koţný lalok primerane zmenšený sa opäť našije na zadnú plochu ušnice.  

bietamiverín – 2-(dietylamino)etylester kys. -fenyl-1-piperidínoctovej, C19H30N2O2, Mr 318,45; 

spazmolytikum (dihydrochlorid C19H32N2O2 – Novosparol
®
, Spasmapartid

®
, Spasmisolvina

®
, 

Spasmo-Paparid
®
). 

Bietamiverín 

bietanautín – zmes kys. 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimetyl-2,6-dioxo-7H-octovej a 2-(difenylmetoxy)-N,N-

dimetylamín bis(teofylín 7 acetátu), syn. etanautín, C35H41N9O9, Mr 731,79; antihistaminikum, 

antiemetikum, antiparkinsonikum (Nautamine
®
). 
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Bietanautín 

bietazerpín – metylester kys. 1-[2-(dietylamino)etyl-11,17-dimetoxy-18-[(3,4,5-trimetoxy-

benzoyl)oxy]yohimbám-16-karboxylovej, C39H53N3O9, Mr 707,84; antihypertenzívum (bitartrát – 

Tensibar
®
). 

Bietazerpín 

Biettiho syndróm →syndrómy. 

Biettov príznak →príznaky. 

bifemelán – N-metyl-4-[2-(fenylmetyl)fenoxy]-1-butánamín, C18H23NO, Mr 269,39; inhibítor 

monoaminooxidázy, nootropikum (hydrochlorid C18H24ClNO – Alnert
®
). 

Bifemelán 

bifenamín –  syn. xenysalát, -dimetylaminoetyl 2-hydroxy-3-fenylbenzoát, C19H23NO3, Mr 313,38; 

miestne antiseptikum s antibaktériovým a antimykotickým účinkom (hydrochlorid C19H24ClNO3 – 

Sebaclen
®
, Sabaklen

®
). 

Bifenamín 

bifenox – metylester kys. 5-(2,4-dichlórfenoxy)-2-nitrobenzoovej, C14H9Cl2NO5, Mr 324,14, herbicídum 

(Modown
®
). 

  Bifenox 

bifentrín – (2-metyl[1,1
,
-bifenyl]-3-yl)metylester kys. [1,3(Z)]-(+)-3-(2-chlór-3,3,3-trifluór-1-

propenyl)-2-2-dimetylcyklopropánkarboxylovej, C22H23ClF3O2, Mr 422,87; insekticídum, akaricídum, 

III. generácia syntetických pyretroidov (Brigade
®
, Capture

®
, Talstar

®
). 
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Bifentrín 

bifenyl – C6H5C6H5; →fenyl. Polychlórované bifenyly →PCB. 

p-bifenylamín – [1,1
,
-bifenyl]-4-amín, syn. anilínbenzén, xenylamín, C12H11N, Mr 168,22; karcinogén, 

pouţíva sa vo výskume rakoviny.   

p-bifenylamín 

Bifex
®
 (Provet) – insekticídum; →propoxur. 

Bifidobacterium – rod grampozit., nesporulujúcich pohyblivých, prísne anaeróbnych paličiek čeľade 

→Actinomycetaceae. Netvoria mycélie; podobajú sa korynebaktériám. Štiepia sacharidy za tvorby 

kys. octovej a mliečnej v pomere 3:2 (11 druhov). K normálnej flóre čreva, apendixu a vagíny, resp. 

materského mlieka patria: B. bifidum (starší názov Lactobacillus bifidus), B. adolescentis, B. breve, 

B. longum a B. infantis. Nie sú patogénne. 

bifidus, a, um – [l. bis dvakrát + l. findere štípať] dvojklaný, týkajúci sa orgánu rozdeleného, 

rozštiepeného na dve časti. 

Bifidus →Bifidobacterium. 

bifidus-faktor – Lactobacillus bifidus factor, rastový faktor nachádzajúci sa v ľudskom mlieku, kt. 

podmieňuje prevahu L. bifidus v GIT dojčených detí. Pouţíva sa ako adjuvans v detskej výţive. 

biflavonoidy – syn. biflavenyly, diméry flavonoidových jednotiek; →flavonoidy. 

bifluranol – 4,4
,
-(1-etyl-2-metyl-1,2-etándietyl (bis[2-fluórfenol] C18F2O2, Mr 292,33; antiandrogén s 

antiprostatickou aktivitou (Prostarex
®
). 

Bifluranol 

bifocalis, e – [l. bis dvakrát + l. focus ohnisko] bifokálny, dvojohniskový, dvojloţiskový. 

bifokálne sklá →okuliare. 

bifonazol – 1-([1,1
,
-bifenyl]-4-yl-bifenylmetyl)-1H-imidazol, C22H18N2, Mr 310,39; derivát imidazolu, 

antimykotikum (Amycor
®
, Azolmen

®
, Bedriol

®
, Mycospor

®
, Mycosporan

®
). 

Bifonazol 

biformatus, a, um – [l. bis dvakrát + l. forma podoba, tvar] dvojtvarový, dvojakého tvaru. 

biformis, e – [l. bis dvakrát + l. forma podoba, tvar] dvojtvarový, dvojakého tvaru. 

bifrons, ontis – [l. bis dvakrát + l. frons čelo] dvojčelový, dvojtvárový, s dvoma tvármi (napr. Janus 

bifrons, rímsky boh, kt. akoby sa pozeral do prítomnosti i budúcnosti). 
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bifurcatio, onis, f. – [l. bis dvakrát + l. furca vidlica] bifurkácia, rozvetvenie.  

   Bifurcation tracheae – rozvetvenie priedušnice na dve priedušky. 

bifurcatus, a, um – [l. bis dvakrát + l. furca vidlica] vidlicovito rozdvojený na dve časti. 

bifurcus, a, um – [l. bis dvakrát + l. furca vidlica] dvojvidlicový.  

bifurkácia – [bifurcatio] rozdelenie, vidlicovité rozdvojenie. 

bigamia, ae, f. – [l. bis dvakrát + g. gamein ţeniť sa] dvojţenstvo. 

bigemini, orum, m. – [l. bis dvakrát + l. geminare zdvojovať] dvojčatá. 

bigeminia, ae, f. – [l. bis dvakrát + l. geminare zdvojovať] zdvojenie (→arytmie). 

bigeminus, a, um – [l. bis dvakrát + l. geminare zdvojovať] zdvojený. 

Biglerov-Hsiov syndróm →syndrómy. 

Biglieriho syndróm →hypoaldosteronizmus. 

biglykán – syn. bone/cartilage proteoglycan I, PG-S1, patrí do rodiny malých proteoglykánov 

bohatých na leucín (small leucine-rich proteoglycans, SLRPS). Sú naň nadviazané dva gly-

kozamínglykánové reťazce, chondroitínsulfát a dermatánsulfát. Obsahuje 12 repetícií bohatých na 

leucín. Nachádza sa v extracelulárnom matrixe. Viaţe sa na - a -sarkoglykány pomocou 

jadrového polypeptidu, na -dystroglykán cestou chondroitínsulfátové bočné reťazce na COOH-

terminál tretieho -dystroglykánu, kolagén typu VI a transfačný rastový faktor 1 (TGF1).  

Bignamiho-Marchiafavov syndróm →Marchiafavov-Bignamiho sy. 

bigravida, ae, f. (femina) – [l. bis dvakrát + g. gravida ťarchavá] ţena druhýkrát ťarchavá. 

biguanid – syn. amidínoguanidín, diamid imidodikarbonimidu, diguanid, guanylguanidín. C2-H7N5, Mr 

101,12. Sulfát b. sa pouţíva pri stanovovaní medi a niklu. 
 

      HN       NH 
                    
H2N–C–NH–C-NH2       Biguanid 

Bichat, Marie François Xavier – [1771 Thoirette (Jura) aţ 1802 Paríţ] franc. anatóm, zakladateľ 

modernej histológie. R. 1791 sa stal ţiakom chirurga Petita-Antoinea Petita v Lyone a r. 1794 

spolupracovníkom slávneho chirurga Pierra-Josepha Desaulta. R. 1796 patril k spoluzakladateľom 

Societé Médicale D,Emulation. Od r. 1796 súkromne prednášal anatómiu a fyziológiu. O tri r. neskôr 

sa stal lekárom v Hôtel-Dieu v Paríţi, kde vznikli jeho dve hlavné diela Anatomie générale (1801) a 

Recherches physiologiques la vie et la mort, v kt. opísal ,,vitálne“ a ,,fyzikálne“ vlastnosti 

jednotlivých druhov tkanív a ich funkcie. Objasnil podstatu systémových ochorení. Podarilo sa mu 

rozlíšiť 7 druhov tkanív, kt. sa nachádzajú v celom tele a ďalších 14 druhov, kt. sa nachádzajú len na 

niektorých jeho častiach (ešte takmer vôbec nepouţíval mikroskop). Zomrel ako 30-r. na tbc pľúc a 

hemoptýzu. 

Bichatov otvor – [Bichat, Marie Fraçois Xavier, 1771 – 1802, paríţsky anatóm] →foramen Bichati, 

otvorček v pavúčnici (arachnoidea) v susedstve v. cerebri magna, kt. spája III. komoru so 

subarachnoidálnymi priestormi; pokladá sa za artefakt. 

Bichatova tuková struma – [Bichat, Marie Fraçois Xavier, 1771 – 1802, paríţsky anatóm] →corpus 

adiposum buccae. 

Bichelov-Bingov-Harboeov syndróm – kombinácia neurol. porúch a makroglobulinémie; →Bingov-

Neelov sy. 
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bicho – portug. 1. listy juhoamerických rastlín z rodu Solanacea, napr. Solanum quineense, kt. 

domorodci pouţívali na obklady pri zápaloch konečníka a trhliny bradaviek; 2. juhoamerická rastlina 

z rodu Cucurbitacea Cayaponia martiana (Bryonia ficifolia, B. bonariensis, Trianosperma ficifolia), kt. 

koreň sa pozuţíval v th. syfilisu, skrofulózy, dny, epilepsii, poštípaní hadom a i.; 3. afekcie hrubého 

čreva u černochov afrického pobreţia s dilatáciou, prolapsom a gangrénou konečníka, následkom 

dyzentérie. 

Bichol
®
 (Sana) – choleretikum; →osalmid. 

bikakonitín – bikhaconitinum, (1,6,14,16)-20-etyl-1,6,16-trimetoxy-4-(metoxymetyl)-akonitan-

8,13-triol 8-acetát 14-(3,4-dimetoxybenzoát), syn. 

acetylveratroylbikakonín, C36H51NO11, Mr 673,92; látka, 

kt. sa nachádza v koreni rastliny Aconitum aspicatum 

Stapf. (Ranunculaceae). Hydrolýzou odštepuje 

acetylovú skupinu za vzniku veratroylbikakonínu, kt. sa 

ďalej štiepi na bikakonín a kys. veratrovú. 
 
Bikakontín 
 

bikarbonáty →hydrogénuhličitany. 

Bi-Ketolan
®
 – extrakt z hovädzej ţlče, choleretikum. 

Biklin
®
 (Bristol; Grünenthal) – polosyntetické aminoglykozidové antibiotikum; →amikacín. 

bikozamycín – syn. aizumycín, bicyklomycín, 8,10-diaza-6-hydroxy-5-metylén-1-(2-metyl-1,2,3-

trihydroxypropyl)-2-oxabicyk-lo[4.2.1]dekán-7,9-dión, C12H18N2O7, 

Mr 302,28; cyklické peptidové antibiotikum pripravené 

fermentáciou Streptomyces sapporensis (Bacfed
®
, Bacteron

®
). 

Pouţíva sa aj ako suplement výţivy zvierat. 
 
Bikozamycín 
 

bikukulín – [R-(R*,S*)]-6-(5,6,7,8-tetrahydro-6-metyl-1,3-dioxolo[4,5-g]izochinolín-5-yl)furo[3,4-e]-1,3-

benzodioxol-8(6H)-ón, C20H17NO6, Mr 367,34. Alkaloid nachádzajúci sa 

v Dicentra cucullaria (L.) Bernh., Adlumia fungosa (Ait.) Greene 

(Fumariaceae) a rôznych druhoch Corydalis. Vykazuje antagonistický 

účinok voči GABA. 
 
 
Bikukulín 
 
 
 

bikuspidálna chlopňa – dvojcípa chlopňa; →srdce. 

bilabialis, e – [l. bis dvakrát +  l. labium pera] bilabiálny, tvorený dvoma perami. 

Bilagen
®
 – choleretikum; →tokamfyl. 

Bilagol
®
 (Janssen) – antispazmodikum; →diizopromín. 

Bilami(e)
 ®

 (Cilag Chemie) – cholagogum; →N-(hydroxymetyl)nikotínamid. 

bilaminaris, e – [l. bis dvakrát + l. lamina blana, list] bilaminárny, dvojlistový. 

bilancia – [tal.] celkový prehľad al. výsledok dajakej činnosti; rovnováha, porovnovanie výhod a 

nevýhod, tvorby a výdaja, vstupov a výstupov, aktív a pasív. 
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Bilancia. dusíka →dusíková bilancia.  

Bilancia energie →energetická bilancia. 

Bilancia vody – rovnováha medzi príjmom a výdajom vody. Organizmus prijíma vodu v 3 formách: 

1. čistá voda ~ 1000 ml/d; 2. voda v potrave ~ 1000 ml; 3. metabolická voda 300 – 500 ml/d (vzniká 

pri oxidácii ţivín; 100 g bielkovín uvoľňuje 35 ml, sacharidov 60 ml a tukov 107 ml vody). Príjem 

vody reguluje mechanizmus smädu.  

Výkyvy v príjme vody koriguje organizmus adaptáciou eliminácie vody. Voda sa z tela stráca: 1. 

močom (1000 – 2000 ml/d); 2. perspiráciou (600 – 1000 ml/d); 3. respiráciou (400 – 600 m/d); 4. 

stolicou (~ 100 ml/d).  

Pozit. b. v. – nadbytok vody v tele, →hyperhydratácia – vzniká po nadmernom prívode exogénnej al. 

tvorbe endogénnej vody (napr. počas katabolizmu). Orientačne sa dá vypočítať z hmotnosti tela (kg) 

a sérovej koncentrácie Na (S-Na
+
), resp. osmolality (S-Osm) podľa vzorcov 

 
              140        290 
 Nadbytok vody = 0,6 . kg (–––––– – 1); resp. 0,6 . kg (––––––– – 1) 
                        S-Na

+
                 S-Osm 

Negat. b. v. – nedostatok vody v tele, →dehydratácia – môţe byť následkom nedostatočného príjmu 

al. zvýšenej straty vody. Orientačne sa deficit vody dá vypočítať ako negat. hodnota prebytku vody. 

Deficit vody v tele < 1500 ml sa prejavuje len smädom, pri stratách > 4000 ml sa zisťuje zníţený 

turgor koţe, suchosť slizníc, zníţený turgor koţe, mäkšie očné bulby, hypotenzia, tachykardia, príp. 

horúčka, psychické zmeny s halucináciami aţ delíriom.  

bilančné suicídium – samovraţda ako ,,racionálne“ východisko z neriešiteľnej ţivotnej situácie 

(,,arbiter elegantiae“ Petronius uniká pred popravou ap.); →suicídium. 

Bilarcil
®
 (Bayer) – inhibítor cholínesterázy, insekticídum, anthelmintikum pouţívané vo veter. med.; 

→trichlórfon. 

bilateralis, e – [l. bis dvakrát + l. latus bok] bilaterálny, dvojstranný, obojstranný. 

Bilcolic
®
 (Unifa) – choleretikum, antispazmodikum; →hymekromón. 

Bilcrine
®
 (Bellon) – choleretikum, horečnatá soľ kys. 3-(o-metoxyfenyl)-2-fenylakrylovej, C16H14O3, Mr 

254,27. 

Bilderdykia dumerosum (L.) Dum. (Polygonaceae) – syn. Fagopyrum dumetorum Schrek, pohánka 

krovisková (čes. svlačcovec křovištní). Jednoročná 2 – 3 m vysoká bylina s vretenovitým 

rozkonáreným koreňom. Byľ je hranatá al. okrúhla, rozkonárená, opletavá, v húštinách často tvorí 

závesy. Listy má stopkaté, podlhovasto trojuholníkovité, na báze strelovité al. 

nápadne vykrojené, laloky sú široké, tupé. Kvety sú drobné, vyrastajú z 

listových pazúch na dlhých stopkách. Okvetie je zelenkavé, po okrajoch a 

vnútri biele, vonkajšie okvetné lístky sú na chrbte krídlaté. Plody: trojboké 

naţky, zabalené v okvetí, sú hladké, čierne, niekedy zlatolesklé. Kvitne od 

júla do septembra. Je to teplomilnáý druh. U nás sa vyskytuje na rovinách, 

ojedinele v horských oblastiach. Rastie v luţných lesoch, zriedka v suchých 

kroviskách, medzi plotmi, na kamenistých násypoch, čerstvo naplavených, 

hlinitých al. kamenitých pôdach. Je to teplomilný druh. 

 

Bilderdykia dumerosum 
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Bildux
®
 (Perrier) – choleretikum; →vanitiolid. 

Bildverstärker – nem. zosilňovač obrazu; →röntgen. 

Bilein
®
 – choleretikum; extrakt z hovädzej ţlče. 

Biletan
®
 (Gador) – hepatoprotektívum, antidótum pri otrave muchotrávkou; →kys. tioktová. 

Bileron-M
®
 – anthelmintikum (vo veter. med. pouţívané ako fascilicídum); →menichlofolan. 

Bilharzia – (Bilharzia, Theodor M., 1825 – 1862, egyptský lekár pôsobiaci v Káhire) čeľaď parazitov 

nazvaná podľa pôvodcu egyptskej hematúrie (Distomum haematobium); →Schistosoma. 

bilhazióza →schistozomiáza. 

bilhémia – [l. bilis + g. haima krv] prítomnosť ţlče v krvi; zriedkavý stav, napr. po úraze brucha s 

poranením pečene; hemobília. 

biliaris, e – [l. bilis ţlč] →biliárny. 

biliárny – [biliaris] ţlčový. 

Bilibyk
®
 (Byk-Gulden) – rtg. kontrastná látka pouţívaná na cholangiocholecystografiu; →kys. 

jobenzamová. 

Bilicante
®
 (Onyx) – choleretikum, antispazmodikum; →hymekromón. 

Bilidrolan
®
 – extrakt z hovädzej ţlče, choleretikum. 

Bilidren
®
 – choleretikum; →acidum dehydrocholicum. 

bilifer(us), a, um – [bilis + l. ferre nosiť] ţlčovodový. 

bilifuscinum, i, n. →bilifuscíny. 

bilifuscíny – [l. bilis + l. fuscus tmavý] hnedozelený pigment, kt. sa nachádza v ľudských ţlčových 

kobnkrementoch a starej ţlči, degradačné produkty →bilirubínu vznikajú oxidáciou biliverdínu 

činnosťou baktérií (z bezfarebných prekurzorov bilileukánu) a vedľajší produkt syntézy porfyrínov; sú 

zodpovedné za normálne sfarbenie stolice. 

Biligen
®
 – choleretikum; →fencibutirol. 

biligrafia – [biligraphia] rtg. znázornenie ţlčníka a ţlčových ciest; →cholecystocholangiografia. 

Biligrafin
®
 (Schering AG) – rtg. kontrastná látka pouţívaná na cholangiocholecystografiu; 

→jodipamid. 

Biligram
®
 (Schering AG) – megluminium joglycamatum 350 mg v 1 ml vodného rozt.; →acidum 

jopanoicum. 

Indikácie – rtg. kontrastná látka pouţívaná na i. v. cholangiocholecystografiu. 

Kontraindikácie – hepatorenálny sy., kardiovaskulárna insuficiencia, tyreotoxikóza, precitlivenosť na 

jód a i. liečivá s alergickou dispozíciou. Relat.: celkový zlý stav pacienta a alergická dispozícia. 

Nežiaduce účinky – nauzea, vracanie, kašeľ, bolesti hlavy a pleca, svrbenie. 

Dávkovanie – dospelým s normálnou tel. hm. obvykle stačí 30 ml, deťom sa odporúča 0,4 ml/kg, 

menším deťom 0,6 ml/kg. 

Biligram pro infus.
®
 (Schering) – megluminium joglycamatum 170 mg v 1 ml vodného rozt. (85 mg 

jódu v 1 ml); →acidum jopanoicum; →Biligram
®
. 
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Dávkovanie – 100 ml infúzneho rozt. zabezpečí optimálny kontrast u pacientov s normálnou i 

vyššou tel. hm. Infúzia sa má podávať najmenej 30 min, t. j. rýchlosťou 1 kv/s. 

biligraphia, ae, f. – [l. bilis ţlč + g. grafein písať] →biligrafia. 

Bilijodon-Natrium
®
 – rtg. kontrastná látka pouţívaná na cholangiocholecystografiu; →acidum 

jopanoicum. 

Bilimiro
®
 (Byk-Gulden; Bracco) – rtg. kontrastná látka pouţívaná na cholangiocholecystografiu; →kys. 

jopronová. 

Bilimiron
®
 (Bracco) – rtg. kontrastná látka pouţívaná na cholangiocholecystografiu; →acidum 

jopanoicum. 

Bilimix
®
 (Gero) –– choleretikum; →cyklobutyrol. 

bilín – reťaz 4 pyrolových zvyškov, nesubstituovaný tetrapyrol; patrí sem →bilirubíbn a →biliverdín. 

bilineurín – syn. →cholín. 

bilinguismus, i, m. – [l. bis dvakrát + l. lingua jazyk] bilingvizmus, dvojjazyčnosť. 1. schopnosť hovoriť 

plynne dvoma jazykmi, kt. sa jedinec naučil zhruba súčasne ako ,,materský`` jazyk (od jedného a 

druhého rodiča); 2. schopnosť plynne hovoriť dvoma jazykmi, z kt. sa jeden jedinec naučil neskôr 

ako druhý. Problém vzťahu jazyka a myslenia nie je dostatočne objasnený. Otázka znie: 1. aké je 

myslenie bilingvistu a ako je jeho myslenie integrované do kaţdého jazyka? 2. aké sú intelektové 

dôsledky b.? 

Ak jazyk určuje a dokonca ovplyvňuje myslenie, mal by jestvovať dvojaký pojmový systém, z kt. 

kaţdý zodpovedá danému jazyku. Tento systém by sa líšil tým viac, čím sa líšia obidva jazyky (tzv. 

oddelený systém). Ak však jazyk primárne vyjadruje výsledky myslenia, stačí len jeden pojmový 

systém (spoločný systém). 

Ak bilingválny človek hovorí jedným jazykom, mieša doň len veľmi zriedka slová druhého jazyka, 

Zdá sa, ţe obidva jazyky nie sú od seba úplne oddelené (napr. vynikajúci simultánni prekladatelia 

musia mať bilingválny repertoár, kt. je veľmi rýchlo pohotový). 

Ak sa dieťa vo veku 6 r. vplyvom presťahovania do inej jazykovej oblasti naučí druhý jazyk, utvára 

sa separátny a paralelný jazyk a môţe vzniknúť nový, oddelený a paralelný pojmový systém (tzv. 

kordinovaný b.). Ak sa naopak dieťa naučí dva jazyky súčasne (matka a otec hovoria svojím 

jazykom), vzniká tzv. zlúčený b. (t. j. obidva jazyky reprezentujú dve alternatívne spôsoby vyjadrenia 

tých istých významov). Obidva typy b. sa v praktickom pouţívaní nelíšia aţ na jednu výnimku. 

Koordinovaný bilingvista chápe odlišne afektívne významy (konotatívny význam) jednotlivých slov 

svojich jazykov. Zlúčený bilingvista posudzuje slová vo svojich jazykoch rovnako (t. j. konotatívny, 

afektívny význam slov je ten istý). V podstate však kaţdý plynne hovoriaci bilingvista má ten istý 

pojmový systém, je preto schopný potovoto prejsť bez ťaţkostí z jedného jazyka do druhého. Vplyv 

b. na mentálny vývoj nie je jednoznačne zodpovedaný. V polyglotizme vidia niekt. psychoanalytici 

neurotické črty, dokonca ,,lingvistický donjuanizmus“ (Vereecken, 1966). 

biliodigestivus, a, um – [l. bilis ţlč + l. digere rozdeliť] →biliodigestívny. 

biliodigestívny – [biliodigestivus] týkajúci sa ţlčového systému a tráviacich ciest. Napr. biliodigestívna 

anastomóza pri nepriechodnosti ţlčovodu (anastomóza ţlčových ciest s GIT). 

Biliognost
®
 – rtg. kontrastná látka pouţívaná na cholangiocholecystografiu; →kys. jodoalfinová. 

bilióm – [bilioma] „nádorový“ útvar vzniknutý nahromadením →žlče. 

biliosus, a, um – [l. bilis ţlč] ţlčový. 
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Biliphorine
®
 – choleretikum; →tokamfyl. 

Biliptin
®
 (Schering AG) – rtg. kontrastná látka pouţívaná na cholangiocholecystografiu; →ipodát. 

bilirhachia, ae, f. – [l. bilis ţlč + g. rhachis miecha] bilirachia, prítomnosť ţlče v mozgomiechovom 

moku. 

bilirubín – [l. bilis ţlč + l. ruber červený] skr. Bi, →žlčové farbivo oranţovo červenej farby, lineárny 

tetrapyrol. Vzniká v tele z látok obsahujúcich →hém, bezprostredne po redukcii →biliverdínu. Bi sa 

transportuje krvou do pečene (nekonjugovaný, „nepriamy“ Bi viazaný napr. na albumín, kde sa 

vychytáva hepatocytom a po konjugácii s ďalšou látkou (napr. kys. glukurónovou), kt. zvyšuje jeho 

rozpustnosť („priamy“ Bi), sa vylučuje do ţlče.  Ţlčou sa dostáva do čreva, kde sa pôsobením 

baktérií mení na urobilinogén a sterkobilinogénm kt. podmieňujú (v oxidovanej forme) sfarbenie 

stolice, vykazujú enterohepatálny obeh a môţu sa dostať do moču. Zvýšená koncentrácia Bi v krvi 

(hyperbilirubinémia) zapríčiňuje ţlté sfarbenie koţe a slizníc (→ikterus). Vysoká koncentrácia je 

nebezpečná u novorodencov (prienik do CNS) a jeho poškodenie). Stanovenie jeho koncentrácie 

v krvnom sére patrí k základnému biochemickému vyšetreniu. 

Konjugovaný bilirubín – syn. priamy Bi, na jeho molekule je nadvizazaná silne polárna látka, napr. 

kys. glukurónová (presnejšie ester – bilirubínglukuronid, bilirubíndiglukuronid). Vzhľadom na 

rozpustnosť vo vode sa dostáva do moču.  Konjugácia Bi prebieha v hepatocyte, voľný Bi sa po 

uvoľnení z albumínu a vstupe do bunky viaţe na ligandín, za účasti glukozyltransferázy (UDP-

glukuronyltransferázy) sa konjuguje s kys. glukurónovou a v tejto forme prestupuje do ţlče.  

Nekonjugovaný bilirubín – syn. nepriamy, voľný Bi, forma Bi, kt. nebola ešte konhjugovaná s kys. 

glukurónovou al. inou látkou, zvyšujúcou jeho rozpustnosť vo vode. Vzhľadom na nepolárny 

charakter sa v sére prenáša najmä vo väzbe na albumín, nevylučuje sa močom. Jeho koncentrácia 

v sére je zvýšená pri hemolýze al. poruchách konjugácie; →Gilbertov syndróm. 

bilirubinaemia, ae, f. – [bilirubinum + g. haima krv] →bilirubinémia. 

bilirubinémia – [bilirubinaemia] koncentrácia →bilirubínu v krvi; →žlčové farbivá. 

bilirubínglukuronid – glukurónový ester bilirubínu, forma, v kt. sa prevaţne dostáva bilirubín do čreva 

(konjugovanýh bilirubín). 

bilirubinoidy –  [bilirubinum + g. eidos podoba] všeobecný názov pre medziprodukty konverzie 

bilirubínu na sterkobilín pomocou redukujúcich enzýmov črevných baktérií. 

bilirubínová encefalopatia →Kernikterus. 

bilirubinum, i, n. – bilirubín; →žlčové farbivá. 

bilirubinuria, ae, f. – [bilirubinum + g. úron moč] bilirubinúria, vylučovanie bilirubínu močom; →žlčové 

farbivá. 

bilis, is, f. – [g.] ţlč. 

Bilistat
®
 (Pennwalt) – choleretikum; →acidum dehydrocholicum. 

Biliselectan
®
 – rtg. kontrastná látka pouţívaná na cholangiocholecystografiu; →kys. jodoalfionová. 

Biliton
®
 (Berlin-Chemie) – choleretikum; →acidum dehydrochoicum. 

Bilitrast
®
 – rtg. kontrastná látka pouţívaná na cholecystoangiografiu; →jódftaleín sodný. 

biliverdín – [l. bilis ţlč + l. verde zelený] zelené →žlčové farbivo, kt. vzniká z hému cez verdoglobín 

a meniaci sa ďalej redukciou na →bilirubín. 

biliverdinum, i, n. – [l. bilis + g. verdos zelený] biliverdín; →žlčové farbivá. 
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Bilivistan
®
 inj. (Schering) – dinatrium joglycamicum 0,2 + dimethylglucaminum joglycamicum 0,3 mg v 

1 ml vodného rozt. (276 mg jódu v 1 ml); acidum jopanoicum. 

Indikácie – rtg. kontrastná látka pouţívaná na i. v. cholangiocholecystografiu. 

Kontrainidkácie – hepatorenálny sy., srdcová insuficiencia, najmä pravostranná, tyreotoxikóza, 

precitlivenosť na jód a i. liečivá s alergickou dispozíciou. Relat.: celkový zlý stav pacienta a alergická 

dispozícia. 

Nežiaduce účinky – nauzea, vracanie, kašeľ, bolesti hlavy a pliec. 

Dávkovanie – 1 amp. s 20 ml kontrastnej látky, zahriata na tel. teplotu, podaná i. v. v priebehu asi 45 

min. 

Bilixazol
®
 – agrochemikália, fungicídum; →bitertanol. 

Billet-Starr Youth Problems Inventory (1961) – zaškrtávací súpis poloţiek problémov s 12 skóre, 

určený pre vek 7 – 9 a 10 – 12-r. 

Billingsova ovulačná metóda – metóda na určovanie ovulácie pozorovaním cervikálneho hlienu; 

→antikoncepcia. 

Billroth, Christian Albert Theodor – [1829 Bergen na Rujane –1894 Opatija] významný nem. 

chirurg, zakladateľ nem. brušnej chirurgie. Po štúdiu medicíny pracoval u chirurga Berhnarda von 

Langebecka v Berlíne, kde r. 1856 habilitoval v odbore chirurgia a patol. anatómia. R. 1860 ho ako 

chirurga povolali do Zürichu, r. 1867 prevzal II. chir. katedru vo Viedni. Zaslúţil sa o vybudovanie 

univerzity, zriadenie ošetrovateľskej školy z Rudolphinenhaus a zaloţenie cisárskej lekárskej 

spoločnosti v Rakúsko-Uhorsku. Zdôrazňoval potrebu experimentálneho výskumu a štúdia patol. 

anat. a histol. pre praktickú chir. K jeho významným dielam patrí učebnica Všeobecná chirurgická 

patológia a terapia. Ako účastník francúzsko-nemeckej vojny (1870) sa venoval vojnovým 

poraneniam a neskôr rôznym oblastiam chirurgie, najmä brušnej (Ausbau der Eingeweidechirurgie). 

