
c – 1. skr. kapilárny; 2. skr. molová koncentrácia; stará skr. malej kalórie; →caloria. 

c. – skr. l. cum s; c. f. cum formula s odpisom receptu. 

C – 1. skr. coulomb; 2. Celsius; 3. symbol chem. prvku uhlík (carboneum); 4. →komplement; 5. hlavný 

antigén krvnej skupiny Rhesus; 6. skr. pre cervikálny (stavec); 7. stará skr. jednotky veľká kalória; 8. 

skr. cylindrické šošovky; 9. skr. cytozín al. cytidín. 

C. – [l. congius] angl. objemová miera gallon = 3785 ml. 

C. A.® – -brómbenzylkyanid, -brómbenzénacetonitril, C8H5BrN, Mr 190,05, bojová látka, plyn 

zápachu po skazenom ovocí, ťaţší ako vzduch, silný lakrimátor, letálna koncentrácia 0,9 mg/l (30 

min) (B. B. C., Camite
®
). 

C-bunky →bunka. 

C-pásikovanie –centromerické →pásikovanie chromozómov. 

C-peptid – connecting peptid, spojovací peptid; →inzulín. 

C-skolióza – benígna veľkooblúková →skolióza. 

C-syndróm – [podľa rodiny Camusovcov, v kt. sa pozoroval prvý prípad] syn. Opitzov-Johnsonov-Mc-

Creadieho-Smithov sy., Opitzov trigonocefalický sy. Ide pp. o recesívne dedičnú kombináciu 

mnohopočetných vrodených anomálií. Klin. sa prejavuje dysmorfiou tváre: ťaţkým hypertelorizmom, 

epikantom, mongoloidnou očnou osou, konvergentným strabizmom, vypuklou glabelou, príp. naevus 

flam meus, hypertrichózou čela, hypopláziou mediálnych obŕv, kolmými ušnicami, hypopláziou 

ušnicovej chrupavky dyspláziou pier (makrostómia s viacerými lábiolingválnymi frenulami a 

vysokými ďasnami), hypopláziou sánky a i. deti sa rodia s podpriemernou hmotnosťou a dĺţkou, 

disproporčným nanizmom typu chondrodysplázie. Prítomné bývajú aj rôzne malformácie rúk a nôh 

(postaxiálna hexadaktýlia, syndaktýlia, klinodaktýlia II, brachydaktýlia), skrátenie dlhých rúrovitých 

kostí, rebier a sterna, genua recurvata. Typická je cutis laxa. Po narodení sa zisťuje Kernikterus s 

hepatomegáliou, vrodené srdcové chyby (najmä otvorený ductus Botalli), niekedy kryptorchizmus, 

dysplázia obličiek, fibróza pankreasu, hypoplázia tentória, anomálie veľkých ciev, coecum mobile a 

anomálie kostí lebky. Karyotyp je normálny. 

Dfdg. – Audryho sy., Beareho-Dodgeov-Nevinos sy., Ellisov-van Creveldov sy., Edwardsov sy., 

Greigov sy., Grobov sy., de Myerov sy., Mohrov sy., Papillonov- Léageov-Psaumeho sy., Potterov 

sy., Robinov-Dodgeov-Nevinov sy., Smithov-Lemliho-Opitzov sy., Smithov-Theilerov-

Schachenmannov sy., Ullrichov-Feichtigerov sy., Zellwegerov sy. 

C-vlákna – typ nervových vláken; →bolesť. 

C-žlč →žlč. 

C1–7 – skr. pre krčné stavce (vertebrae cervicales).  

C1q, C1r, C1s →komplement. 

CA – 1. skr. carbohydrate antigen, označuje sa číslicami, napr. CA 19-9, CA 125, CA 15-3, CA 72-4, 

kde číslice znamenajú bunkový klon, pouţitý na skríning protilátky; monoklonové protilátky 

rozpoznávajú len určitý epitop, aj keď sa tento nachádza na antigéne viackrát; 2. skr. croup 

associated (virus); →vírusy; 3. skr. chronological age chronologický vek; 4. skr. kombinácia 

chemoterapeutík cyklofosfamid + adriamycín (doxorubicín). 

Ca – symbol chem. prvku calcium; →vápnik. 

ca – skr. pre →carcinoma. 



CA 15-3 – skr. carbohydrate antigen 15–3, uhľovodíkový antigénový determinant, nádorový marker. 

Pomenoval sa podľa 2 monoklonových protilátok s označením 115 D8 a DF 3, pomocou kt. sa 

zisťuje. Prvý ho opísal Kufe-Hilkens a spol. (1982), kt. imunizáciou myší membránami tukových 

guľôčok ľudského mlieka získali monoklonovú protilátku 115 D8. Pomocou nej sa CA 15-3 zisťuje na 

glykoproteínovom antigéne typu sialomucínu s Mr 400 000 (tzv. antigén MAM-6). Protilátka DF 3 je 

namierená proti fragmentu membrány bunkovej línie z metastazujúceho karcinómu prsníka.  

Je to glykoproteín heterogénneho zloţenia s Mr 300 000 – 450 000. Patrí medzi onkofetálne 

nádorové markery. V plode sa vyskytuje v epitelových bunkách bronchov a pečene. U dospelých je 

povrchovým antigénom ţľazových buniek vo vývodoch mliečnej ţľazy, kt. je orientovaný do priesvitu 

ţľazových vývodov. Fyziologická funkcia CA 15-3 nie je známa, biol. t0,5 je 7 d.  

CA 15-3 nie je nádorovo ani orgánovo špecifický nádorový marker. Hlavnou indikáciou na jeho 

stanovenie je dg. karcinómu prsníka a monitorovanie jeho priebehu. Zvýšené hodnoty CA 15–3 a 

CEA sa zisťujú asi v 20 – 22 % pacientov; v 20 % prípadov sú zvýšené len hodnoty jedného z týchto 

markerov.  

Dg. citlivosť CA 15-3 pri dg. karcinómu prsníka je asi 15 – 29 %, najvyššia býva v prípadoch so 

vzdialenými metastázami, menšia pri metastázach do regionálnych uzlín a najmenšia v prípadoch 

bez metastáz. Sérová koncentrácia CA 15-3 koreluje s celkovou hmotnosťou nádorových buniek 

nesúcich antigén. Najľahšie sa dg. prognosticky nepriaznivé viscerálne metastázy. Dg. špecifickosť 

CA 15–3 je vyššia ako CEA. Kombinácia obidvoch markerov zvyšuje citlivosť v raných štádiách, ale 

nestačí na dg. nádoru. 

Vhodnejšie ako stanovenie absol. koncentrácie CA 15-3 je monitorovanie jej hodnôt. Odporúča sa 

pritom súčasné stanovovanie CEA a proliferačných nádorových markerov, pretoţe sa tým zvýši dg. 

citlivosť. Najvyššia citlivosť CA 15-3 sa zisťuje pri mnohopočetných metastázach v pokročilom štádiu 

ochorenia; citlivosť CEA v týchto prípadoch býva asi 67 %. 

Zvýšené hodnoty CA 15-3 sa pozorujú aj pri karcinóme pľúc, GIT, prostaty, vaječníkov a hrdla 

maternice.  

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

Nádory produkujúce zvýšené množstvá CA 15-3 

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

Karcinóm prsníka (75 %) 

Bronchogénny karcinóm pľúc 

Karcinóm prostaty 

Karcinóm pankreasu 

Karcinóm ovárií                                  

Karcinóm pečene 

Karcinóm ţalúdka 

Karcinóm endocervixu 

Karcinóm endometria 

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

Referenčné hodnoty v sére sú 22, v plazme 30 U/ml. Zvýšené hodnoty CA 5–13 sa pozorujú asi v 8 

% ţien v 38. aţ 40. týţd. gravidity; u dojčiacich matiek sa nezistili zvýšené hodnoty. Vyššie hodnoty 

sa pozorujú aj pri benígnych nádoroch a i. chorobách prsníka (mastopatie, fibroadenómy) a cirhóze 

pečene (40 – 50 U/ml), GIT, cirhóze pečene, chron. renálnej insuficiencii (najmä u dialyzovaných 

pacientov), AIDS, chron. bronchitíde, pneumónii a bronchopneumónii, tbc, akút. a chron. hepatitíde, 

cirhóze pečene, reumatických chorobách.  

Na vyšetrenie sa zasiela sérum al. plazma, pohrudnicový výpotok, ascites, likvor, cystická tekutina 

(prsníky, ovárium).  

CA 19-9 – skr. carbohydrate antigen 19-9, uhľovodíkový antigénový determinant, nádorový marker. 

Prvý ho opísal Koprowski a spol. (1978) pri imunizácii myší bunkovou líniou ľudského karcinómu 

čriev. Ide o glykolipid pozostávajúci z 5 cukrov, sialylový derivát lakto-N-fukopentózy II, 

modifikovaný Lewisov
a–

 haptén systému ľudských krvných skupín Lewis. Býva prítomný len u osôb s 



pozit. antigénom krvnej skupiny Lewis (95 – 97 % prípadov). Lipidová časť má Mr 36 000, mucínová 

časť asi 1 000 000. Jeho epitop sa nachádza na glykoproteíne al. glykolipide. Dá sa detegovať 

pomocou špecifickej monoklonovej protilátky 1116-NS-19-9 patriacej k imunoglobulínom skupiny G1 

nenáročnou metódou IRMA (Del Villano a spol., 1983, napr. pomocu súpravy Enzymun-Test
®
, 

Boehringer). Imunohistologic-ky sa CA 19-9 dá detegovať na plodových epitelových bunkách čreva, 

ţalúdka, pankreasu a pečene, v malých mnoţstvách aj v tkanive GIT a pľúc dospelého. Vo vysokej 

koncentrácii (aţ 10
6 

U/l) sa nachádza v mucíne slín, spermy, ţalúdkovej šťavy, amniovej tekutiny, 

moču a tekutiny z vaječníkovej cysty, pankreasu, ţlče a dvanástnikovej šťavy. CA 19-9 sa stanovuje 

v sére (plazme) al. uvedených telových tekutinách.  

Horná hranica referenčných hodnôt v sére (plazme) je 22 (37) U/ml, hraničné hodnoty (oblasť v kt. 

sa prekrývajú hodnoty zistené pri benígnych a malígnych ochoreniach) sú 100 U/ml. Pri malígnych 

nádoroch sa zisťujú hodnoty > 100 000 U/ml.  

Monitorovanie CA 19-9 je indikované pri týchto nádoroch: 1. Karcinóm pankreasu vychádzajúci z 

jeho vývodov (dg. citlivosť 70 – 95 %, dg. špecifickosť 72 – 90 %), špecifickosť a citlivosť CEA tu 

bývaju niţšie, jeho súčasné stanovenie však zvyšuje dg. citlivosť; stanovenie CEA umoţňuje navyše 

dg. vzdialených metastáz. Priemerné hodnoty CA 19-9 korelujú so štádiom nádoru, individuálne 

hodnoty však neumoţňujú presné určenie štádia; odporúča sa však monitorovanie, pričom sa 

vychádza z individuálnej referenčnej hodnoty. Resekovateľné nádory bez metastáz do lymfatických 

uzlín vykazujú hodnoty < 1000 U/ml, vyššie hodnoty poukazujú na moţnosť týchto metastáz. 

Hodnoty > 10 000 sa spájajú s metastázami do pečene. Po resekcii nádoru sa hodnoty CA 19-9 

upravujú do 10 – 20 d. Trvalé zvýšenie hodnôt sa pozorovalo aj vyše pol roka pred klinickými 

prejavmi relapsu. 