Presadzoval zásady antisepsy a asepsy a pouţívanie kombinovanej narkózy s éterom a 

chloroformom, vďaka kt. vykonal úspešne prvú extirpáciu hrtana, zdokonalil operáciu strumy, 

pečene, sleziny a močového mechúra, ovariektómiu a vaginálnu extirpáciu maternice. R. 1881 

uskutočnil vo Viedni prvú úspešnú resekciu ţalúdka s pripojením orálneho priesvitu ţalúdka na 

dvanástnikový u pa- cienta s karcinómom ţalúdka a r. 1885 anastomózu medzi slepo uzavretým 

kýpťom ţalúdka a jejúnom; →Billrothova resekcia žalúdka. 

Billrothova resekcia žalúdka – [Billroth, Christian Albert Theodor, 1829 – 1894, nem. chirurg 

pôsobiaci v Zürichu, Viedni, Rostocku, Heidelbergu a v Berlíne] chir. odstránenie pyloru a antra 

ţalúdka s pripojením orálneho priesvitu ţalúdka na dvanástnikový (B. r. I, BI, 1881), al. slepým 

zašitím dvanástnikového priesvitu a pripojením prvej slučky jejúna ku kýpťu ţalúdka (B. r. II, BII, 

1885). Indikáciou je benígny al. malígny patol. proces, väčšinou stenotizujúci.  

Billroth I – BI, po izolácii malej a veľkej kurvatúry v príslušnom úseku sa resekuje pylorus a antrum 

ţalúdka a nový odtok zo zvyšku ţalúdka sa upraví tak, ţe sa cirkulárnymi radmi stehov spojí 

zmenšený priesvit ţalúdka s priesvitom preťatého dvanástnika. Prvý raz ju vykonal neúspešne Péan 

(1879) a Rydygier (1880), aţ r. 1881 sa Billrothovi podarilo dosiahnuť úspech u 43-r. ţeny s 

karcinómom pyloru. BI je vhodná pri benígnej pylorostenóze, kde sa vykoná pylorektómia, príp. 

spojená s antrektómiou, napr. pri penetrujúcich peptických vredoch. Nie je vhodná pri zhubných 

procesoch (karcinómoch) a subtotálnych resekciách. BI zachováva fyziol. tok ţalúdkového obsahu. 

Operácia pozostáva z 3 fáz: 1. Izolácia (skeletizácia) úseku ţalúdka a dvanástnika, kt. sa má 

resekovať: najprv sa otvorí bursa omentalis na najtenšom mieste, asi uprostred curvatura major a 

vyšetria pomery zadnej steny ţalúdka. Potom sa medzi dvoma ligatúra pretne kraniálne i kaudálne 

omentum majus a kraniálne sa podviaţe a. gastroepiploica sin. Pretoţe lig. gastrocolicum je často 
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zlepené s mesocolon transversum, preparujú sa dôklade artériové kmene v mesocolon (a. colica 

med. et. sin.). Pri izolácii dvanástnika sa na jeho prednej stene ostro pretína seróza. Izolácia malej 

kurvatúry smeruje najprv k duodenu. Pri benígnom procese sa ţalúdok izoluje tesne pri stene, pri 

malígnom príp. celá príslušná časť omentum majus (moţné metastázy). 2. Resekcia izolovanej 

časti. Resekčná čiara na dvanástniku smeruje kolmo na os dvanástnika, na ţalúdku šikmo. Nové 

ústie nesmie byť pod napätím, aké vzniká pri rozsiahlej dvojtretinovej resekcii ţalúdka. 3. Nová 

úprava pasáţe medzi preťatým pahýlom ţalúdka a prerezaným priesvitom dvanástnika.  

Anastomóza medzi ţalúdkom a dvanástnikom sa dá vykonať viacerými spôsobmi: 

a) Terminoterminálna spojka (end-to-end) – ak je priesvit ţalúdka širší ako dvanástnikový, priesvit 

ţalúdka sa zmenší pri malej kurvatúre a gastroduodenostómia sa zakladá pri veľkej kurvatúre 

(Billroth), al. sa priesvit ţalúdka zmenší pri veľkej kurvatúre a dvanástnik sa všije do zmenšeného 

priesvitu ţalúdka pri malej kurvatúre; ak nie je väčší rozdiel medzi priesvitmi, moţno prišiť priamo 

celý priesvit ţalúdka na dvanástnik (Haberer, 1922). 

b) Terminolaterálna spojka (end-to-side) – vykonáva sa v prípade, ţe je úzky dvanástnik a konečná 

fáza spojky je príliš tesná, kýpeť dvanástnika sa pritom slepo uzatvára (v. Haberer, 1922; 

Finney,1924). 

c) Pouţitie poistnej manţety utvorenej vypreparovaním asi 4 cm séromuskulárnej manţety nad 

prvou resekčnou čiarou, kraniálnejšie sa pretína mukóza a po stehu sliznice sa poistná manţeta 

prešije v 2 vrstvách (Goepel, 1923). 

d) Zaústenie lateroterminálneho priesvitu preťatého dvanástnika do slepo zašitého ţalúdkového 

vaku (Kocher); táto modifikácia má však len historický význam.  

Billlroth II – BII (Billroth, 1885) anastomóza medzi slepo uzavretým kýpťom ţalúdka a jejúnom. Táto 

metóda je menej fyziol. ako BI. Pozostáva z 4 fáz: 1. 

izolácia postihnutej časti ţalúdka; 2. resekcia; 3. slepé 

zašitie dvanástnikového kýpťa; 4. anastomotické spojenie 

kýpťa ţalúdka s jejúnom. Billroth najprv slepo uzavrel 

dvanástnik i preťatý priesvit ţalúdka po resekcii a do 

zvyšku ţalúdka zaloţil na prednej stene ţalúdka 

gastrojejunostómiu podľa svojho ţiaka Wölflera. 

Gastroenteroanastomóza sa neskôr rôzne modifikovala 

(→gastroanastomóza).  

 

bilobatus, a, um, bilobaris, e – [l. bis dvakrát +  l. lobus lalok] dvojlaločný. 

bilobectomia, ae, f. – [l. bis dvakrát +  l. lobus lalok + g. ektomé vyňatie] →bilobektómia. 

bilobektómia – [bilobectomia] chir. odstránenie dvoch lalokov v tom istom čase.  

bilocularis, e – [l. bis dvakrát +  l. loculus miestečko] bilokulárny, dvojdutinový, dvojpúzdrový. 

Bilopac
®
 – rtg. kontrastná látka pouţívaná na cholangiocholecystografiu; →trypanoát sodný. 

Bilopaque
®
 (Winthrop) – rtg. kontrastná látka pouţívaná na cholangiocholecystografiu; →trypanoát 

sodný.  

Bilordyl
®
 (Fisopharma) – bronchodilatans; →teofylín. 

Biltricide
®
 (Bayer) →prazikvantel. 

bimanualis, e – [l. bis dvakrát + l.  manus ruka] bimanuálny, vykonávaný obidvoma rukami (napr. 

vyšetrenie). 



 1735 

Bimaran
®
 (Roux-Ocefa) →prazikvantel. 

bimaritus, i, m. – [l. bis dvakrát + l. maritus manţel] manţel dvoch ţien. 

bimetadol – narkotické analgetikum; syn. →dimepheptanol. 

bimetyl – syn. →etán. 

Bimlerov stimulátor – [Bimler, H.P., nem. stomatológ 20. stor.] ortodontické zariadenie na stimuláciu 

reflektorickej svalovej aktivity a úpravu zhryzu. 

2,2
,
-bimorfín – dvojmolekulová zásada vznikajúca miernou oxidáciou morfínu; →pseudomorfín. 

bimolekulové reakcie – chem. reakcie, pri kt. súčasne reagujú 2 častice (molekuly, atómy, al. 

radikály) rovnaké al. rôzne. Pre rýchlosť b. r. platí: v = –dc/dt = k . c1 . c2, kde k je rýchlostná 

konštanta a c1, c2 sú koncentrácie obidvoch reagujúcich látok. Všetky reakcie, kt. rýchlosť sa riadi 

uvedenou reakciou, sa nazývajú reakciami druhého poriadku. B. r. je napr. zmydelnenie esterov 

silnými zásadami: 

CH3COOC2H5 + OH
–
 = CH3COO– + C2H5OH 

binapakryl – 1-(1-metylpropyl)-4,6-dinitrofenylester kys. 3-metyl-2-buténovej, C15H18N2O6, Mr 322,31; 

fungicídum, akaricídum (Acricid
®
, Ambox

®
, Endosan

®
, Morocide

®
, Niagara 9044

®
). 

Binapakril 

binárna sústava – [l. bini pod dvoch, binarius zloţený z dvoch,obsahujúci dva kusy, dve zloţky] fyz. 

chémia sústava tvorená dvoma zloţkami, môţe byť homogénna, kondenzovaná (kvapalná, tuhá) al. 

plynná; binárna pozičná sústava – mat., inform. obsahuje len dve číslice. Najznámejšou je 

→dvojková sústava. 

binárny kód – [l. bini pod dvoch, binarius zloţený z dvoch,obsahujúci dva kusy, dve zloţky] kód, v kt. 

súbor znakov cieľovej mnoţiny zobrazenia pozostáva iba z dvoch rôznych znakov, napr. z 0 al. 1. 

Dôleţitým b. k. je kód BCS, Aikenov kód a kód Excess-3. 

binárny prvok – [l. bini pod dvoch, binarius zloţený z dvoch,obsahujúci dva kusy, dve zloţky] prvok, 

kt. sa môţe nachádzať iba v dvoch vzájomne sa vylučujúcich stavoch. Tieto stavy sa často označujú 

pomocou 0 a 1. Príkladmi prvkov sú ţiarovky (zapnuté al. vypnuté), prepínače (otvorené al. 

zatvorené), magnetické (feritové) jadrá (vo feritovej pamäti vpravo al. vľavo magnetizované). 

binárny strom – [l. bini pod dvoch, binarius zloţený z dvoch,obsahujúci dva kusy, dve zloţky] 

usporiadaný strom, v kt. má kaţdý vrchol najviac dvoch synov. 

 
                o 
            ∕        \ 
         o           o 
                     ∕   \         / 
                       o      o     o        
            ∕   \ 
                    o      o 
      ∕   
Ľavý syn vrcholu x       o 
 

binauralis, e – [l. bini po dvoch + l. auris ucho] binaurálny, týkajúci sa obidvoch uší. 
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Binazine
®
 (Polfa) – antihypertenzívum; →todralazín. 

Bindan
®
 – antikoagulans; →fenindión. 

bindazak – antiflogistikum; →bendazak. 

binedalín – syn. binodalín, N,N,N
,
-trimetyl-N

,
-(3-fenyl-1H-indol-1-yl)-1,2-etándiamín, C19-H23N3, Mr 

293,41. Inhibítor vychytávania monoamínov, substituovaný hydrazín 

s antidepresívnym účinkom (hydrochlorid C19H24ClN3 – Ixprim
®
). 

 

 
Binedalín 
 

Binetov-Simonov test →testy. 

Bingov reflex – [Bing, Robert, 1857–1911, paríţsky neurológ] →pyramídové reflexy. 

Bingov test →testy. 

Bingov-Hortonov syndróm →syndrómy. 

Bingov-Neelov syndróm →syndrómy. 

bini, ae, a – [l.] po dvoch. 

binifibrát – 2-[2-(4-chlórfenoxy)-2-metyl-1-oxopropoxy]-1,3-propándiylester kys. 3-pyridín-

karboxylovej, C25H23ClN2O7, Mr 498,92, antihyperlipoproteinikum štruktúrne podobné klofibrátu 

(Biniwas
®
). 

Binifibrát 

Biniwas
®
 (Wassermann) – antihyperlipoproteinemikum; →binifibrát. 

binoctium, i, n. – [l. bis dvakrát + l. nox noc] trvajúci dve noci. 

binocularis, e – [l. bini po dvoch + l. oculus oko] binokulárny, týkajúci sa obidvoch očí, určený pre 

obidve oči (napr. binokulárny mikroskop). 

binoculus, i, m. – [l. bini po dvoch + l. oculus oko] binokulus, obväz kryjúci obidve oči. 

Binokulus 

binokulárna paralaxa – stupeň rozdielu medzi obrazmi vnímanými jednotlivými očami, kt. závisí od 

rozdielu medzi uhlami zvierajúcimi oko a fixovaný predmet. O čo väčší je rozdiel, o to vnímame 

predmet bliţšie; →paralaxa. 

binokulárne videnie →zrak. 

binomalis, e – [l. bini po dvoch + l. nomen meno] binomálny, zloţený z dvoch mien. 
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binomické rozdelenie – [l. bini po dvoch + l. nomen meno] štatistika Bernoulliho →rozdelenie 

početnosti javu, kt. môţe nadobúdať len dve hodnoty(alternatívny jav). Ak označíme P(A) = 0 

pravdepodobnosť výskytu prvej alternatívy, P(A) = q = 1 pravdepo-dobnosť opačného javu (druhej 

alternatívy), potom p + q = 1. Tieto pravdepodobnosti výskytu sa nemenia, nech vyberáme zo 

základného súboru akýkoľvek počet prvkov. Jednotli-vé voľby sú od seba nezávisle. Pre nezávislé 

javy platí, ţe pravedpodobnosť ich súčasného výskytu sa rovná súčinu ich pravdepodobností. 

Pravdepodobnosť javu, ţe z n pokusov bude vybraná hodnota A k-krát sa dá vypočítať podľa 

rovnice (q + q)
n
 = 1. Koeficienty jednotlivých výrazov v tomto binomickom rozvoji moţno nájsť v 

Pascalovom trojuholníku: 

 
          1 
   1    1 
         1         2         1   ... n = 2 
    1  3  3 1  ... n = 3 
        1         4         6         4          1  ... n = 4 
1 5 10 10 5 1  ... n = 5 
 atď. 
 
Ak je napr. n = 3 a vyberáme 3 prvky z b. r., môţeme dostať tieto výdledky: 

 

1. vţdy vyberieme A  A A A 

2. vyberieme dvakrát A A A Ā al. A Ā  A al. Ā A A  

3. vyberieme raz A   A A A al. AAA al. Ā Ā Ā  

4. nevyberieme nikdy A  Ā Ā Ā  

 

Pravdepodobnosť moţnosti 1 je p
3
, 2. p

2
q, 3. pq

2
, 4. q

3
. Moţnosti 1 a 4 môţu teda nastať len jedným 

spôsobom, moţnosti 2 a 3 troma. Tieto početnosti, koeficienty, ktorými musíme násobiť jednotlivé 

pravdepodobnosti, nájdeme v Pascalovom trojuholníku v riadku n, ak je n počet pokusov. Výraz pre 

pravdepodobnosti javu, ţe z n pokusov nastane jav A práve k-krát, a teda n – k-krát jav A, moţno 

vyjadriť takto:  

     

 P(k) = ( 
n
k ) p

k
q

n–k
 

     

Výraz čítame n nad k, nazývame ho binomický koeficient, a je to hodnota, kt. nájdeme na 
príslušnom mieste Pascalovho trojuholníka al. spočítame zo vzorca  
 
         n 
  (

n
k ) =  –––––––– 

    k!(n – k)! 
 
kde n! = n(n – k)! 
 
 0! = 1, n! čítame: n faktoriál. 

 

Priemerný počet zistebných A v n pokusoch je np. Pri veľkom n sa b. r. blíţi normálneho rozdeleniu 

s priemerom m = np a rozptylom s
2
 = np(1 – p), ak hodnota pravdepodobnosti p leţí v medziach 

0,05 < 0,95. 

Príklad: Máme určiť pravedepodobnosť výskytu diabetes mellitus u vysokoškolákov, kt. má v beţnej 

populácii asi 3 % výskyt. Zo súboru vysokoškolákov vyberáme n jedincov tak, ţe ich vrátime späť do 

celkového súboru. Jednotlivé výbery sú nezávislé javy a pravdepodobnosť vybratia diabetika 

nezávisí od toho, či skôr vybraní jedinci boli diabetici al. nie. Počet diabetikov u vybraných n 

vysokoškolákov je náhodnou premennou s b. r. 
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 Pn(x) = (
n
x ) 0,03

x
 . 0,97

n–x  

              
Ak náhodne vyberieme 20 vysokoškolákov, pravdepodobnosť, ţe medzi imi nebude ani jeden 
diabetik je 
        
 P20(0) = ( 

20
0) 0,030 . 0,9720 = 0,544 

   
Výpočet pravdepodobnosti b. r. je dosť prácny, najmä pre väčšie n. Pre praktické účely sa zostavili 
tabuľky distribučnej funkcie b. r. 

→Bodový odhad parametra p pre sa vyrátal ako 0,544. Ak dodrţíme pravidlá náhodného výberu, 

bude táto hodnota výberovej relat. početnosti p v n výberoch rovnakého rozsahu N určitým 

spôsobom kolísasť okolo priemernej hodnoty p. Toto kolísanie sa bude riadiť b. r. Vyjadríme ho 

napr. ako 95 % interval konfidencie pre p (pre rozsah výberov od 2 do 100 je tento interval uvedený 

v štatistických tabuľkách). 

Výpočet pravdepodobnosti b. r. moţno pribliţne vyjadriť F-rozdelením al normálnym rozdelením; 

→štatistika.  

binoticus, a, um – [l. bini po dvoch + g. ús-ótos ucho] binotický, týkajúci sa obidvoch uší. 

Binova
®
  (Gentili) – propyldisulfid vitamínu B1, kofaktor enzýmov; →prosultiamín. 

binovularis, e – [l. bini po dvoch + l. ovulum vajíčko] binovulárny, týkajúci sa dvoch rozdielných 

vajíčok, odvodený od dvoch rozdielnych vajíčok. 

Binovum
®
  (Ortho-Cilag) – progesterón s estrogénom eti-nylestradiolom, perorálny antikoncepčný 

prostriedok; →noretindrón. 

Binswanger, Otto Ludwig – (1852 – 1929) švajč. psychiater. Pôsobil v Göttingene u Meyera, v 

Bresslau u Ponficka, v Berlíne u Westphala a nakoniec v Jene. Publikoval viaceré práce 

(Anatomische Untersuchungen über die Carotis interna; Űber Neuritis nervi optici; Űber 

Porenencephalie; Experimentelle Untersuchungen über die motorische Rindenpartien; Experi-

mentelle Untersuchungen über den Mechanismus und Entstehungsort der epilet. Krämpfe; Die 

pathologische Histologie der Grosshirnrinden-Erkrankung bei der allgemeinen progressiven 

Paralyse, Jena, 1893; Die Pathologie und Therapie der Neurasthenie, 1896). R. 1894 opísal 

syndróm charakterizovaný subkortikálnou periventrikulárnou ischémiou s encefalopatiou. Išlo o 8 

pacientov s poškodením bielej hmoty, enormne rozšírenými mozgovými komorami, nepoškodenou 

kôrou a arteriosklerotickými zmenami na mozgových tepnách. Pokladal ho za následok 

hypoperfúzie pri artérioskleróze s ohraničenými, mnohopočetnými loţiskami encefalomalácie 

(infarzácie), najmä v oblasti temporálneho a okcipitálneho laloka (ischemické postihnutie koncových 

mozgových ciev); →Binswangerova choroba. 

Binswangerova choroba →choroby. 

binuclearis, e – [l. bis dvakrát + l. nucleus jadro] binukleárny, dvojjadrový. 

bio- – predpona z g. bios ţivot. 

bioaktívny – [bioactivus] – vykazujúci biol. aktivitu, pôsobiaci na biol. procesy. 

bioakumulácia – [bio- + l. acummulare hromadiť] – 1. zvýšená koncentrácia chem. látok v 

ekosystéme; 2. selektívne vychytávanie nefyziol. al. toxických prvkov al. zlúč. z neţivej prírody a ich 

uvoľňovanie do potravinového reťazca; uplatňuje sa po dlhšom pretrvávaní látky v organizme (dlhý 

t0,5), a jej zníţenom al. selektívnom vylučovaní; uplatňuje sa pri hromadení niekt. látky v tele al. jej 

eliminácii kravským al. materským mliekom. B. chem. látok sa uplatňuje pri niekt. ochoreniach, napr. 

kadmia pri chorobe Itai-Itai, ortuti pri chorobe Minamata, polychlórovaných bifenylov pri chorobe 

Yosho a halogénovaných uhľovodíkov (napr. DDT), kt. sa vylučujú vo vysokej koncentrácii mliekom. 
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B. rádionuklidov môţe cestou potravinového reťazca vyvolať zvýšenie inkorporovanej aktitity a 

zaťaţenie ţiarením, napr. po podaní rádioaktívneho jódu nastáva jeho selektívne vychytávanie v 

štítnej ţľaze. Na b. sa uplatňuje aj afinita niekt. tkanív k určitým prvkom, napr. kosti k céziu, fluóru, 

olovu, plutóniu, rádiu, stronciu, svalového tkaniva k céziu, pečene ku kadmiu. 

 
Obr. Bioakumulácia. Ukladanie rádioaktívnych izotopov do kostí: rádium a stroncium sa prednostne hromadia 

v kostnej hmote, kým plutónium sa zisťuje aj v kostnej dreni. Sprava doľava: rádium, stroncium, plutónium, 

polónium, cér-prazeodým, ytrium. Makroautorádiografické nálezy 

 
bioavailability – [angl. z bio- + angl. availability dostupnosť] →biologická dostupnosť. 

Biobamate
®
  – anxiolytikum; →meprobamat. 

Biobenzyfuroline
®
  (Sumimoto) →bioresmetrín. 

biocatalysator, oris, m. – [bio- + g. katalysis rozpúšťanie] biokatalyzátor, látka, kt. uţ v nepatrnej 

koncentrácii urýchľuje priebeh chem. reakcie; →enzýmy. 

Biocefalin
®
  (Benvegna) – nootropikum; →pyritinol. 

biocenóza – [biocoenosis] rastlinné a ţivočíšne spoločenstvo biotopu, spôsob vzájomného spoluţitia 

organizmov rôznych druhov na určitom mieste. Jedna zo základných foriem organizácie 

biosystémov, dynamický samoregulujúci systém, kt. utvárajú všetky navzájom závislé a vzájomne 

sa ovplyvňujúce populácie rastlín, ţivočíchov a mikroorganizmov. Kaţdá b. zaberá určitú časť 

priestoru v biosfére, v kt. sa nachádzajú anorganické podmienky na jej existenciu (Äbiotop al. 

ţivotný priestor). Rastlinné zloţky b. sa nazývajú fytocenózou, ţivočíšne zloţky zoocenózou, 

mikroorganizmické mikrobiocenózou. Rozdiely medzi rozličnými b. vyplývajú z kvantit. a kvalit. 

osobitostí populáciám, kt. ich tvoria. Termín b. (spoločenstvo rastlín a ţivočíchov) zaviedol K. A. 

Möbius (1877); zákonitosti b. skúma biocenológia, dôleţitá čiastková oblasť →ekológie. 

Štruktúru b. určujú vzťahy medzi producentmi org. substancie (zelené rastliny), konzumentmi org. 

substancie (ţivočíchy) a deštruentmi org. substancie (mikroorganizmy). Týmito vzťahmi sú 

pospájané do populácie navzájom do potravinových reťazcov, v kt. syntéza a rozklad org. 

substancie realizujú základné protirečenie b. Populácie si navzájom konkurujú v získavaní 

najlepších ţivotných podmienok a udrţiavajú sa v medzidruhovom konkurenčnom boji v 

druhovošpecifických ,,ekologických nikách“, v kt. buď preva ţujú nad konkurentmi, al. ich 

predpokladajú ako svoje ţivotné podmienky. Pritom sa vţdy medzi producentmi, konzumentmi a 

deštruentmi utvárajú určité kvantitatívne vzťahy, biocenotická rovnováha, kt. sa uskutočňuje 

autoreguláciou b. ako celku. Spôsobuje funkčné začlenenie kaţdej populácie do ţivota b. a jej 

rozčlenenie na určité ekologické niky. Fenomén autoregulácie podnietil niekt. vedcov interpretovať 

b. ako organizmus vyššieho rádu (→holizmus).  

Agrobiocenózy, z kt. sa vyrábajú potravinové články a suroviny, na rozdiel od prírodných b. 

neutvárajú rovnováhu. Existujú len v dôsledku stálych zásahov človeka, ako následok 

poľnohospodárskej praxe. Poruchy biocenotickej rovnováhy v prírode v dôsledku drancovania 

prírodného bohatstva al. znečisťovania prírodného prostredia negat. pôsobia na prírodné podmienky 

existencie ľudskej spoločnosti. Rozvoj priemyselnej veľkovýroby a hromadenie odpadu z výroby a 
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spotreby do prírodného prostredia vedie k tomu, ţe sa narúša schopnosť autoregulácie b. al. začína 

pôsobiť proti človeku; →ekológia. 

Biocidan
®
  (Clin-Comar-Byla) →cetexóniumbromid. 

biocídy – [bio- + l. caedere zabíjať ničiť] chem. a biol. účinné látky a prípravky určené na ochranu 

zdravia ľudí, hospodárskych zvierat a na ochranu kvality vyrobených prírodných oproduktov. 

Výrobu, dovoz a distribúciu biocídov schvaľuje ministerstvo zdravotníctva. K biocídom patria všetky 

chem. a biol. prípravky pouţívané pri ochrannej dezinfekcii (dezinfekčné prípravky); dezinsekcii 

(insekticídne prípravky a repelenty); a deratizáciii (deratizačné prípravky). K biocídom sa nezaraďujú 

→pesticídy. 

Biocin
®
  (Ibrin) – antibiotikum; →fosfomycín. 

Biocobalamine
®
  →vitamín B12. 

biocoenosis, is, f. – [bio- + g. koinos spoločný] →biocenóza. 

Biocoline
®
  →cholínchlorid. 

Biocortar
®
  →hydrokortizónacetát. 

Biocres
®
  (U.M.A.) →vitamín B12. 

biocyclus, i, m. – [bio- + g. kyklos kruh] biocyklus; →biorytmy. 

biocyklus – [biocyclus] →biorytmy. 

biocytín – [S-(R*,S*(]-2-amino-6-(1,2-dihydroxypropyl)-4(1H)-pteridinón, C9H11N5O3, Mr 237,22. 

Pteridín rozšírený v prírode, pokladá sa za rastový faktor hmyzu; biotínový 

komplex z kvasníc; →neopterín. 

 
Biocytín 
 
 

Bio-des
®
  (Grant) estrogén; →dietylstilbestrol. 

Biodopa
®
  (Bio-Derivatives) →levobunolol. 

biodromálna psychológia – psychológia ţivotnej cesty, nem. Lebenslaufpsychologie (Bühlerová, 

1933), angl. life-span psychology, rus. psichologija ţiznennogo puti (Anaňjev, 1968). B. p. študuje 

biografiu konkrétnych individuálnych štruktúr a typov ţivotnej dráhy s cieľom dopátrať sa osobného 

zmyslu vývoja, správnej interpretácie cieľov, úsilia, potrieb, ţivotných plánov, hodnotových systémov 

jedinca, zameriava sa na ţivotné naplnenie, tvorivosť vo vzťahu k ţivotným hodnotám atď. Anaňjev 

rozlišuje psychologickú ontogenézu a ţivotnú cestu, t. j. históriu moţností a formovania vývoja 

osobnosti v určitej spoločnosti, ako účastníka určitej epochy a určitého pokolenia (Koščo, J. a spol., 

1974). 

biodynamicus, a, um – [bio- + g. dynamis sila] biodynamický, ţivotne silný. 

biodynamika – [bio- + g. dynamis sila] náuka o silách pôsobiacich v ţivých organizmoch; syn. 

bioenergetika, termodynamika ţivých organizmov; →vitalizmus. 

Bioepiderm
®
  – rastový faktor; →biotín. 

Biofanal
®
  (Pfleger) – antimykotikum; →nystatín. 

biofarmácia – štúdium faktorov ovplyvňujúcich biol. vyuţitie liečiva u človeka a ţivočíchov a 

uplatnenie výsledkov štúdia na optimalizáciu farmakologickej a terapeutickej aktivity liečiv pri ich 

klin. aplikácii; →farmácia. 
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biofeedback →biologická spätná väzba. 

biofília – [biophilia] ,,pud“, potreba sebazáchovy. 

Biofos
®
  (Von Boch) – antibiotikum; →fosfomycín. 

Biofurex
®
  (Lenza) →cefuroxím. 

Biofusal
®
  – antibiotikum; →fusafungín. 

biofyzika – [f. bios ţivot + g. fysis príroda] veda, kt. aplikuje metódy a spôsoby skúmania →fyziky na 

vlastnosti a funkcie ţivotných procesov a organizmov. Skúma organizmy a ich časti ako materiálne 

systémy v čase a priestore, kt. sa v porovnaní s objektmi anorg. prírody vyznačujú vyššou 

komplexnosťou a zloţitosťou. Analyzuje, opisuje a vysvetľuje fyz. zákonitosti vzájomného pôsobenia 

v biol. (molekulových, bunkových a viacbunkových) objektoch a procesoch a medzi nimi, ako aj ich 

vzájomné pôsobenie s prostredím, aby ich mohla zobraziť pomocou fyz. modelov. Prvé výskumy 

vzájomného pôsobenia medzi fyz. formami energie (vysokofrekvenčné elekt. polia) a biol. 

organizmami sa uskutočnili okolo r. 1920 a pokračovali skúmaním vzájomného pôsobenia medzi 

ionizačným ţiarením a ţivými organizmami.  

V b. sa uplatňuje abstrakcia a modelovanie experimentálne získaných výsledkov a faktov, najmä 

biol. štruktúr a procesov. Fyz. výskumy však postihujú len ohraničenú časť komplexných procesov, 

kt. prebiehajú v biosystémoch. Biol. fenomény nie sú totoţné  s  fyz.  modelmi a z nich deduktívne 

odvoditeľné. Podľa princípu zovšeobecnenej komplementarity sú biol. zákony doplnkami fyz.-chem. 

zákonov. Ná mikroskopickej úrovni je fyzika schopná úplne vysvetliť niekt. doteraz známe procesy, 

kým detailné modelovanie makroskopických javov je ohraničené. Znakmi ţivých systémov sú 

špecifická štruktúra, celostnosť, komplexnosť a va-riabilita. Tieto znaky modifikujú fyz. proces a 

podmieňujú špecifickosť biofyzikálnych zákonov. 

Zákl. teoretický model biosystémov vychádza z teórie otvorených systémov. Výmenné procesy s 

prostredím v takýchto systémoch umoţňuje teória termodynamiky otvorených systé-mov. V rámci 

systémovej analýzy sa ako teoretické prostriedky vyuţíva aj teória informácií, teória riadenia, teória 

hier, ako aj faktorová a variačná →analýza. 

B. ako hraničná disciplína umoţňuje integráciu obidvoch vied na vyššej úrovni; interakcia medzi 

fyzikou a biológiou je však obojsmerná a slúţi na prospech obidvom vedným oblas-tiam. Medicíne 

poskytuje nezastupiteľné teoretické základy a metodologické prostriedky. 

Biogastrone
®
  tbl. (Homburg) – Carbenoxolonum natrium 50 mg v 1 tbl. Digestívum, antiul-cerózum; 

→karbenoxolón. 

Biogastrone duodenal
®
  cps. (Homburg) – Carbenoxolonum natrium 50 mg v 1 kapsli. Digestívum, 

antiulcerózum; →karbenoxolón. 

biogenes, es – [bio- + g. genesis pôvod] biogénny, zúčastňujúci sa na ţivotných procesoch, vyvolaný 

ţivotnými procesmi. 

biogenesis, is, f. – [bio- + g. genesis pôvod] →biogenéza. 

biogenetický zákon →zákony. 

biogenéza – [biogenesis] vznik ţivota. Rozlišuje sa samotný vznik ţivého a vznik ţivého 

rozmnoţovaním, kt. nastúpilo potom. K hypotézam o pôvode ţivota patrí koncepcia o samoplodení, 

večnosti ţivota importovanej z kozmu, náhodných kombinácií atómov do prvej ,,ţivej molekuly“ 

→Oparinova koncepcia a i. 

biogénne amíny – biol. a farm. dôleţitá skupina zlúč. charakterizovaná prítomnosťou aminoskupiny. 

B. a. sa dajú rozdeliť na niekoľko podskupín: 1. deriváty etanolamínu (kolamínu, napr. cholín, 
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acetylcholín a muskarín); 2. polyamíny (napr. spermín); 3. polymetyléndiamíny (napr. putrescín a 

kadaverín); 4. imidazolalkylamíny (napr. mezkalín, tyramín a hordenín); 5. katecholamíny (adrenalín, 

noradrenalín, dopamín); 6. indolylalkylamíny (napr. tryptamín a sérotonín); 7. betaíny (napr. 

karnitín). B. a. majú veľký biol. význam: môţu byť prekurzormi alkaloidov (nazývajú sa aj 

protoalkaloidy) a hormónov. Niekt. sú neurotransmitermi al. súčasťou fosfolipidov (napr. kolamín), 

koenzýmov (napr. cysteamín). 

Biosyntéza a metabolizmus b. a. sú vcelku podobné. S výnimkou betaínu sa syntetizujú 

dekarboxyláciou a hydroxyláciou →aminokyselín. Tyramín a katecholamíny sa syntetizujú z 

tyrozínu; tryptamín, sérotonín a melatonín z tryptofánu; histamín z histidínu a kys. 4-aminomaslová z 

kys. glutámovej. Ďalšie b. a. sú prekurzormi vitamínov. Propanolamín, prekurzor vitamínu B12 sa 

syntetizuje z treonínu, kým prekurzory koenzýmu A – cysteamín z cysteínu a -alanín z kys. 

asparágovej. Kadaverín (vzniká z lyzínu) a putrescín (z ornitínu) sa nachádzajú v ribozómoch a 

baktériách. Spermidín (al. spermín) sa syntetizuje z metionínu a nachádza sa v sperme. Etanolamín 

(kolamín), zloţka fosfolipidov, vzniká zo serínu. Niekt. b. a. sú halucinogény (napr. mezkalín a 

putrescín). 

biogénne prvky – bioelementy, chem. prvky potrebné pre ţivé org. Elementárne zloţenie ľudského 

org. sa značne líši od zloţenia zemskej kôry (tab. 1). V ţivom tele je prítomných len asi 40 z 90 

prvkov nachádzajúcich sa v zemskej kôre; 6 prvkov (C, O, H, N, S a P) pritom tvorí asi 90 %. Týchto 

6 hlavných prvkov (makroelementov) sa nachádza vo vnútornom prostredí, a to vo forme 

biomolekúl, anorganického matrixu a vodného rozt. Elementárne zloţenie ľudského tela je v tab. 2. 

Minerálne látky sa zriedka nachádzajú vo vyššej koncentrácii; 99,9 % biomasy tvorí uvedených 6 

prvkov plus Ca, K, Na, Cl, Mg a Fe. Ostatné prvky sa nachádzajú ako stopové prvky 

(mikroelementy), pretoţe sú potrebné len ako biokatalyzátory. Ľahké kovy sú v tele prítomné len ako 

pohyblivé katióny (→minerály), kým ťaţké kovy sú vo všeobecnosti fixované ako stabilné zloţky 

biokomplexov. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tab. 1. Relatívny podiel chemických prvkov v zemskej kôre a ľudskom tele 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Prvok    Zemská     Ľudské      Násobok    Prvok  Zemská     Ľudské        Násobok 

                    kôra       telo       koncentrácie       kôra          telo         koncentrácie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Kyslík            50           63   – 

Kremík          28            0   – 

Hliník              9            0   – 

Ţelezo             5            0,004    – 

Vápnik            3,6         1,5    – 

Draslík            2,6         0,25    – 

Horčík             2,1         0,04    – 

Vodík              0,9        10   10 

Uhlík              0,09       20   200 

Fosfor             0,08        1   10 

Síra        0,05         0,2     4 

Dusík        0,03         3    100 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Tab. 2. Elementárne zloženie ľudského tela 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Prvok    Percento Prvok  Percento 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Uhlík        50   Síra    0,8 

 Kyslík       20   Sodík    0,4 

 Vodík        10   Chlór    0,4 

 Dusík          8,5   Horčík    0,1 

 Vápnik        4,0 Ţelezo    0,001 

 Fosfor        2,5   Mangán    0,001 

 Draslík       1,0   Jód    0,00005 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Uhlík (C) tvorí skelet všetkých org. molekúl. Všetok C pochádza z CO2 fixovaného počas 

fotosyntézy; všetky biomolekuly teda vznikajú biosynteticky z derivátov uhľovodíkov; →uhlík. 

Kyslík (O) je zloţkou takmer všetkých biomolekúl, poskytuje reaktívne skupiny pre metabolické 

transformácie (uhľovodíky nie sú biodegradovateľné) kys., aldehydov a ketónov, alkoholov a éterov; 

je tieţ zloţkou hydroxyapatitu v kostiach a významnej zlúč. – vody. Kyslík v atmosfére pochádza z 

fotolytickej činnosti rastlín, kt. pretvárajú pôvodne redukčnú atmosféru Zeme na oxidačnú; →kyslík. 

Vodík (H) sa nachádza vo všetkých biomolekulách viazaný na C, N, O a S. Zbavenie vodíka je 

ekvivalentné oxidácii substrátu; pri zlučovaní H s O2 počas transportu elektrónov v dýchacom 

reťazci vzniká ATP. H sa zúčastňuje na väčšine biol. reakcií ako H
+
 + e

–
; koenzýmy NADH a 

NADHP sú prenášačmi H
+
 + 2e

–
. Reakcie H2 sú zriedkavé (→vodík). 

Dusík (N) je zloţkou mnohých biomolekúl, najmä proteínov a nukleových kys. Molekulový N (N2) 

redukujú niekt. voľne ţijúce a symbiotické mikroorganizmy na amoniak, kt. je prvým koncovým 

produktom metabolizmu →dusíka. 

Síra (S) sa nachádza v dvoch aminokyselinách, cysteíne a metioníne a niekt. koenzýmoch. Rastliny 

sú schopné asimilovať S vo forme síranu, ţivočíchy ju musia privádzať. 

Fosfor (P) je prítomný vo forme fosforečnanov – solí kys. trihydrogénfosforečnej (H2PO4, HPO4
2-

) 

alebo jej esterov s org. i anorg. zlúč. Prostredníctvom fosfátových väzieb sú viazané nukleotidy v 

nukleových kys., pričom sa energia prenáša z jednej molekuly na inú vo forme vysokoenergetickej 

väzby, najčastejšie z ATP. Takto viazaný fosfát obsahujú mnohé koenzýmy; →fosfor. 

biogeocenóza – [g. bios ţivot + g. geos zem + g. koinos spoločný] elementárna jednotka biosféry, kt. 

pozostáva z biocenózy a jej zodpovedajúcich súčastí vzdušného, vodného a horninového obalu 

Zeme a pôdy. B. zahrňuje →biocenózu i →biotop. Tieto súčasti sa navzájom podmieňujú a 

predstavujú zachovávajúci sa a vyvíjajúci sa systém, v kt. prebieha kolobeh látok a energie a 

procesy výmeny medzi ţivými a neţivými komponentmi. Termín b. zaviedol Sukačov (1940). 

Biogeocenológia má interdisciplinárny charakter, spája geológiu, geografiu, pôdoznalectvo, 

klimatológiu, meteorológiu, ekológiu a ďalšie biol. disciplíny; →ekosystém. 

Biohulin
®
  (Biobras) – polosyntetický ľudský →inzulín. 

biochemia, ae, f. – [bio- + g. chémeiá chémia] biochémia, vedná disciplína rieši biol. problémy chem. 

a fyz. metódami. Je to náuka o štruktúre a vlastnostiach biol. dôleţitých zlúč., chem. procesoch 

prebiehajúcich v biosystémoch a ich zapojení do metabolizmu ţivej bunky a celého organizmu. 

Skúmaním čiastkových aspektov v tejto oblasti vznikla molekulová biológia, kt. sa stala samostatnou 

vednou disciplínou. 
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Ako typická hraničná disciplína stojí b. na pomedzí chémie a biológie (molekulová biológia) a 

chémie a fyziológie (fyziologická chémia). B. je čiastkovou disciplínou org. chémie. Vyvinula sa z nej 

koncom 19. stor., keď sa skončila diferenciácia medzi org. chémiou uhľovodíkov a b. ako špeciálnou 

chémiou ţivých organizmov. V tejto súvislosti mal veľký význam Buchnerov dôkaz (1897), ţe 

kvasenie cukru na alkohol a oxid uhličitý sa uskutočňuje z nebunkovej vylisovanej kvasinkovej 

šťavy, teda na základe evidentne chem. látky (alkoholové kvasenie bez kvasinkových buniek). Pri 

látkach, kt. vyvolávali takéto a po- dobné účinky, muselo ísť o špecifické org. katalyzátory, kt. sa 

nazvali enzýmami. Neskôr sa izolovalo mnoţstvo enzýmov, kt. sa identifikovali podľa účinkov. Na 

príklade ureázy sa dokázalo, ţe enzýmy sú bielkoviny (Summer, 1926). Pritom sa zistilo, ţe 

enzýmové premeny sa ne-uskutočňujú naraz, ale v reakčných reťazcoch, v kt. určitú čiastkovú 

reakciu vţdy katalyzujú špecifické enzýmy. Objavili sa mnohé reakčné cykly (cyklus trikarboxylových 

kys., močovinový cyklus, cyklus fotosyntézy), ako aj látky, kt. sa akumulujú a prenášajú energiu, čím 

sa poloţili základy vedy o premene látok, metabolizme. 

Významným míľnikom vo vývoji b. bola identifikácia nukleových kys. (1942) ako nositeľov genetickej 

informácie a utvorenie teórie ,,jeden enzým jeden gén“ (1945). Objasnila sa štruktúra bielkovín a 

nukleových kys., čím sa poloţili základy molekulovej genetiky a genetickému inţinierstvu. 

B. sa delí na statickú, dynamickú, funkčnú a organizačnú. Osobitné postavenie v sústave med. 

disciplín má klinická b.  

B. zohrala dôleţitú úlohu vo vývoji mnohých med. disciplín, najmä v genetike, cytochémii a 

histochémii, alergológii a imunológii, endokrinológii, farmakológii a toxikológii a i. 

Dynamická biochémia – zaoberá sa štúdiom látkovoenergetických (disimilačných a asimilačných 

procesov a získavaním energie na udrţovanie ţivota a reprodukciu) v biosystémoch.  

Funkčná biochémia – študuje vzájomné vzťahy medzi fyziol. funkciou a chem. reakciami 

(štruktúrno-funkčné korelácie) v biosystémoch. 

Humánna biochémia – b. ľudského organizmu. 

Klinická biochémia – odvetvie aplikovanej biochémie, klin. odbor med., kt. plní v klin. med. dôleţitú 

integračnú úlohu. K. b. sa vyvinula z fyziol. chémie a klin. chémie. Jej predmetom sú: 1. látkovo-

energetické a s nimi spojené informačné procesy v ľudskom organizme, kvalit. a kvantit. zmeny 

chem. zloţenia tela ako príčiny ochorení a odraz porúch funkcie orgánov v jeho chem. zloţení, 

kinetika a dynamika látok v tele; 2. štúdium vplyvu chem. prostredia na ľudský organizmus (vplyv 

potravy, farmák, chem. škodlivín vrátane jedov); 3. štúdium analyt. metód slúţiacich na dg., metód 

interpretácie laboratórnych nálezov a ich vyuţitia v rozhodovacích – dg.-prognostických procesoch; 

4. vývoj, výskum, vývoj a vyuţitie technických prostriedkov pouţívaných v analytickom a dg. procese 

vrátane prostriedkov na zber, spracovanie a prenos informácií; 5. štúdium optimálnych metód 

organizácie, riadenia a ekonomiky laboratórnych prevádzok oddelení klin. b. Klin. biochemik je klin. 

expertom, pedagógom, bádateľom a organizátorom, kt. úlohou je prispieť k optimalizácii dg.-th. 

procesu a podieľať sa aj na prevencii chorôb. 

Organizačná biochémia – je najmladším oddielom b. Študuje organizáciu procesov v ţivých 

organizmoch v bunkách a bunkových súčastiach, ako aj programovanú integráciu chem. reakčných 

sústav, kt. v nich prebiehajú. 

Patologická biochémia – patobiochémia, súčasť humánnej biochémie, teoretická disciplína, kt. 

svoje poznatky čerpá z experimentu, resp. modelovania chorôb. Študuje chem. procesy prebieha-

júce v chorom organizme. 
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Statická biochémia – nastaršia disciplína b., jej predmetom štúdia je chémia prvkov a zlúč. 

organizmy prijímajú, spracúvajú al. tvoria.Veľký význam má pri objasňovaní štruktúry a všeobecných 

zákonitostí biopolymérov (bielkovín, polynukleotidov a i.). 

biokatalyzátory – prír. látky katalyzujúce ţivotné procesy v organizmoch. Patria k nim enzýmy, 

hormóny a rastové faktory. 

bioklimatológia, ae, f. – [bio- + g. klima podnebie + g. logos náuka] náuka o vplyve podnebia na ţivé 

organizmy. 

Biolase
®
  – baktériová →-amyláza. 

BIOLF-62
®
  – antivirotikum; →ganciklovir. 

biologia, ae, f. – [bio- + g. logos náuka] veda o zákonoch a vývoji ţivej prírody, organizmov a nimi 

utváraných nadorganizmových systémov (→druh, →biocenóza, →biostróma). Rozsah predmetu b. 

siaha od molekúl (biopolyméry) po biosféru Zeme aţ po ţivot v umelých podmienkach v dostupnej 

časti vesmíru (kozmická b.). B. študuje vývoj biosystémov, kt. trvá na Zemi vyše 3 miliardy r. Je to 

hraničná disciplína, kt. je spätá s mnohými ďalšími disciplínami (chémia, geológia, geografia, 

antropológia, ekológia a i.).  

Termín b. zaviedli nezávisle od seba K. F. Burdach (1800), G. R. Treviranus (1802) a J. B. de 

Lamarck (1802). A. Comte (1838) ho prevzal od Lamarcka a pouţil pri svojej klasifikácii vied. 

Predtým sa uznávala zoológia a botanika ako čiastkové oblasti prírodovedy, t. j. ,,troch ríš prírody“: 

ţivočíšnej, rastlinnej a minerálnej. Súbor biol. disciplín spolu s disciplínami poľnohospodárskej a 

lekárskej vedy, kt. sprostredkúvajú praktickú aplikáciu ich poznatkov, sa označujú ako ,,biologické 

vedy“.  

Za zakladateľa zoológie sa pokladá Aristoteles, jeho ţiak Teofratos za zakladateľa botaniky. Vznik 

modernej b. sa začal atlasmi zvierat a herbármi v období renesancie. V 17. a 18. stor. sa rozvíjala 

predovšetkým anatómia a fyziológia, morfológia a systematika (taxonómia). Ich výsledky viedli k 

vzniku ,,prirodzeného systému“ zvierat a rastlín ako zobrazenia lineárne odstupňovanej rozmanitosti 

organizmov (K. v. Linné, B. de Jussieu). V prvej polovici 19. stor. sa rozvinula embryológia, 

histológia, biogeografia, porovnávacia anatómia a paleontológia. G. Cuvier a K. E. von Baer zaloţili 

učenie o typoch al. plánoch stavby zvierat. T. Schwann na podnet M. Schleidena dokázal jednotnú 

bunkovú stavbu zvierat a rastlín. Vedecký základ získala b. zdôvodnením evolučnej teórie Ch. 

Darwinom (1859). Zaloţenie genetiky G. Mendelom, vznik mikrobiológie (L. Pasteur, R. Koch), 

vývojovej fyziológie (W. Roux), ekológie, zoologického výskumu správania (etológia), biochémie, 

biofyziky, matematickej b., biokybernetiky a mole- kulovej b. znamená ďalší vývoj b., kt. sa tak 

dostala medzi vedúce prírodné vedy. 

biologická dostupnosť – farm. [angl. bioavailability] podiel látky, kt. dosiahne miesto pôsobenia, 

resp. systémovú cirkuláciu. Pri perorálne podávaných látkach sa jej hodnota zniţuje o podiel 

eliminovaný pri prvej pasáţi pečeňou (,,efekt prvého prechodu“, angl. first-pass effect). B. d. 

ovplyvňuje prívodná cesta, zvolená lieková forma, resorpcia a i. faktory.Tá istá látka pouţitá tou 

istou prívodnou cestou môţe mať úplne rozdielnu b. d. nielen v rôznych typoch liekovej formy (tbl. 

rozt., suspenzia), ale aj tej istej liekovej formy (napr. tbl.) pripravenej rôznymi technologickými 

postupmi; dôleţitá je veľkosť pouţitých častíc, najmä pri látkach ťaţko rozp. Ich mikronizovaním 

(rozomletím na úplne malé častice) moţno ich b. d. enormne zvýšiť. 

biologická psychiatria – zdôraznenie biol. faktorov psychiky a hľadanie biol. porúch podmieňujúcich 

al. spolupôsobiacich pri vzniku psychickej alterácie. Príkladom je odlíšenie progresívnej paralýzy 

ako psychózy podmienenej somaticky, syfilitickou infekciou, ďalej v hľadaní tzv. toxických látok al. 

porúch metabolizmu pri funkčných psychózach, genetickou poruchou ap. Ide o akýsi protipól 

psychologizujúcej al. sociologizujúcej psychiatrie, najmä v systémoch západnej psychiatrie. 
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Psychické poruchy sa vysvetľujú poruchami interakcie biol. a psych. (behaviorálnych) charakteristík 

človeka – poruchami adaptácie na jeho prostredie.  

biologická spätná väzba – angl. biofeedback, vonkajšia spätná väzba; rozšírenie psychofyziológie, 

keď sa pacient dozvedá výsledky a snaţí sa zlepšovať kontrolu niekt. fyziol. premenných. Nácvik, 

podmieňovanie znamená poskytovanie pacientovi relat. bezprostredné informácie (spätnú väzbu) o 

niekt. bioelektrických reakciách. Niekt. psychofyziologické premenné sa merajú (obyčajne 

elektronicky) a informácie o nej sa opäť sledujú niekt. senzorickým kanálom pacienta, kt. má 

moţnosť túto premennú kontrolovať. Prvý túto metódu pp. pouţil E. D. Adrian (1934), keď pozoroval 

vnímanie a záznam vonkajšieho vlastného EEG rytmu a sledoval, ako sa mení pri pohyboch očného 

bulbu. Podobne Jacobson (1938) pri relaxačných cvičeniach oznamoval svojím pacientom na 

základe ich EEG záznamu, ako relaxácia prebieha. Margolin a Kubie (1944) nahrávali na 

magnetofónovú pásku dych a tep pacientov a zosilnenú nahrávku pouţívali na vyvolanie 

hypnoidného stavu. 
 

Obr. 1. Schéma aktivity mozgu v priebehu učenia pri EEG-

biologickej spätnej väzbe. Z oka al. ucha dostáva mozgoivá kôra 

informácie o stave svojho EEG pomocou zosilňovača EEG a obrazovky 

(silné čiary). Silou vôle a úplne bez motorického pohybu ovláda spätnú 

väzbu svoju EEG aktivitu, t. j. talamokortikálnu reverberačnú činnosť 

(slabé šípky). Musí tu byť aj motivácia, t. j. chcenie stav zmeniť (silná 

šípka z hipokampu), čo môţe u niekt. detí chýba, kým schopnosť zmeny 

u týchto detí môţe byť prítomná (podľa Fabera, 1997). 
 

Obr. 2. Podmienene reflexné ovplyvnennie EEG pomocou potravinového podnetu. A – stav pred 

tréningom EEG biol. spätnej väzby; B – ,,odmeňovanie`` 

pacientky s epilepsiou počas tréningu pri potlačení aktivity 

a (Pz-01) a zvýšenie senzorimotorickej aktivity F3-C3 

zvonkohrou a svetielkami. Dolné dva kanály sú 

výsledkami filtrácie EEG, podľa kt. sa spúšťa ,,odmena``. 

Ovplyvnenie EEG pomocou potravinového reflexu u 

mačiek opísal Sterman a spol. (1969) a neskôr u ľudí s 

epilepsiou (Sterman a Friar, 1972). 

 

Obr. 3. Metóda ,,trénovania“ vlastného EEG 

pomocou videohry, ktorú proband ovláda bez 

joisticku len ,,silou vôle“, ktorú presadzuje 

pouţívaním rôznych EEG frekvenčných pásem. Je 

vhodná u detí s ADHD (nepokojné, nesústredivé, 

neposlušné deti) s ľahkou mozgovou dysfunkciou, 

epilepsiou ap. potláčať ∂ a podporovať 

senzorimotorický rytmus (12 – 18 Hz). 

Senzorimotorický a rymus ∂ sú filtrované z EEG 

krivky (Sterman a Friar, 1972). 

 

Obr. 4. Princíp EEG-auto-bio-feedbacku. 

Zovšeobecnenie vzťahov z predchádzajúcich obrázkov. 

Tok informácií medzi probandom, psychoterapeutom a 

počítačom. Prenos dát ,,po drôte“ –→, ,,po nervoch“ - - - 

→, zmyslami – opticky al. akusticky ~~~→. Proband 

sleduje obrazovku svojho počítača, napr. sa snaţí, aby 

lietadlo bolo čo najvyššie. Tým sa mu mení EKG spektrum. 

Ruka terapeuta nastavila videohru tak, aby snaha 
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probanda znamenala napr. zvyšovanie senzorimotorického rytmu ( s frekvenciou 12 – 18 Hz) a potláčanie ∂ a 

rýchlej  (22 – 30 Hz). Ide o druh inštrumentálnej psychoterapie, verbálny kontakt je naďalej nevyhnutný a 

ţiaduci (podľa Fabera, 1997). 

 

B. s. v. ako prostriedok spätnej informácie pacientov, kt. sa cvičili v technike svalovej relaxácie 

pouţil Wathmore (1950). Kamiya (1949) zisťoval, či je pacient schopný diskriminovať prítomnosť al. 

neprítomnosť vlastného alfarytmu, registrovaného EEG. Pacienta informoval o tom, či odhadol 

alfarytmus al. non-alfarytmus. Po 4 – 10 sedeniach väčšina z pacientov bola schopná navodzovať 

alfarytmus. Preţívali pritom pocit ,,prázdnej mysle“, utlmenia aţ vyhasnutia predstavivosti, relaxácie. 

B. s. v. sa osvedčuje pri myorelaxácii, potlačení subvokálnej reči pri čítaní a tenznej bolesti hlavy; pri 

arytmiách srdca a hypertenzii sú výsledky neurčité pre metodologické problémy. Rozporné výsledky 

sú aj pri ovplyvňovaní periférnej vazodilatácie, EEG, koţnej teploty, elektrookulogramu. V psychiatrii 

sa touto metódou odstraňuje úzkosť, tréma, tenzia, opisuje introverzia a i. 

biologické hodiny – biol. kyvadlo, nem. Zeitgeber, →biol. rytmy; základ štruktúrovania biol. času, 

výraz rytmickosti ako zákl. funkcie ţivej hmoty, zákl. zákona prírody (Dubois, 1959). Značne sa líšia 

od fyz. (astronomického) času a sú výrazom rytmu trvania vnútroorgánových procesov a zmien. Ide 

o určitý časový zmysel, kt. základom je nejaký dej prebiehajúci v tele (napr. pulz, dych ap.). 

Biorytmy vznikajú interakciou čiastkových chem. reakcií (,,metabolické kyvadlo“), kt. moţno 

ovplyvniť vonkajšími zásahmi (pôsobením svetla, farmakami, najmä psychofarmakami a 

delirinogénmi, halucinogénmi a i.). 

Biorytmy sú periodické fluktuácie ţivotných prejavov a procesov v organizme. Endogénne biorytmy 

môţu byť nezávislé od vonkajších podmienok (pulz, dýchanie, sezónne rytmy ap.). Vonkajšie 

prejavy biorytmov sa opakujú s časovou pravidelnosťou. Ide o vrodené mechanizmy, u dospelých 

jedincov nezávisle od špecifických, postnatálnych skúseností, učenia a poskytujú substrát 

inherentnej rytmickosti väčšiny správania. 

Fázovanie biorytmov určujú synchronizátory, ako je striedanie svetla a tmy, aktivity a odpočinku, 

jedenia a lačnenia ap. Exogénne rytmy moţno zmeniť, potlačiť al. odstrániť exogén-nym 

synchronizátorom (desynchronizátorom); →biorytmy; →chronobiológia. 

biologické zbrane →zbrane hromadného ničenia. 

biologický polčas – farm., skr. t0,5, čas, za kt. sa eliminuje polovica mnoţstva látky prítomnej v tele 

(po prvom polčase ostáva v tele polovica, po druhom štvrtina, po treťom osmina pôvodného 

mnoţstva). Časový priebeh eliminácie moţno v jednoduchom prípade vyjadriť vzťahom 

 
        ket  
                 –––– 
      2,30   
mt = M0 . e

–k
e

t
,  t. j. Mt = M0 . 10  

          
kde m0 = mnoţstvo látky v tele na začiatku pozorovania; mt = mnoţstvo látky v tele po časovom 

odstupe t; e = základ prirodzených logaritmov, t. j. 2,72; ke = eliminačná konštanta, kt. časový 

rozmer je čas
-1

; t = čas. 

Ak nanesieme na os x lineárne čas, na os y logaritmy podielu pôvodného mnoţstva látky aktuálne 

prítomného v tele mt/m0, dostávame priamku. Z jej smernice tg a moţno vypočítať eliminačnú 

konštantu ke = –2,30 tg .  
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Obr. Pokles koncentrácie látky 

v tele pri jednoduchom 

exponenciálnom vylučovaní 

(kinetikou prvého poriadku). a – 

lineárne znázornenie; b – 

semilogaritmické znázornenie. Os 

x – čas v násobkoch t0,5 (lineárne), 

os y – mnoţstvo látky zvyšujúce v 

tele (v % podaného mnoţstva) 
 

Eliminačná konštanta ke, 

základný parameter 

informujúci o kinetike 

vylučovania liečiva. Čím sa 

látka rýchlejšie vylučuje, tým 

kratší je jej t0,5 a tým vyššia je jej ke. Ak poznáme ktorýkoľvek z obidvoch parametrov, ľahko určíme 

druhý podľa vzťahu 
 
         ln 2       0,693               0,7 
 ks = ––––  = –––––, t. j. asi –––– 
          t0,5         t0,5      t0,5 

 
                    0,7 
Ak je napr. t0,5 = 70 min, ke = –––––– = 0,01

-1
.  

                 70 min 

Hodnota ke = 0,01.min
-1

 znamená elimináciu rýchlosťou 1/100 (1 %) látky práve prítomnej v tele za 

min. Absol. mnoţstva látky v tele tým postupne ubúda; to isté vylúčené percento za času 

predstavuje stále menšie absol. mnoţstvo. Preto aj ke = 0,01.min
-1

 sa 50 % pôvodne prítomného 

mnoţstva nevylúči za 50 min, ale aţ za 70 min. Tak vzniká rozdiel medzi hodnotou ke a skutočne 

vylúčením podielom pôvodného mnoţstva látky za čas (napr. pri ke 0,7.h
-1

 sa vylúči nie 70 %, ale len 

50 % za h). Rozdiel je tým väčší, čím dlhšia je zvolená časová jednotka vzhľadom na polčas látky. 

Pokiaľ hodnota t0,5 neprekročí 0,15 za zvolenú časovú jednotku (zvolená časová jednotka 

neprekročí pätinu polčasu), moţno rozdiel medzi hodnotou ke a skutočne vylúčeným podielom 

podanej látky pokladať za zanedbateľný (pri ke  = 0,1 . h
-1

 sa namiesto 10 % vylúči 9,5 %/h). 

Pri farmakol. štúdiách sa namiesto celkového mnoţstva (m0, mt) látky pouţíva jej koncentrácia (c0, 

ct) v sledovanom systéme (napr. v plazme). Z pomeru m/c moţno vypočítať distribučný priestor 

príslušnej látky Vd 
 
          m 
Vd = ––– 
          c 

biologický rozpad →rádioaktivita. 

biologicus, a, um – [bio- + g. logos náuka] biologický, vzťahujúci sa na biológiu, týkajúci sa ţivotných 

procesov al. ţivých organizmov. 

bioluminiscencia – emisia viditeľného svetla ţivými organizmami. Svetlo sa emituje následkom 

redoxnej exergonickej chem. reakcie (→chemiluminiscencia). Ide väčšinou o rozklad →luciferínu, kt. 

katalyzuje luciferáza (napr. b. svätojánskych mušiek). Energia získaná v tejto reakcii sa vyuţíva na 

excitáciu elektrónov vo vznikajúcich oxidačných medziproduktoch al. koncových produktoch (napr. 

oxyluciferínu). Keď sa takéto excitované molekuly vracajú do základného stavu, emitujú svetelné 

kvantum (fotón). B. sa vyuţíva aj v analyt. chémii. Umoţňuje napr. veľmi citlivé stanovenie ATP na 

základe reakcie 
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           Mg

2+
 

luciferín + ATP + luciferáza –––→ luciferáza-luciferyladenylát + PPi 

        luciferylasdenylát + O2 –––→ luciferáza + H2O + h

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Mechanizmus emisie svetla 

Phoptinus luceferin. Hore: luciferín (LH2), 

oxyluciferín (L), dole: luciferyladenyláza 

(LH2-AMP) 

 

 

 

B. je beţná pri niekt. morských 

ţivočíchoch, pri stavovcoch sa s ňou stretávame pri niekt. rybách, hubách a baktériách. B. môţe 

vznikať extracelulárne (napr. pri vylučovaní oxyluciferínu ţľazami) al. intracelulárne. Svetlo emitujú 

aj niekt. symbiotické baktérie, kt. sa usídľujú na povrchu morských ţivočíchov. Luciferíny rôznych 

ţivočíchov sa chem. štruktúrou líšia. Luciferázy sú druhovo špecifické, môţu mať charakter 

peroxidáz, monooxygenáz al. dioxygenáz. Na reakcii sa môţu podieľať rôzne koenzýmy (NADH a 

FMNH, ATP, fotoproteín). Luciferázový systém svätojánskych mušiek (Photinus pyralis) vyţaduje 

O2, ATP a Mg
2+

.  