2. Kolorektálny karcinóm – má v porovnaní s CEA niţšiu dg. citlivosť, jeho hodnoty sa zvy-šujú aţ v 

neskorších štádiách nádoru. Pre jeho vyššiu špecifickosť sa však osvedčuje v dfdg. medzi 

benígnymi a malígnymi chorobami čriev. Súčasné stanovenie CEA neprispieva k zvý-šeniu dg. 

citlivosti. Stanovenie CEA skôr odhalí relaps nádoru. 

3. Karcinóm žalúdka. Odporúča sa súčasné stanovenie CEA a CA 19-9, lepšie s CA 72-4, kt. 

zvyšuje dg. citlivosť prim. dg. i monitorovania. Pri úspešnej th. sa hodnoty CA 19-9 zniţujú rýchlešie 

ako CEA. Stanovenie CA 19-9 signalizuje progresiu nádoru aţ o 6 mes. skôr ako zobrazovacie 

metódy. 

4. Karcinóm žlčových ciest (dg. citlivosť 55 – 79 %). Hodnoty CA 19-9 dobre korelujú s klinickým 

priebehom. Zvýšené hodnoty sa zisťujú aj pri benígnych ochoreniach, ako je cirhóza a nekróza 

pečene, chron. hepatitída, akút. a chron. pankreatitída (najmä cholestatická) a biliárnych 

ochoreniach. Hodnoty CA 19-9 tu bývajú zvýšené len prechodne a hranične (zriedka > 100 U/ml).  

U zdravých jedincov, ako aj pacientov s nádormi so zriedkavou skupinou Lewis
a–

 , jedinci so 

skupinou Lewis
b–

 (asi 3 – 5 % populácie) sa zisťujú veľmi nízke hodnoty CA 19-9, pretoţe im chýba 

enzým sialyltransferáza potrebný na syntézu epitopu C19-9. CA 50, prekurzor CA 19-9 sa tvorí aj u 

Lewis-negat. pacientov.  

Aj keď sa pôvodný antigén pripravil z karcinómu čreva, nie je CA 19-9 nádorovo ani orgánovo 

špecifický; normálne hodnoty v sére nevylučujú prítomnosť malígneho nádoru. Menšiu dg. citlivosť 

má pri prim. karcinóme pečene, bronchov, vaječníka (mucinóznom type), maternice a prsníka. 

 

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

Nádory produkujúce zvýšené množstvá CA 19-9 

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

Adenokarcinómy GIT 

 • pankreasu 

 • ţlčových ciest 

 • hrubého čreva a konečníka 



 • ţalúdka 

Adenokarcinómy iných lokalizácií  

 • vaječníkov (mucinózne 

 • endocervixu 

 • prsníka 

 • pľúc 

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

CA 50 – skr. carbohydrate antigen 50, antigénový determinant prítomný v glykolipidovom antigéne 

typu monosialogangliozidov. Ide o laktotetraozylceramid štruktúrne podobný CA 19-9, od kt. sa líši 

chýbaním fukózového zvyšku. Dá sa stanoviť monoklonovou protilátkou C-50 patriacou k 

imunoglobulínom triedy M. Produkujú ho aj jedinci s krvnou skupinou Lewis
a–

 a Levis
b–

 . Prvý ho 

opísal Lindholm a spol. (1983) pri imunizácii myší bunkovou líniou ľudského karcinómu čreva. 

Produkuje sa uţ v plode, o čom svedčí jeho prítomnosť v mekóniu. Malé mnoţstvá sa nachádzajú v 

epiteli ţalúdka, ţlčníka a pankreasu zdravých dospelých ľudí. Zvýšená produkcia v povrchovom 

epiteli ţľazových vývodov sa pozoruje pri karcinóme pankreasu, pečene, ţlčových ciest, čreva a 

ţalúdka (90 %), karcinóme prostaty a tela maternice (50 %), v menšej miere v keratinizovanom 

epiteli karcinómov krčka maternice a bazaliómov. 

Zvýšená produkcia CA 50 sa zisťuje pri zápalových ochoreniach pečene, ţlčových ciest, pankreasu, 

najmä pri súčasnej obštrukcii ţlčových ciest (v 30 – 40 %). Pri malígnych nádoroch sú jeho 

koncentrácie 5 – 10-krát vyššie. CA 50 v sére sa stanovuje metódou IRMA (Holmgreen a spol., 

1984). Za pozit. sa pokladajú hodnoty > 17 U/ml. Zvýšené hodnoty sú vo vyše 65 % prípadov s 

karcinómom pankreasu, pečene, ţlčových ciest a vo vyše polovici karcinómov tela a krčka 

maternice, ţalúdka a čreva.  

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

Nádory produkujúce zvýšené množstvá CA 50 

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

Adenokarcinómy ţľazového epitelu (90 %) 

 • pankreasu 

 • ţlčových ciest 

 • hrubého čreva a konečníka 

 • ţalúdka  

 • tela maternice 

 Nádory keratinizovaných štruktúr (50 %) 

 • epidermoidné karcinómy krčka maternice 

 • bazaliómy 

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

CA 72-4 – skr. carbohydrate antigen 72-4, uhľovodíkový antigénový determinant, nádorový marker. 

Prvý ho opísal Colcher a spol. (1981), kt. získali monoklonové protilátky B 72-3 pri imunizácii myší 

membránami obohatenou frakciou tkaniva mliečnej ţľazy a čreva. CA 72-4 je determinantom 

glykoproteínového antigénu mucínového typu s Mr 220 000 – 400 000 (tumor associated 

glycoprotein 72, TAG 72). TAG cirkuluje v krvi. 

CA 72-4 sa tvorí v povrchom epiteli ţalúdka, paţeráka, pankreasu vyvíjajúceho sa plodu, 

v podstatne menšej miere aj u dospelých. Patol. zvýšená je tvorba CA 72-4 v rôznych malígnych 

nádoroch (adenokarcinómy ţalúdka, čreva, pankreasu, prsníka, pľúc), v kt. je uloţený v cytoplazme. 

V menšom mnoţstve sa produkuje aj pri nezhubných ochoreniach čreva a prsníka. Pri leukémii, 

lymfómoch, malígnych melanómoch a sarkómoch sa netvorí. Prítomnosť CA 72-4 v epiteli hrubého 

čreva sa pokladá za včasný prejav malígnej trans-formácie. 

CA 72-4 sa stanovuje pomocou IRMA dvoma monoklonovými protilátkami. Prvá definovaná 

protilátka cc 49 je účinná proti vysoko purifikovanému TAG 72, kým druhá B 72-3 proti bunkovej 

membráne ľudského metastazujúceho karcinómu prsníka. 

Referenčné hodnoty v sére stanovené enzýmoimunoanalýzou (napr. Enzymun-Test
®
, Boehringer) 

sú 6,7 ng/ml, pomocou rádioimunoanalýzy (napr. Centocor
®
) 3 – 4 ng/ml. Je to vysoko špecifický 

marker. 



Zvýšené hodnoty sa zisťujú pri karcinóme ţalúdka (70 %), karcinóme ţlčových ciest (55 %), 

karcinóme čreva, pankreasu a prsníka (30 %), karcinóme vaječníkov a nemalobunkovom karcinóme 

bronchov. Pri karcinóme ţalúdka má aţ 100 % dg. špecifickosť (špecifickosť CEA a CA 19-9 je len 

50 %). Vyššia je aj jeho citlivosť v prim. dg. Zvýšenie dg. citlivosti sa dosahuje kombináciou s CEA a 

azda aj CA 19-9. 

Pri mucinóznych karcinómoch vaječníka je vhodnejším markerom ako CA 125, odporúča sa však 

ich súčasné stanovenie. Súčasné stanovenie s CEA je výhodné na dg. nemalobunkových 

karcinómov bronchov. 

Ca 125 – skr. carbohydrate antigen 125, uhľovodíkový antigénový determinant, nádorový marker. Prvý 

ho opísal Bast a spol. (1981) pri imunizácii myší bunkovou líniou ľudského epitelového karcinómu 

vaječníkov. Jeho epitop je zatiaľ neznámy. CA 125 sa dá stanoviť pomocou monoklonovej protilátky 

OC 125 (imunoglobulín zo skupiny G1), kt. reaguje s ľudskými epitelovými nádormi vaječníka. Je to 

glykoproteín s Mr asi 200 000. Nachádza sa v celómových tkanivách plodu, epiteli trachey, 

bronchov, bronchiolov a terminálnych bronchiolov plodu i dospelého.  

Referenčné hodnoty v sére (plazme) sú do 35 U/ml; za ich hornú hranicu u zdravých sa pokladajú 

hodnoty 65 U/ml. Zvýšené hodnoty CA 125 sa zisťujú v sére, mlieku a cervikálnom sekréte 

gravidných ţien, ako aj v amniovej tekutine. Pri karcinóme vaječníka bývajú hodnoty aţ 13 000 

U/ml. Po odstránení nádoru v priebehu 1 týţd. klesajú a upravujú sa do 3 týţd. 

Indikáciou na stanovenie CA 125 je podozrenie na karcinóm prsníka a monitorovanie jeho th. a 

priebehu. Osvedčuje sa aj pri monitorovaní karcinómu endometria a ako fakultatívny marker pri 

karcinóme pankreasu (popri CA 19-9 a CEA). 

Stanovenie CA 125 je vhodné najmä v dg. serózneho karcinómu vaječníka (cystický adeno-

karcinóm) a nediferencovaného karcinómu vaječníka (dg. citlivosť 54 – 80 %). Dg. citlivosť CA 125 

je mucinóznych karcinómoch vaječníka (asi 10 % všetkých karcinómov vaječníka) niţšia, preto sa 

odporúča súčasné stanovenie CA 72-4. Hodnoty CA 125 korelujú s hmotnosťou nádoru a dobre 

odráţajú klin. priebeh. Ich monitorovaním sa zachytí remisia al. relaps asi v 90 % prípadov, najmä 

ak boli predoperačné hodnoty zvýšené. Pri malých reziduálnych nádoroch nemusia však byť 

hodnoty CA 125 zvýšené. Ich trvale zvýšené hodnoty al. vzostup po operácii (> 65 U/ml) svedčia o 

relapse. Relaps al. reziduálny nádor sa však nedá vylúčiť pri nízkych hodnotách al. chýbaní CA 125. 

Zvýšené hodnoty CA 125 sa zisťujú aj pri karcinóme krčka, tela a hrdla maternice a endometria, ako 

aj pri rôznych benígnych ochoreniach, ako sú benígne cysty vaječníka (folikulárne cysty dg. 

sonograficky), endometriózy a ochorenia adnexov, ţlčníka, pečene (pečeňová cirhóza), pankreasu a 

dialyzovaných pacientov; fyziol. sú zvýšené v prvom trimestri gravidity a fertilizácii in vitro. 

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

Nádory produkujúce zvýšené množstvá CA 125 

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

Nádory celómového pôvodu  

 • sérozne cystadenokarcinómy vaječníkov (> 80 

%) 

 • endometrioidné karcinómy vaječníkov (60 %) 

 • granulózobunkové nádory 

 • svetlobunkové karcinómy vaječníkov 

 • endocervixu 

 • karcinóm vajcovodov 

 • mezotelióm pleury, perikardu a peritónea 

Karcinómy iného pôvodu (30 %) 

 • pankreasu 

 • ţlčových ciest 

 • pľúc 



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

CA 195 – skr. carbohydrate antigen 195, uhľovodíkový antigénový determinant glykoproteínového 

antigénu reagujúci s monoklonovou protilátkou CC 3C 195, kt. sa získava imunizáciou myší 

purifikovanými bunkovými membránami karcinómu hrubého čreva. Okrem determinantu 195 reaguje 

aj s antigénmi krvných skupín Lewisa a sializovaný Lewisa. Na stanovenie koncentrácie CA 195 v 

sére sa pouţíva IRMA. Zvýšené hodnoty (> 10 U/ml) sa zisťujú vo vyše 1/2 pacientov s karcinómom 

hrubého čreva, ţalúdka a pankreasu, mierne zvýšenie asi v 15 % prípadov zápalov pečene a 

pankreasu. CA 195 sa pouţíva na monitoro-vanie karcinómu hrubého čreva a konečníka. 