B. slúţi ako varovný signál pred nepriateľom. Mnohé druhy ju vyuţívajú na komunikáciu. Sú 

schopné dekódovať informáciu (spektrum, frekvenciu al. rytmus svetielkovania al. usporiadanie 

svetelných orgánov na tele). Napr. rôzne druhy svätojánskych mušiek generujú rôzne frekvencie 

svetla s cieľom upútať partnera, iné dravé druhy imitujú svetielka iných druhov, aby získali korisť. 

B. svätojánskych mušiek sa dá vyuţiť na citlivé stanovovanie ATP v biol. tekutinách (v ng 

koncentráciách). Vzorka obsahuje ATP, systém luciferín–luciferáza (al. prášok bruška svätojánskej 

mušky) generuje určité mnoţstvo svetla, úmerné mnoţstvu ATP, kt. sa dá merať 

spektrofotometricky. 

B. sa dá stanoviť aj ţivotnosť rôznych buniek. Kým je bunka metabolicky aktívna (ţivá), obsahuje 

ATP, po odumretí bunky sa však ATP veľmi rýchlo rozkladá; mierou ţivotnosti bunky je jeho obsah. 

B. sa dá určiť jediný vitálny leukocyt (obsahujúci ATP) v suspenzii 107 leukocytov. Na základe 

stanovenia obsahu ATP sa dá určovať aj počet baktérií. Podobne moţno vyuţiť preparáty 

luminiscenčných baktérií na stanovenie NADH a fotoproteín z medúzy (Aequorea) na stanovovanie 

vápnika a stroncia. 

Chrenová peroxidáza môţe slúţiť ako luciferáza v prítomnosti H2O2, cyklického hydrazidu, ako je 

luminol a syntetického luciferínu. Týmto systémom sa dajú stanovovať rôzne látky bez straty ich 

účinnosti, napr. antibiotiká. B. sa vyuţíva aj pri rôznych →imunoanalýzach. 

bioluminiscentia, ae, f. – [bio- + l. lumen svetlo] →bioluminiscencia. 

Biomag
®
  – kompetitívny antagonista H1-receptorov, antiulcerózum; →cimetidín. 

biomakromolekuly →biopolyméry. 
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biomarker – biol. znak charakteristický pre bunku, resp. cieľové tkanivá, kt. sa nachádza na hranici 

medzi iniciačným popudom (účinok karcinogénu al. mutagénu na genóm bunky vyvolávajúci ešte 

reverzibilné zmeny na molekulovej úrovni) a úplnou expresiou malígneho fenotypu bunky 

(promóciou – ireverzibilnou zmenou na bunkovej úrovni zistiteľnou histologicky al. cytologicky). K b. 

na gen. úrovni patria mutácie, zmeny bunkového jadra a pomnoţenie onkogénov. V súčasnosti je 

známych asi 30 onkogénov a asi 10 supresorických génov (udrţiavajúcich onkogény v inaktívnej 

forme), kt. sa môţu zúčastňovať na karcinogenéze. Patria k nim napr. gény p53, myc, ras, kt. sa 

našli pri viacerých druhoch nádorov, gén fos a jun pri karcinóme pľúc, gén RBI pri retinoblastóme a 

dva gény hMLI1 a hMLH2 pri karcinóme hrubého čreva. K b. na bunkovej úrovni patrí napr. 

metaplázia al. leukoplakia na sliznici, zastavenie nadmernej príslušného proliferácie tkaniva. K b. 

patria aj niekt. antigény v krvi, napr. antigén špecifický pre prostatu (PSA) pouţívaný na testovanie 

→chemopreventívnych prípravkov pri karcinóme prostaty. 

biomasa – obsah org. látok v ţivom organizme v danej oblasti. Termín sa pouţíva v ekológii. 

biomembrána – štruktúra, kt. obaľuje bunky (bunková membrána), al. oddeľuje rôzne vnút-robunkové 

priestory (kompartmenty). Ide o lamelárne útvary s hrúbkou asi 600 – 1000 nm. Obsahuje lipidy, 

glykolipidy, proteíny a glykoproteíny. Lipidy majú hydrofóbne ,,hlavové“ skupiny (znázornené na obr. 

ako guľôčky) a hydrofilné ,,chvostové“ oblasti. Vo vodnom rozt. tvárajú spontánne dvojvrstvu, pričom 

sa molekuly usporadúvajú vedľa seba chvostom k chvostu a hlavami trčiacimi do vodnej fázy. V 

elektrónovom mikroskope sú tieto štruktúry, sfarbené oxidom osmičelým al. uranylacetátom, javia sa 

ako tmavé čiary oddelené nesfarbenou štrbinou (predtým sa táto štruktúra označovala ako 

membránová jednotka). Mitochondrie a plastidy sú obalené dvoma membránami, jadrá jednou 

membránou, kt. sa však efektívne zdvojuje. Cytoplazma eukaryotických buniek vykazuje rozsiahle 

membránové štruktúry, napr. endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát a príslušné vakuoly. 

Naproti tomu prokaryonty nemajú vnútorné membrány, ich bunková membrána môţe vykazovať 

rozsiahle invaginácie. 

 

Obr. 1. Schematické znázornenie priečneho rezu biologickou membránou. A – integrálny proteín 

zaujímaci celú hrúbku membrány; jeho reťazce presahujú jej vnútorný i vonkajší povrch. Ide o glykoproteín 

(napr. gyloforín erytrocytu). Jeho uhľovodíkové zvyšky vyčnievajú z bunky. Proteín, ktorý smeruje dovnútra 

bunky sa viaţe na spektrín. B – integrálny proteín membrány nachádzajúci sa sčasti vnútri membrány a sčasti 

trčiaci z membrány. C – periférne proteíny, ktoré sú viazané na membráne, nie sú však integrované do 

fosfolipidovej vrstvy (napr. spektrín erytrocytu), zriedkavejšie ide o ich jednoduchú adhéziu k hydrofilným 

hlavám molekúl fosfolipidov. Prechod medzi B a C predstavuje cytochróm c mitochondriovej membrány; je 
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dôleţitou funkčnou zloţkou vnútornej mitochondriovej membrány, ale veľmi ľahko sa z nej odstraňuje. Hore 

z membrány trčia uhľovodíkové reťazce glykoproteínov, dole hydrofilné „chvosty“ a „hlavy“  fosfolipidových 

molekúl 

Hlavnými lipidmi sú fosfolipidy, glykolipidy, cholesterol a jeho estery; patria sem aj viaceré minoritné 

zloţky. Zloţenie membrány závisí od druhu a typu bunky. Druh a mnoţstvo proteínov závisí od 

funkcie membrány. Myelínové membrány slúţiace ako elektr. izolátory majú málo proteínov (18 %), 

kým vnútorná mitochondriová membrána, miesto oxidačnej fosforylácie, obsahuje aţ 75 % 

proteínov. Niekt. membránové proteíny sú prenášačmi a slúţia na pasívny  al.  aktívny transport v 

tukoch nerozp. látok cez membránu, receptormi pre hormóny a i. informačné molekuly, ďalšie sú 

enzýmami. Môţu hrať aj úlohu štruktúrnych proteínov. 

Model štruktúry b. sa zakladal na fluidovo-mozaikovej koncepcii. Lipidové molekuly a pro-teíny 

difundujú voľne laterálnym smerom a rotujú vnútri dvojvrstvy. Pohyb z vonkajšej na vnútornú stranu 

a späť je energeticky nevýhodný, pretoţe vyţaduje pohyb hydrofilnej zloţky cez hydrofóbnu fázu. 

Tento pohyb je preto zriedkavejší; proteíny sa tak nepohybujú vôbec, kým lipidy sa premiesťujú 

translačným pohybom. Z vnútornej polovice membrány a naopak sa premiestňuje len málo 

materiálu, preto majú tieto polovice rôzne zloţenie. V prípade 

pro-teínov je táto asymetria absolútna, v prípade lipidov sa to 

prejavuje rôznym zloţením tried lipidov. Pripojené uhľovodíkové 

reťazce sú len na necytozolovej strane membrány. Zúčastňujú sa 

na rozpoznávaní signálov, adhézii buniek, azda aj na 

medzibunkovej komunikácii a imunitných procesoch. 

 

Obr. 2. Trojrozmerný model fosfolipidovej dvojvrstvy membrány s 

integrálnymi proteínmi. A a B pozri obr. 1 

 

Z fyz. hľadiska je b. fázovým rozhraním medzi polárnym rozpúšťadlom (voda) a nepolárnym 

rozpúšťadlom (hydrofilné chvosty lipidových molekúl). Hydrofóbne molekuly môţu prechádzať cez 

b., pretoţe sú rozp. v hydrofóbnom prostredí vnútra membrány. Iónové a hydrofilné molekuly sú 

však solvatované vo vodnom rozt. Aby prešli membránou, musia sa zbaviť solvatačného obalu, čo je 

energeticky nevýhodné. Čisté fosfolipidové b. (→lyzozómy) sú preto nepriepustné pre mnohé 

molekuly. Jestvuje niekoľko pasívnych a aktívnych mechanizmov, kt. b. selektívne realizuje prestup 

hydrofilných látok potrebných na transport. Ako prenášače slúţia proteíny pórov (kanálov) 

zodpovedných za →facilitovanú difúziu. Aktívny transport uskutočňujú iónové pumpy; →transport 

látok. 

Integrálne proteíny moţno z b. odstrániť len po rozpustení b. org. rozpúšťadlami al. detergentmi; 

tieto proteíny sú zodpovedné za lézie b. pozorované elektrónovým mikroskopom v preparátoch, v kt. 

sa b. rozrušili zmrazením. Periférne proteíny moţno z b. odstrániť zmenou iónových podmienok al. 

pri extrémnom pH. 

biometria, ae, f. – [bio- + g. metron miera, meradlo] skúmanie niekt. biol. zákonitostí matematickými 

metódami. 

biometrika – [bio- + g. metron miera, meradlo] meranie a vyhodnocovanie vlastností biol. jedincov a 

dejov; →bioštatistika. 

Biomiran
®
 – myorelaxans; →chlórzoxazón. 

Biomitsin
®
 →chlórtetracyklín. 

biomorfóza – [biomorphosis] – ţivotné premeny od narodenia po odumretie organizmu. 
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biomorphosis, is, f. – [bio- + g. morfé tvar] →biomorfóza. 

Biomphalaria – syn. Australorbis; rod slimákov, kt. niekt. druhy sú intermediárnym hostiteľom 

Schistosoma mansoni. 

Biomycin
®
 – antibiotikum, antiamébikum; →chlórtetracyklín. 

Bionicard
®
 (Bioindustria) – antianginózum, antihypertenzívum; →nikardipín. 

bionika – [bionike] hraničný odbor medzi biológiou a technikou, kt. pouţíva technické metódy v biol. 

výskume. Veda, kt. skúma biotické štruktúry a procesy s cieľom uplatniť získané poznatky pri 

zdokonaľovaní starých a utváraní nových mechanických a elektronických systémov. B. sa 

zameriava na rozličné triedy znakov biosystémov (štruktúra, kinetika, látková výmena, premena 

ener- gie, informačné procesy). Rozoznáva sa štruktúrna a tvarová b., chemobionika a molekulová 

b., energobionika a informačná b. Medzi biológiou a b. je spätná väzba; obidve oblasti sa vzájomne 

obohacujú. Tento vzťah sa intenzívne prejavuje vo vzťahu informačnej b. a neurokybernetiky. 

Dôleţitým odvetvím b. je konštrukcia protéz. Naproti tomu ,,kybernetické zvieratá“ (napr. Walterova 

korytnačka), kt. na základe jednoduchého elektronického zapojenia určitých prvkov modelujú 

pohybové správanie zvierat, sú z biol. hľadiska takmer bezvýznamné; →kybernetika. 

bionike, es, f. – [bio- + g. technikos umelecký, vedecký] →bionika. 

bionomia, ae, f. – [bio- + g. nomos zákon] bionómia, vedný odbor, kt. sa zaoberá ţivotom organizmu 

z hľadiska ovplyvnenia rôznymi zákonitosťami. 

Biopal CVL-10
®
 – miestne antiseptikum; →jódofory. 

Bioperidolo
®
 (Firma) – antidyskinetikum; →haloperidol. 

Biophyll
®
 (Uhlhorn) – dezodorans; →chlorofyl. 

Biophylline
®
 (Delandale) – bronchodilatans; →teofylín. 

biophysica, ae, f. – [bio- + g. fysis príroda] →biofyzika. 

bioplasma, tis, n. – [bio- + g. plasma hmota] bioplazma, základná ţivá bunková hmota. 

Bioplex
®
 (Thames) – glukokortikoidové antiflogistikum, antiulcerózum; →karbenoxolón. 

biopolyméry – biomakromolekuly vznikajúce v ţivom org. →polymerizáciou, pri kt. nenasýtené 

molekuly základnej látky (monoméru) zlučujú do väčšieho celku (polyméru) reťazovým 

mechanizmom bez vzniku vedľajšieho produktu. Periodické b. pozostávajú z identických 

monomérov; sú presným násobkom molekuly monoméru; chem. zloţenie pôvodnej 

nízkomolekulovej látky i b. zostáva rovnaké, napr. →celulóza je polymérom glukózy. Aperiodické b. 

sa skladajú z podobných, nie však identických monomérov. B. sú niekt. proteíny, nukleové kys., 

uhľovodíky, ligníny, polyprenoly a polyterpény. Sekvenciu nukleových kys. a proteínov určujú 

templáty kys. nukleovej. Zloţenie polysacharidov a lignínov determinujú enzýmy katalyzujúce ich 

syntézu, ale ich veľkosť a sled monomérov aj iné faktory, ako juxtapozícia iných štruktúrnych 

molekúl a rýchlosť rastu (napr. polysacharidy bunkovej steny), al. rýchlosť degradácie a dostupnosť 

prekurzorových monomérov (napr. zásobné polysacharidy). Antigény krvných skupín a pp. aj iné 

rozpoznávacie oligosacharidy a polysacharidy bunkových povrchov majú presne určenú veľkosť a 

sled monomérov. Zmiešané b. predstavujú glykoproteíny, v kt. sú uhľovodíkové monoméry viazané 

na bočný reťazec aminokyselín a glykolipidy s uhľovodíkovými monomérmi nadviazanými na niekt. 

časť lipidov. 

biopsia, ae, f. – [g. bios + g. opsis videnie] termín b. pochádza od franc. dermatológa E.H. Besniera 

(1879). Ide o súbor metodických postupov určených na dg. zhodnotenie buniek, tkanív al. orgánov 

získaných odborným lekárskym postupom, príp. samovoľne vylúčených zo ţivého organizmu.  
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B. zahrňuje: 1. základné bioptické vyšetrenie (hodnotenie fixovaného materiálu spracovaného po 

zaliatí do príslušného média); 2. peroperačné bioptické vyšetrenie (rýchla dg. zásadne ovplyvňujúca 

ďalší postup operačného výkonu); vykonáva sa technikou zmrazených rezov obyčajne nefixovaného 

materiálu počas operačného výkonu; 3. špecializované bioptické vyšetrenie (rozvíja základné 

bioptické vyšetrenie pomocou špeciálnych metodických postupov, a to histochemických, 

imunohistochemických, ultraštruktúrnych, molekulovobiologických); 4. 

cytodiagnostiku (vyšetrenie chorobných zmien buniek, kt. boli pôvodne súčasťou 

tkaniva al. orgánu). Materiál sa získava výplachom, sterom al. punkciou. 

Cieľom b. je: 1. stanovenie dg. a rozsahu chorobného procesu; 2. sledovanie 

dynamiky ochorenia; 3. posúdenie efektívnosti th. postupu; 4. posúdenie 

prognózy; 5. prevencia niekt. ochorení (v rámci skríningových vyšetrení). 

Odber vzorky sa vykonáva dvoma základnými postupmi: 1. cielenou (otvorenou, 

chir.) b. pod kontrolou zraku pri operácii, laparoskopii, endoskopii; 2. necielenou 

(naslepo, punkčnou b. tenkou ihlou (napr. Menghiniho), trepanom (napr. 

Yamshidiho ihla – obr. 1) al. vrtákom (Craighova ihla). 

 
Obr. 1. Yamshidiho ihla 

 

Vzorka musí byť okamţite po odbere uloţená do fixačnej tekutiny (10 % formaldehyd, acetón), al. 

zmrazená suchým ľadom. Výnimočne sa môţe transportovať prekrytá 

gázou namočenou do studeného fyziol. rozt. a chladená na 4 °C. Kaţdý 

materiál sa musí riadne označiť menom a priezviskom pacienta, r. 

narodenia a musí byť opatrený úplne vyplneným sprievodným lístkom, kt. 

podpisuje lekár. 
 

Obr. 2. Technika aspiračnej biopsie tenkou ihlou 
 
 
 

 

 

 

 

Obr. Technika aspiračnej biopsie tenkou ihlou. 1 – ihla 

nasadená na striekačku sa vbodne do lézie; 2 – povytiahne sa 

piest; 3 – ihlou sa pohybuje v lézii dopredu a dozadu, aby sa 

dosiahli rôzne miesta oblasti; 4 – piest sa uvoľní pred 

vytiahnutím pri lézii 

 

 

Dôleţitou súčasťou b. je makroopis, kt. zahrňuje: 1. typ vzorky – malá (kyretáţ, chir. excízia, 

punkcia; veľká (resekovaný orgán al. jeho časť); 2. rozmery – dĺţka, šírka, výška; 3. opis – farba, 

konzistencia, charakter tkaniva.  

Bioptický nález (výsledok bioptického vyšetrenia) robí lekár-patológ s kvalifikačnou atestáciou z 

patológie II. stupňa. Skladá sa z podrobného makroskopického opisu vzorky, resp. makropreparátu. 

Patológ sa vyjadruje k reprezentatívnosti vzorky. Detailne opisuje histol. obraz, za kt. nasleduje dg. 

záver. Ak morfológia nie je jednoznačná, uvádzajú sa dfdg. moţnosti. Pri nepotvrdení klin. dg. 

patológ uvádza dôvody na základe morfologického obrazu. 
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Neuropatologická biopsia – má význam pri určovaní nádorov CNS. Peroperačne je dôleţité určiť, 

či vzorka tkaniva pochádza z nádoru al. z okrajovej gliózy. Ultraštruktúrne vyšetrenie sa odpo-rúča 

pri klin. odôvodnenej stereotakticky získanej vzorke (napr. pri vírusovej encefalitíde). 

Oftalmologická biopsia – pri enukleácii bulbu treba bulbus fixovať v celku, presne uviesť 

charakteristiku a lokalizáciu predpokladanej lézie. Exciduje sa pod preparačnou lupou po 

predchádzajúcom označení podozrivých miest na sklére. Pri podozrení na malígny melanóm 

chorioidey sa vyšetrujú vv. corticosae. Bulbus sa prekrojí horizontálne pod n. opticus a ďalší rez sa 

vedie nad n. opticus. Dôleţité je posúdenie moţného metastazovania cez n. opticus. 

Hematologická biopsia  

Biopsia kostnej drene – trepanobiopsia kostnej drene. 

Indikácie – hematologické choroby. 

Kontraindikácie – ťaţké koagulopatie (napr. hemofília – príp. upraviť prokoagulačné faktory) 

aneuryzma aorty (pri sternálnej punkcii).Punkcia sa vykonáva pomocou špeciálnej sternálnej ihly so 

zaráţkou proti príliš hlbokému preniknutiu, Yamshidiho trepanobioptickou ihlou (hrebeň panvovej 

kosti, spina iliaca dors. sup.) po dezinfekcii miesta tampónikom a miestnej anestézii 10 % 

mezokaínom. Vzorka sa aspiruje pomocou 20 ml striekačky, uloţí na podloţné skielko na roztery. 

Pri nabodnutí spina iliaca inf. sup. trepanobioptickou ihlou moţno aspirovať kostnú dreň ako pri 

sternálnej punkcii a získať valček kostnej drene na histologické vyšetrenie. Po ukončení zákroku sa 

vpich prekryje tampónikom a prelepí náplasťou. B. je technicky náročnejšia ako punkcia, ale menej 

bolestivá a menej nebezpečná. 

Komplikácie punkcie – poškodenie veľkých ciev, tamponáda perikardiálneho vaku, pneumotorax; 

→punkcia. 

Punkcia hrebeňa panvovej kosti – vykonáva sa v mieste spina iliaca dors. cran. Pacient leţí na 

bruchu s podloţeným bruchom al. na boku so skrčenými kolenami. 

Postup: je moţná premedikácia diazepamom. Pungované miesto sa dezinfikuje a odmastí, príp. 

ochlpenie oholí (dvakrát sa nanáša PVP-jód na 2,5 min, celkove 5 min, lekár má mať sterilné 

rukavice a tvárovú rúšku). Potom sa vykoná infiltračná anestézia podkoţia s. c. a ďalej aţ na 

periost. Trepanobioptická ihla sa zavádza do hmatateľnej plôšky spina iliaca dors. cran.; pungované 

miesto moţno aj schladiť etylénchloridom do zbelenia, potom je prienik koţou menej bolestivý. Ihla 

sa zabodne do kompakty, aţ sa sama udrţí v zavedenej polohe, odskrutkuje sa uzáver a s ihlou sa 

postupuje ďalej do hĺbky 2 – 3 cm, čo sa pozná podľa vysúvajúceho sa mandrénu. Mandrén sa 

odstráni, nasadí sa 20 ml striekačka a vtiahne valček drene hĺbšie do ihly, niekedy sa pritom nasaje 

aj kostná dreň vhodná na roztery na skielko. Koncom ihly sa vykoná niekoľko krúţivých pohybov, 

čím sa odlomí koniec valčeka v dreni od vlastného tkaniva. Ihla sa potom opatrne a pomaly vysúva. 

Ďalším mandrénom na to určeným sa vytlačí valček z ihly do nádobky s paraformaldehydom na 

histol. vyšetrenie. Ak sa nenasala predtým kostná dreň, moţno do toho istého anestezovaného 

miesta zasunúť sternálnu ihlu (bez zaráţky) a aspiráciou získať kostnú dreň. Aspirácia podtlakom je 

bolestivá. Po vytiahnutí ihly sa miesto komprimuje tampónom a zalepí náplasťou. 

Aspirát sa rozotrie na 5 – 10 skielok na panoptické a i. špeciálne farbenia a reakcie. Starostlivo sa 

vyplní sprievodka na histol. vyšetrenie vrátane uvedenia pracovnej dg. 

Sternálna punkcia – vykonáva sa vpichom aspiračnej ihly do corpus sterni vo výške II. medzirebria 

al. manubrium sterni. Príprava ako pri trepanobiopsii. Aspiračná ihla, resp. jej zaráţka sa nastaví po 

zabodnutí asi na 3 mm nad koţu, vrtavými pohybmi sa preniká periostom do dreňovej dutiny, kde uţ 

necítiť odpor. Ďalší postup ako pri trepanobiopsii. 
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Obr. Príprava rozteru. 1 – aspirát umiestime na 

podloţné sklo; 2 – polotuhý aspirát sa rozotrie 

pritlačením krycím skielkom; 3 – 6 – prímes krvi 

al. tkanivovej tekutiny sa spracuje ako 

,,hematologický typ“ rozteruroztiahnutím kvapky 

krycím skielkom 

 

 

 

 

 

Biopsia srdca – vzorky endomyokardiálneho tkaniva sa získavajú bioptómom zavedeným 

perkutánne cez v. femoralis al. v. jugularis int. do pravého srdca al. cestou a. femoralis do ľavého 

srdca. Pouţíva sa na dg. rejekcie transplantátu, kardiotoxickosti liekov, napr. antracyklínových, 

niekedy na dg. myokarditídy, kardiomyopatie a infiltratívnych ochorení srdca. 

Biopsia pľúc – prvá punkčná b. pľúc sa vykonala uţ r. 1883. Vzorku pľúcneho tkaniva moţ-no 

získať: 1. transbronchiálnou cestou – odber vzorky pľúcneho tkaniva počas bronchoskopie pomocou 

klieštikov (komplikáciou sú krvácania a pneumotorax); 2. perbronchiálnou punkciou, prevaţne na 

odber vzorky bronchopulmonálnej lymfatickej uzliny počas bronchoskopie; 3. pertorakálnou ihlovou 

biopsiou v miestnej anestézii na získanie vzorky z izolovaného pľúcneho loţiska; 4. tzv. malou 

torakotómiou na získanie pľúcneho parenchýmu z jedného laloka pri difúznom ochorení pľúc 

(periférna resekcia); 5. excíziou vzorky z povrchu pľúc pri torakoskopii; 6. transparietálnou punkčnou 

aspiračnou b. (TPPB) pľúc a mediastína. 

Najčastejšie sa vykonáva tenkoihlová aspiračná b. pľúc (fine needle aspiration biopsy). Miesto 

vpichu a poloha ihly sa kontrolujú skiaskopicky. Získaný materiál sa vyšetruje cytologicky v 

svetelnom mikroskope. V dg. malígnych nádorov je výťaţnosť metódy asi 69 %, v dg. tbc. 54 %. 

Komplikácie – pneumotorax (16 %), kt. si asi v 10 % vyţaduje exsufláciu. Zriedka sa dostavuje 

mierna hemoptýza. 

Indikáciou – okrúhle lézie v pľúcnom parenchýme, patol. nálezy v mediastíne, hrudnej stene, difúzne 

pľúcne ochorenia, menej v diseminovaných pľúcnych procesoch. Vzorka materiálu sa zasiela na 

histol., cytol. a mikrobiol. vyšetrenie (baktérie, plesne, BK a parazity). 

Gastroenterologická biopsia – pri malých vzorkách, kt. sa získavajú endoskopicky, sa materiál 

spracúva kompletne. Okrem základného farbenia sa preparáty farbia aj na hlien. Pri veľkých 

resekčných preparátoch treba vymedziť anatomický rozsah materiálu vrátane lymfatických uzlín. Pri 

nádoroch sa odoberajú vzorky nielen z vlastného nádoru, ale aj z miesta chir. rezu. Črevné polypy 

sa odosielajú s údajom o ich lokalizácii a tvare, príp. početnosti. 

Biopsia pečene – materiál moţno získať: 1. punkčnou b., a to cielenou transkutánnou b. pod 

kontrolou zraku počas laparoskopického vyšetrenia al. perkutánnou b. pod sonografickou kontrolou; 

2. klínovitou excíziou (v odôvodnených prípadoch, napr. pri podozrení na anomálny vývoj 

intrahepatálnych ţlčovodov); 3. transjugulárnou b. (Lebrec a spol., 1982) →b. obličiek. 

Indikácie – pečeňová punkcia: priebeh difúznych ochorení pečene (steatóza, chron. hepatitída, 

cirhóza, amyloidóza, hemochromatózy a i. tezaurizmózy, Wilsonova choroba), dfdg. 

hyperbilirubinémií. Laparoskopia: nejasné choroby pečene, kt. sa nedajú rozpoznať inými dg. 

metódami. 

Kontraindikácie – hemoragická diatéza, peritonitída, cholangitída, biliárna peritonitída, sepsa. 
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Po punkcii má zachovávať pacient pokoj na posteli a má sa kontrolovať stav cirkulácie. 

Biopsia urogenitálneho systému 

Biopsia obličiek – histol. vyšetrenie bioptickej vzorky tkaniva obličky sa dá vykonať vo vzorke 

získanej punkčnou perkutánnou biopsiou al. transjugulárnou renálnou b. 

Punkčná perkutánna biopsia obličiek (PPBO) prvýkrát opísaná Iverstenom a Brunom (1951) sa 

vykonáva pod sonografickou kontrolou so špeciálnou súpravou na b. obličiek. Treba pripraviť 2 

konzervy krvi. Po zákroku sa aplikuje tlakový obväz, pacient má zachovať pokoj na posteli 24 h, 

aspoň 6 h v polohe naznak, pravidelne sa kontroluje TK, pulz a močový nález (hematúria). 

Indikácie – proteinúria > 3 g/d, rýchlo progredujúca glomerulonefritída, podozrenie na ochorenie 

glomerulov, renálna insuficiencia nejasnej etiológie. 

Kontraindikácie – hemoragická diatéza, anat. al. funkčne solitárna oblička (výnimku tvorí 

transplantovaná oblička), hydronefróza, cystické obličky, aneuryzma a. renalis (periarteritis nodosa), 

perirenálny absces, trombóza obličkových ţíl, hypertenzia rezistentná na th., nefrokalcinóza 

(nebezpečie krvácania); zlé výhliadky na th. úspech. Relat.: uloţenie obličky (solitárna oblička) al. 

okolité anatomické pomery (napr. extrémna obezita) znemoţňujú al. značne sťaţujú vykonanie 

PPBO; nespolupracujúci pacienti (v bezvedomí, respiračnej insuficiencii, nemoţnosť zaujať polohu 

na bruchu ap.). 

Transjugulárna biopsia obličiek – TJBO, prvýkrát opísaná Malom a spol. (1990) je modifikáciou 

transjugulárnou b. pečene (Lebrec a spol., 1982). 

Postup: po kanylácii pravostrannej v. jugularius int. s miestom vpichu medzi sternovým a 

klavikulovým úponom m. sternocleidomastoideus. Seldingerovou technikou sa zavedie Desiletsov-

Hoffmanov zavádzač (priemer 9,0 F, dĺţka 13 cm) a jeho priesvitom katéter pod priebeţnou 

skiaskopickou kontrolou cestou v. cava sup. a pravú predsieň do v. cava inf. a ďalej do pravej v. 

renalis. Katéter sa zaklíni do periférie ţilového riečiska, najlepšie smerom do dolného pólu obličky, a 

jeho správna poloha sa skontroluje počas aplikácie asi 2,5 ml riedenej kontrastnej látky. Bioptická 

ihla (napr. upravená Rossova transseptová ihla), kt. sa zavádza do katétra, má dĺţku 60 cm a 

priemer 9,0 F. Špička ihly presahuje katéter pri jej úplnom zavedení do katétra (vo fáze vlastného 

odberu) 8 mm. Ihla sa vyplní fyziol. rozt., ponechá sa spojená pomocou setu s inj. striekačkou a 

zavedie do katétra tak, ţe špička ihly dosahuje na jeho koniec. Potom sa vykoná vlastný bioptický 

odber aspiračnou technikou – prudké vypichnutie špičky bioptickej ihly cez stenu ţily do 

parenchýmu obličky pomocou vystreľovacieho zariadenia bioptickej ihly za súčasnej intenzívnej 

aspirácie pripojenou inj. striekačkou, kt. vykonáva asistent). Po vyňatí bioptickej ihly z katétra sa ihla 

prepláchne fyz. rozt. a zachytia sa získané valčeky obličkového tkaniva, kt. sú väčšinou v priesvite 

ihly al. striekačke. 

Kombinovanú b. obličiek a pečene moţno vykonať tým istým katétrom a ihlou po ich premiestení do 

pečeňovej ţily, príp. pouţiť špeciálna bioptická súprava, keď sa in situ ponecháva zavádzač. 

Špeciálna premedikácia nie je potrebná, čas výkonu sa pohybuje 15–45 min. Výkon sa znáša 

pomerne dobre. Starostlivosť o pacienta po ukončení výkonu je podobná ako pri PPBO. Nasledujúci 

deň sa vykoná sonografická kontrola obličiek (resp. pečene). 

Indikácie TJBO – 1. krvácavé stavy; 2. solitárna pravá oblička; 3. extrémna obezita; 4. 

nespolupracujúci pacient; 5. kombinovaná b. obličky a pečene; 6. zlyhanie perkutánneho prístupu; 

7. nekontrolovateľná artériová hypertenzia. 

Kontraindikácie TJBO – hemoragická diatéza (Quickov čas <50 % al. počet trombocytov <75 

000.10
9
/l a/al. Dukeho test > 10 min a/al. laborat. príznaky diseminovanej intravaskulárnej 

koagulopatie). 
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Komplikácie TJBO – subkapsulárny hematóm (pri príliš periférnom preniknutí bioptickej ihly), 

parenchýmový hematóm (pri perforácii púzdra obličky), krvácanie do dutého systému 

(mikroskopická aţ makroskopická hematúria). Riziko komplikácií je vyššie u pacientov so 

zmraštenými zlyhávajúcimi obličkami al. väčšou dilatáciou močových ciest a stenčením renálneho 

parenchýmu. Ďalšou moţnou komplikáciou je trombóza v. cava inf., príp. v. renalis, punkcia 

centrálnych ţíl, výnimočne arytmia.  

Biopsia močového mechúra – endoskopické vzorky sa majú odoberať zásadne „studeným noţom“, 

pretoţe termické vplyvy môţu znehodnotiť malé lézie a pri väčších znemoţňujú spoľahlivé 

posúdenie okrajov excízie. Pri resekovanom materiáli je vhodné preparát upevniť pred fixáciou na 

podloţku. Pri opise sa okrem charakteru nádoru posudzuje prenikanie do steny al. mimo stenu.  

Biopsia prostaty – vykonáva sa pri podozrení na adenóm al. karcinóm prostaty. Vzorka tkaniva sa 

dá odobrať: 1. transuretrálnou resekciou; 2. radikálnou prostatektómiou (suprapubickou al. 

transvezikulárnou); 3. punkciou hrubou ihlou (transrektálne, príp. v celkovej anestézii perineálnou 

cestou). Pri punkcii sa materiál spracúva kompletne. Pri resekátoch sa materiál spracúva najprv 

orientačne a potom sa postupne doplňuje ďalšími blokmi, kým sa nepreukáţe nádor. 

Biopsia penisu – materiál moţno získať: 1. punkčnou b., a to necielenou transkutánnou b. pod 

kontrolou zraku počas laparoskopického vyšetrenia, al. perkutánnou b. pod sonografickou kontrolou; 

2. klinovitou excíziou. 

Biopsia semenníka – vzorka sa získava orchiektómiou. Povrazec sa musí preťať vo vzdialenosti asi 

10 mm nad svorkou, aby sa nepoškodil v mieste preťatia. Neodporúča čiastočná biopsia. 

Makroskopicky si treba všímať najmä loţiská krvácania, nekróz, cýst. Drobná jazva pigmentovaná 

hemosiderínom môţe byť zvyškom spontánne regredovaného nádoru. Nádor sa môţe skrývať aj za 

zdanlivo banálnou regresívnou zmenou. Pri polylobulárnych nádoroch si treba všímať vzťah medzi 

uzlami, príp. ich opúzdrenie. 

Biopsia ženských pohlavných orgánov 

Biopsia endometria – kyretáţ, poskytuje údaje: 1. o dátovaní endometria; 2. o dysfunkčnom 

endometriu; 3. o suspektných patol. graviditách; 4. o suspektných prekancerózach a malígnych 

procesoch. Materiál sa spracúva kompletne. Pri odbere treba oddeliť a separovane odoslať vzorku 

materiálu z hrdla a materiál dutiny maternice. Pri makroopise sa má určiť objem vorky. Pri 

interpretácii nádorových zmien sa treba uváţlivo vyjadrovať o primárnej lokalizácii nádoru a stupni 

diferenciácie (grading). Kyretáţ to dovoľuje v obidvoch prípadoch len v obmedzenej miere. Pri 

neurčitých nálezoch treba v závere navrhnúť opakovanie dg. kyretáţe. Interval by nemal byť dlhší 

ako 3 mes. Konizát – materiál tvaru kuţeľa, kt. vrchol leţí vysoko v terminálnom úseku cervikálneho 

kanála, má byť v celku a označený stehom v okraji na čísle 12 (podľa ciferníka hodín). Spracúva sa 

kompletne technikou predozadných paralelných rezov, kt. sa označia podľa kvadrantu ciferníka. 

Opisujú sa dysplastické a i. epitelové lézie a vţdy sa uvádza, či nedosahujú okraj chir. rezu. 

Preparáty získané pri hysterektómii sa líšia nielen v závislosti od patol. lézie, ale aj od pouţitej 

operačnej techniky. Dôleţitý je opis, kt. umoţňuje orientovať materiál topograficky. Vhodné je 

zabezpečiť, aby sa endometrium a endocervix fixovali, najlepšie sagitálnym rezom v strednej čiare 

na zadnej strane maternice. Tuba sa fixuje natiahnutá, nie stočená, al. inak deformovaná. Ovárium 

sa môţe vyšetriť v rámci hysterektómie al. samostatne. Dôleţité je uviesť vzťah ovária k okoliu, t. j. k 

susedným orgánom príp. seróze.  

Operačný preparát vulvy získaný po parciálnej al. totálnej vulvektómii treba rozprestrieť a orientovať 

tak, aby sa dal posúdiť stav resekčných línií smerom k vnútorným orgánom. Ak sa súčasne zasielajú 

lymfatické uzliny, zaznamenáva sa celkový počet identifikovaných uzlín a uzlín, s príp. metastázami. 
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 Materiál z prsníka získaný pri radikálnej a modifikovanej mastektómii (ak nenadväzuje na 

peroperačnú b.) treba opatriť údajom o predchádzajúcej b. a upozornením na miesto, kde sa 

vykonala (jazva nemusí byť zreteľná). Zorientovaný preparát sa rozdelí na koţnej strane na 

kvadranty a po fixácii sa prekrája paralelnými rezmi po 2 cm. Vyšetrujú sa všetky uzliny a miesta, kt. 

sú podozrivé zo šírenia (sval, mamila). Histol. vyšetrenie sa doplní farbením na steroidové 

receptory. 

Biopsia kostí – malé vzorky tkaniva sa získavajú trepanobiopsiou, chir. excíziou al. kyretáţou. 

Trepanobiopsia je vhodná pri metastatických procesoch, metabolických a hematologických 

ochoreniach. Chir. excízia sa odporúča pri metabolických ochoreniach a prim. kostných nádoroch. 

Kyretáţ sa vykonáva pri podozrení na prim. kostné nádory a zápalové procesy. Veľké vzorky 

predstavujú hlavice femuru, časti dlhých kostí, celé končatiny, a to amputované pre malignitu, 

cievne ochorenie al. úraz. 

Makroopis pri nádoroch má obsahovať: údaj o mieste vzniku nádoru (dreň, subperiost, epifýza, 

diafýza), veľkosť a miestne šírenie, postihnutie kĺbu, rozsah šírenia (dreňovou dutinou, 

subperiostálne), vzťah k cievam a nervom, blízkosť excíznej línie, počet uzlín a ich vzhľad. Kostné 

tkanivo moţno spracovať po predchádzajúcej dekalcifikácii príp. kyselinami, al. nedekalcifikovaného 

materiálu po predchádzajúcom zaliatí do metakrylátov. B. kostí umoţňuje posúdiť aj zmeny 

mineralizácie pri metabolických ochoreniach.  

Biopsia kolenového kĺbu – vykonáva sa špeciálnou punkčnou ihlou, kt. sa zavádza z mediálnej 

strany suprapatelárneho recesu horizontálne asi 1 cm nad horným okrajom pately. Cieľom b. je 

získať synoviálne tkanivo na histol. vyšetrenie. 

Stomatologická biopsia – operačný preparát získaný resekciou pery vyţaduje dokonalú orientáciu. 

Exciduje sa centrum lézie a okrajové časti, čo slúţi na určenie, či nádor nepresahuje rozsah chir. 

rezu. 

Biopsia svalu – umoţňuje mikroskopické a biochem. vyšetrenie vzoriek svalu. Môţe prispieť k dfdg. 

svalových a neurogénnych myopatií a spresnenie dg. neuromuskulárnych porúch. Niekt. myopatie 

sa dajú dg. aj bez biopsie, napr. na základe príznakov a DNA testov z krvných vzoriek. Vzorka svalu 

sa odoberá incíziou (5 – 7 cm) al. ihlou, a to z miernejšie postihnutého svalu, pretoţe ťaţšie 

postihnuté svaly bývajú deštruované. Pri ihlovej biopsii sa odoberá vzorka svalu veľkosti hrášku 

(pouţíva sa od 60. r.). Nevýhodou je, ţe neumoţňuje inšpekciu svalu ako otvorená biopsia a 

odobratá vzorka je menšia. Odporúča sa odobrať min. 5 vzoriek z rôznych oblastí svalu, z kt. sa 

min. jedna zmrazuje a odkladá na ďalšie pouţitie. Min. 3 vzorky sa pokladajú za dostatočné na 

získanie potrebného mnoţstva tkaniva. Pri loţiskových myopatiách sa nemusia nájsť patol. zmeny 

ani v jednej vzorke. K dispozícii sú proti-látky proti svalovým proteínom na testovanie bioptických 

vzoriek; →sval. 

Biopsia kože – vzorky koţe s benígnymi léziami, obyčajne kopijovitého tvaru s centrálne 

lokalizovanou léziou, excidované s úzkym lemom, sa fixujú vo formalíne. Cylindrické vzorky sa 

získavajú rotujúcim priebojníkom. Vzorky veľké 3 mm a menšie sa spracúvajú v celku. Vzorky široké 

3 aţ 6 mm treba prekrojiť v strede lézie v smere kolmom na pozdĺţnu os vzorky a spracovať 

kompletne. Pri koţných vzorkách s malígnymi nádormi opisujeme ich tvar, rozmery v mm, farbu, 

pigmentáciu, depigmentáciu, konfiguráciu, vzťah k okolitému niveau, ohraničenie, minimálnu 

vzdialenosť od resekčných okrajov, ulcerácie povrchu, satelitné loţiská, vzťah k resekčnej spodine; 

resekčné plochy je vhodné označiť tušom. V bioptickom závere sa uvádza histol. typ a kompletnosť 

excízie. Pri malígnom melanóme histol. charakteristiky s prognostickým významom: histogenetický 

typ melanómu, rastovú fázu (radiálna, resp. vertikálna), hĺbku invázie podľa Clarka, hrúbku nádoru 

podľa Breslowa, prítomnosť satelitov, ulceráciu, vaskulárnu inváziu, proliferačnú aktivitu (mitotický 
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index), intenzitu pigmentácie, prejavy regresie, lymfocyty infiltrujúce nádor (TIL), prítomnosť 

prekurzorovej lézie. Peroperačné vyšetrenie zmrazovačovým rezom nie je štandardná dg. metóda 

pri malígnom melanóme. 

biopterín – [S-(R*,S*)]-2-amino-6-(1,2-dihydroxypropyl)-4-(1H)-pteridinón, pterín HB2, C9H11N5O3, Mr 

237,22; oxidovaný degradačný produkt tetrahydrobiopterínu. 

Pteridín rozšírený v prírode, obyčajne v L-erytroforme. Pokladá 

sa za rastový faktor niekt. druhov hmyzu; →neopterín. 

 
 Biopterín 
 

Bioquin
®
 (Monsanto) – fungistatitikum, dezinficiens, chelačná látka, kt. sa pouţíva na stanovenie 

stopových prvkov; →8-hydroxychinbolín. 

bioresmetrín – [5-(fenylmetyl)-3-furanyl]metylester kys. 1(R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metyl-1-

propenyl)cyklopropánkarboxylovej, C22H26O3, Mr 338,45. 

Insekticídum (Biobensyfuroline
®
, Resbuthrin

®
). 

 

 
Bioresmetrín 
 
 

 

biorheusis, is, f. – [bio- + g. rheusis tok] bioreuzia, priebeh ţivotných dejov, prirodzený proces 

starnutia a s ním súvisiacich zmien v organizme, zried. 

Biorphen
®
 myorelaxans, antihistaminikum; →orfenadrín. 

biorytmy – [biorhythmus] biol. rytmy; 1. biol. pravidelné striedanie obdobia plodnosti a neplodnosti; 2. 

fyziol. pravidelné (periodické) opakovanie biologickej premennej ako funkcie času (napr. frekvencie 

činnosti srdca, dýchacieho cyklu, dennonočných zmien telesnej teploty); 3. cyklické variácie fyziol., 

metabolických a behaviorálnych parametrov v ţivých organizmoch ako prejav biol. variability. B. sú 

to oscilácie veličín rozličnej periódy (trvania), amplitúdy, frekvencie a fázy (časový interval medzi 

amplitúdami; →rytmus. Ich časový priebeh sa nedá vţdy formalizovať jednoduchou matematickou 

funkciou. Niekedy ide o zdanlivo náhodné variácie, za kt. sa môţe skrývať určitých poriadok (teória 

→chaosu). Niekt. sú synchrónne s geofyzikálnymi zmenami prostredia, ako je denná rotácia Zeme 

okolo svojej osi, Mesiaca okolo Zeme a ročné pohyby Zeme okolo Slnka. B. zahrňujú infradiánne, 

cirkadiánne a ultradiánne rytmy. 

Infradiánne biorytmy sú variácie s frekvenciou < 1 cyklus/28 h, t. j. periódou > 28 h. Patria sem 

periodické cyklické variácie v priebehu dňa. Rýchle oscilácie vykazujú napr. koncentrácie glukózy a 

neesterifikovaných karboxylových kys. v krvi. Vysvetľujú sa tzv. reguláciou chyby známou vo fyziol., 

kt. sa uplatňujú pri nastoľovaní dynamickej rovnováhy medzi prísunom a odsunom látky z 

distribučného priestoru viacetáţová spätnoväzbová regulácia. Ide o zapojovanie a vypínanie 

regulácie v dôsledku kolísania regulovanej veličiny, kt. sa má udrţovať v určitých kritických 

hraniciach. Zvýšenie hodnoty regulujúceho faktora (inzulín v prípade glykémie, prostaglandíny a 

katecholamíny v prípade karboxylových kys.) vyvoláva pokles koncentrácie regulovanej látky a 

naopak. Pritom sa uplatňujú vzájomne sa ovplyvňujúce oscilácie, kt. sú navzájom fázovo posunuté v 

relat. pevnej väzbe. 

Cirkadiánne biorytmy majú priemerný interval 24 (20 – 28) h, t. j. frekvenciu asi 1 cyklus/24 h. Sú 

to zmeny hodnôt rôznych veličín v priebehu dňa. Najvýraznejšie sú nykthemerálne rytmy 

podmienené cyklom bdenia a spánku, resp. svetla a tmy. Týkajú sa najmä neuroendokrinnej 
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sústavy, t. j. mozgu a hormónov (somatotropín, kortikotropín, kortizol, aldosterón, katecholamínov a 

i.), ako aj nimi regulovaných látok a funkcií, ako je telesná teplota, srdcová činnosť, TK, objem a 

zloţenie vnútorného prostredia, ale aj reaktivita, práceschopnosť, svalová sila atď. Cirkadiánne 

rytmy pri cicavcoch sú regulované udávačom kroku lokalizovaným v ncl. suprachiasmaticus 

hypotalamu. Molekulový mechanizmus regulujúci synchronizáciu cirkadiánneho udávača kroku je 

neznámy. Zistilo sa však, ţe cirkadiánne variácie regulujú gény, ako o tom svedčí korelácia medzi 

zmenou expresie génov v tomto jadre a ním regulovanými b.: uţ v priebehu niekoľkých min po 

expozícii svetlu nastáva v tomto jadre aktivácia (fosforylácia) transkripčného faktora proteínu 

viaţuceho zloţky reagujúcej na cAMP (cAMP response element binding protein, CREB); 

→melatonín.  

Okolo 04.00 h ešte pred prebudením sa zvyšuje aktivita sympatoadrenergického systému, kým min. 

je jej aktivita medzi 20.00 a 22.00 h.; →katecholamíny. U zdravých dospelých jedincov najniţšia 

pracovná kondícia je medzi 2.00 a 4.00 h, najvyššia výkonnosť okolo 15.00 (kým psychické funkcie 

sú najniţšie). Mentálne najvýkonnejší je človek medzi 9.00 a 11.00 h a 17.00 a 21.00 h. Krátkodobá 

pamäť je najlepšia medzi 8.00 a 10.00 h, dlhodobá sa zlepšuje odpoludnia. Rozhodovanie a 

operatívna pamät nevykazuje výraznejšiu rytmickosť. 

B. závisia od veku jedinca a typu vyššej nervovej sústavy (ranné a večerné typy). Významnú úlohu 

pri cirkadiánnych b. má striedanie svetla a tmy. Svetlo teda ovplyvňuje syntézu proteosyntézu, a tým 

metabolizmus, fyziol. a behaviorálne funkcie. Aplikácia svetla sa napr. osvedčila v th. niekt. 

depresívnych stavov, porúch spánku a menštruácie (Wettenberg, 1994). 

Ultradiánne biorytmy majú frekvenciu > 1 cyklus/20 h, t. j. periódu < 20 h. Príkladom je cyklus 

spánku a bdenia u pacientov s narkolepsiou (priemerna perióda 1,7 h). Z ultradiánnych rytmov 

najvýznamnejší je →menštruačný cyklus (uplatňujúci sa aj pred menarche a po menopauze, ako aj 

u muţov). Známe sú aj cirkasepteniánne (týţdenné), cirkatrigintánne (30-d zodpovedajúce 

mesačnej perióde), ročné (sezónne) a ţivotné cykly (geneticky kontrolované odumieranie buniek; 

→apoptóza).  

Cirkaseptánnea dlhšie biorytmy (chronóm) sa pozorovali aj pri iných ţivočíšnych druhoch, ba aj 

jednobunkových organizmoch. Je pozoruhodné, ţe podobnú cirkaspeptánnu periodickosť ako ,,biol. 

týţdeň“ vykazujú aj poruchy medziplanetárneho magnetického poľa, kt. uvplyvňuje dipól Zeme. 

Cirkaseptánne (3,5 – 7-d b.) charakterizujú rozličné biol. javy a procesy, napr. TK, frekvenciu srdca, 

incidenciu kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych príhod a i. 

U nás ako jeden z prvých 6-d b. opísal →Dérer pri analýze účinnosti chemoterapeutík. Vplyv 

mesačnej periódy na rôzne fyziol. parametre u nás sledoval Mikulecký; →chronobiológia. 

Bios I
®
 – lipotropná látka; syn. →inozitol. 

Bios II
®
 – rastový faktor →biotín. 

Bioscleran
®
 (Pfleger) – antihyperlipoproteinemikum; →klofibrát. 

biosenzory – analytické prístroje, kt. snímajú prejavy činnosti biosystémov – biosignály. Biosignály 

môţe byť generovať priamo ţivý objekt (napr. elekt. napätie vyvolané elekt. aktivitou orgánov, tkanív 

al. buniek) al. sú odozvou na vonkajšie budenie – aplikáciu fyz. faktora (napr. röntgenová snímka). 

Podľa charakteru snímanej veličiny rozoznávame b. analógové (spojité) a diskrétne (nespojité). B. 

pozostávajú z biol. rozpoznávacieho systému s fyz. al. chem. snímačom umoţňujúcim detekciu a 

stanovenie fyz. veličiny. 

Biosenzory v širšom zmysle – snímajú rozlišné fyz. veličiny; moderné prístroje (→polygrafy) 

snímajú súčasne viaceré veličiny. Pouţívajú sa na snímanie prejavov fyziol. funkcií: 1. 

mechanických (pohyb, rýchlosť, prietok krvi, krvný tlak, mechanický výkon); 2. tepelných (teplota 
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telového jadra, teplotné priebehy, vyţarovanie infračerveného ţiarenia, energetický výdaj); 3. 

elektrických (pasívne elekt. vlastnosti, napr. zmena impedancie, aktívne elekt. vlastnosti, napr. 

biopetenciály); 4. magnetické (prejavy orgánov v činnosti); 5. zmena faktorov vnútorného prostredia 

(pH, pO2, pCO2). K b. snímajúcich sprostredkované biosignály patria: 1. rtg ţiarenie (stupeň 

absorpcie v tkanivách); 2. jadrové ţiarenie (rozloţenie aktivity ţiariča, pozitrónové ţiarenie, emisia 

anihilačných fotónov); 3. viditeľné ţiarenie (obraz štruktúry telových dutín); 4. ultrazvuk (odraz, 

zmena frekvencie); 5. magnetické pole (magnetický moment jadrového spinu).  

B. pozostávajú zo snímača signálov, zosilňovača a registračného zariadenia. 

Snímače – sú elektródy na snímanie elekt. signálov. Koţné elektródy majú obyčajne tvar kovových 

platničiek rozličnej plochy od 0,2 do niekoľkých cm
2
 a prikladajú sa na povrch koţe, pričom 

prechodový jav stabilizuje nanesením elektródovej pasty na povrch elektródy. Podkoţné elektródy 

majú väčšinou tvar ihiel a zavádzajú sa do hlbších vrstviev tkaniva. Vlastný spôsob snímania môţe 

byť unipolárny (jedna, obyčajne veľkoplošná, indiferentná elektróda sa umiesťuje v elekt. neaktívnej 

a druhá, obvykle maloplošná, diferentná elektróda v elekt. aktívnej oblasti) al. bipolárny (pouţívajú 

sa dve elektródy a sníma ich rozdiel potenciálov). 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Frekvenčný rozsah, napätie a vstupný odpor pri jednotlivých druhoch bioelektrického potenciálu 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––  

 Bioelektrický  potenciál     Frekvenčný rozsah [Hz]         Napätie [mV]    Vstupný odpor [MW] 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––– 

 Elektrokardiografia    0,2 – 300            0,1 – 3,0     1 – 2 

 Elektroencefalografia   1 – 70              0,005 – 0,1    1 – 2 

 Elektrokortikografia   10 – 100            0,015 – 0,3    1 – 2 

 Elektromyografia  

 • povrchové elektródy   10 – 1000            0,1 – 5,0     1 – 2 

 • podkoţné elektródy   10 – 10 000           0,05 – 5,0    10 – 100  

 Elektroretinografia   0,1 – 100           0,02 – 0,3                   1 – 2 

 Elektrograstrografia   0,02 – 0,2           0,2 – 1,0      1 – 2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Prevodníky – sú zariadenia, pomocou kt. sa uskutočňuje snímanie nelekt. signálov. Patria k nim: 

• Kapacitný prevodník – skladá sa z fixnej elektródy, proti kt. sa pohybuje membrána spojená s 

pohyblivou elektródou kondenzátora. Priblíţením sa k fixnej elektróde (doske kondenzátora) sa 

kapacita zväčšuje a naopak, vzďaľovaním od fixnej elektródy, sa kapacita zmenšuje. Zmeny 

kapacity sú úmerné tlaku pôsobiacemu na membránu. Nevýhodou je značná nestabilita v dôsledku 

tepelných zmien materiálu. 

• Odporový prevodník – elekt. odpor tenkého drôtu sa mení následkom ťahu al. tlaku. Jemný 

odporový drôt je pevne spojený s membránou. Tlak pôsobiaci na membránu zapríčiňuje jej 

prehnutie, napína odporový drôt, a tak vzniká zmena odporu, kt. je úmerná napínaciemu tlaku. 

Teplotná závislosť sa dá odstrániť tým, ţe do snímača sa zavedú dva odporové systémy, kt. jeden 

má funkciu snímača a druhý je kompenzačný.  

• Indukčný prevodník – tvorí cievka s feromagnetickým jadrom, spojeným s membránou. Tlak 

pôsobiaci na membránu, vyvoláva pohyb jadra, a tým sa mení indukčnosť cievky. Zmena 

indukčnosti je úmerná výchylke membrány. 

• Fotoelektrický prevodník – svetlo dopadajúce na fotočlánok vyvoláva v snímači fotoelektrický prúd, 

kt. je priamo úmerný intenzite dopadajúceho svetla. Snímač sa skladá zo zdroja svetla a fotočlánku. 

Ak je medzi zdrojom a fotočlánklom médium, ktorého svetelná priepustnosť sa mení, vzniká 

kolísanie fotoelektrického prúdu. Tieto snímače sú vysoko citlivé.  



 1561 

• Piezoelektrický prevodník – vyuţíva piezoelektrický jav, t. j. elekt. polarizáciu niekt. Kryštalických 

dielektrík, vyvolaná ich mechanickou deformáciou (priamy piezoelektrický jav) al mechanickú 

deformáciu niekt. kryštálov vyvolanú ich elekt. polarizáciou (obrátený piezoelektrický jav). 

Piezokryštál je napr. kremeň (SiO2), Seignettova soľ (NaKC4H4O6.4H2O). Pouţíva sa v 

elektrotechnike a ultraakustike na stabilizáciu vysokofrekvenčných oscilátorov, ako indikátory tlaku, 

generátory ultrazvuku a pod. Tlak pôsobiaci na piezokryštál vyvoláva napätie, kt. sa dá odvádzať 

polepmi, pripevnenými na kryštál. Nevýhodou je mechanická chúlostivosť kryštálu.  

• Termoelektrický prevodník – dva rozličné kovy s rozdielnym termoelektrickým koeficientom, na 

jednom konci zvarené, stávajú sa zdrojom napätia, ak medzi spojenými a voľnými koncami je rozdiel 

teplôt. Elekt. napätie je priamo úmerné teplotném u rozdielu. Nespojené konce, z kt. sa napätie 

sníma, sa musia udrţovať na konštantnej teplote. Systém je mechanicky aj elekt. spoľahlivý. 

• Termistorový prevodník – polovodičový prvok, kt. elekt. odpor závisí od teploty (so stúpajúcou 

teplotou sa odpor zmenšuje). Termistorové sondy majú nepatrné rozmery a pribliţne 10-násobne 

väčšiu citlivosť ako ostatné snímače. 

Zosilňovače – vzhľadom na nízku úroveň snímaného signálu, kt. sa nedajú priamo registrovať, 

treba signál zosilniť. Túto úlohu spĺňajú zosiňovače. Ich vlastnosti sú dané frekvenčným rozsahom, 

vstupným odporom a zosilnením, závislým od veľkosti signálu na vstupe registračného zariadenia. 

Väčšinou ide o diferenčné zosilňovače, kt. potláčajú rušenie následkom kapacitnej väzby z elekt. 

siete a i. zdrojov. 

Registrácia signálu – môţe sa uskutočniť spojito (na nemagnetické al. magnetické médium) al. 

nespojito (ako médiá slúţia rozličné typy pamäti v počítači). K nemagnetickým médiám patrí papier, 

film, obrazovka a polovodičová pamäť. Pohybový systém môţe byť systém s pohyblivou cievkou, 

polohový servomechanizmus al. elektrónový lúč v obrazovke. Systém s pohyblivou cievkou je 

zaloţený na tom, ţe cievkou umiestenou do magnetického poľa (napr. permanentného magnetu) a 

necháme ňou pretekať prúd, cievka sa pootočí. Čím je prechádzajúci prúd väčší, tým väčšie je 

pootočenie. Pri priamom zápise na papier moţno tento systém pouţiť len pre veľmi pomalé deje (3 

Hz), na rýchlejšie deje sa namiesto ramienka s atramentom pouţíva svetelný lúč (UV zapisovač) al. 

prúd tekutiny. 

Elektromagnetický záznam pozostáva z kotvy z magneticky mäkkého materiálu, umiestenej medzi 

pólovými nástavcami permanentného magnetu. Ak začne cievkou umiestenou okolo kotvy prúd 

pretekať, kotva, a tým na ňu pripojené písadlo sa vychýli. Vhodnou voľbou veľkosti magnetického 

poľa moţno dosiahnuť, ţe amplitúda výchyliek je úmerná pretekajúcemu prúdu. Horná hranica 

frekvenčného rozsahu býva pritom asi 100 Hz. Zápis môţe byť atramentový, tepelný al. kopírovací.  

Polohový servomechanizmus obstaráva posuv písadla, pričom vstupné napätie (registrovaná 

veličina) prichádza do zosilňovača s dostatkom výstupného výkonu, aby mohol poháňať malý 

jednosmerný motorček, spojený prevodmi s písadlom. Pouţíva sa pritom dva druhy zapisovačov: 1. 

líniový zapisovač, kt. sa hodí na registráciu pomaly sa meniacich veličín – pohyb písadla vo zvislej 

rovine obstaráva servomechanizmus, posun papiera kymograf; 2. súradnicový (XY) zapisovač, 

vhodný na registráciu vzájomného vzťahu dvoch premenných – servomechanizmus zabezpečuje 

pohyb písadla v obidvoch smeroch.  