CA 549 – skr. carbohydrate antigen 125, uhľovodíkový antigénový determinant glykoproteínového 

antigénu (Mr > 400 000), nádorový marker. Deteguje sa pomocou dvoch monoklonových protilátok, 

BC 4E 549, kt. sa získava imunizáciou myší bunkovou líniou karcinómu mliečnej ţľazy bohatou na 

membrány a BC 4N 154, kt. produkujú myši po aplikácii tukových guľôčok ľudského mlieka. CA 549 

sa stanovuje metódou IRMA; za zvýšené sa pokladajú hodnoty > 10 U/l. Zisťujú sa pri karcinóme 

prsníka (55 %); aţ v 98 % prípadov bez nádoru sú hodnoty v medziach normy. Monitorovanie CA 

549 je vhodné na kontrolu pacientiek s karcinómom prsníka. 

CA2 – koloidový antigén, bezjódový antigén; druhý najčastejší antigén koloidu štítnej ţľazy (prvý je 

tyreoglobulín); prítomnosť protilátok proti CA2 svedčí o autoimúnnej povahe ochorenia, ako je 

Hashimotova tyreoiditída. 

Ca
2+

 -ATPáza – →adenozíntrifosfatáza závislá od intracelulárnej koncentrácie iónov vápnika, 

vápniková pumpa, katalyzuje tranport vápnika zo sarkoplazmy do sarkoplazmatického retikula, a 

tým iniciuje relaxáciu svalu. 

CH – konštantná oblasť molekuly →imunoglobulínu. 

Cabagin U
®
 (Kowa) – 3-amino-(3-karboxypropyl)diemetylsulfóniumchlorid; →vitamín U. 

Caban, Izák – [1632–1707] slov. filozof. Narodil sa v Brodzanoch pri Topoľčanoch. Zaoberal sa 

zloţením hmoty, priestorom, pohybom a i.; autor knihy Existentia atomarum (1667). 

Cabanis, Pierre Jean Georges – [1757 – 1808] franc. lekár a filozof. Pôsobil v Paríţi. Zakladateľ 

modernej psychológie. Presadzoval názor, ţe ľudské vedomie závisí od fyziol. funkcií a činnosti 

vnútorných orgánov. Autor diela Rapporte du physique et du moral de l
,
homme (2 zv., 1799 – 1802). 

cabenegrinum →kabenegríny. 

Cabergolin
®
 0,5 m tbl. (Farmitalia) antihormón, antiparkinsonikum, stimulans dopamínových D2-

receptorov, predovšetkým v oblasti hypofýzy, inhibítor sekrécie prolaktínu, somatotropínu a 

tyrotropínu; →kabergolín. 

Cabermox
®
 (Caber) →amoxicilín. 

CABG – angl. skr. coronary artery bypass graft (bypassový štep vencovitej tepny); →bypass. 

Cabimicina
®
 – antimykotikum, antiprotozoikum účinné proti trichomoniáze; trichomycín, 

→hachimycín. 

Cabombaceae – kabombovité, čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, vodných bylín s trojpočetnými 

pravidelnými kvetmi. Listy sú dvojtvárne: plávajúce, s celistvým okrajom, štítovité a ponorené, kt. sú 

jemne rozdelené na niťovité úkrojky. Rastú v tropickej a subtropickej Amerike (2 rody, 7 druhov). 

Druhy rodu kabomba (Cabomba) sú obľúbené akváriové rastliny. 

Cabotove prstence – [Cabot, Richard Clarke, 1868 – 1939, bostonský lekár] syn. Cabotove-

Schleipove prúţky, nem. Ringkörper, franc. corps annulaires de Cabot, jemné čiarkovité, jasne 

červené útvary v erytrocytoch, v podobe uzavretého kruhu, osmičky al. husľového kľúča, kt. vidno v 



tenších rozteroch dlhšie (> 30 min) farbených podľa Giemsu. Zisťujú sa zriedka v 

polychromatofilných (nikdy v ortochromatofilných) erytrocytoch. Súčasne bývajú v erytrocytoch 

prítomné Howellove-Jollyho telieska al. bazofilné bodkovanie, ako prejavy ich nezrelosti. Vyskytujú 

sa pri ťaţkých anémiách, napr. pernicióznej, leukémiách, zriedka aj pri otrave olovom. Nikdy sa 

nezisťujú v krvotvorných orgánoch a plodoch. Pokladajú sa za zvyšky jadrovej membrány. 

Cabral
®
 (Kali-Chemie) – analgetikum, relaxans kostrového svalstva; hydrochlorid →fenyramidolu. 

Cabrerov kruh – didaktická pomôcka na určenie polohy srdca (typu) v EKG. 

Ca-C 500 Sandoz
®
 tbl. eff. (Krka) – Acidum ascorbicum 500 mg + Calcii carbonas praecipit. 327 mg + 

Calcii glucobionas 1 g (zodpovedá 260 mg ionizovaného vápnika) v 1 efervescentnej tbl. Prípravok 

obsahujúci vitamín C a vápnik.  

Indikácie – preventívne a ako podporná th. pri chrípke a infekciách horných dýchacích ciest, 

rekonvalescencii, zvýšenej teplote a duševnej námahe, u detí v období intenzívneho rastu, vo 

vyššom veku, laktácii, zlomeninách a chir. zákrokoch.  

Kontraindikácie – nefrolitiáza, ťaţká renálna insuficiencia, nefrokalcinóza, hyperkalciémia, th. 

digitalisom. 

Dávkovanie – 1 tbl. 1 – 3-krát/d. 

cac|aesthesia, ae, f. – [g. kakos zlý + g. aisthésis zmysle, vnímanie] kakestézia, porucha vnímania. 

cac|anthrax, cis, m. – [g. kakos zlý + anthrax uhlie] kakantrax; →antrax. 

cacao (nesklonné) – kakao, produkt získaný z kakaovníka (Theobroma cacao). Butyri c. →kakaové 

maslo. 

Cacao cortex – zloţka prípravku →Brusttee spec.® 

Cacchiho-Ricciho choroba – [Cacchi, Roberto; Ricci, Vincenzo, tal. lekári 20. stor.] →choroby.  

Cacchioneho syndróm – (de)Sanctisov-Cacchioneho sy; →syndrómy. 

cac|idr|osis, is, f. – [g. kakos zlý + g. hidros pot] + -osis stav kacidróza, kakidróza, páchnuce potenie. 

Caclate
®
 (Hokuriku) – antiulcerózum, antihyperliproteinemikum, pouţíva sa aj v th. menopauzálneho 

sy.; -oryzanol. 

caco|demono|mania – [caco- + g. daimon duch + g. maniá vášeň] kakodémonománia, duševný stav, 

keď človek verí, ţe bol posadnutý hriešnym duchom. 

caco- – prvá časť zloţených slov z g. kakos zlý; →kako-. 

caco|dontia, ae, f. – [caco- + g. odús-odontos zub] kakodoncia, zlý chrup. 

caco|genesis, is, f. – [caco- + g. genesis vznik] kakogenéza, zlý, nenormálny vývoj.  

caco|geusia, ae, f. – [caco- + g. geusis chuť] kakogeuzia, zlá chuť, pachuť.  

caco|graphia, ae, f. – [caco- + g. grafein písať] kakografia, nesprávny rukopis.  

caco|cholia, ae, f. – [caco- + g. cholé ţlč] kakochólia, abnormálna ţlč.  

caco|chymia, ae, f. – [caco- + g. chýmos šťava] kakochýmia, patol. zloţenie telových tekutín; zried.  

caco|melia, ae, f. – [caco- + g. melos úd, končatina] kakomélia, zlý vývoj končatín.  

caco|morphia, ae, f. – [caco- + g. morfé podoba, tvar] ka- komorfia, kakomorfóza, nesprávne 

utvárania organizmu. 

caco|plastica, ae, f. – [caco- + g. plastiké tvárne umenie] kakoplastika. 



caco|phonia, ae, f. – [caco- + g. foné hlas] kakofónia, neľubozvučné, dysharmonické zvuky. 

caco|phoria, ae, f. – [caco- + g. fora nesenie] kakoforia, zlá, depresívna nálada.  

cac|osmia, ae, f. – [caco- + g. osmé čuch] kakosmia, vnímanie nepríjemných pachov. 

caco|stomia, ae, f. – [caco- + g. stoma ústa] kakostómia, zápach z úst. 

cacothelinum – kakotelín, nitroderivát brucínu; →kakotelín. 

caco|trophia, ae, f. – [caco- + g. trofé výţiva] kakotrofia, zlá výţiva. 

CACP →cisplatina.  

Cactaceae – Opuntiaceae, opunciovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, sukulentov so zduţnatenou 

stonkou a redukovanými listami. Majú veľké a pravidelné, zriedka súmerné mnohopočetné kvety. 

Plodom je mäsitá bobuľa. Rastú prevaţne v suchých krajinách Ameriky (170 rodov, 2000 druhov). 

Jedlé plody má opuncia figová (Opuncia ficus-indicus), nopál košenilový (Nopalea cochinellifera) je 

dôleţitý pre pestovanie košenilových všíc. Najväčší kaktus je fakľovec obrovský (Cereus giganteus), 

kt. má aţ 25 m vysokú stonku. Mnohé kaktusy sa pestujú ako okrasné rastliny, najmä epifytické 

druhy, ako Zygocactus truncatus, známy vianočný kaktus, a kríţenec Phyllocactus hybridus. 

cactinomycinum – aktinomycín C; →kaktinomycín. 

Cactus grandiflorus (Cactaceae) – syn. Cereus grandiflorus Miller, veľkokvetá, v noci kvitnúca 

drevina. Rastie v tropickej Amerike (Antily, Mexiko) a na Jamajke. Obsahuje kaktín (?), akridové 

ţivicové glukozidy, tuk a vosk. Extrakt pripravený z čerstvých lodýh a lupeňov kvetov (Flos cacti 

fluidum) sa nazýva kaktoid. Kardiotonikum; šťava z celej rastliny (Herba cacti grandiflori) dráţdi 

koţu, pouţívala sa ako derivans pri reumatizme a proti zápalovým puchierom. 

cacumen, inis, n. – [l.] špička, hrot, vrchol. 

Cacumina Scoparii – syn. summitales Scoparii, vršky tmavozelených, prútovitých, hranatých 

vetvičiek janovca (Sarotamus scoparius Wimmer, Papilionaceae). Obsahujú kardiotonicky pôsobiaci 

alkaloid sparteín, diureticky pôsobiaci genisteín, ďalej sarotamín, farbivo skoparín, horčinu. Vetvičky 

sa zbierajú na jar al. v jeseni. 

cadalenum – syn. cadalinum →kadalén. 

cadaver, eris, n. – [l.] kadáver, mŕtve telo, mŕtvola. 

cadavericus, a, um – [l. cadaver mŕtvola] mŕtvolný. 

cadaverinum – kadaverín; →kadaverín. 

cadaverosus, a, um – [l. cadaver mŕtvola] kadaverózny, mŕtvolný. 

Caddy
®
 (Cleary) – fungicídum, chlorid kademnatý.  

Cadet de Cassicourt, Louis Claude – [1731–1799] franc. lekárnik. Zaslúţil sa o prípravu éteru. 