Rýchlejšie deje (rádovo ms) sa zaznamenávajú obyčajne na systéme s elektrónovým lúčom 

(→osciloskop). Elektrónový lúč vychádzajúci z katódy sa vychyľuje dvoma pármi vychyľovacích 

doštičiek a dopadá na tienidlo, zvnútra pokrytého špeciálnou fluoreskujúcou vrstvou, kt. po dopade 

elektrónov určitý čas svieti. Ak sa na doštičky vychyľujúce elektrónový lúč horizontálne privádza 

pílovité napätie, utvorí sa na ňom svietiaca stopa elektrónového lúča zodpovedajúca priebehu 

zobrazovaného napätia. Osciloskopy pouţívané v polygrafoch majú viac lúčov. Analógové 

osciloskopy majú obmedzené pouţitie, lebo záznam nie je trvalý, dá sa však fixovať fotografovaním. 
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Pri digitálnych osciloskopoch sa dá záznam uchovať vo vstava-nej al. prídavnej pamäti. Signály z 

osciloskopu sa zaznamenávajú na magnetickú pásku (vo forme elekt. napätia, príp. s napojením na 

elektronický analyzátor) al. polovodičovú pamäť (nespojite), pričom sa signál mení v analógovo-

číslicovom prevodníku na postupnosť čísel úmerných veľkosti vstupného signálu.  
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

História biochemických biosenzorov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1904 Odpoveď sklenej elektródy na H
+
 

1905  Voltmetria pomocou platinovej elektródy (Nernst, Meriam) 

1924 Sklené membrány selektívne pre iné ióny (Na, K, Li) 

 Základy polarografie s Hg elektródou (Heyrovský) 

1936 Výroba prvých pH-metrov (Beckman) 

1947 Brdičková filtrátová reakcia 

1952 Kyslíková sklená elektróda (Clark) 

1956 Sklená elektróda na CO2 (Severinghaus, Bradley) 

1958 Vývoj trojkanálového analyzátora na pH, pO2 a pCO2 

1966   Fluoridová iónovo-selektívna elektróda 

  Vápniková iónovo-selektívna elektróda na priame meranie ionizovaného Ca
2+

 na báze alkylfenylfos- 

                  fonátu 

1967 Prvá enzýmová elektróda na stanovenie glukózy 

1969 Draslíková elektróda na báze valinomycínu 

1971 Prvá komerčne dostupná iónovo-selektívna elektróda na stanovenie ionizovaného vápnika (Orion) 

1972   Plameňová fotometria nahradená nepriamym potenciometrickým stanovením Na/K ISE (Technicon) 

1974 Prvé analyzátory na priame potenciometrické stanovenie Na/K v plnej krvi 

 Prvý analyzátor na enzýmové stanovenie glukózy 

1985 Prvé práce o aniónových nosičoch 

1988 Analyzátory s Li+ ISE 

1989 Analyzátory s Mg
2+

 ISE 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prehľad biochemických biosenzorov         

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––- 

Podľa konštrukcie 

1. Makroelektródy 

    1.1. Ponorné elektródy (dip-mode) 

    1.2. Prietokové elektródy (flow-through) 

2. Semimikroelektródy typu potiahnutého drôtika (coated wire) 

3. Katétrové elektródy 

4. Mikroelektródy (mikropipety) 

5. Suché elektródové systémy (disposable ISE slides) 

6. Isfety (ion-selective field effect transistor), chemfety (chemically  field effect transistor) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   

Podľa použitej reakcie 

1. Jednoduché elektródy 

    2.1. Iónovo-selektívne elektródy 

       • s pevnou membránou 

       • so sklenou membránou 

       • s kvapalnou membránou 

         – s vymieňačmi iónov 

         – s neutrálnymi nosičmi iónov 

         – s nabitými nosičmi iónov 

    2.2. Redoxné elektródy 

2. Zloţené systémy 

    2.1. Plynové sondy 
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    2.2. Enzýmové elektródy 

    2.3. Chemicky modifikované elektródy 

    2.4. Imunoelektródy 

    2.5. Bioafinitné elektródy 

    2.6. Baktériové elektródy 

    2.7. Tkanivové elektródy 

 

 

Biosenzory v užšom zmysle – umoţňujú detekciu príslušnej chem. reakcie al. interakcie. 

Pouţívajú na dôkaz a stanovovanie koncentrácie rôzličných látok v telových tekutinách, resp. 

tkanivách. Biol. aktívnou zloţkou b. môţu byť enzýmy, bunky, bunkové štruktúry (mitochondrie, 

mikrozómy, receptory a i.), tkanivové rezy, protilátky, väzbové bielkoviny, lektíny al. inhibítory 

enzýmov. K b. patria aj iónovoselektívne elektródy (ISE), kt. vyuţívajú špecifickú interakciu so 

stanovovaným iónom tzv. nosiče iónov (iónofory), napr. niekt. antibiotiká (monenzín – Na
+
, 

valinomycín – K
+
, ionomycín – Ca

2+
, monaktín – NH4) al. lipofilné deriváty B12 – NO2. 

Na vlastnú detekciu sa najčastejšie pouţíva niekt. z týchto fyz. al. fyz.-chem. princípov: 

1. Tepelné snímače – merajú zmeny tepla súvisiace s chem. reakciou (reakčnú entalpiu); so 

zmenou teploty sú spojené aj rôzne fyz. deje (adsorpcia ap.). V komerčne dostupných b. sa tento 

princíp zatiaľ nevyuţíva; →termistory. 

2. Hmotnostné snímače – syn. molekulové váhy, vyuţívajú zmeny rezonančnej frekvencie 

piezoelektrických kryštálov. Vhodne vybrúsený kryštál kremeňa vykazuje piezoelektrický efekt, v 

elektr. poli sa rozkmitá s určitou frekvenciou, kt. sa zmení pri zmene hmotnosti kryštálu. Zmena 

frekvencie rezonancie vzniká, keď napr. na povrchu kryštálu nastane absorpcia nejakej látky, al. sa 

na ňom imobilizuje protilátka pri tvorbe komplexu s antigénom. 

3. Povrchové plazmónové rezonátory – vyuţívajú skutočnosť, ţe sa lineárne polarizované svetlo 

odráţa od sklených povrchov pokrytých vrstvičkou kovu len v zoslabenej forme, pretoţe odovzdáva 

časť energie na excitáciu vnútorných elektrónov atómu kovu (väčšinou zlata). Pri interakcii molekúl s 

antigénom imobilizovaným na povrchu snímača nastáva zmena optickej hustoty, a tým zmena uhlu 

odrazu zoslabeného snímačom. 

4. Optické snímače – optódy merajú zmeny svetla, vznik, al. zmenu zafarbenia, indukciu al. 

zhášanie fluorescencie al. vznik luminiscencie. Svetlo produkované vhodným zdrojom, väčšinou 

svetlo emitované diódou sa privádza na druhý koniec optického vlákna, na kt. je imobilizovaný 

vhodný chem., biochem. al. biol. reakčný systém. Svetelná 

zmena sa odvádza tým istým, al. ďalším optickým vláknom k 

fotometrickému snímaču, kt. signál spracúva. 

 

 
 

Obr. 1. Optický snímač (optóda). O – prítlačný krúţok, L – laktát, 

AC – acetát, ENZ – suspenzia enzýmu, ME – dialyzačná membrána, 

P – plexisklo, OPT – optické vlákno, EXC – excitačný lúč, FLU – 

fluorescenčný lúč (podľa Hodinářa, 1994) 

 

5. Chemfety – chemically selective field effect transistor (FET), ion-selective field effect transistor 

(FET) – isfety, sú elektronické prvky pevnej fázy (metal oxide semiconductor – FET) – mosfety, v kt. 

je efekt elektr. poľa nahradený napr. iónovoselektívnym efektom elektr. dvojvrstvy na rozhraní 
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membrána–skúmaný rozt. Sú to elektrochemické snímače. Prechod medzi iónovoselektívnymi 

elektródami a isfetmi tvorí snímač, v kt. je membrána vodivo spojená s hradlom mosfetu. 

6. Elektrochemické snímače – podľa elektrochem. princípu sa delia na coulometrické, 

konduktomerické, potenciometrické a ampérmetrické. Môţu byť jednoduché al. kombinované; ku 

kombinovaným patria napr. plynové sondy, v kt. je vlastnej elektrochemickej reakcii predradený fyz. 

dej – difúzia plynu hydrofóbnou pórovitou membránou. 

Princípom coulometrického merania je elektródová reakcia, pričom sa prechodom elekt. prúdu 

generuje činidlo, ktorým sa titrovaná látka titruje pri tzv. coulometrickej titrácii (napr. Cotlovov titrátor 

na stanovenie chloridov), al. sa stanovovaná látka odstraňuje z rozt. redox procesmi na elektródach 

pri priamych coulometrických stanoveniach. Mnoţstvo stanovovaných látok je podľa Faradayovho 

zákona priamo úmerné veľkosti prechádzajúceho náboja. Vlastná detekcia konca titrácie sa vykonva 

ampérmetricky al. potenciometricky. Táto metóda sa pouţíva v jednoúčelových chloridometroch 

(napr. Radiometer) al. coulometrických moduloch (napr. ASTRA fy. Beckman). Coulometrickú 

titráciu moţno vykonať aj za konštantného prúdu, keď sa meria len čas prechodu náboja, al. za 

konštantného potenciálu, keď prúd postupne klesá tak, ako sa reakcia blíţi k svojmu koncu. 

Mnoţstvo pretekajúceho elekt. prúdu sa vyhodnocuje ako integrál znF = Q = 0 ∫ 
1
  Idt. 

V priebehu reakcie netreba pritom meniť potenciál generačných elektród, takţe nehrozí riziko, ţe sa 

dostaneme do oblasti, kde a môţu generovať či vylučovať neţiaduce interferujúce látky. Titráciu 

moţno monitorovať aj meraním tvorby iónov Ag
+
, kt. je priamo úmerná koncentrácii chloridov vo 

vzorke. 

 
Obr. 2. Schéma zapojenia pri coulometrickom meraní. Z – zdroj 

prúdu; I – integrátor; RN – regulátor napätia; potenciometer; e1, e2, e3 

– pracovná, pomocná a referenčná elektróda 

 

Konduktometrické meranie sa v biol. tekutinách uplatňuje málo, pretoţe sú následkom značného 

obsahu rozpustených elektrolytov značne vodivé, a preto treba merať malé zmeny na vysokom 

pozadí. Pouţíva sa však v niekt. analyzátoroch, napr. pri stanovovaní močoviny ureázovou 

metódou. Veľký význam má aj pouţitie vodivostných detektorov v kvapalinovej chromatografii. 

Dôleţité je jeho pouţitie aj v počítačoch krviniek (napr. fy Coulter). Vodivosť krviniek je totiţ menšia 

ako vodivosť elektrolytov, takţe sa pouţije ako suspenzné médium. Suspenzia krviniek sa pretláča 

tryskou vhodnej veľkosti a vzniknuté puzly sa zosilňujú, počítajú a vyhodnocujú. 

Pri potenciometrickom meraní sa porovnáva potenciál pracovnej elektródy s potenciálom 

referenčnej elektródy, najčastejšie sklenou elektródou, citlivou na katióny H3O
+
. Vyznačuje sa 

vysokou selektívnosťou, moţnosťou merania v rozpätí 14 poriadkov koncentrácií (aktivít) a prakticky 

neobmedzenou ţivotnosťou. Membránové ISE vyuţívajú ionofory, prirodzené nosiče iónov, kt. môţu 

byť prírodné (napr. antibiotiká) al. syntetické látky. Pri vzniku komplexu tvoria polárnu dutinu vhodnú 

svojou veľkosťou pre príslušný ión, kým obálka je lipofilná, umoţňujúca rozpustenie vo vhodných 

org. rozpúšťadlách. V súčasnosti sú dostupné elektródy na stanovovanie hlavných katiónov (Na, K, 

Li, Ca, Mg), aniónové ionofory však zatiaľ nespĺňajú poţadované kritériá. 

 
 

Obr. 3. Schéma zapojenia potenciometrického 

merania. Meria sa elektromotorické napätie 

(EMN) článku zloţeného z referenčnej a 

pracovnej elektródy. Referenčnou elektródou býva 

obyčajne biektorá z elektród tzv. druhého druhu 

(kalomelová, argentochloridová, zriedka 
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ortuťovosíranová). Praocovnou elektródou je najčastejšie membránová iónovoslektívna elektróda, výnimočne 

redox elektróda 

 

 

Potenciometrický princíp sa vyuţíva aj v Severinghausovej CO2 elektróde. Tá je vlastne celým 

elektrochemickým článkom. Rozpustený CO2 difunduje pórovitou hydrofilnou membránou do 

vnútorného plniaceho rozt., mení jeho pH a táto zmena sa meria vnútornou sklenou elektródou proti 

referenčnej Ag/AgCl elektróde. Okrem stanovovania krvných plynov sa táto elektróda vyuţíva v 

enzýmových a baktériových elektródach, v kt. je produktom reakcie CO2. 

Obdobná je elektróda na amoniak, kt. sa líši len plniacim rozt. V niekt. systémoch sa však ako 

vnútorná elektróda pouţíva membránová elektróda so zmesou nanaktínu a monaktínu, kt. sú citlivé 

na ióny NH4.  

Potenciometrický princíp sa vyuţíva aj pri stanovovaní močoviny enzýmovou elektródou. Močovina 

sa hydrolyzuje v prítomnosti ureázy na CO2 a NH4
+
. Kaţdý z týchto produktov moţno stanoviť 

príslušnou elektródou. Vhodnejšie je však stanovenie močoviny konduktometricky. Z neutrálnej 

molekuly močoviny totiţ reakciou vznikajú dve disociované molekuly, následkom čoho je zvýšenie 

vodivosti systému, ľahko merateľnej 

párom kovových elektród, kt. majú voči 

plynovým článkom výhodu v 

jednoduchšej konštrukcii a dlhšej 

ţivotnosti. 

 
Obr. 4. Potenciometrická sonda na CO2 

 

Ampérmetrické snímače – ak vloţíme medzi dve elektródy umiestené v indiferentnom elektrolyte 

napätie, elektródy sa polarizujú a prúd medzi nimi neprechádza. Ak však rozt. obsahuje 

elektroaktívnu látku (depolarizátor), začne pri vhodnej veľkosti napätia prechádzať prúd, kt. je 

úmerný koncentrácii rozpusteného depolarizátoru. 

 

 
 

 

 

Obr. 5. Schéma zapojenia pri ampérmetrickom meraní 

(dvojelektródový systém).1, 2 – pracovná a referenčná 

elektróda 

 

 

 

V baktériových elektródach je rozprestrená suspenzia baktérií medzi dvoma dialyzačnými 

membránami priloţenými k vlastnej elektróde, pričom moţno vyuţiť aj systém s predradeným 

reaktorom. Komerčne sú dostupné elektródy obsahujúce baktérie Trichosporum cutaneum, kt. sa 

pouţívajú na stanovenie biol. spotreby kyslíka pri analýze vôd, a elektródy s baktériou Trichosporon 

brasicae na stanovenie kys. octovej v potravinárskom priemysle. 

Z tkanivových elektród sa opísala kyslíková elektróda v kombinácii so sliznicovou stranou myšieho 

čreva, citlivá na adenozín a sodíková elektróda potiahnutá ropuším mechúrom, citlivá na ADH. 

Známa je aj banánová elektróda citlivá na dopamín, cukínová elektróda (askorbát), baklažánová 
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elektróda (katechol), šampiňónová elektróda (fenoly) a dokonca elektróda obsahujúca extrakt z 

tykadiel modrých krabov, citlivá na aminokyseliny a nukleotidy. 

Z implantovateľných elektród je známy biosenzor umoţňujúci monitorovanie pO2 in vivo. 

Kvázimonitorovanie koagulácie in vivo umoţňuje systém, v kt. sa čerpá do externého snímača určité 

mnoţstvo krvi zmiešanej s protizráţavým činidlom a periodicky kalibruje.  

Kontinuálne moţno pomocou b. monitorovať aj pH, K, Ca, laktát, glukózu a kreatinín v mimotelovom 

obehu al. dialyzáte. K b. moţno priradiť aj ,,umelý pankreas“ Biostator CGIIS, resp. Betalike a 

kontinuálny analyzátor glukózy Gambro, kt. obsahuje len analytický modul a neumoţňuje spätnú 

väzbu s dávkovaním glukózy al. inzulínu. 

V prípade, ţe vodivosť elektrolytu je nízka al. sa mení s časom, je vhodnejšie trojelektródové 

usporiadanie. Tak moţno udrţovať konštantný potenciál pracovnej elektródy proti referenčnej 

elektróde, kt. je v bezprúdovom stave, kým prúd spojený s výmenou náboja pri reakcii prechádza 

medzi pracovnou. Ak je medzi anódou a katódu vloţené napätie vhodnej veľkosti a obsahu rozt. 

elektroaktívnej látky (depolarizátor), prechádza prúd úmerný počtu elektrónov prenesných v 

elektrónovej reakcii. Kým pri potenciometrickom princípe je meraný potenciál logaritmicky závislý od 

koncentrácie (aktivity) stanovovaného iónu, pri ampérmetrickej metóde je táto závislosť lienárna. Pri 

ampérmetrickom meraní sa stanovovaná látka elektródovu reakciou spotrebúva.  

Najznámejším ampérmetrickým snímačom je Clarkova kyslíková elektróda, kt. je tieţ celým 

elektrochemickým článkom. Membrána prekrývajúca platinovú elektródu obmedzuje difúziu 

elektródou, bráni prístupu krvných elementov, tkanív, katalázy a i. interferujúcich látok, vylučuje 

proteíny a i. vysokomolekulové látky, kt. by mohli meniť elektrochemické správanie povrchu 

elektródy. Clarkova elektróda sa 

pouţíva v analyzátoroch krvných 

plynov na stanovovanie kyslíka, ako aj 

ako súčasť enzýmových elektród. 

 
Obr. 6- Ampérmetrická sonda na 
meranie O2 

 

Podmienkou pouţitia enzýmových elektród je, aby kofaktor al. produkty reakcie boli elektródovo al. 

membránovo aktívne. Príkladom je elektróda na glukózu. Glukóza v rozt. sa v prítomnosti 

glukózaoxidázy oxiduje na glukóno- -laktón za vzniku H2O2.  
 
       glukózaoxidáza 
 D-glukóza + O2 ––––––––––––→ glukóno--laktón + H2O2 

Meria sa úbytok O2 v rozt. pomocou Clarkovej elektródy na platinovej katóde voči Ag/AgCl 

referenčnej elektróde, al. v reakcii vznikajúci peroxid na platinovej anóde voči Ag/AgCl elektróde. 

Druhý spôsob má tú výhodu, ţe nezávisí od koncentrácie rozpusteného O2 v rozt. a moţno ňou 

merať glukózu aj v plnej krvi. Tak moţno stanovovať aktivitu O2-dependentných enzýmov 

produkujúcich peroxid vodíka (oxidázy). Tretí spôsob merania glukózy nezávisí od koncentrácie O2 v 

rozt. Vyuţíva donory al. akceptory elektrónov, kt. nahradzujú O2, napr. ferocény, niekt. elektronicky 

vodivé polyméry a i. org. látky, tzv. ,,vodivé soli“. Umoţňujú stanovovanie aktivity NAD/ NADP-

dependentných oxidoreduktáz (dehydrogenáz). Donorom elektrónov môţe byť tetratiafulvalín, 

trietylemónium, N-metylfenazín, akceptorom elektrónov tetrakyanochinodimetanid a 9-

dikyanometylén-2,4,7-trinitrofluorén. 

Ampérmetrický princíp sa vyuţíva aj na stanovovanie laktátu, 3-hydroxybutyrátu, acetoacetátu, kys. 

močovej, cholesterolu, alkoholu, sacharózy. 
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Okrem prípadov, v kt. enzým tesne prilieha k vlastnému snímaču al. je dokonca jeho súčasťou, sa 

vyuţíva aj princíp tzv. enzýmového reaktora. Enzým je imobilizovaný v predradenom reaktore, a to 

na jeho stenách al. na mikroporéznej náplni a vlastný elektrochemický snímač je oddelený od 

enzýmového systému. Tak moţno pracovať pri dvoch rôznych hodnotách pH, keď jedna je 

výhodnejšia pre enzýmovú reakciu a druhá pre vlastné elektrochemické stanovenie. 

Pri meraní imunochemických reakcií sa vyuţívaju tieto princípy: 1. spriahnutie imunochemickej a 

enzýmovej reakcie (značenie enzýmami, pričom imunochemická reakcia vedie k deštrukcii 

membrány – complement mediated lysis); 2. 

značenie antigénmi, kt. sú elektroaktívne v oblasti 

potenciálov, pri kt. je sám antigén inaktívny;  3. 

ovplyvňovanie ionoforu označeného antigénom, 

kt. sa inkorporuje do membrány ISE. 

 
 

Obr. 7. Potenciometrická imunoelektroforéza. a – 

PVC membrána obsahuje konjugát digoxín–nosič; b – 

vnútorný plniaci roztok; c – plasticizér; d – digoxínové 

protilátky 

 

 

Na podobnom princípe pracujú bioafinitné elektródy vyuţívajúce špecifickú reakciu avidínu s 

biotínom. 

Obr. 8. Bioafinitná elektróda 

biosféra – [biosphaera] oblasť s vhodnými podmienkami pre ţivot ţivých organizmov na Zemi. Skladá 

sa z hydrosféry (vodný obal) aţ po dno svetového mora, litosféry (obal utvorený z hornín, zemská 

kôra aţ do hĺbky 10 km a viac), ako aj časti troposféry, najspodnejšej vrstvy →atmosféry (vzdušný 

obal); priestor obývaný organizmami. V litosfére je ohraničená zvyšujúcou sa teplotou s 

pribúdajúcou hĺbkou, v atmosfére ozónovou vrstvou, kt. zachytáva ţivotu nebezpečné ţiarenie z 

kozmu. Od všetkých ostatných geosfér sa líši špecifickosťou a dynamikou chem. procesov, kt. sú 

späté s vyuţívaním slnečného ţiarenia tými organizmami, kt. majú chlorofyl. Celková hmotnosť 

ţivých systémov sa odhaduje na 10
20

 g. Z toho pripadá na autotrofné rastlinné organizmy 99,990 – 

99,999 % a na heterotrofné ţivočíšne organizmy 0,010 – 0,0001 %. Prostredníctvom ţivotnej 

činnosti organizmov sa energia kozmického ţiarenia premieňa na chem., elektr., mechanickú a 

tepelnú energiu a vymieňa sa s geochemickým prostredím. 

Ţivá zloţka b. pozostáva zo systémov rôzneho poriadku, kt. tvoria enkaptickú hierarchiu (enkapsis – 

škatuľkovite do seba zapadajúca štruktúrna a funkčná organizácia a usporiadanie ţivej prírody). 

Základom hierarchie sú individuá ako členy lokálnej populácie, kt. sú čiastkovými systémami druhov. 

Na základe vzájomných látkových energetických a informačných vzťahov utvárajú lokálne populácie 

rozličných druhov biocenózy. Biocenózy rôznych ţivotných priestorov (biotopov) sú spojené do 
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→biostrómy, do vnútorne rozčleneného tkaniva ţivého, kt. obklopuje povrch Zeme. Elementárnou 

jednotkou vzájomného pôsobenia medzi rôznymi zloţkami b. je →biogeocenóza, jednota biocenózy 

a biotopu. 

B. vznikla v procese geochemickej evolúcie Zeme a spolu so svojimi špecifickými vývojovými 

zákonitosťami sa vyvíjala vo vzájomnom pôsobení ţivej a neţivej prírody. So vznikom človeka sa b. 

stala geografickým prostredím jeho spoločenského vývoja a prostredníctvom spoločenskej práce 

prechádza do noosféry (utvorenej uvedomelou činnosťou spoločenského človeka a charakteristickú 

pre súčasnú epochu dejín Zeme – Vernadskij, 1863 – 1945). 

Biosinon
®
 (Berk) – miestne antiflogistikum; →enoxolón. 

Biosone
®
 (Berk) – miestne antiflogistikum; →enoxolón. 

Biosorbin MCT
®
 pulv. (Pfrimmer) – bielkoviny 19 g + cukry 19 g + vitamíny a minerály v 100 g prášku; 

10 vrecúšok po 80 g; 8 kg. Dietetikum. 

Indikácie – th. al. doplnková diéta vhodná pri dystrofii následkom porúch trávenia al. malabsorpcie 

zápalového pôvodu (coeliakia, sprue, m. Crohn, colitis ulcerosa, enteritis); insuficiencia vonkajšej 

sekrécie pankreasu; hepatopatie a cholecystopatie; poruchy lymfatického obehu v mezenteriálnej 

oblasti a oblasti ductus thoracicus; stavy po resekcii GIT; výţiva sondou u bezvedomých pacientov, 

pri mechanických a neurol. poruchách v oblasti ústnej dutiny. 

Kontraindikácie, nežiaduce účinky – nie sú známe. 

Dávkovanie – dojčatám sa podáva 20 g/kg/d; prášok sa zmieša s vodou v pomere 1 g prášku/7 aţ 

10 ml vody a celková dávka sa rozdelí na 4 – 8 jednotlivých dávok. Deťom sa podáva 10 aţ 15 

g/kg/d, prášok sa zmieša s vodou v pomere 1 g prášku s vodou v pomere 1 g prášku/5 aţ 8 g vody. 

Dospelým sa podáva 7 g/kg/d, prášok sa zmieša s vodou (1 g prášku/5 – 8 g vody). Denná potreba 

zodpovedá pribliţne 5 vrecúškam prípravku. Doplnková diéta: prípravok sa pridáva do polievok, 

omáčok, zeleniny, pečiva, príp. nápojov (koktaily).  

biosphaera, ae, f. – [bio- + g. sfaira guľa] biosféra; →atmosféra. 

Biostat
®
 (Pfizer) – antibiotikum; →oxytetracyklín. 

Biosterol
®
 (Winthrop) – retinol; →vitamín A. 

biostimulatio, onis, f. – [bio- + l. stimulare podnecovať] biostimulácia, zvyšovanie obranných a i. 

nepresne špecifikovaných schopností organizmu. 

biostroma, tis, n. – [bio- + g. stroma trámčina] najvyššia zo zákl. foriem organizácie v enkaptickej 

hierarchii ţivej prírody, prostredníctvom kt. sa biocenózy koexistujúce v biosfére integrujú do 

celostného systému. Špecifické geografické jednotky, ako sú tropický prales, savana, step, listnatý 

les al. tundra tvoria podsystémy tohto celostného systému. Termín b. (,,tkanivo ţivého“) zaviedol 

Lavrenko (1963). Skúmaním b. sa zaoberá biogeografia, kt. má doteraz v podstate opisný a 

klasifikačný charakter. 

Biosupressin
®
 (Biogal) →hydroxykarbamid 200 mg v 1 kapsli. Cytostatikum.  

Indikácie – chron. myeloidná leukémia, melanóm aj v štádiu metastáz (pri pokročilých zmenách v 

kombinácii). Generalizovaná psoriáza refraktérna na štandardnú th. psoriatická erytrodermia, 

psoriasis pustulosa. 

Kontraindikácie – absolútne: gravidita a laktácia, poruchy funkcie pečene a obličiek, súčasné 

podávanie imunosupresív. Relat.: podávanie ţenám v reprodukčnom veku. 

Nežiaduce účinky – gastrointestinálne poruchy (anorexia, nauzea, tlak v epigastriu), erytém, 

poruchy nervov, anémia, hyperurikémia. 
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Dávkovanie – podáva sa len hospitalizovaným pacientom, pri intermitentnej th. nádorov 80 mg/kg, 

jednorazovo kaţdý 3. d; pri kontinuálnej th. 20 – 30 mg/d, t. j. obvykle 2 – 3 kapsle 3-krát/d. Pri 

psoriáze sa podáva 20 – 30 mg/kg/d, obvykle 1 týţd., v prípade potreby sa kúra po 1-týţd. 

prestávke opakuje (treba kontrolovať KO, funkcie pečene a obličiek). Pri chron. myeloickej leukémii 

treba th. prerušiť, ak klesne počet leukocytov <15.10
9
 ml, v ostatných indikáciách pri poklese počtu 

trombocytov <100.10
9
 a leukocytov <3.10

9
 ml. 

biosyntéza – [biosynthesis] tvorba látok v ţivom organizme; tvorba chem. zlúč. v bunkách ţivého 

organizmu; syntetický proces prebiehajúci v ţivých organizmoch, pri kt. sa anorganické látky menia 

na organické, obyčajne za účasti enzýmov ako biokatalyzátorov. B. sa líši od abiotického vzniku 

chem. zlúč. v priebehu geologických procesov, prebiotickej evolúcie a v laboratórnych, resp. 

výrobných podmienkach. B. môţe prebiehať in vivo (v org., perfundovaných orgánoch, kultúrach 

tkanív al. buniek) al. in vitro (bunkové homogenáty, extrakty, enzýmové preparáty, rekonštituované 

systémy). Hoci mechanizmus b. je ten istý, podmienky, za kt. b. prebieha sú obyčajne značne 

rozdielne. Súhrn všetkých procesov b. v tele sa nazýva →anabolizmus. 

biosynthesis, is, f. – [bio- + g. synthesis] →biosyntéza. 

Biosyth
®
 – koenzým al. prostetická skupina kvasnicovej karboxylázy, kľúčová látka v karboxylačných 

reakciách a-oxokyselín; →kokarboxyláza. 

bioštatistika – [bio- + l. status stav, pomery] →štatistika. 

Biotamin
®
 (Sankyo) – herbicídum; →benfluralín. 

biotechnologia, ae, f. – [bio- + g. techné + g. logos náuka] biotechnológia. Aplikácia princípov ţivých 

systémov na technické systémy a ich vyuţitie vo výrobných procesoch. Oddávna sa b. uplatňovala v 

poľnohospodárstve, pri výrobe syra, fermentácii alkoholických nápojov, farbení koţí ap. Moderná b. 

sa vyuţíva najmä poznatky molekulovej biológie. K dôleţitým oblastiam b. patria: 1. genet. 

inţinierstvo al. technológia rekombinácie DNA; 2. bioinţinierstvo (výroba antibiotík fermentáciou, 

mikrobiol. premena jednoduchých chem. látok ako metanol a amoniak na krmivo zvierat, výroba 

pohonných látok fermentáciou); 3. zahusťovanie minerálov (,,mikrobiologická ťaţba“); 4. 

→biosenzory; 5. biokatalýza (imobilizované enzýmy); 6. spracovanie odpadu a biodegradácia; 7. 

výroba monoklonových protilátok; 8. výskum nových liekov; 9. štúdium štruktúrno-funkčných vzťahov 

v bielkovinách a charakteru molekulových interakcií pri nebiologickej syntéze (modelová katalýza) a 

i. 

biotelemetria, ae, f. – [bio- + g.  téle ďaleko + g. metron miera] prenos a registrácia biol. procesov na 

diaľku. Zariadenie sa skladá z vysielačky, kt. prenáša upravené signály a prijímača, kt. prijíma, 

registruje, príp. vyhodnocuje signály. Pomocou b. sa sledujú niekt. kardiovaskulárne funkcie (TK, 

pulzová frekvencia, EKG a i.). Vyšetrenie sa uplatňuje pri dynamickom sledovaní funkcií, napr. za 

podmienok telesného zaťaţenia a v kozmonautike; →Holter. 

bioterapia – [biotherapia] liečebné vyuţitie látok vzniknutých v ţivých organizmoch. 

Biotercicline
®
 – antibiotikum; →demeklocyklín. 

Biotertussin
®
 (Lisapharma)– antitusikum; →klobutinol. 

biotest, bioesej – [bio- + angl. test, assay] biol. test, pokus na ţivom organizme. 

Biotesticulina
®
 –androgén; →testosterónpropionát. 

Bio-Tetra
®
 (General Pharm) – antibiotikum; →tetracyklín. 

Biotexin
®
 – antibiotikum; →novobiocín. 

biotherapia, ae, f. – [bio- + g. therapeiá liečenie] →bioterapia. 
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Biothion
®
 (Amer. Cyanamid) – insekticídum; →temefos. 

biotika – [g. bios] náuka o prejavoch všetkého ţivého.  

biotín →vitamín H.   

Biotinin
®
 – jednosodná soľ →tiamíndisulfidu. 

biotínové enzýmy – enzýmy katalyzujúce karboxylačné reakcie, v kt. kofaktorom je biotín. Prostetická 

skupina (biotín) sa viaţe amidovou väzbou na -aminoskupinu špecifického lyzínového zvyšku 

enzýmu (biotinylsylová skupina biocytínu). Prenášaná karboxylová skupina sa viaţe na N atóm 1, 

biotínu (,,aktívny CO2“). Väzba CO2 na biotín je endergonická reakcia a nastáva za súčasnej 

hydrolýzy ATP: 

ATP + HCO3  + biotinyl-enzým (I) → ADP + Pi + karboxybiotinyl-enzým (II) 

Karboxylačné reakcie prebiehajú pri biosyntéze karboxylových kys., degradácii leucínu a izoleucínu 

a degradácii karboxylových kys. s nepárným počtom atómov C. Pri biosyntéze karboxylových kys. 

katalyzuje acetyl-CoA-karboxyláza (EC 6.4.1.2) reakciu 

 acetyl-CoA + HCO3  + H+ + ATP → malonyl-CoA + ADP + Pi 

Monomér tohto enzýmu sa skladá zo 4 rôznych podjednotiek. Jedna z nich je biotínkarboxyláza (III) 

katalyzuje karboxyláciu biotínového zvyšku. Biotínový zvyšok je kovalentne viazaný na druhú 

podjenotku a nazýva sa proteín prenášajúci biotín–karboxyl (biotin-carboxyl carrier protein, biotín-

CPP). 

 

                                                         III 

Biotín-CPP + HCO3  + H+ + ATP ––→ karboxy-biotín-CPP + ADP + Pi 

V druhom stupni reakcie katalyzuje tretia podjednotka karboxyltransferáza (IV) prenos karboxylovej 

skupiny na acetyl-CoA:   
                         IV 
 Karboxy-biotín-CPP + acetyl-CoA ––→ biotín-CPP + malonyl-CoA 

V proteíne prenášajúcom biotín-karboxyl biotínový zvyšok prenáša hydrogénuhličitan z 

biotínkarboxylázy na acetyl-CoA, kt. sa viaţe na aktívne centrum karboxyltransferázy. 

Iným príkladom karboxylačnej reakcie je tvorba oxalacetátu z pyruvátu. Pyruvátkarboxyláza (EC 

6.4.1.1) pozostáva zo 4 podjednotiek, z kt. kaţdá sa kovalentne viaţe na jednu molekulu biotínu a 

obsahuje ióny Mg
2+

. 

Biotinyl-enzým + ATP + CO2 + H2O → karboxybiotinyl-enzým + ADP + Pi 

Karboxy-biotinyl-enzým + ADP + pyruvát → karboxybiotinyl + oxalacetát 

Biotínové enzýmy katalyzujú aj degradáciu karboxylových kys. s nepárnym počtom atómov C: 
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                O               O 
                                                                                             
   karboxybiotinyl-enzým + CH3–CH2–C~SCOA –→ biotinyl-enzým + CH3–CH–C~SCoA 
                                                                                                
                                                                                  COOH 

Tá istá reakcia je jedným krokom pri degradácii alifatických aminokyselín (izoleucín, leucín a valín). 

biotín-l-sulfoxid – [3S-(3a4,5,a)]-hexahydro-2-oxo-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-pentánovej, 

C10H16N2O4S, Mr 260,31; AN faktor, 100-krát menej účinný ako biotín v th. jeho nedostatku. 

Izolovaný z kultúry Aspergillus niger v prítomnosti kys. pimelovej. 

Biotín-1-sulfoxid 

biotinum, i, n. →biotín. 

Biotiren
®
 (Benvegna) inhibítor funkcie štítnej ţľazy; →3,4-dibróm-L-tyrozín.  

Biotirmone
®
 (Solac) – miestne antimykotikum; →tiokonazol. 

biotit – tmavý horninotvorný a pegmatitový minerál, K[(Mg,Fe,Mn)3AlSi3O10]F,OH]2 patriaci do skupiny 

tmavých sľúd a vyznačujúci sa štiepateľnosťou, chem. značne menlivý. Vyskytuje sa v Karélii. 

biotomé, es, f. – [bio- + g. tomé rez] biotómia, vivisekcia, operácia na ţivom zvierati bez znecitlivenia. 

biotop – [biotopos] najmenšia prirodzená plocha na ţivot organizmu, charakterizovaná určitými 

vlastnosťami, faktormi. Oblasť vymedzená určitými podmienkami, prírodnými, geologickými, 

klimatickými a i., kt. umoţňujú ţivot vzájomne od seba závislých ţivočíšnych a rastlinných 

organizmov. 

biotopos, i, m. – [bio- + g . topos miesto] →biotop. 

Biotov typ dýchania – (Biot, Camille, 1774 – 1862, franc. lekár) intermitentná forma periodického 

dýchania. Úsilné dýchanie rovnakej amplitúdy sa náhle prerušujú dýchacími prestávkami. Vyskytuje 

sa pri poškodení mozgu al. zvýšenom intrakraniálnom tlaku, príp. u zdravých novorodencov, najmä 

predčasne narodených. 

biotransformácia – [biotransformatio] metabolická premena látok, kt. organizmus nevie ďalej 

odbúravať al. sú pre organizmus škodlivé na polárnejšie metabolity a vo vode rozpustnejšie látky, 

aby sa mohli z tela ľahšie vylúčiť. 

B. sa týka →xenobiotík (X), t. j. cudzorodých látok,  ako  sú  lieky, pesticídy, aditíva potravín a i. 

Zmeny chem. štruktúry X sa uskutoční obvykle enzýmovo katalyzovanými biotransformačnými 

procesmi, kt. obvykle zapríčiňujú aj stratu biol. účinku. Enzýmy katalyzujúce premenu X sú 

štruktúrne nešpecifické. Výsledkom b. je vznik látky s niţšou toxickosťou, preto sa proces b. 

označuje aj ako →detoxikácia. Detoxikačné reakcie sa však neobmedzujú len na cudzorobé látky. 

Príkladom detoxikácie telu vlastných látok je tvorba močoviny z fyziol. metabolitu amoniaku a 

konjugácia bilirubínu. 

Niekt. X sa vylučujú nezmenene, kým iné látky sa menia v dôsledku nestálosti pri fyziol. pH al. svojej 

reaktivity spontánne bez zásahu enzýmov. Z niekt. X však vznikajú metabolity s rovnakými al. 

podobnými vlastnosťami ako mali pôvodné látky, v niekt. prípadoch má b. za následok vznik biol. 
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aktívneho metabolitu. Príkladom takejto aktivácie bol Ehrlichov objav premeny neúčinnej kys. 4-

aminobenzénarzónovej (Atoxyl
®
) na aktívny arzénoxid. 

B. prebieha prevaţne v pečeni, do istej miery však aj v extrahepatálnych tkanivách, ako sú obličky a 

črevo, v menšom rozsahu v pľúcach, nadobličkách, koţi a krvi. Väčšina reakcií je katalyzovaná 

enzýmami, kt. sú lokalizované v membránach endoplazmatického retikula. Pri homogenizácii 

pečene sa endoplazmatické retikulum rozruší a vznikajú malé vezikuly, kt. sa dajú separovať z 

homogenátu odstredením pri vysokých obrátkach, čím sa získa frakcia mikrozómov. Mnohé reakcie 

liekov sa dajú vykonať in vitro s mikrozómami a vhodnými kofaktormi nachádzajúcimi sa v cytozole, 

najmä s redukovaným NADP. 

Reakcie b. moţno rozdeliť do 2 fáz: 

 
               I. fáza       oxidácia     II. fáza 
Xenobiotikum ––––––→  redukcia   ––––––→ konjugačný produkt  

                    hydrolýza 

V I. fáze sa oxidáciou, redukciou al. hydrolýzou tvoria v molekule X nové funkčné skupiny –OH, –

COOH, –NH2 al. –SH. Ak zlúč. obsahuje niekt. z uvedených skupín, môţe vstúpiť priamo do II. fázy 

(napr. fenol obsahujúci skupinu –OH). Niekt. látky absolvujú len I. fázu, napr. etanol, kt. sa oxiduje 

najmä na CO2. V obidvoch fázach sa zvyšujú polarita X a umoţňuje II. fáza b. – jeho konjugácia. 

Produkty II. fázy sú obyčajne silnými org. kys., príp. silnými zásadami, kt. sa z tela vylučujú. 

Príkladom je b. neutrálneho, v tuku rozp. fenacetínu, kt. sa v I. fáze oxidačne deetyluje na slabú kys. 

p-acetamidofenol (pKa ~ 10) a ten v II. fáze konjuguje najmä s kys. glukurónovou za vzniku silnej 

kys. p-acetamidofenolu (pKa ~ 3,5). Pri fyziol. pH je tento glukuronid skoro úplne ionizovaný, dobre 

rozp. vo vode a ľahko sa vylučuje obličkami; →acetamidofenol. 

I. Prvá fáza biotransformácie – zaharňuje 3 základné chem. reakcie: 1. oxidácia; 2. redukcia; 3. 

hydrolýza.  

1, Oxidačné reakcie sú najčastejšie a najvýznamnejšie reakcie I. fázy b. Oxidačný systém zahrňuje 

reťazec prenosu elektrónov. Dve hlavné proteínové zloţky sú: 1. NADPH-oxidujúci flavoproteín, 

NADPH-ferihemoproteínreduktáza (EC 1.6.2.4, starší názov cytochróm c reduktáza); 2. nešpecifická 

monoxygenáza (EC 1.14.14.1, starší názov cytochróm P-450). Mikrozómová oxidácia má špeciálne 

poţiadavky na NADPH a kyslík. Aktívne miesto P-450 sa nachádza blízko hémového ţeleza (atóm 

ţeleza viaţe kyslík). 

Redukcia funkčných skupín obsahujúcich dusík sa uskutočňuje najmä v mitochondriách za účasti 

systému P-450. 

Ľahko prebieha oxidácia prim. a sek. alifatických a alicyklických alkoholov a aldehydov, oxidácia 

ketónov a karboxylových kys. vyţaduje väčšie štruktúrne premeny. Spoločným mechanizmom 

oxidácie je hydroxylácia. Pri reakciách I. fázy nastáva oxidácia alifatických a alicyklických atómov 

uhlíka, hydroxylácia aromatických jadier, oxidačná deaminácia, dealkylácia atómov kyslíka, dusíka a 

síry, ďalej N-oxidácia, sulfoxidácia, desulfurácia, oxidácia dvojitej väzby medzi atómami uhlíka a 

náhrada síry kyslíkom. 

Oxidácia bočného reťazca – zlúč. obsahujúce alkylový reťazec sa môţu oxidovať za tvorby prim., 

sek. al. terc. alkoholov, pričom charakter alkoholu závisí od miesta oxidácie v alkylovom reťazci a 

povahy alkylovej skupiny. Oxidácia sa uskutočňuje na uhlíku  al. (  – 1): 

• -oxidácia: 

R.CH2.CH3 → R.CH2.CH2OH → R.CH2.COOH 
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Napr. oxidácia barbitalu (B)* za vzniku jeho minoritného metabolitu kys. 5-etyl-5-hydroxybarbiturovej 

(obr. 1): 
 
    CH2.CH3     CH2.CH2OH 
   /                                 / 
B   B  
   \                                 \ 
     C2H3     C2H3                         Obr. 1. Oxidácia barbitalu 

• ( – 1)-oxidácia: 

R.CH2.CH3 → R.CHOH.CH3 

Napr. oxidácia pentobarbitalu (P)* za vzniku jeho metabolitu 5-etyl-5-(1
,
-metyl-3

,
-

hydroxy)barbiturovej (obr. 2): 

• Tvorba terc. alkoholu: 

 
     R       R 

         \                      \ 

R
,
 ― CH  →  R―COH               Obr. 2. Oxidácia pentobarbitalu 

        /                       / 

     R
,,
       R


 

Napr. oxidácia amobarbitalu (A)* za tvorby jeho metabolitu kys. 5-etyl-5-(3
,
-hydroxyizoamyl)-

barbiturovej (obr. 3): 

 
              C2H3 CH3         C2H3 CH3                   

      A               A        
  C2H3.CH    →         C2H3.COH 

                                     

          CH3                  CH3             Obr. 3. Oxidácia amobarbitalu 

 

 
 
• Oxidácia zlúč. obsahujúcich cykloalkánový kruh za vzniku sek. alkoholov 
 
Napr. oxidácia cyklohexánu na cyklohexanol (obr. 4) 

  Obr. 4. Oxidácia cyklohexánu na cyklohexanol 

• Aromatická hydroxylácia je najbeţnejšia reakcia b. Nejde obyčajne o elektrofilnú substitúciu, ale 

prim. produktom je aromatický epoxid, kt. sa následným intramolekulovým prešmykom mení na 

fenol. Aromatické systémy sa obvykle oxidujú v polohe, na kt. je hustota elektrónov najväčšia (obr. 

5). 

   Obr. 5. Aromatická hydroxylácia 

• Oxidačná dealkylácia je beţná reakcia, kt. sa odstraňujú nízkomolekulové alkyly, najmä metyl, ak 

sú nadviazané na kyslík (O-metyl), dusík (N-metyl) al. síru (S-metyl). Pritom sa uvoľňujú príslušné 

fenoly, amíny al. tioly a aldehyd, príp. ketón 

(obr. 6). 
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Obr. 6. S-dealkylácia 
 
 

Prvým stupňom je oxidácia etylu na hydroxyl, kt. sa v ďalšom odstraňuje ako acetaldehyd a 

nakoniec sa oxiduje cestou acetátu na oxid uhličitý. Vyššie alkyly sa oxidačne odstraňujú z 

príslušných derivátov len v nepatrnej miere al. sa vôbec neodstraňujú. 

 
H3C                  H            O 

       \             O         \                // 

         N – R   –→         N – R + C 

        /        /           \ 

     H     H            H  

Pri S-dealkylácii ide o odstránenie prevaţne metylových skupín mechanizmom obdobným ako pri O-

dealkylácii (obr. 7). 

 

   Obr. 7. S-dealkylácia 

 

• Oxidačná deaminácia  

 
     [O] 

 R–CH2–CH–NH2  –→  R–CH2–C=O 

                        

      CH3                CH 

 

• Oxidačná desulfurácia – je reakcia, v kt. sa atóm síry nahradzuje atómom kyslíka podobne ako 

atóm dusíka kyslíkom pri oxidačnej deaminácii. Uplatňuje sa pri aktivácii niekt. chem. zlúč., napr. pri 

organofosfátových insekticídoch (obr. 8).  

  
Obr. 8. Oxidačná desulfurácia paratiónu na paraoxón 

 
Sulfoxidácia je oxidácia atómu síry v heterocyklickom systéme na príslušný sulfoxid (obr. 9).  

 Obr. 9. Sulfoxidácia 

 

• Epoxidácia – xenobiotiká s izolovanou dvojitou väzbou medzi atómami uhlíka sa oxidujú za vzniku 

epoxidov, kt. predstavujú reaktívne chem. zlúč. Epoxidy ďalšími reakciami poskytujú stále metabolity 

(obr. 10). 
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Obr. 10. Epoxidácia 

 

2. Redukčné reakcie – xenobiotiká sa redukujú v tele rôznymi reakciami. K najbeţnejším patria 

redukcie aromatic-kých nitrolátok a azozlúčenín na amíny a ketónov na sek. alkoholy. 

• Nitroredukcia  sa uskutočňuje v niekoľkých krokoch: 

RNO2 →RNO → RNHOH → RNH2 

Nitroredukcia prebieha sčasti v mikrozómoch pečene, kt. obsahujú enzýmový systém (,,nitro-

reduktázu“) zahrňujúci systém P-450. Príkladom takejto reakcie je redukcia aromatických 

nitrozlúčenín, ako je chloramfenikol, nitrobenzén, 2,4,6-trinitrotoluén a kys. 4-nitrobenzoová. 

Močovými metabolitmi trinitrotoluénu sú 2,6-dinitrotoluén a 4-amino-2,6-dinitrotoluén (obr. 12). 

 
     Trinitrotoluén  4-hydroxyamino-            4-amino- 
                   2,6-dinitrotoluén      2,6-dinitrotoluén 
 

Obr. 11. Nitroredukcia trinitrotoluénu 
 

• Azoredukcia je redukcia azozlúčenín na amíny. Zahrňuje niekoľko krokov: 

 
RN=NR

, 
→ RNHNHR

, 
 → RNH2 + RNH2 

Príkladom je redukcia prontosilu al. neoprontosilu na sulfanilamid (obr. 13), kt. je zodpovedný za ich 

antibaktériový účinok. Pečeňové mitochondrie obsahujú enzýmový systém (,,azoreduktázu“), kt. 

zahrňuje systém P-450, zodpovedný za redukciu týchto liekov, azoliečivá a azofarbivá pouţíva v 

potravinárstve môţu však redukovať aj črevné baktérie. 

 

 
Obr. 12. Redukcia prontosilu na sulfanilamid 

 

Redukciu ketónov na sek. alkoholy katalyzuje NADH-dependentná alkoholdehydrogenáza (1.1.1.1) 

al. NADPH-dependentné reduktázy. Ketóny, ako acetofenón a propiofenón sa v tele redukujú na 

sek. alkohol metylfenylkarbinol a etylfenylkarbinol, kým metyrapón (inhibítor mikrozómovej 

monooxygenázy) na 2-metyl-1,2-bis-(3-pyridyl)-propan-1-ol. 

C6H5.CO.CH3 –→  C6H5.CHOH.CH3  

 Acetofenón        (–)-metylfenylkarbinol 
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K zriedkavejším redukčným reakciám patrí 

• redukcia niekt. aldehydov na prim. alkoholy, napr. chloralhydrátu na trichlóretanol: 

R.CHO → R.CH2OH 

• redukcia dvojitých väzieb: 

R.CH=CH.R
, 
→ R.CH2–CH2.R

,
 

• redukcia päťmocného arzénu na trojmocný 

R.AsO(OH)2 → R.AsO  

• redukcia zlúč. obsahujúcich disulfidové väzby na príslušné merkaptoderiváty 

RS.SR,  → RSH + R
,
SH 

• redukcia sulfoxidov na dvojmocnú síru 

SO → S 

• redukcia aminooxidov na terc. amíny v pečeňových mikrozómoch, za účasti systému P-450 

(substrátom tejto reakcie je napr. N-oxid imipramínu) 
 
                
 –NO →  –N 
              

• redukcia aromatických dihydroxykarboxylových kys. na dehydroxylované kys. (obr. 13) 

 

 
 
Obr. 13. Redukcia aromatických dihydroxykarboxylových kyselín na dehydroxylové kyseliny 

Dehydroxylácia v tejto reakcii prebieha výlučne v črevných baktériách. Avšak aj niekt. z vyššie 

uvedených redukcií prebiehajú v črevných baktériách.  

•Hydrolytické reakcie sa uplatňujú pri b. esterov a amidov, pričom vznikajú fenoly a karboxylové 

kys. Okrem esterolýzy a amidolýzy sa hydrolyticky transformujú aj hydrazidy, ureidy, laktámy, 

karbamáty, nitrity a glykozidy. 

 

 
Obr. 14. Hydrolýza prokaínu 

Enzýmy katalyzujúce I. fázu biotransformácie – zahrňujú 2 typy enzýmov: 1. nešpecifické enzýmy, 

kt. predstaviteľom je tzv. mikrozómový monoxygenázový systém; 2. málo špecifické enzýmy 

intermediárneho metabolizmu, kt katalyzujú biotransformáciu xenobiotík štruktúrne podobných 

prirodzeným substrátom týchto enzýmov. 

1. Mikrozómový monoxygenázový systém – zavedenie polárnej funkčnej skupiny do uhľovodíkového 

reťazca v polárnom prostredí bunky je energeticky náročné. Energiu potrebnú na tento proces 
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dodáva molekula kyslíka. Keďţe priamej reakcii bráni vysoká aktivačná energia, na vyuţitie 

molekulového kyslíka pri b. je nevyhnutné enzýmový systém. 

Základom enzýmového systému je monoxygenáza, kt. z molekuly kyslíka zabudováva jeden atóm 

do substrátu, kým druhý atóm sa redukuje na vodu. Tento typ enzýmu spája funkciu oxygenázy a 

oxidázy a označuje sa aj ako oxidáza so zmiešanou funkciou. Reakcie katalyzované týmito 

oxidázami so zmiešanou funkciou sú trojsubstrátovými reakciami: 

 
 A–H + O2 + XH2 → A–OH + X + H2O 
     substrát   donor 
  oxygenácie              elektrónov 

 

Mikrozómový monoxygenázový systém (MMS) pozostáva najmenej z troch zloţiek: 1. hemoproteín 

cytochróm P-450; 2. flavoproteín NADPH2 cytochrómreduktáza, kt. katalyzuje redukciu cytochrómu 

P-450 pomocou NADPH2; 3. termostabilný faktor, identifikovaný ako fosfatidylcholín, zodpovedný za 

fixáciu a usporiadanie predchádzajúcich dvoch zloţiek v membránach endoplazmatického retikula. 

Donorom elektrónov pre MMS je NADPH2, odkiaľ sa elektróny prenášajú flavínovou 

cytochrómreduktázou na cytochróm P-450, kt. aktivuje molekulový kyslík a súčasne katalyzuje jeho 

prenos do molekuly substrátu. 

•NADPH-cytochróm c reduktáza – (EC 1.6.2.4), dvojflavínový enzým obsahujúci vo svojej molekule 

1 flavínmononukleotid (FMN) a 1 flavíndinukleotid (FAD). Keďţe redukcia cytochrómu P-450 je 

jednoelektrónový prenos, musí reduktáza fungovať ako účinný delič elektrónového páru (obr. 14). 

   Obr. 14. Systém mikrozómového hemoproteínu P-450 

Mechanizmus pôsobenia enzýmu: Stabilnou formou reduktázy v aeróbnom prostredí je semichróm 

FMNH–FAD. Prenos elektrónov z NADPH2 na cytochróm P-450 sa deje cyklickým procesom medzi 

trojelektrónovou a jednoelektrónovou formou enzýmu: 1. NADPH2 úpne redukuje FAD stabilného 

semichrómu; 2. intramolekulovou oxidoredukciou vzniká FMNH2-forma enzýmu (jediná schopná 

odovzdávať elektróny); 3. FMNH2 odovzdáva elektrón cytochrómu P-450; 4. presunom ďalšieho 

elektrónu z FADH vzniká opäť FMNH2; 5. FMNH2 odovzdáva druhý elektrón cytochrómu P-450; 6. 

regeneruje sa opäť stabilný semichinón (obr. 15). 

 
Obr. 15. Prenos elektónov a hydroxylácia substrátu (A–H) v mikrozómovom systéme cytochrómu P-450 
 



 1578 

 
Obr. 16. Mechanizmus účinku NADPH-cytochrómreduktázy  

 

Cytochróm P-450 – je to hemoproteín objavený r. 1958 Klingenbergerom a Garfinkelom ako 

pigment (podľa toho P), kt. absorbuje svetlo vlnovej dĺţke 450 nm v prítomnosti ditioničnanu a oxidu 

uhoľnatého (podľa toho P-450). V aeróbnom prostredí hepatocytu je vo vyše 90 % vo feriforme 

(Fe
3+

), kt. nereaguje s molekulovým kyslíkom, ani sa neredukuje účinkom NADH2-reduktázy.  

Reakcia sa začína väzbou substrátu na aktívne miesto cytochrómu P-450. Väzba substrátu 

podmieňuje konformačnú zmenu hemoproteínu vyvolávajúcu zvýšenie redox-potenciálu cytochrómu 

P-450, kt. umoţňuje redukciu ţeleza hému reduktázou. Redukcia ţeleza v molekule hemoproteínu 

umoţňuje interakciu ferokomplexu (Fe
2+

) s molekulovým kyslíkom výmenou elektrónov medzi 

kyslíkom a ţelezom vo forme komplexu fero–O2. Ďalšou redukciou tohto komplexu vzniká komplex 

fero–O2, kt. je mezomérnou formou komplexu feri–O2
-2

. Protonáciou komplexu feri–O2
-2

 vzniká 

peroxikomplex, odštepujúci vodu. Heterolytickým štiepením väzby O–O vzniká komplex feri–oxen. 

Tento komplex sa stabilizuje presunom elektrónu na kyslík za vzniku kyslíkového radikálu, kt. 

predstavuje aktívnu formu kyslíka. Kyslíkový radikál odtrhne vodíkový atóm z molekuly substrátu za 

vzniku radikálu C. Z hyd-roxylového iónu vzniká hydroxylový radikál a jeho interakciu s radikálom C 

substrátu vzniká hydroxylovaný produkt za regenerácie pôvodnej feriformy cytochrómu P-450, kt. sa 

potom môţe viazať s ďalšou molekulou substrátu. 

Druhý elektrón pri reakcii katalyzovanej cytochrómom P-450 môţe byť dodaný NADPH-cytochróm c 

reduktázou (EC 1.6.2.4), ale aj redukovaným cytochrómom b5. Mikrozómový cytochróm b5 môţe byť 

redukovaný NADH cytochróm b5 reduktárou (EC 1.8.2.2) al. NADPH cytochróm c reduktázou (EC 

1.6.2.4), kt. redukuje aj cytochróm P-450). 

Schopnosť monoxygenázového systému katalyzovať premenu širokého spektra substrátov, ako aj 

existencia kvalitatívne odlišných produktov toho istého substrátu je podmienená heterogenitou 

cytochrómu P-450. Mikrozómový cytochróm P-450 nie je jednotnou látkou, ale zmesou izoenzýmov, 

kt. sa navzájom líšia zloţením i afinitou k rôznym substrátom. Jednotlivé izoformy cytochrómu P-450 

sa svojou špecifickosťou líšia kvalitatívne, ale najmä kvantitatívne – hydroxylujú xenobiotiká rôznou 

rýchlosťou. 

2.  Málo špecifické enzýmy intermediárneho metabolizmu  

•NADH-alkoholdehydrogenáza – (EC 1.1.1.1) je cytozolový enzým s pomerne nízkou špeci-

fickosťou katalyzujúci oxidáciu prim. a sek. alkoholov a diolov na príslušné aldehydy a ketóny, a to 

endogénnych substrátov intermediárneho metabolizmu, ako aj xenobiotík: 

 
       NAD      NADH2 

            \          /          O 

  R–CH2–OH ––––––––––––→          R – C 
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              H 

 

•Hydrolytické systémy biotransformácie – uplatňujú sa nielen v ,,demaskovaní“ hydroxylových a 

amínových skupín, ale aj pri zniţovaní reaktivity toxických intermediátov, ako epoxidy a arenoxidy. 

•Esterázy a amidázy – katalyzujú hydrolýzu esterových, amidových a tioesterových väzieb. 

K najvýznamnejším patrí cholínesteráza (EC 3.1.1.8). 

•Epoxidhydroláza – (EC 3.3.2.3) je to enzým endoplazmatického retikula hydolyzujúci arenoxidy a 

epoxidy vznikajúce oxygenáciou aromatických a nenasýtených uhľovodíkov. Mechanizmus tejto 

reakcie predpokladá nukleofilný atak vody do epoxidového kruhu za vzniku trans-diolu (obr. 17): 

 
Obr. 17. Nukleofilný atak vody do epoxidového kruhu za vzniku trans-diolu 

 

Dihydrodioly sú všeobecne menej toxické ako pôvodne epoxidy. Hydrolýzou epoxidu nastáva 

dearomatizácia kruhu. Táto skutočnosť má veľký význam pre karcninogénny účinok aromatických 

uhľovodíkov. 

II. Fáza biotransformácie – tvoria konjugačné reakcie, t. j. skupina syntetických reakcií, v kt. 

xenobiotikum al. endogénny katabolit reaguje s endogénnou zlúč. za vzniku produktu – konjugátu. 

Konjugačná zloţka vzniká v tele zo sacharidov a proteínov. Napr. metabolit I. fázy b. fenacetínu, p-

acetamidofenol (paracetamol) sa v tele mení na p-acetamidofenylglukuronid. Konjugačnou látkou je 

kys. glukurónová, kt. vzniká cestou glukózy zo sacharidových zdrojov. Konjugát je farmakologicky 

neúčinný a ľahko sa vylučuje obličkami. 

•Glukuronidácia – je najbeţnejší typ konjugácie, kt. sa uplatňuje zlúč. obsahujúcich všetky beţné 

reaktívne skupiny, ako je –OH, –COOH, –NH2 a –SH. Ide o alkoholy, fenoly, karboxylové kys. 

(najmä aromatické), amíny, amidy, niekt. sulfónimidy (–SO2NH–), tioly a diotiové kys. (CSSH). 

Prenáša sa pritom glukuronyl z kys. UDP-glukurónovej na vhodný nukleofilný akceptor. Donorom 

kys. glukurónovej je kys. UDP-glukurónová a reakciu katalyzuje enzým UDP-glukuronyltransferáza 

(EC 2.4.1.17) lokalizovaný v membráne endoplazmatického retikula, čo uľahčuje prístup 

nukleofilných xenobiotík, ale sťaţuje prístup polárneho koenzýmu do aktívneho centra enzýmu, čo 

podmieňuje tzv. latenciu enzýmu. Produktmi re  -D-glukuronidy s touto všeobecnou 

štruktúrou (X je O, N, NH al. S, príp. C; obr. 18): 

 Obr. 18. Všeobecný vzorec -glukuronidov 
 

C--glukuronidy sú rezistentné voči hydrolýze -glukuronidázou. Príkladom je premena 

fenylbutazónu a sulfínpyrazónu na C--glukuronidy (obr. 19): 

Osobitný typ konjugácie kys. glukurónovej vyskytujúci sa len u ľudí a šimpanzov sa uplatňuje pri b. 

cyproheptadínu. Táto zlúč. obsahuje terc. alifatickú aminoskupinu, kt. sa mení na konjugát podobný 

glukuronidu kvartérneho amoniaku bez straty dusíkových substituentov. 

Endogénna zloţka reakcie – UDP-glukurónová kys. – vzniká z UDP-glukózy oxidáciou UDP-

glukózadehydrogenázou (EC 1.1.1.22). Enzým in vitro aktivujú látky porušujúce integritu membrán, 

ako sú detergenty, trypsín, fosfolipáza. Aktivátorom enzýmu je UDP-N-acetylglukozamín.  
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Konjugácia s aminokyselinami 

aminokyseliny s xenobiotikami peptidové väzby. Táto konjugácia sa uskutočňuje aj s endogénnymi 

látkami, napr. ţlčovými kys. Aromatické kys. sa konjugujú najmä s glylcínom, pri-čom sa tvoria zlúč. 

so všeobecným vzorcom R.CONHCH2.COOH. Príkladom je konverzia kys. benzoovej na kys. 

hipúrovú (obr. 20). 

 Obr. 20. Konverzia kys. hipúrovej na kys. benzoovú 
 

Konjugácia s glutamátom (obr. 25) sa uskutočňuje pri metabolizme kys. fenyloctovej, pričom vzniká 

fenacetylglutamín. Prebieha len pri opiciach, nie však pri niţších vývojových druhoch. S futamátom 

sa konjugujú aj niekt. aryloctové kys., napr. fenyloctová, 3-indoloctová, difenylmetoxyoctová 

(metabolit difénhydramínu pri mačiakoch) a 3,4-dihydroxygfenyloctová (metabolit meskalínu u ľudí). 