Cadexomer iodine – hydrofilný modifikovaný polymér škrobu. Pripravuje sa reakciou dextrínu s 

epichlórhydrínom, viazaným na vymieňač skupín a jód. Pouţíva sa na th. ulcus cruris (Iodosorb
®
). 

cadinenum →kadinény. 

cadmium, i, n. →kadmium.  

   Cadmium sulfid  – CdS, kadmiová ţltá, dermatologikum (Capsebon
®
). 

Cadophora – rod bazídiových húb z radu rúchoviek (Hyphomycetales). 

Cadral
®
 (Ciba-Geigy) – periférne vazodilatans podobné hydralazínu, antihypertenzívum; →kadralazín. 



Cadraten
®
 (ISF) – periférne vazodilatans podobné hydralazínu, antihypertenzívum; →kadralazín. 

cadralazinum →kadralazín. 

Cadrilan
®
 (Geigy) – periférne vazodilatans podobné hydralazínu, antihypertenzívum; →kadralazín. 

Caducid
®
 ( Wasermann ) antikonvulzívum, analgetikum, anxiolytikum; →fluoresón. 

caducus, a, um; caducens, entis – [l. cadere padať] padajúci, padavý, náchylný na pád, vratký. 

Dens caducus – zub múdrosti. Membrana caduca – „padavá“ blana; starší názov →decidua. 

Morbus caducus – padúcnica, epilepsia.  

caecalis, e – [l. caecum slepé črevo] cekálny, vzťahujúci sa na slepé črevo.  

Caecillidae – čeľaď beznohých tropických obojţivelníkov červoňov (Gymnophiona); zahrňuje asi 75 

druhov. 

caecitas, atis, f. – [l. caecare oslepiť] slepota.  

Caecitas nocturna – nočná slepota, prejav avitaminózy A. 

Caecitas verbalis – neschopnosť porozumieť reči, slovná slepota, senzorická afázia, druh alexie 

(neschopnosť čítať, keď pacient vie niekedy rozpoznať jednotlivé písmená, ale nerozumie celému 

slovu a jeho zmyslu). Vyvolávajú ju lézie spojenia medzi ľavým gyrus angularis a obidvoma 

okcipitálnymi lalokmi. 

caecitis, itidis, f. – [l. caecum slepé črevo + -itis zápal] →cécitída, zried. 

caeco- – prepdona z l. caecus slepý; →céko-. 

caeco|fixatio, onis, f. – [caeco- + l. figere upevňovať] cékofixácia; →cékopexia. 

caeco|ileo|colo|stomia, ae, f. – [caeco- + ileum bedrovník + colon hrubé črevo + g. stoma ústa] 

→cékoileokolostómia. 

caeco|cele, es, f. – [caeco- + g. kele prietrţ] →cékokéla. 

caeco|colicus, a, um – [caeco- + g. kolon hrubé črevo] cékokolický, týkajúci sa slepého a hrubého 

čreva. 

caeco|colo|pexia, ae, f. – [caeco- + g. kolon črevo + g. pexis pripevnenie, prišitie] →cékokolopexia. 

caeco|ptosis, is, f. – [caeco- + g. ptosis pokles] →cékoptóza. 

caeco|rraphia, ae, f. – [caeco- + g. rhafé šev] →cékorafia. 

caeco|sigmoido|stomia – [caeco- + g. colon sigmoideum esovitá časť hrubého čreva + g. stoma 

ústa] →cékosigmoidostómia. 

caeco|stomia, ae, f. – [caeco- + g. stoma ústa] →cékostómia. 

caeco|tomia, ae, f. – [caeco- + g. tomé rez] →cékotómia. 

caecropinum →cekropíny.  

caecum, i, n. (intestinum) – syn. coecum, slepé črevo; →cékum. 

Caecum altum congenitum – vrodená polohová anomália céka. 

Caecum cupulare – syn. lagena, horný slepý koniec ductus cochlearis uloţený vo vrchole slimáka; 

→c. vestibulare. 

Caecum elongatum →caecum mobile. 



Caecum mobile – syn. habituálna torzia céka (Klose), coecum mobile dolorosum. Abnormálne 

pohyblivé slepé črevo. Názov pochádza od Zoegeho v. Mannteufel (1899) a Hausmanna (1904). Do 

konca minulého stor., kedy sa stala apendicitída modernou chorobou, sa pokladali všetky stavy 

spojené s bolesťami v ileocekálnej krajine za apendicitídu a vykonávala sa tu apendektómia, často 

bez úspechu. Na zámenu s inými afekciami v oblasti céka upozornili viaceré autori. Tieto stavy sa 

označovali ako tzv. typhlocolitis mucosa (Dielafoy, 1897 a po ňom Potain), tzv. tyflalgia (Glénard), 

tyflokolitídou (Froussard, 1900), caecum et colon ascendent flottant (de Quervain, 1901), typhlitis 

ptotica (Delbet, 1905), dilatation du coecum (Combe, 1907), tyflatóniou (Fischler, 1909), distensio 

caeci, tyflektáziou, pseudoapendicití-dou. Wilms (1908, 1911) varoval pred zámenou chron. 

apendicitídy so skrytými habituálnymi torziami céka spojenými s c. m. 

C. m. môţe podmieňovať: 1. abnormálna roztiahnuteľnosť a posúvateľnosť fixačného spojiva za 

cékom a colon ascendens; 2. vývoj mesocolom ascendens al. mesenterium ileocaecale commune; 

3. predlţenie a rozšírenie céka a colon ascendens. Tieto podmienky môţu byť vrodené a sú 

súčasťou enteroptózy, al. sú následkom porušeného vývoja normálneho základu hrubého čreva a 

mezentéria. Prvá a druhá podmienka však môţe byť aj získaná vplyvom distálnejšie uloţenej 

mechanickej prekáţky (stenózy, ohnutia, otočenia). Môţe sa spájať s obstipáciou a sek. uvoľnením 

spojiva, kt. fixuje cékum a colon ascendens, niekedy s cékoptózou. 

C. m. postihuje najmä mladšie ţeny, najmä po opakovaných pôrodoch a astenických muţov. U 

dojčiat môţe vyvolať invagináciu a izolovaný volvulus céka. 

C. m. nemusí vyvolávať ťaţkosti a býva často náhodným nálezom pri rtg vyšetrení GIT. Pri 

abormálnej pohyblivosti (do pravej bedrovej jamy, pod pečeň), najmä spojenej so spazmami al. 

torziou čreva môţe vyvolávať bolesti v pravom hypogastriu, niekedy imitujúce apendicitídu. Môţe 

byť prítomná zápcha tzv. Stierlinovho ascendentného typu, pri kt. chymus prechádza aţ do céka 

normálne, odtiaľ sa však vyprázdňuje pomalšie (>12 h). Pri dlhšej stagnácii obsahu môţe nastať 

zápalové podráţdenie sliznice čreva. 

Klose rozlišuje štyri stupne c. m.: 1. anatomické c. m., spojené so stagnáciou nepatrného stupňa s 

miernymi bolesťami v pravej polovici brucha, bez akút. kríz; 2. mierne záchvaty bolesti v pravom 

podbruší s miernou obstipáciou, po kt. nasleduje takmer asymptomatické obdobie; 3. ťažké a 

dlhotrvajúce záchvaty bolestí, s ťaţkou zmenou celkového stavu a výraznou obstipáciou; 4. volvulus 

pohyblivého céka spojený s mesenterium ileocolicum commune, kt. môţe prejsť do ilea. 

Bolesti spojené s c. m. môţe vyvolávať distenzia céka, ťah mezentéria za retroperitoneálne nervy 

zvýšenou náplňou colon ascendens, spazmy čriev al. miestne zápalové procesy. Ťaţkosti sa 

dostavujú periodicky s dlhšími obdobiami pokoja. Insuflácia vzduchu per rectum vyvoláva otočenie 

céka nahor a jeho ohnutie so záchvatmi typických bolestí. Pri irigografii sa niekedy zisťuje, ţe 

kontrastná látka viazne pred flexura hepatica. Insufláciou vzduchu per rectum, tlakom na cékum 

zvonka al. zmenou polohy sa môţe prekáţka uvoľniť a kontrastná látka preniká z colon transversum 

do céka. Cékum naplnené báriovou kašou býva dlhšie, širšie, jeho úpon a vrchol sa u pacienta v 

stojacej, leţiacej al. Trendelenburgovej polohe sa posúva o 2,5 – 7 cm; niekedy je porušená jeho 

haustrácia (prejav atrofie svaloviny). Pasáţ črevného obsahu nad cékom býva predĺţená >18 h. Rtg 

nález c. m. však ešte nedokazuje, ţe ide o chorobný stav, kt. vyţaduje th. 

Dfdg. – akút. a chron. apendicitída, askaridióza, enterokolitída, epigastrický alergický sy., 

cholecystopatia, idiopatický megakolon, sy. lig. arcuatum medianum, volvulus, Borchardtov sy., 

Brennemannov sy., Crohnova choroba, Hirschsprungov sy., Chilaiditiho sy., Königov sy. II, Orterov 

sy. II, Rapunzelov sy. 

Th. – pri 1. a 2. stupni c. m. sa postupuje konzervatívne. O chir. zákroku moţno uvaţovať len pri 3. 

(habituálne ohnutie al. čiastočný volvulus čreva) a 4. stupni c. m. (fixácia čreva v odchýlnych 

polohách al. druhotné vejárovité adhézie, kt. zaškrcujú črevo al. pri náplni ho naťahujú), ak sa ani 



dlhodobou konzervatívnou th. nedajú odstrániť ťaţkosti pacienta. V 75 % prípadov sa dobré 

výsledky dosahujú →cékopexiou al. →cekoplikáciou, výnimočne resekciou čreva. 

Caecum vestibulare – dolný slepo uzavretý začiatok ductus cochlearis v predsieni vnútorného 

ucha, kt. tu tvorí bazálny slepý vak, 

kt. vyúsťuje prostredníctvom ductus 

reuniens do sacculus. 

 

Obr. Blanitý labyrint. 1 – ductus 

reuniens; 2 – sacculus; 5 – macula 

sacculi; 10 – spatium perilymphaticum; 

13 – aquaeductus cochleae; 15 – ductus 

cochlearis; 16 – caecum cupulare; 17 – 

caecum vestibulare 

 

 

 

caecus (coecus), a, um – [l.] slepý, slepo končiaci. 

caementum, i, n. – syn. substantia ossea (osteoidea) dentis, crusta petrosa, zubný cement. 

caeno|genesis – [g. caenum bahno, nečistota, najniţší stav + g. genesis vznik] →cénogenéza, 

→palingenéza. 

caenur|osis, is, f. – [Taenia caenurus + -osis stav] →cenuróza. 

caerul. – skr. z l. caeruleus modrý. 

caeruleinum →ceruleín. 

caeruleus, coeruleaus, a, um – [l.] modrý, sinavý, modrosivý. 

ceaerul|opsia, ae, f. – [l. caeruleus modrý + g. óps-ópos oko] cerulopsia, porucha zraku, keď sa 

predmety zdajú byť modré. 

Caesalpina bonducella – syn. Guilandina bondue, G. bunducella, ker rastúci v Tichomorí a Brazílii. 

Obsahuje horčiny, bonducín a gilandín. Semená sa v ľudovom liečiteľstve pouţívali proti horúčke, 

vodnatielke, hlístom, olej pri reumatizme. 

C. braziliensis – ker rastúci na Jamaike a Antilách. Poskytuje červené drevo ,,brasilietto“, v ľudovej 

med. fernambukové drevo. 

C. coriaria – ker rastúci v záp. Indii a juţ. Amerike (dividivi, libidibi). Obsahuje hojne trieslovín, kt. 

pôsobia adstringentne. 