Obr. 21. Konjugácia s glutamátom. Zhora nadol:  

a) kys. fenyloctová → fenylacetylglutamín,  

 

 

 

b) difenylmetoxyacetylglutamín   

 

 

 

 

c) 3,4-dihydroxy-5-metoxyfenylacetylglutamín 

 

 

Metotrexát, analóg kys. listovej, sa podlieha podobne ako kys. listová polyglutamácii, pričom sa naň 

adujú 1 – 4 glutamylové skupiny. 

•Syntéza kyseliny merkapturovej – sa uskutočňuje pri b. mnohých xenobiotík, ako sú aromatické 

uhľovodíky, arylamíny, aryly, alkyly a aralkylhalogény, nitroarylové a nitroalkylové zlúč. niekt. fenoly, 

estery, nenasýtené karboxylovéé kys., epoxidy a i. Tieto látky reagujú väčšinou s glutatiónom 

účinkom jednej z mnohých glutatióntransferáz (2.5.1.18) za vzniku glutatiónového konjugátu, kt. sa 

metabolizuje v sérii enzýmových reakcií na derivát cysteínu R.S.CH2.CH(NH2). COOH. Posledným 

stupňom je acetylácia tohto derivátu cysteínu na kys. merkapturovú účinkom N-acetyltransferázy. V 

niekt. prípadoch, najmä pri aromatických zlúč., vzniká pred glutamátovou konjugáciou aktívny 

intermediát, napr. epoxid. Derivát cysteínu sa môţe vylučovať z tela nezmenený al. sa najprv väzba 

S–C rozštiepi účinkom -lyázy za tvorby merkaptoderivátu. 

R.S.CH2.CH(NH2).COOH → R.SH + NH3 + CH3.CO.COOH 

Merkaptoskupina sa môţe metylovať, takţe koncovými produktmi sú metyltiozlúčeniny. Tak sa 

metabolizuje napr. bromazepam, karbamazepín a kofeín. 

•Dismutačné reakcie organických dusičnanov – zahrňuje napr. b. glycerylnitrátu (nitroglycerínu), 

izosorbidnitrátu a podobných zlúč. môţe prebiehať konjugáciou merkaptoskupiny glutatiónu (GSH) s 

nitroskupinou esterov organického dusičnanov. Nakoniec sa nitroskupina redukuje na dusitan a 

GSH sa oxiduje na GSSG:  

RO.NO2 + 2 GSH → ROH + HNO2 + GSSG 
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•Konjugácia s cukrami – je charakterizovaná analogickými funkčnými skupinami xenobiotík ako pri 

glukuronidácii, počet xenobiotík, kt. sa konjugujú s cukrami je však obmedzený. Do konjugácie 

vstupuje glukóza, ribóza al. xylóza v podobe energeticky bohatých UDP-derivátov a prenášajú ich 

špecifické transferázy lokalizované v endoplazmatickom retikule. Tento typ b. sa týka zlúč. 

obsahujúcich skupiny –OH a prebieha najmä v hmyze. Produktmi konjugácie sú -glukozidy tejto 

všeobecnej štruktúry (obr. 22): 

 

  Obr. 22. Všeobecný vzorec -glukozidu 

U človeka sa uplatňuje N-glukozylácia amobarbitalu a fenobarbitalu. 

•Sulfátová konjugácia –  je reakcia nukleofilnej hydroxylovej skupiny xenobiotika s aktívnou formou 

kys. sírovej – 3
,
-fosfoadenozín-5

,
-fosfosulfátom (PAPS) – za vzniku vysoko polárneho a 

ionizovanéího sulfátového esteru. Prenos aktívneho sulfátu katalyzuje cytozolové enzýmy 

sulfotransferázy (2.8.2.1–2.8.2.3). Enzýmy aktivujúce sulfátový anión sú tesne spojené so 

sulfotransferázou. Sulfátová konjugácia prebieha v troch krokoch: Sulfokonjugačný mechanizmus sa 

pomerne skoro saturuje, je teda dôleţitý pri nízkych koncentráciách xenobiotika. Pre mnohé zlúč., 

najmä fenoly, je alternatívou glukuronidácie. Sulfatácia sa týka malých, chem. jednoduchých málo 

lipofilných molekúl, kt. preferujú cytozol. 

•Metylácia – uplatňuje sa pri xenobiotikách obsahujúcich skupiny –OH, –NH2 a –SH. Metylovať sa 

môţe aj atóm dusíka v aromatických dusíkatých heterocykloch in vivo za vzniku kvartérneho katiónu 

dusíka. Metylácia voľných al. substituovaných aminoskupín sa uplatňuje najmä pri endogénnych 

amínoch obsahujúcich alifatické skupiny. Aromatické amíny sa nemôţu metylovať. Príkladom takejto 

metylácie je konverzia prim. amínu, noradrenalínu na adrenalín, sek. amínu kys. guanidínoctovej na 

kreatín a terc. amínu dimetylaminoetanolu na kvartérnu bázu, cholín: 

 
R – NH2 –––→ RNHCH3 

   

R          R  

   \                    \ 

    NH   –→       NCH3 

   ∕                    ∕ 

R
,
          R

,
 

 

   R               R 

      \                      \     

R
, 
––N  –→    R

, 
––N–CH3 

       ∕                     ∕ 

   R
,,
              R

,, 

Pri inaktivácii biogénnych amínov je dôleţitá O- a N-metylácia. Metylácia heterocyklického dusíka sa 

uskutočňuje pri reakcii pyridínu, chinolínu a izochinolínu, kt. sa premieňajú na príslušné N-metyl 

kvartérne bázy (obr. 23). 

 Obr. 23. Metylácia chinolínu  
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Z hydroxyzlúčenín sa in vivo metylujú napr. fenoly. Metylácia monofenolov je však pomerne 

zriedkavá; príkladom je konverzia N-acetylsérotonínu na melatonín a kys. 4-hydroxybenzoovej na 

príslušnú 4-metoxykyselinu. 

Častejšia je metylácia polyfenolov, kt. obsahujú aspoň 2 vicinálne OH-skupiny. O-metylácia je 

reakciou katecholov, metyluje sa však len jedna OH- skupina, obyčajne v metapolohe voči 

substituentu. Príkladom je metylácia adrenalínu na metanefrín, -metyldopy na 3-metoxy--

metyldopa a kys. 3,4-dihydroxyfenyloctovej na kys. 4-hydroxy-3-metoxyfenyloctovú. V niekt. 

prípadoch je metylácia p-hydroxyskupín vedľajšou cestou b., napr. kys. 3-hydroxy-4-

metoxyfenyloctová je menším metabolitom kys. 3,4-dihydroxyfenyloctovej (obr. 24 a 25). 

 
 

Obr. 24. Metylácia kys. 3,4-dihydrofenyloctovej (R = H) a kys. 4-hydroxy-3-metoxyfenyloctová (R = CH3)  

 
 
Obr. 25. Kys. 4-hydro-3,5-dijódbenzoová (R = H), 4-metoxymetabolit (R = CH3) 

 

Merkaptoskupiny sa môţu tieţ metylovať in vivo; napr. tiouracil sa v malom rozsahu mení na S-

metyltiouracil (obr. 26).  

 
Obr. 26. Metylácia merkaptoskupiny tiouracilu za vzniku S-metyltiouracilu  

 
Etylmerkaptán sa in vivo metyluje, pričom metabolitom dietylsulfidu je etylmetylsulfón (R = C2H5). 
 

RS.SR 

Dietylsulfoxid 
    ↓ 
 RSH        →         RS.CH3         →       RSO.CH3         →      RSO2.CH3 

Etylmerkaptán    Etylmetylsulfid     Etylmetylsulfoxid Etylmetylsulfón 

       

Tieto metylácie katalyzujú špecifické metyltransferázy, kt. determinujú, na kt. akceptorovú molekulu 

sa prenesie metylová skupíina. Okrem S-adenozylmetionínu, kt. je skoro všeobecným darcom 

metylových skupín, darcom pri N-metylácii dopamínu v potkaniom mozgu (obr. 27) a O-metylácie 

sérotonínu na 5-metoxytryptamín v mozgu potkanov, králikov a kurčiat môţe byť kys. 5-

metyltetrahydrolistová. 

 
Obr. 27. N-metylácia dopamínu na epinín pôsobením N-metyltransferázy 
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Metylovať sa môţe aj arzén, selén a telúr a v mikroorganizmoch (aj črevnej flóry človeka) aj ortuť. 

Darcom metylových skupín je pp. metylkorinoid typu metylkobalamínu. 

S výnimkou prípadov, keď produktom metylácie sú kvartérne amóniové zlúč., majú produkty 

metylácie xenobiotík menej polárny charakter a slabšiu rozpustnosť vo vode. Metylová skupina 

potrebná na metyláciu pochádza z telovej hotovosti aktivovaných C1-intermediátov. Väčšinou ide o 

nukleotid S-adenozylmetionín, metylácia prim. a sek. amínov v mozgu vyuţíva kys. 5-

metyltetrahydrolistovú. 

Osobitné postavenie má tiometyltransferáza (ERC 2.1.1.9) lokalizovaná v endoplazmatickom 

retikule, kt. má okrem metylácie uskutočňuje aj detoxikáciu sírovodíka vstupujúceho do organizmu 

črevnou stenou ako produkt baktrériovej črevnej flóry: 

 
H2S + S-Ado-metionín  →  CH3–SH + S-Ado-homocysteín 

CH3–SH + S-Ado-metionín  →  CH3–S–CH3 + S-Ado-homocysteín   
      

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Typy zlúčenín vstupujúcich do metylačných reakcií 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 Funkčná skupina         Príklad 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 Primárny amín   amfetamín 

 Sekundárny amín  dezmetylimipramín 

 Terciárny amín  dimetylaminoetanol 

 Azoheterocyklus  pyrimidín 

 Katechol   -metyldopa 

 Tiol    tiouracil 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

•Acetylácia – sa týka zlúč., kt. obsahujú prim. aminoskupinu (napr. amíny, aminokyseliny, 

sulfónamidy a hydrazidy). Pri acetylácii sa utvára amidová väzba medzi skupinou NH2 xenobiotika a 

acetyl-CoA, kt. pochádza z intermediárneho metabolizmu bunky. Reakciu katalyzuje cytozolový 

enzým so širokou distribúciou s najväčšími aktivita v čreve a pečeni, N-acetyltransferáza. Tento 

enzým vystupuje v 2 formách podliehajúcich odlišnej regulácii, čo sa prejavuje gen. polymorfizmom 

v rýchlosti acetylácie xenobiotík, kt. je auztozómovo dedičná vlastnosť podmienená moţnosťou 

výskytu 2 alel na danom lokuse. Existencia dvoch alel – alely pre rýchlu acetyláciu HF (fast) a pre 

pomalú acetyláciu HS (slow) – podmieňuje existenciu troch fenotypov: rýchlo acetylujúci homozygoti 

(HF,HS), pomaly acetylujúci homozygoti (HS, HS) a heterozygoti (HF, HS) so strednou acetylačnou 

kapacitou; →acetylácia. 

 
        O 
          
CH3–C–SCoA + R–NH2 → R–NH–CO–CH3 + CoA-SH 
 
     amín           amid 

 
–––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-– 

Konjugačné reakcie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Reakcia              Konjugačná látka            Funkčná skupina   Produkt konjugácie* 

xenobiotika 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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I. s aktiváciou konjugačnej zloţky  

 • Glukuronidácia              Kys. UDP-glukurónová       –OH, –COOH, –SH,  

               –NH2 

 • Konjugácia s glukózou             UDP-glukóza        –OH, –COOH, –SH 

 • Syntéza kys. hipúrovej            Glycín              R.CO–NHCH2.COOH 

 • Syntéza kys. orniturovej              Ornitín               R.CO–NHCH2.CH2.CH2                   

                                  │ 

                  R.CO–-NH(COOH).CH2 

 • Konjugácia glutamínu            Glutamín               R.CO–NHCH(COOH).CH2.CH2.CONH2 

 • Syntéza kys. merkapturovej        Cysteín (cestou gluta-                            R–SCH2.CH(NHCOCH3).COOH 

                   tiónu); kys. octová 

 • Syntéza sulfátových esterov       Sulfát, PAPS        –OH,–NH2, –SH         R–OSO3H 

 • Detoxikácia kyanidu-tiokyanátu  Síra (z tiosulfátu)              S–CN– 

 • Metylácia             Metyl. skup. (z metionínu,   –OH,–NH2            R–CH3 

              S-adenozylmetionínu)  

 • Acetylácia             Kys. octová              R–CO.CH3     

II. s aktiváciou xenobiotika 

 • konjugácia s glutatiónom            Glutatión              arenoidy, epoxidy, alkyl- a arylhalidy 

 • konjugácia s aminokyselinou      Gly, Glu, Orn, taurín         –COOH 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––  

*R, RCO a CN – vzniká z cudzorodých zlúč. (exogénnych metabolitov); zvyšok molekuly pochádza z tela 

 

•Konjugácia s glutatiónom – je reakcia nukleofilného tripeptidu glutatiónu s mnohými xenobiotikami 

s elektrofilným charakterom. Produkty konjugácie S-substituované glutatióny podstupujú ďalšie 

reakcie, pri kt. sa najprv účinkom -glutamytransferázy (GMT) prenáša koncový -glutamylový 

zvyšok na vhodný akceptor, C-koncový glycín sa odštepuje dipeptidázou a vzniknutý cysteíntioéter 

xenobiotika sa acetyluje na dusíku acetyl-CoA za vzniku S-substituovaného N-acetylcysteínu, tzv. 

kys. merkaptúrovej, kt. sa vylučuje z tela močom. 

 
 R 
    Konjugát 
 S  glutatiónu 
   
 Gly–Cys–Gly     
 ↓  Transpeptidáza 
 R 
   
 S 
   
 H2N–Cys–Gly     
 ↓  Peptidáza 
 R–S–Cys –NH2     
 ↓  N-acetyláza 
 R–S–Cys–NH–CO–CH3 

 
Kyselina merkapturová 

Xenobiotiká môţu reagovať s glutatiónom aj bez enzýmovej katalýzy, reakcia však prebieha 

pomalšie. V organizme jestvujú enzýmy, kt. urýchľujú túto rekaciu. Ide o málo špecifické enzýmy 

označované ako glutatión-S-transferázy (EC 2.5.1.8). Jej individuálne formy (izoenzýmy) sa 

nachádzajú v cytozole hepatocytov; sú totoţné s väzbovou bielkovinou ligandínom. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–– 

Konjugácie s glycínom a glutamátom 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 Typ xenobiotika              Príklad      Biologický druh 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Konjugácia s glycínom 

• alifatická kyselina       kys. propiónová       človek, cicavce 

• aromatická kyselina       kys. banzoová                     cicavce 

• heterocyklická kyselina     kys. izonikotínová               cicavce 

• ţlčové kyseliny       kys. cholová          cicavce 

Konjugácia s glutatiónom 

• aryloctová kyselina       kys. fenyloctová        primáty 

• aryloxyoctová kyselina      kys. difenylmetoxyoctová    opice Rhsesus 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    

•Konjugácia s aminokyselinami – prebieha v matrixe mitochondrií. Týka sa viacerých karbo-

xylových kys., kt. sa konjugujú s alifatickými neesenciálnymi aminokyselinami. Produktom reakcie sú 

konjugáty, v kt. sa karboxylová skupina kys. viaţe peptidovou (amidovou) väzbou s -

aminoskupinou aminokyseliny. Pre cicavce je charakteristická tvorba konjugátov s glycínom, 

označovaných podľa najjednoduchšej zlúč. tohto typu, benzoylglycínu, ako kys. hipúrové.  

Tvorba hipurátov je vyššia pri bylinoţravcoch ako všeţravcoch a mäsoţravcoch. Pri vtákoch a 

plazoch namiesto glycínu vystupuje ortinítn. Cicavce (najmä primáty) vyuţívajú v konjugačných 

reakciách aj glutamín. U ľudí je napr. hlavným metabolitom kys. fenyloctovej fenylacetylglutamín. 

Konjugácia s glutamínom sa uplatňuje aj pri b. niekt. aryloctových kys., ako je kys. fenyloctová, kys. 

3-indoloctová, kys. difenylmetoxyoctová (pri opiciach Rhesus metabolit difenylhydramínu) a kys. 3,4-

dihydroxy-5-metoxyfenyloctovej (u ľudí metabolit meskalínu). 

Analóg kys. listovej, metotrexát podlieha polyglutamácii obdobnej reakcii kys. listovej, pričom 

nastáva adícia 1 – 4 glutamylových skupín. 

Konjugácia s aminokyselinami zahrňuje aktiváciu kys. na jej tioester s koenzýmom A cez 

adenylátový intermediát s následným prenosom aktivovaného acylu na aminokyselinu: 

1. R–COOH + ATP → R–CO–AMP + PP 

2. R–CO–AMP + CoA-SH →  R–CO–SCoA + AMP 

3. R–CO–SCoA + H2N–R–COOH →  R–CONH–R–COOH + CoA 

Význam konjugačných reakcií spočíva v detoxikácii xenobiotika, ale aj vo vzniku biol. aktívnych 

metabolitov trojakého typu: 1. chem. stabilných konjugátov s biol. účinkom podmieneným 

reverzibilnou väzbou konjugátu na tkanivo; 2. chem. reaktívnych zlúč. kt. sa môţu ireverzibilbne 

viazať na tkanivo; 3. polárnejších a rozpustnejších látok, kt. sa rýchlejšie eliminujú z tela. 

 

Zriedkavé konjugácie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––-––––––––––-  

 Konjugačná látka  Príklad      Konjugát (druh)  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––-–––––––––––  

 Fosfát               Fenol      Monofenylfosfát 

 Taurín               Kys. fenyloctová     Fenacetyltaurín  

 Serín               Kys. xanturénová      4,8-diglukuronozidochinolín-2-karbonylserín 

 Arginín               Kys. benzoová     Benzolyarginín 

 Acetylglukozamín        Estradiol       Estradiol-3-glukuronid-17--N-acetylglukozaminid 

 Ribóza             Alopurinol       7-ribozylalopurinol 

 Peptidy             Kys. chinaldová     Chinaldylglycyltaurín 

 Karnitín             Kys. valproová     Valprolykarnitín 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

•Nemetabolizované xenobiotiká – látky, kt. nepodliehajú b. a vylučujú sa z tela nezmenené 

zahrňujú: 1. vysoko polárne zlúč., a to anióny, ako sacharín (pKa 1,9) a kromoglykát (pKa 1,7) al. 

katióny, ako guanidín (pKa 13,6) a morfolín (pKa 8,36); 2. vysoko halogenované zlúč., ako sú 
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fungicídum hexachlórmetán a aerosólový propelent trichlórfluorometán (Freon 11
®
); 3. vysoko 

prchavé zlúč., kt. styk s metabolizujúcim tkanivom je veľmi krátky, ako je etyléter; 4. zlúč., kt. 

podávané per os sa zle resorbujú v GIT, ako je antioxidans Ionox 312
®
 [2,4,6-tr-(3

,
,5

,
-di-t-butyl-4

,
-

hydroxybenzyl)fenol]. 

 

                             

 
Hore zhora: sacharín, guanidín, morfolín, hexachlórbenzén; dole: kromoglykát                                    Ionox 312 

   

•Spontánne reakcie  – niekt. zlúč. sa metabolizujú bez účasti enzýmov. Deje sa to v prípade 

vhodných podmienok pH, napr. pri spontánnej reakcii makromolekúl. Metabolity prvej fázy môţu 

podliehať spontánnym reakciám, tak, ţe niekt. zlúč. sa metabolizujú najprv za účasti enzýmov, 

neskôr neenzýmovým mechanizmom a naopak. 

Spontánne sa pri fyziol. pH hydrolyzuje napr. talidomid, z kt. vzniká 12 zlúč. Vo vodnom rozt. a v tele 

sa talidomid pri pH 7,4 štiepi v mieste amidovej väzby s t0,5 asi 5 h 

(bodkované čiary vo vzorci znázorňujú body sponátnnej hydrolýzy). 

 
  Talidomid 
 

Reaktívne zlúč., ako je fosgén (COCl2), ketén (CH2=CO), metylbromid (CH3Br), diazometán (CH2N2) 

a etylénoxid reagujú neenzýmovo s tkanivami al. zlúč. obsahujúcimi skupiny NH2, COOH al. SH a sú 

toxické. 

 
         O 

       /     \ 

H2C ––– CH2        Etylénoxid 

Hydrazíny a hydrazidy, ako je fenylhydrazín a izonikotinylhydrazid (izoniazid) môţu spontánne 

reagovať s oxokyselinami ako je kys. pyrohroznová a s aldehydmi, ako je pyridoxal. 

Niekt. metabolity I. fázy, kt. sa spontánne degradujú môţu byť aktívnymi intermediátmi pri vzniku 

nádorov a tkanivovompoškodení (najmä v pečeni, pľúcach a obličkách). Patria sem epoxidy najmä 

aromatických uhľovodíkov, hydroxylamíny, nitrozamíny a metabolity kyslíka (oxóny) 

organotiofosforových insektícídov (tiónov). Tieto metaboliţty môţu spontánne reagovať s proteínmi 

a nukleovými kys., kt. tak môţu mať zhubné účinky. 

Aromatický uhľovodík X môţe reagovať takto: 
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 X  –––––→ X-epoxid ––––→ spontánna reakcia s tkanivami 
       MEOS 

 
V prípade tetrachlórmetánu vzniká reaktívny intermediát trichlórmetylový radikál: 
 
CCl4 –––→ CCl3 –→ spontánne reakcie 
 
Pre organofosfátové insekticídum paratión anticholínesteráza:  

 
Paratión –––––→ Paraoxón → spontánna fosforylácia cholínesterázy 
               MEOS 

Faktory ovplyvňujúce biotransformáciu – zahrňujä genetické vplyvy, vek, strava a i. Typickým 

príkladom geneticky podmienených interindividuálnych rozdielov v b. je existencia ,,rýchlych“ a 

,,pomalých“ acetylátorov (→acetylácia). Diéta s vysokým obsahom bielkovín zvyšuje aktivitu b. U 

dobre ţivených osôb sa rýchlejšie metabolizuje antipyrín, teofylín, fenacetín a i. látky, kým pri 

malnutrícii je aktivita b. v pečeni zníţená. 

Niekt. xenobiotiká zvyšujú b. v pečeni indukciou UDP-glukuronyltransferázy, glutatión-S-transferázy, 

epoxidhydrolázy a najmä zloţky mikrozómového monoxygenázového systému cytochróm P-450 a 

NADH-cytochrómreduktázy. Aktivitu cytochrómu P-450 inhibuje Metypyrapon, z liečiv alopurinol, 

disulfiram, chloramfenikol, izoniazid a i.   
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Faktory ovplyvňujúce biotransformáciu 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      

• Druh                  • Stres 

• Genotyp                • Vek    

• Chronické podávanie                 • Teplota 

• Denný čas     • Nadmorská výška 

• Interakcia s inými xenobiotikami   • Črevná flóra 

• Spôsob podávania    • Vylučovanie ţlče 

• Diéta, najmä prívod bielkovín   • Enterohepatálna cirkulácia 

• Choroby           • Sezóna 

• Pohlavie             

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Významnejšie sú faktory uvedené v prvom stĺpci, faktory v druhom stĺpci sa môţu uplatňovať za 

určitých okolností. Niekt. enzýmy zúčastňujúce sa na b. xenobiotík nie sú ešte v plode a u 

novorodencov úplne vyvinuté, čo treba zohľadňovať pri terapii gravidných ţien a novorodencov. 

Rozdiely medzi pohlaviami sú podmienené najmä pohlavnými hormónmi. B. xenobiotík môţu 

výrazné ovplyvňovať infekcie a zápalové procesy interakciou s imunitným systémom. 

Stanovovanie aktivity biotransformácie – vykonáva sa pomocou metód zaloţených na určovaní 

biol. t0,5 a klírensu vhodného farmaka, najčastejšie antipyrínu, kofeínu al. teofylínu. Neinvazívnou 

metódou na hodnotenie b. pečene, kt. nevyţaduje ani odber krvi, je 14C-aminopyrínový test, Princíp 

testu spočíva v podaní aminopyrínu označeného izotopom 14C, kt. sa po rýchlej resorpcii v čreve 

katabolizuje v pečeni, pričom sa z metylovej skupiny označenej izotopom uvoľňuje označený oxid 

uhličitý. Ten pacient vydychuje, takţe sa dá stanoviť vo vydychovanom vzduchu. Zníţenie b. pečene 

sa prejaví predĺţením biol. t0,5 liečiva, resp. spomnalením vylučovania označeného oxidu uhličitého. 

Jednoduchým testom je tzv. D-glukarátový test. Metabolizmus D-glukarátu tesne súvisí 

s metabolizmom kys. glukurónovej. Zvýšený obrat sa spáha so zvýšenou tvorbou, a teda aj vylu-

čovaním D-glukarátu močom. Vyšetrovanie vylučovania D-glukarátu sa vyuţíva najmä 

v priemyselnej toxikológii. 
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Biotrol
®
 (Thompson Hayward) – mikróbiové insekticídum; →Bacillus thurigiensis. 

biotropia, ae, f. – [bio- + g. tropos obrat] chorobná citlivosť organizmu na zmeny počasia (napr. 

kolísanie tlaku); meteorotropia. 

Bio-Tropin
®
 (Bio-Technology) →somatostatín. 

biotropismus, i, m. – [bio- + g. tropos obrat] biotropizmus, pohybová reakcia mikroorganizmov na 

podráţdenie vychádzajúce zo ţivého tkaniva. 

Biotussal
®
 antitusikum; →amicibón. 

biotyp – [biotypus] skupina jedincov, kt. majú rovnaký →genotyp; staršie označenie pre kmene 

baktérií, kt. sa dajú navzájom odlíšiť pomocou biochem. metód; biovar, →varietas.  

biotypizácia – metóda pouţívaná na identifikáciu baktériových kmeňov biochemickými postupmi. 

biotypologia, ae, f. – [bio- + g. typos vzor, model + g. logos náuka] →biotypológia. 

biotypológia – [biotypologia] náuka triediaca jedincov podľa telesných a duševných vlastností a 

znakov do určitých skupín; →typológia. 

biotypus, i, m. – [bio- + g. typos vzor, model] →biotyp. 

Bioxilasi
®
  →kokarboxyláza. 

Bioxima
®
 (Ital. Suisse) – injekčné cefalosporínové antibiotikum III. generácie; →cefuroxím. 

Bioxine
®
 (Ital. Suisse) – antivirotikum; →moroxydín. 

biozidy →glykozidy. 

bipara (femina), ae, f. – [bis + l. parere rodiť] bipara, druhorodička. 

biparietalis, e – [bis + l. parere rodiť] biparietálny, vzťahujúci sa na obiddve temenné kosti. 

bipartitus, a, um – [bis + l. partire deliť] dvojdielny, dvojnásobný. 

bipennatus, a, um – [bis + l. penna pero, pierko] dvojsperený (sval). 

biperidén – -bicyklo[2.2.1]hept-5-én-2-yl--fenyl-1-piperidínpropanol, C21H29NO, Mr 311,45; 

anticholínergikum, antiparkinsonikum. B. pôsobí najmä na centrálny, podstatne menej na periférny 

nervový systém. Kompetitívne sa viaţe na muskarínové receptory, najmä typu M1. Ovplyvňuje 

predovšetkým tremor a rigiditu. Po perorálnom podaní sa rýchlo a úplne resorbuje z GIT, max. 

plazmatická koncentrácia sa dosahuje asi za 1,5 h. Viaţe sa na plazmatické bielkoviny z 93 – 94 %. 

Hlavný metabolit vzniká hydroxyláciou bicyklickej štruktúry a ďalej hydroxyláciou piperidínového 

kruhu. Polčas eliminácie z plazmy je asi 24 h, u starších osôb 35 h. 

B. prechádza do materského mlieka a môţe dosiahnuť rovnakú 

koncentráciu ako v sére matky.  
 
Biperidén 
 

Indikácie – Parkinsonov sy. s prevládajúcim tremorom a rigiditou. 

Extrapyramídové príznaky vyvolané neuroleptikami a i. liekmi vrátane včasné dyskinézy, akatízie, 

parkinsonoidu. Iné extrapyramídové pohybové poruchy ako je generalizovaná a segmentová 

dystónia, Meigeho sy., blefarospazmus, torticollis spastica. 

Kontraindikácie – absol.: neliečený glaukóm s úzkym uhlom, mechanická stenóza GIT, megakolón. 

Relat.: adenóm prostaty, ochorenie spojené s tachykardiou. 
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Nežiaduce účinky – centrálne: únava, závraty, pri vyšších dávkach nepokoj a zmätenosť, poruchy 

pamäti, halucinácie. Periférne: sucho v ústach, poruchy akomodácie, anhidróza, obstipácia, 

dyspeptické ťaţkosti, tachykardia, výni- močne bradykardia. Výnimočné koţné alergické reakcie, 

dyskinézy. 

Dávkovanie – Parkinsonov sy.: začína sa dávkou 2-krát 1 mg/d a postupne sa zvyšuje o 2 mg 

denne; dmd 16 mg. Denná dávka sa má rozdeliť na viacero čiastkových dávok. Pri liečivami 

indukovaných extrapyramidových poruchách sa odporúča ako vedľajšia medikácia na th. 

neuroleptikami 1 – 4-krát/d 1 – 4 mg b. podľa závaţnosti príznakov. B. výrazne zniţuje 

koncentračnú schopnosť a schopnosť riadiť motorové vozidlo, najmä v kombinácii s inými centrálne 

pôsobiacimi látkami.  

Prípravok – hydrochlorid C21H30ClNO – Akineton
®
, Akinophyl

®
. 

biphallangia, ae, f. – [bis- + g. falanx článok] bifalangia, dvojčlánkovosť, majúci dva články. 

biphasicus, a, um – [bis- + g. fasis časový úsek] bifázický, prebiehajúci v dvoch fázach. 

Biphenabid
®
 (Dow) – antihyperlipoproteinemikum; →probukol. 

Biphenal
®
 – narkotické analgetikum; →hydroxypetidín. 

Biphenate
®
 – insekticídum, akaricídum; →bifentrín. 

bipolaris, e – [bis- + l. polus pól] →bipolárny. 

bipolárny – [bipolaris] dvojpólový, dvojvýbeţkový; napr. bipolárna bunka; bipolárna psychóza; 

bipolárne ochorenie →mániodepresivita (na rozdiel od unipolárnej depresie). 

Biprophemid
®
 (Specia) – antiflogistikum; →ketoprofén. 

Bi-Quinate
®
 (Knoll) – antiarytmikum; →chinínbisulfát. 

Birlane
®
 – insekticídum, akaricídum; →chlórfenvinpos. 

Birodan
®
 (Lundbeck) – anticholesterolemikum; →kys. tiopropová. 

Birutan
®
 (E. Merck) – kapilároprotektívum; →rutín. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