Caesalpinacae – cezalpínové. Čeľaď radu strukovín (Leguminosae). Sú to dvojklíčnolistové rastliny, 

stromy so striedavými, perovito zloţenými listami, kry, ojedinele i byliny s 1 – 2-krát sperenými, 

zriedka jednoduchými listami a pentamerickými kvetmi, usporiadanými do hroznových kvetenstiev 

(150 rodov, 220 druhov). Rastú v trópoch a subtrópoch. Rod Cassia poskytuje kvety a plody 

Sennae, rod Copaifera kopaivový balzam, rod Krameria triandra drogu Radix ratanhiae, plody 

Tamarindus indica dreň (Pulpa tamarindorum). Často sa sadí u nás severoamerická gledícia 

trojtŕňová (Gleditsia triacanthos). V Stredomorí sa pestuje svätojánsky chlieb obyčajný (Ceratonia 

siliqua) pre nedozreté struky.  

caesareus, a, um – [l.] cisársky. Sectio caesarea – cisársky rez; →pôrod. 



caesium, i, n. – chem. prvok →cézium. 

CAF – 1. skr. cold insoluble factor; →fibronektíny; 2. skr. kombinácie cytostatík cyklofosfamid + 

adriamycín (doxorubicín) + fluorouracil. 

C. A. F.
 ® 

– antibiotikum; →chloramfenikol. 

cafaminolum – nosové dekongescencium; →kafaminol 

café-au-lait – [franc.] biela káva; škvrny na koţi farby bielej kávy vyskytujúce sa v hojnom počte pri 

neurofibromatosis generalisata. Visage de café au lait – vzhľad (koţe) bielej kávy, napr. pri 

endocarditis lenta. 

cafesterolum →kafesterol. 

cafestolum →kafestol. 

caffearinum – kafearín, syn. gynesín, →trigonelín. 

caffeine – angl. →kofeín.  

Caffeyova choroba →Caffeyov-deToniho syndróm. 

Caffeyov-deToniho syndróm – [Caffey, John, 1895 – 1987, amer. pediater; deToni, Giovanni, *1895, 

tal. pediater] →syndrómy.  

Caffeyov-Kempkeho syndróm – sy. týrania detí; →syndrómy. 

Caffeyov pseudo-Hurlereov syndróm – Landingov sy.; →syndrómy. 

Caffeyov-Silvermanov syndróm – Caffeyov-deToniho sy.; →syndrómy. 

Caffeyova-Smithova choroba – Caffeyov-deToniho sy.; →syndrómy. 

Cafide
®
 (Labaz) – antagonista -adrenergických receptorov, antihypertenzívum; →butofilolol. 

Cafilon
®
 (Ravensberg) – anorektikum; kombinácia →fenmetrazínteoklátu s →fenbutrazínom. 

cafrolicyclinum – kafrolicyklín →senociklín. 

Cafron
®
 – antidepresívum, anticholínergikum; →benaktyzín. 

Cahnov-Ingoldov-Prelogov R,R-systém – spôsob určovania a označovania konfigurácie opticky 

aktívnych zlúč. (okrem sacharidov a aminokyselín) obsahujúcich jeden al. viac asymetrických 

uhlíkov. Znázornenie konfigurácie pri asymetrickom centre glyceraldehydu podľa R,S-systému. 

Glyceraldehyd má na asymetrickom uhlíku priamo viazaný kyslík, dva uhlíky a vodík. Ich Z sú 8, 6, 

6, 1. Kyslík je na jednom konci radu a vodík na druhom. No v skupinách –OH a CH2OH sú atómy 1. 

radu (uhlíky) rovnaké, preto o ich nadradenosti rozhoduje 2. rad. Pre 2. rad, v kt. je jeden z kyslíkov 

viazaný dvojitou väzbou (Z sa násobí dvoma), sa získajú pre CH=O hodnoty: 8 + 8 + 1 = 17, pre 

CH2–O–H: 8 + 1 + 1 = 10. Skupina CHO je teda nadradená skupine CH2O. Nadradenosť 

substituentov sa zmenšuje v poradí A (asymetrické centrum), B (stredný substituent), C (malý 

substituent), D (najmenší substituent). Konfigurácia R– = substituenty A, B, C, D sa zmenšujú v 

smere pohybu hodinovej ručičky, konfigurácia S– = substituenty sa zmenšujú proti smeru pohybu 

hodinovej ručičky. 

Stanovuje sa absol. konfigurácia chirálnych molekúl pri pouţití modelu zlúč., pričom sa určuje 

chiralita kaţdého centra osobitne. Zlúč. má toľko symbolov 

(R– = rectus pravý, resp. S– = sinister ľavý), koľko má 

asymetrických atómov.  

 



 

 

 

Obr. Znázornenie konfigurácie pri asymetrickom centre podľa R,S-systému (nadradenosť substituentov 

sa zmenšuje v poradí A, B, C, D)  

 

 

Na správne určenie absol. konfigurácie treba: 1. určiť poradie jednotlivých substituentov a ich 

vzájomnú nadradenosť a podradenosť; 2. orientovať centrum chirality tak, aby najbliţší atóm bol od 

pozorovateľa najvzdialenejší; 3. určiť pri zostávajúcuch troch substituentoch vzájomnú nadradenosť 

i smer jej stúpania. Na určenie nadradenosti skupín sa pouţíva protónové číslo (Z) toho prvku, kt. je 

viazaný na asymetrický uhlík (prvok s vyšším Z je nadradený prvku s menším Z). Ak sú atómy v 

tomto rade rovnaké, pouţije sa druhý rad, pričom pri atómoch viazaných násobnou väzbou sa Z 

násobí násobkom väzby. Príkladom je konfigurácia glyceraldehydu (obr.). 

Najbeţnejšie substituenty moţno podľa ich nadradenosti usporiadať do radu: 

I > Br > Cl > SO3H > SCH3 > SH > > COOCH3 > COOH > CONH2 > COCH3 > CHO > CH2 OH > CN 

> C6H5 > C(CH3)3 > CH(CH3)2 > C2H5 > CH3 > D > > H > voľný elektrónový pár. 

cachet – [franc. cacher schovať, zahaliť] diskovité oplátky al. kapsle obaľujúce liečivo.  

cachexia, ae, f. – [g. kachexiá zlý stav] kachexia, výrazné schudnutie a vysilenie, celková schátralosť 

a strata síl, syn. marazmus. 

Cachexia aphthosa – aftózna kachexia; →Rigov-Fedeho sy. 

Cachexia aquosa – vodnatieľka spojená s výrazným chudnutím. 

Cachexia carcinomatosa – rakovinová kachexia, kachexia pri pokročilom malígnom nádore. 

Cachexia cardialis – kachexia pri chron. insuficiencii srdca. 

Cachexia exophthalmica – exoftalmická kachexia pri →hypertyreóze; →Basedowova choroba. 

Cachexia hypophysialis, hypophysaris – hypofýzová kachexia, →Simmondsova kachexia; 

Sheehanov sy.;  →syndrómy. 

Cachexia hypophyseo׀priva – hypofýzeoprivná kachexia následkom poškodenia al. odstránenia 

hypofýzy. 

Cachexia lymphatica – Hodgkinov sy.; →syndrómy. 

Cachexia malarica – malarická kachexia spojená s anémiou, ikterom, splenomegáliou, 

hepatomegá-liou, u detí aj retardáciou rastu a vývoja. 

Cachexia mercurialis – kachexia pri chron. otrave ortuťou a jej zlúč. 

Cachexia montana – choroba tunelárov, →ankylostomiáza. 

Cachexia oedematosa –Askenazyho-Rochov sy.; →syndrómy. 

Cachexia pituitaria – hypofýzová kachexia pri panhypopituitarizme; →Simmondsova kachexia. 

Cachexia saturnina – kachexia pri chron. otrave olovom. 

Cachexia senilis – starecká kachexia, syn. senilný marazmus. 

Cachexia strumi|priva – kachexia následkom poškodenia al. odstránenia strumy. 



Cachexia supra|renalis –nadobličková kachexia; Addisonova →choroba. 

Cachexia thyroidea – kachexia následkom poškodenia al. odstránenia strumy. 

Cachexia thyreo|priva – kachexia následkom poškodenia al. odstránenia strumy. 

C achexia uraemica – uremická kaechexia pri chron. renálnej insuficiencii. 

cachinnatio, onis, f. – [l. cachinare hlasne sa smiať] kachinácia, chichotanie, bezdôvodný, hysterický 

smiech. 

Caid
®
 (Lipha) – rodenticídum s antikoagulačným účinkom; →chlórfacinón. 

Cairnsov syndróm – [Cairns, Hugh J.F., *1922, angl. lekár] hydrocefalus u pacientov s bazilárnou 

meningitídou, podmienený poruchou cirkulácie mozgovomiechového moku. 

caissonova choroba – kesonová →choroba. 

Cajal, don Santiago Ramon y – [1852 – 1934] špan. lekár, anatóm pôsobiaci v Madride. Po štúdiách 

v Zagagoze, pôsobil vo Valencii, Barcelone a Madride. Pokladá sa za zakladateľa modernej 

histológie. Vo výskumnej činnosti vychádzal z prác Camila Golgiho. Objavil jemné štruktúry mozgu; 

nervovú sústavu pokladal za sieť zloţenú z ohraničených, navzájom prepojených buniek. R. 1906 

dostal spolu s Camilom Golgim Nobelovu cenu, ako uznanie za práce o štruktúre nervovej sústavy. 

Cajalove bunky – [Ramon, Don Santiago y Cajal, 1852 – 1934, špan. histológ] syn.Cajalove 

astrocyty; →bunky Cajalove. 

Cajalovo dvojité farbenie – [Ramon, Don Santiago y Cajal, 1852 – 1934, špan. histológ] metóda 

farbenia gangliových buniek impregnáciou pomocou chloridu zlatného a ortutnatého.  

Cajalovo intersticiálne jadro – ncl. interstitialis Cajal v tegmente mezencefala uloţené v blízkosti 

Darškevičovho jadra. Prijíma vlákna z palida, colliculi rostrales, ncl. vestibulares a pp. aj z ncl. niger; 

vysiela neskríţené vlákna do tractus longitudinalis medialis; →mesencephalon. 

Cajeputi oleum →kajeputový olej. 

cajeputenum – kajeputén, syn. cinén, kaučin; →limonén. 

cajeputol – kajeputol, seskviterpén C15H24, nachádzajúci sa v silici listov Melaleuca leucadendron L. 

Pokladal sa za identický s cineolom; →eukalyptol. 

caking – farm. tvorba ,,koláča“, ťaţko roztrepateľného sedimentu v suspenziách. Dá sa jej zabrániť 

tenzidmi a zosilnením povrchového náboja (zvýšením elektrostatického odpudzovania tuhých 

častích peptizátormi). 

cal →caloria. 

calabar fabae semen – kalabarské bôby kra Physostigma calabariense; sušené zrelé semená 

otáčavého, vysokošplhajúceho kra P. venenosum Balfour (Leguminosae-Papilionaceae), rastúceho 

divoko v záp. Afrike. Obsahujú alkaloidy fyzostigmín (eserín), genserín, eseridín, eseramín, 

izofyzostigmín a fyzovenín.  

calabarinum – kalabarín, alkaloid izomérny s genserínom; objavil ho Harnack v semenách rastliny 

Physostigma calabariense. Pôsobia podobne ako strychnín.  

Calabren APS tbl.
®
 (Berk) – Glibenclamidum 2,5 a 5 mg v 1 tbl. Derivát sulfonylmočoviny, 

antidiabetikum; →glibenklamid. 

Calabron
®
 inj. (Biotika), tbl. efferv. (Slovakofarma) – Calcii bromolactobionas (calcium lactobionico-

bromatum) 1,24 g v 10 ml rozt. (180 mg Br + 90 mg Ca, resp. 1,5 g (225 mg Br + 112 mg Ca v 1 



tbl.); brómlaktobionát vápenatý. Soli vápnika a brómu; bróm v org. väzbe má centrálne tlmivý 

účinok, vápnik zniţuje zvýšenú priepustnosť kapilár pri alergických reakciách. 

Indikácie – stavy predráţdenosti pri neurotických sy., najmä pri tzv. orgánových neurózach, 

stomatodýniách psychogénneho pôvodu, miernej nespavosti, vazomotorických poruchách, 

spazmofílii, alergických reakciách a svrbivých dermatózach (prurigo, pruritus, urtikaria). 

Kontraindikácie – intoxikácie barbiturátmi a i. liekmi s tlmivým účinkom. Nie je vhodný na th. 

nepokoja pri psychózach, a to ani v kombinácii s inými psychofarmakami. 

Nežiaduce účinky – Inj. môţu nepriaznivo ovplyvniť činnosť, kt. vyţaduje zvýšenú pozornosť, 

motorickú koordináciu, rýchle a zodpovedné rozhodovanie (napr. riadenie vozidiel, ovládanie 

strojov, práce vo výškach ap.). 

Dávkovanie – dospelí: 2 tbl. 1 – 3-krát/d (1 dávku pred spaním) al. 1 amp. 2 – 3-krát/týţd.; v akút. 

prípadoch denne, i. m. al. i. v. Deti: 1 – 6-r. ½  tbl./d, 6 – 15-r. ½ – 1 tbl. 1 – 3-krát/d. 

Calactin Vet
®
 – antibiotikum podporujúce rast, pouţívané vo veter. med.; →spiramycín. 

Calamagrotis Adans (Gramineae) – trstina, rod čeľade tráv. Patrí k nemu 140 druhov. U nás rastie 

trstina krovinatá (C. epigeios L., Roth., syn. Arundo epigeios L.), trstina Hallerova (C. Halleriana DC, 

syn. C. villosa Mutel, C. pseudophragmites Reichenbach, C. alpina Host., C. dubina Cretz, C. 

derulla Host., Agrostis villosa Chaix, Arundo calamagrotis Haller fil.), trstina kopinatá (C. lanceolata 

Roth, syn. C. calamnagrotis Karsten, C. caenescens Druce, Arundo calamagrotis L., A. Léersii 

Oett), trstina pobreţná (C. littorea P.B., syn. C. psedophragmites Hall., Baumg., C. laxa Host., 

Arundo littorea Schrader, A. glauca Bieb.). 

         

 

 

 

 

Vpravo: Calamagrotis arundinacea, vľavo: Calamagrotis 

epigeios 

 

 

calaminum – adstringens, lokálne protektívna látka (oxid zinočnatý s 0,5 % oxidom ţelezitým), 

→kalamín (Eczederm
®
). 

Calami radix – zloţka prípravkov: Dr. Theiss Schwedenbitter
®
 sol., Eugastrin

®
 nálevové vrecká, 

Original Schwedenbitter Tropfen
®
 sol., Schweden Bitter

®
 gtt., Stomaran

®
 spec., Švédska bylinná 

směs
®
 spec., Thuringer Magentonikum

®
 gtt., Vicalin

®
 tbl. 

calamitas, atis, f. – [l.] kalamita, škoda, nešťastie, pohroma. 

calamus, i, m. – [l.] steblo, pierko, trubička. →Acorus calamus.  

Calamus scriptorius – lievikovitý prechod dolného konca 4. mozgovej komory do miechového 

kanála, podobný pierku. 

Calamus L. – rod z čeľade paliem (Palmae). Zahrňuje vyše 100 druhov rastúcich v trópoch starého 

sveta. 

Calan® (Searle) – blokátor vápnikových kanálov; →verapamilhydrochlorid. 



Cal-Aspirin
®
 (Winthrop) analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum; acetylsalicylát vápenatý; 

→salicyláty. 

calc|aemia, ae, f. – [calci- + g. haimos krv] kalciémia, koncentrácia vápnika v krvi. 

Calcamine
®
 (Wander) – regulátor hospodárenia organizmu s vápnikom; →dihydrotachysterol. 

calcanearis, e – [l. calcaneus pätová kosť] pätový. 

calcaneo- – predpona z l. calcaneus pätová kosť. 

calcaneo|apophys׀itis, itidis, f. – [calcaneo- + l. apophysis výrastok + -itis zápal] zápal apofýzy 

pätovej kosti  

calcaneo|astragalicus, a, um – [calcaneo- + g. astragalos členok] pätovočlenkový. Articulatio 

calcaneoastragalica – syn. articulatio astragalocalcanearis – starší názov articulus talocruralis. 

calcaneo|cuboideus, a, um – [calcaneo- + os cuboideum kockovitá kosť] kalkaneokuboidálny, 

týkajúci sa pätovej a kuboidálnej kosti; ligamentum calcaneocuboideum – pätovokockový väz; 

→ligamentum.  

calcaneo|fibularis, e – [calcaneo- + l. fibula píšťala] kalkaneofibulárny, týkajúci sa pätovej kosti a 

fibuly. 

calcaneo|navicularis, e – [calcaneo- + os naviculare člnkovitá kosť] pätovočlnovitá kosť, 

kalkaneonavikulárny, týkajúci sa pätovej a člnkovej kosti. 

calcaneo|plantaris, e – [calcaneo- + l. planta stupaj] kalkaneoplantárny, týkajúci sa pätovej kosti a 

stupaje. 

calcaneo|tibialis, e – [calcaneo- + l. tibia píšťala] kalkaneotibiálny, týkajúci sa pätovej kosti a píšťaly. 

calcaneus, i, m. – [l. calx-calcis päta] pätová kosť, os calcaneum. Najväčšia priehlavková kosť. Jej 

dorzálna plocha má 3 plôšky facies articulares talares zodpovedajúce ploškám na členkovej kosti, 

medzi nimi šikmo smerujúci sulcus c., kt. sa s príslušným sulcus tali dopĺňa na tunel sinus tarsi. Na 

tibiálnej strane trčí z tela kosti výbeţok, kt. podopiera členkovú kosť, sustentaculum tali. Za 

sustentakulom je brázda pre šľachu m. flexor hallucis longus. Fibulárna strana pätovej kosti smeruje 

strmo, a je tu len nepatrný výbeţok, processus trochlearis calcanei, pod kt. je brázda sulcus tendinis 

m. fibularis longi. Dorzálny okraj pätovej kosti má malé miesto povlečené chrupavkou (s vloţenou 

burzou pod šľachou trojhlavého lýtkového svalu) a pod ním sa pripína na pätový hrboľ tuber 

calcanei. Tuber calcanei vybieha na plantárnu stranu kosti do dvoch hrbolčekov: tuberculum tibiale, 

na kt. sa upína m. flexor digitalis brevis a m. abductor hallucis, a tuberculum fibulare, na kt. sa upína 

m. abductor digiti quinti. Na ventrálnom konci c. je prehnutá styčná plocha pre kockovitú kosť (os 

cuboideum). 

calcar, aris, n. – [l.] ostroha. 

Calcar avis – vtáčia ostroha, pozdĺţne vyvýšenie na mediálnej strane zadného rohu bočnej moz-

govej komory, kt. podmieňuje z povrchu 

hemisféry brázdu sulcus calcarinus.  

 

 

 

Hippocampus ľavej strany – calcar avis. 12 – 

bulbus cornus occipitalis (posterior); 13 – calcar 

avis; 14 – eminentia collateralis; 15 – trigonum 



collaterale; 16 – hippocampus; 17 – pes; 18 – alveus; 19 – fimbria 

 

Calcar calcanei – bolestivá päta, rôzne veľký zobákovitý kostný výrastok (osteofyt, 

kostnochrupkovitá exostóza) na dolnej ploche tuber calcanei v mieste úponu krátkych svalov stupaje 

a plantárnej aponeurózy. Päta, a to najmä predná plantárna časť tuber calcanei, kde sa začína lig. 

patellae longum je vystavená veľkému tlaku a ťahu pri chôdzi, najmä však v stojacej polohe. Origo 

väzu je asi 2 cm široké a svojím priebehom smerom k prstom sa vejárovite rozširuje aţ na 10 cm. 

Pri normálnej klenbe nohy sa hmotnosť tela a ťah väzu rozkladá rovnomerne po celej ploche nohy. 

Pri poklese noţnej klenby sa tieto sily sústreďujú na tuber calcanei. Dlhotrvajúcou záťaţou sa tuber 

calcanei aj s úponom väzu preťaţuje a vyvoláva proliferatívne zmeny v zmysle exostózy. K vzniku 

ochorenia prispieva nadmerná hmotnosť a genet. faktory.  

C. c. postihuje najmä dospelé osoby, častejšie jedincov s nadhmotnosťou, asi v 2/3 prípadov je 

obojstranný. Vzniká pri poklese klenby nohy, keď sa svaly a plantárna aponeuróza napínajú a 

nadmerne sa preťaţuje dotyková oblasť kalkanea. Klin. sa prejavuje bolestivosťou pri tlaku na 

predný a mediálny okraj päty v stupaji a bolesťami pri kaţdom našľapnutí. Th. je väčšinou 

konzervatívna. Aplikuje sa ionoforéza, ultrazvuk, obstreky mezokaínom. Operatívne odstrá-nenie 

ostrohy je nevyhnutné len výnimočne, keď stará ostroha vyvoláva tlakové zmeny na mäkkých 

tkanivá vrátane koţe. Osvedčuje sa rotačná osteotómia pätovej kosti s predlţením Achillovej šľachy. 

K exostóze sa preniká stredným al. bočným rezom, niekedy po širokej incízii koţe v tvare písmena 

U okolo päty, a to na ostro cez paniculus adiposus plantae k väzu. Jeho pozdĺţnym preťatím sa 

exostóza izoluje a odstráni. Úplné zaťaţovanie sa odporúča po 3 – 4 týţd. s vloţkou. Ochorenie 

nerecidivuje.  

calcarea – [l.] oxid al. hydroxid vápenatý. 

Calcarea hydrica – rozt. chlórového vápna. 

Calcarea carbonica – homeopatický liek pripravovaný z lastúry ustrice, predpisuje sa pri rôznych 

stavoch od bolestí hlavy a závratov po nočné potenie a akút. očné infekcie. 

Calcarea fluorata – fluorid vápenatý, fluorit, homeopatický liek, predpisuje sa pri hemoroidoch, 

varixoch, artritíde a prevencii zubného kazu. 

Calcarea chlorata – calcium hypochlorosum, chlórové vápno, podľa spôsobu prípravy je 

chloridchlórnan vápenatý CaCl(ClO) a chlórnan vápenatý Ca(ClO)2, vzniká pri reakcii chlóru s 

hydroxidom vápenatým Ca(OH)2 („haseným vápnom“). Pouţíva sa ako dezinficiens a antiseptikum. 

Calcarea phosphorica – vyzráţaný fosforečnan vápanetý Ca3(PO4)2. 

Calcarea sulphurea – homeopatický liek pripravený zo sadrovca (alabaster), pouţíva sa pri 

infekciách, napr. zápale prinosových dutín.  

Calcarea usta – pálená sádra, pálený síran vápentý, calcium sulfuricum ustum CaSO4.2 H2O. Tvorí 

s vodou zmes, kt. rýchlo tuhne, pričom sa jej objem zväčšuje asi o 0,3 %, preto dobre vypĺňa 

priestor. Pouţíva sa v chir. a stomatol. na zhotovovanie sadrových obväzov a modelovanie. Rozt. 

CaSO4 (sadrová voda) sa pouţíva v laboratóriu ako činidlo. 

calcarinus, a, um – [l. calcar ostroha] ostrohovitý.  

Calcatrippae flos – zloţka prípravkov →Brusttee spec.
 ®

, →Herz- und Kreislauftee
®
. 

calci- – prvá časť zloţených slov z l. calcium vápnik; →kalci-. 

calci|bilia, ae, f. –  [l. calcium vápnik + l. bilis ţlč] prítomnosť vápnika v ţlči. 



Calcibind
®
 – celulózofosfát sodný, neresorbovateľny vymieňač iónov s vysokou afinitou k iónom 

vápnika; pouţíva sa v th. urolitiázy. 

Calcibromin
®
 – sedatívum; brómlaktobionát vápenatý; →bróm. 

Calcibronat
®
 (Sandoz) – sedatívum; brómlaktobionát vápenatý; →bróm. 

Calcicard
®
 (Riker) →diltiazem. 

calcico|silic|osis, is, f. – [calcium + silica + -osis stav] kalcikosilikóza. Pneumokonióza vyvolaná 

inhaláciou prachu oxidu vápenatého a kremičitého. 

calcic׀osis, is, f. – [calcium + -osis stav] kalcikóza. Pneumokonióza vyvolaná inhaláciou prachu oxidu 

vápenatého. 

Calciosis circumscripta →Profichetov sy. 

Calciosis interstitialis universalis →Teutschländerov sy. 

Calciosis lipogranulomatosa progrediens →Teutschländerov sy. 

Callciosis multiplex lipogranulomatosa →Teutschländerov sy. 

Calcident stm. plv
®
 (Dental) – dentálny prípravok na báze alginátu, kt. sa vplyvom vlhka mení na gél 

a utvára adhezívny hydrofilný film. Pouţíva sa na imediátne a staršie snímacie náhrady do času, 

kým sa pacientovi nezhotoví nová náhrada. Prášok nasypaný v tenkej rovnomernej vrstve na 

zvlhčený povrch protézového lôţka zabezpečuje dokonalú adhéziu náhrady asi na 4 h. Potom treba 

protézu umyť a vrstvu C. obnoviť. 

Calcidia
®
 (Lefrancq) – antacidum, suplement vápnika; vápniková soľ kys. uhličitej (1:1). 

calcidiol –  syn. 25-hydroxycholekalciferol; →kalcidiol. 

Calcifediol
®
 →calcifediolum. 

calcifediolum – 1,25-hydroxycholekalciferol, hlavná biol. aktívna forma vitamínu D3: →kalcifediol. 

calciferens, entis – [l. calcium vápnik + l. ferre niesť] vedúci k ukladaniu vápnika. 

Calciferol Spofa
®
 (Biotika, Serolam) Ergocalciferolum (vitaminum D2) 7,5 mg = 300 000 m. j. (forte) 

al. 15 mg = 600 000 m. j. (biforte) v 1 ml olejového inj. rozt. na i. m. podanie; →kalciferol. 

Dávkovanie je individuálne; obvykle sa podáva 1 amp. forte al. biforte i. m., príp. po 14 d 

opakovane; pri dlhodobom podávaní sa aplikuje 300 000 m. j. raz/mes. 

calciferolum, i, n.  →kalciferol. 

calcificatio, onis, f. – [l. calcium vápnik] kalcifikácia, metabolická kalcinácia, vápenatenie, 

zvápenatenie, ukladanie solí vápnika do tkanív, kt. ich normálne obsahujú (napr. do kostného 

tkaniva); patol., dystrofická kalcifikácia →calcinatio; →kalcifikácia. 

Calcificatio dystrophica – dystrofická kalcifikácia, ukladanie vápnika do abnormálnych tkanív, 

napr. jaziev, aterosklerotických plátov, avšak bez abnormalít krvného vápnika; →calcinosis 

metastatica. 

Calcificatio metastatica – ukladanie solí vápnika do vitálnych tkanív (najmä obličiek, ţalúdka, pľúc, 

koţe a podkoţia) vo forme difúznych uloţenín al. uzlov následkom zvýšenia koncentrácie vápnika a 

fosforu v telových tekutinách; →calcinosis metastatica.  

Calcificatio Mönckebergi  arteriosclerosis. 

calci|ficatus, a, um – [calci- + l. facere činiť] kalcifikovaný, zvápenatený. 

calci|fiens, entis – [calci- + l. facere činiť] kalcifikujúci, vápenatejúci, vyvolávajúciu zvápenatenie. 



calci|formis, e – [g. calix pohár + l. forma tvar, podoba] kalciformný, pohárikovitý. 

Calcigard
®
 5 cps., 10 cps, retard tbl. ret. (Torrent Pharmaceuticals) – dihydropyridínový antagonista 

vápnikových kanálov, vazodilatans, antihypertenzívum; →nifedipín.  

Calcigenol Simple
®
 – suplement vápnika; terc. fosforečnan vápenatý; →vápnik. 

Calcichew
®
 – antacidum, suplement vápnika; vápniková soľ kys. uhličitej (1:1). 

Calcii borogluconas Codifar
®
 inj. ad us vet.(Codifar) – Calcii gluconas 186,5 mg + Magnesii 

chloridum hexahydricum 60 mg + Ephedrini hydrochloridum 0,23 mg + Acidum boricum 

hexahydricum 61,3 mg v 1 ml. Veterinarium, podáva sa pri popôrodnej paréze, uľahnutí pred 

pôrodom a tetánii. 

Calcii (47Ca) chloridum →Calcium Chloride (47Ca
®
 inj. 

Calcii 3-methyl-2-oxovaleras →Ketosteril
®
 tbl. 

Calcii-4-methyl-2-oxovalerate →Ketosteril
®
 tbl. 

Calcii aluminii silicas →Tri-Om gel
®
, →Tri-Om

®
 plv. 

Calcii bromolactobionas →Calabron
®
 inj., →Calabron

®
 tbl. 

Calcii carbonas praecipitatus →Calcium carbonicum praecipitatum. 

Calcii citras →Calcium citrium. 

Calcii citras tetrahydricus →Tridin
®
 ctb. 

Calcii dihydrogenophosphas →Prosobee
®
 plv.  

Calcii dobesilas →Calcium dobesilicum. 

Calcii folinas →Calcium folinicum. 

Calcii folinas pentahydricus →Calcium folinicum pentahydricum. 

Calcii glubionas →Calcium glubionas. 

Calcii glucoheptonas →Caclium gluheptonicum. 

Calcii gluconas monohydricus →Calcium gluconicum monohydricum. 

Calcii glutamas →Calcium glutaminicum. 

Calcii glycerophosphas →Calcium glycerophosphoricum. 

Calcii glycerophosphas hydricus →Calcium glycerophosphoricum hydricum. 

Calcii hydrogenophosphas anhydricus →Calcium hydrogenophosphoricum anhydricum. 

Calcii hydrogenophosphas dihydricus →Calcium hydrogenophosphoricum dihydricum. 

Calcii hydroxymethylthiobutyras →Calcium hydroxymethylthiobutyricum. 

Calcii chloridi solutio 50 % →Calcium chloratum.  

Calcii chloridi dihydricum →Calcium chloratum dihydricum. 

Calcii chloridi hexahydricum →Calcium chloratum hexahydricum. 

Calcii lactoglucoheptonas →Calcium lactoglucoheptonicum. 

Calcii lactophosphas →Multi-Sanostol
®
 sir., Multi-Sanosvit mit Eisen

®
 sir. 

Calcii methylobutyras →Ketosteril
®
 tbl. 



Calcii oxidum →Ichtoxyl
®
 ung., Saloxyl

®
 ung. 

Calcii oxophenylpropionas →Ketosteril
®
 tbl. 

Calcii pantothenas →Calcium pantothenicum. 

Calcii phosphas →Calcium phosphoricum. 

Calcii trinatrii pentetas →Amersham DTPA
®
 kit, DTPASCINT

®
 kit, Technescan DTPA

®
 kit. 

Calcii valproas →Calcium valproicum. 

Calcijex
®
 (Abbott) – Calcitriolum 1 al. 2 mg v 1 ml inj. rozt. Vitamín D3, podáva sa chron. 

dialyzovaným pacientom (obnovenie a prevencia hypokalciémie) a pri nemoţnosti, resp. neúčinnosti 

perorálnej th. kalcitriolom; →kalcitriol. 

Calcimag
®
 inj. ad us. vet. (Biotika) – Calcii gluconas 30 g + Calcii saccharis 2,36 g, Magnesii 

chloridum 30 mg + Trimecaini chloridum 5 mg v 1 ml rozt. Veterinarium. 

Calci-Mag
®
 inj. ad us. vet. (Serum) – Calcii gluconas 20 g + Magnesii adipas 4 g + Acidum boricum 3 

g v 100 ml. Veterinarium. 

Calcimar (Salmon)
®
 (Aremour Pharm.) – hormón štítnej ţľazy, regulátor hospodárenia organizmu s 

vápnikom; →kalcitonín. 

Calcimonta inj.
®
 (Byk-Gulden) – Calcitoninum salmonis syntheticus 50 al. 100 IU v 1 amp. 1 ml. 

Syntetický lososí →kalcitonín.  

Dávkovanie – hyperkalciemická kríza: 5 – 10 IU/kg/d v 500 ml rozt. v pomalej infúzii (min. 6 h). 

Dlhodobá th. chron. hyperkalciemických stavov: 5 – 10 IU/kg s. c. al. i. m. (ak je potrebný objem C. > 

2 ml do niekoľkých miest) v 1 – 2 jednotlivých dávkach. Pagetova choroba: 100 IU s. c. al. i. m./d al. 

obdeň, aspoň počas 3 mes. O dĺţke podávania rozhoduje klin. účinok. Osteoporóza: spočiatku 100 

IU s. c. al. i. m./d, pri chron. th. 50 – 100 IU/obdeň. Neurodystrofické poruchy: th. sa má začať čo 

najskôr, podáva sa 100 IU/d s. c. al. i. m. počas 2 – 4 týţd., potom 100 IU 3-krát/týţd. počas 6 týţd. 

Akút. pankreatitída: 300 IU v pomalej i. v. infúzii počas 24 h v 6 po sebe nasledujúcich d ako 

doplnok ostatnej th. 

Calcimux
®
 (Gador) – inhibítor resorpcie kostí štruktúrne podobný anorganickej kys. pyrofosforečnej a 

klodrómovej; ovplyvňuje agregáciu kryštálov hydroxyapatitu; regulátor hospodárenia organizmu 

svápnikom; →etidronát. 

calcimycinum – polyéterové antibiotikum produkované kmeňom Streptomyces chartreusensis 

Calhoun and Johnson; →kalcimycín. 

calcin|aemia, ae, f. – [calci- + g. haima krv] kalcinémia, koncentrácia vápnika v krvi; →calciaemia. 

calcinatio, onis, f. – [l. calcium vápnik] kalcinácia, zvápenatenie; zvetranie, rozpad na prášok (napr. 

praţením). 

calcinatus, a, um – [l. calcium vápnik] zvápenatený, rozpadnutý na prášok. 

Calcinil® (Sclavo) – syntetický analóg kalcitonínu, regulátor hospodárenia organizmu s vápnikom; 

→elkatonín. 

calcin|osis, is, f. – [calcium vápnik + -osis stav] →kalcinóza. 

Calcinosis articularis →chondrocalcinosis articularis. 

Calcinosis circumscripta – ohraničené ukladanie solí vápnika do koţe a podkoţia; 

Teutschländerov →syndróm. 

Calcinosis dystrophica – dystrofická kalcinóza, ukladanie solí vápnika do patol. zmenených tkanív. 



Calcinosis cutis dystrophica – dystrofická kalcinóza koţe, ukladanie solí vápnika do dystroficky 

zmenenej koţe. Vyskytuje sa v ohraničenej a generalizovanej forme. V koţi sa tvoria loţiská s 

kašovitou, príp. maltovitou hmotou, kt. sa môţe vyprázdňovať navonok (vapenná fistula). Pri 

celkovej forme môţu vznikať rozsiahle c. šliach a celej koţe a obraz pancierovania. Väčšinou jej 

predchádza fáza lipodystrofických zmien (kalcinolipogranulomatóza) al. zápalových zmien väziva 

(napr. sklerodermia). Uplatňuje sa tu pp. kalcifylaxia.  

Calcinosis generalisata – celková kalcinóza, stav charakterizovaný ukladaním soli vápnika do 

tkanív. 

Calcinosis interstialis – intersticiálna kalcinóza, ukladanie solí vápnika do intersticiálneho tkaniva. 

Calcinosis intervertebralis – kalcinóza medzistavcových platničiek; →chondrocalcinosis 

articulartis. 

Calcinosis metabolica circumscripta – ohraničená metabolická kalcinóza, syn. vápniková dna, 

akrokalcinóza, ohraničené ukladanie vápnikových solí do tkanív, najmä na bruškách prstov. Jeho 

príčinou môţu byť obehové poruchy pri Raynaudovom sy., akrocyanóze, sklerodermii, lupus 

erythematosus systemicus, dermatomyozitíde.  

Calcinosis metabolica universalis – celková metabolická kalcinóza, syn. calcinosis universalis 

interstitialis, lipocalcinogranulomatosis, Teutschländerova choroba, lipidová tezaurizmóza s 

familiárnym výskytom a uloţeninami solí vápnika, najmä v synóvii veľkých kĺbov a svalstve; 

→chondrocalcinosis articularis. 

Calcinosis metastatica – metastatická kalcinóza. 

Calcinosis tumorosa →calcinosis metastatica. 

Calcinosis universalis →calcinosis generalisata; Teutschländerov →syndróm. 

Calciobrom
®
 – sedatívum; brómlaktobionát vápenatý. 

Calciofon
®
 – suplement vápnika; glukonát vápenatý; →vápnik. 

calcio|kinesis, is, f. – [calcio- + g. kinein hýbať] kalciokinéza, pohyb vápnika v tele, hospodárenie 

organizmu s vápnikom. 

Calciopen K
®
 – antibiotikum; →penicilín V. 

calcio|rrhachia, ae, f.  – [calcio- + g. rhachia] kalciorachia, prítomnosť konkrementov v moz-

govomiechovom moku. 

Calciparine® (Choay) – Heparinum calcicum 5000 IU v 0,2 ml, 7500 IU v 0,3 ml, 12 50 IU v 0,5 ml al. 

20 000 IU v 0,8 m, antikoagulans, antitrombotikum; vápniková soľ →heparínu. Prípravok určený na 

s. c. aplikáciu.  

calci|penia, ae, f. – [calci- + g. peniá nedostatok] nedostatok vápnika v tele; →hypokalcié-mia. 

Calciopen K
®
 – antibiotikum; draselná soľ →penicilínu V. 

Calciphos
®
 (Knoll) – chelačná látka; vápenatoţelezitá soľ kys. fytánovej. 

calci|pexia, ae, f. – [calci- + g. pexis pripevnenie, prišitie] →kalcipexia. 

calci|philia, ae, f. – [calci- + g. filiá láska, priazeň] →kalcifília. 

calci|phylaxia, ae, f. – [calci- + g. fylaxis ochrana] kalcifylaxia, termín zavedený Selyem; →calcinosis 

dystrophica. 

calci|privus, a, um – [calci- + l. privus zbavený] kalciprivný, charakterizovaný nedostatkom vápnika. 



Calcipulpe
®
 (Septodent) – Barii sulfas 503 mg + Calcii hydroxidum 500 mg + Methylcellulosum 67,5 

mg + Aqua purificata ad 2,5 g. Hydroxykalciová autosterilná pasta na podkladanie výplne (nepriame 

a priame prekrytie zubnej drene). Neutralizuje kyslú reakciu kazivého dentínu a výplňových 

materiálov, utvára vhodné prostredie pre aktivitu alkalickej fosfatázy, pri viacvrstvovej aplikácii 

zniţuje termálnu citlivosť.  

calci|pyel|itis, itidis, f. – [calci- + g. pyelon panvička + -itis zápal] →kalcipyelitída. 

Calciretard
®
 (Köhler) – vápniková soľ kys. asparágovej, roborans. 

Calcisorb
®
 (Kettelhack) – celulózofosfát sodný, neresorbovateľny vymieňač iónov s vysokou afinitou k 

iónom vápnika; pouţíva sa v th. urolitiázy. 

Calcistin
®
 (Galenus) – antihistaminikum; →histapyrodín. 

Calcitar(e)
 ®

 (Porcine) (Armour Montagu) – hormón štítnej ţľazy, regulátor hospodárenia organizmu s 

vápnikom; →kalcitonín. 

Calcitetracemate Disodium
®
 (Laroche-Navarron) – kalcitetracemát dvojsodný, chelačná látka; 

→EDTA-calcium. 

Calcitoninum – Miacalcic
®
 inj., (Calcitonin Sandoz

®
) inj., Miacalcic Nasal

®
 spr. nas.; →kalcitonín. 

Calcitoninum humanum – Cibacalcin
®
 inj. sicc.; →kalcitonín. 

Calcitoninum salmonis – Calsynar
®
 inj.; →kalcitonín.  

Calcitriolum – Calcijex
®
 inj., Rocaltrol

®
 cps.; →kalcitriol. 

calcium, i, n. – [l.] kalcium, →vápnik. 

Calcium acetylsalicylicum – vápniková soľ kys. 2-(acetyloxy)benzoovej, C18H14CaN8O, Mr 398,39; 

analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum (Ascal
®
, Cal-Aspirin

®
, Dispril

®
, Disprin

®
, Kalmopyrin

®
, 

Kalsetal
®
, Solapsin

®
, Solprin

®
, Tylcalsin

®
; komplex s močovinou C19H18CaN2O9 – karbasalát 

vápenatý – Alcalyl
®
, Calurin

®
, Iromin

®
, Solupsan

®
). 

Calcium alginatum – alginát vápenatý. 

Calcium aluminosilicatum – aminosilikát vápenatý. 

Calcium aminosalicylicum – aminosalicylát vápenatý. 

Calcium arsenatum – arzenitan vápenatý, pripravuje sa z oxidu vápenatého CaO a arzenitého 

As2O3; pouţíva sa ako insekticídum, germicídum, moluscicídum; je jedovatý. 

Calcium arsenicum – arzeničnan vápenatý Ca3As2O8, Mr 398,06, insekticídum, moluscicí-dum; je 

jedovatý. 

Calcium ascorbicum – askorbát vápenatý, vápniková soľ kys. askorbovej, C12H14CaO12, Mr 390,32; 

→vitamín C. 

Calcium 3-aurothio-2-propanol-1-sulfonicum  –  [2-hydro-3-merkapto-1-propánsulfoná-to(2–)-

O2S3]aurát(1–)kalcium, vápniková soľ S-zlatitej kys. 2-hydroxy-3-merkapto-1-propánsulfónovej, 

C6H12Au2CaO8S4, Mr 774,51, (AuSCH2CHOHCH2SO3)2Ca; antiartitikum (Chrisanol
®
, Chrysanol

®
, 

Krizanol
®
). 

Calcium aurothioglycocholatum – aurotioglykocholát vápenatý, vápniková soľ kys. merkap-

tooctovej obsahujúca zlato; antireumatikum; →myoral. 

Calcium benzamidosalicylatum – benzamidosalicylát vápenatý. 

Calcium benzoylpas →PAS. 



Calcium bisulfit – hydrogénsiričitan vápenatý Ca(HSO3)2, v rozt. sa pouţíva ako germicídum, 

konzervans, dezinficiens. 

Calcium borogluconicum – boroglukonát vápenatý, kombinácia cyklického 4,5-esteru kys. D-

glukónovej a vápnikovej soli kys. boritej (2:1), C12H20B2CaO16, Mr 482,01; 

aplikuje sa vo veter. med. pri hypokalciemických stavoch. 

 

Calcium borogluconicum 

 

Calcium bromatum – bromid vápenatý CaBr2, Mr 199,91; pouţíva sa ako sedatívum, anti-

konvulzívum, ako aj vo fotografii;  →bróm. 

Calcium bromolactobionicum – C24H42Br2Ca2O24, Mr 954,59, sedatívum (Brocalcin
®
, Cala-bron

®
, 

Calcibromin
®
, Calcibronat

®
, Calciobrom

®
. 

Calcium N-carbamoylaspartatum – vápniková soľ kys. N-(aminokarbonyl)asparágovej (1:1), 

kalciumureidosukcinát, C5H8CaN2O5, Mr 241,19; psychostimulans (Pacilan
®
). 

  

 

 

Calcium carbonicum – uhličitan vápenatý, CaCO3, vo vode ťaţko rozp. zlúč., rozp.sa ľahko 

v kyselinách za uvoľnenia CO2. V prírode sa vyskytuje ako minerál aragonit, kalcit a vaterit. Pouţíva 

sa ako antacidum, suplement vápnika a v zubných práškoch (zráţaný uhličitan vápenatý, →Calcium 

carbonicum praecipitatum) (Aeromatt
®
, Albacar

®
, Calcidial

®
, Calcichew

®
, Citrical

®
, Purecal

®
). 

Calcium carbonicum praecipitatum – skr. Calc. carbon. praec., ČSL 4, zráţaný uhličitan 

vápenatý, CaCO3, Mr 100,09. Je to biely, jemný, mikrokryštalický prášok, bez zápachu a chuti. Je 

prakticky nerozp. vo vode a 95 % liehu, rozpúšťa sa za šumenia v zriedených kys. Pomocná látka; 

→vápnik. 

 Dôkaz 

Asi 0,1 g sa rozpustí v 5,0 ml kys. octovej. Pritom uniká oxid uhličitý (CO3
2–

). Pridá sa rozt. 

šťavelanu amónneho; vylučuje sa biela zrazenina, ľahko rozp. v zriedenej kys. chlorovodíkovej, 

nerozp. v zriedenom rozt. amoniaku a koncentrovanej kys. octovej (Ca
2+

).  

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1000 g vysušenej látky sa rozpustí v 2,0 ml zriedenej kys., chlorovodíkovej, pridá sa 100 ml 

vody a asi 0,02 g metyltymolovej modrej s dusičnanom draselným; rozt. sa sfarbí zreteľne na ţlto. 

Potom sa pridá po kvapkách zriedený rozt. hydroxidu sodného, aţ sa rozt. sfarbí na modro, potom 

ešte 3,0 ml navyše a titruje sa odmerným rozt. chelatónu 0,05 mol/l, aţ sa modrý rozt. sfarbí na sivo. 

1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,005004 g CaCO3. 

Prípravky – zloţka prípravkov: Aknepur pleťová maska
®
 plv., Andrews Antacid

®
 tbl., Antacidum-

Rennie
®
 ctb., Berocca Calcium

®
 tbl. eff., Berocca Calcium + Magnesium

®
 tbl. eff., Ca-C 500 

Sandoz
®
 tbl. eff., Calcium 500 mg Pharmavit

®
 tbl. eff., Calcium-Sandoz Forte

®
 tbl. eff., Calcium-

Sandoz FF 1000 mg
®
 tbl. eff., Calcium Slovakofarma Effervescens

®
 tbl., Cal-C-Vita

®
 tbl. eff., 

Centrum JR + Extra Calcium
®
 ctb., Cobidec N

®
 tbl. eff., Digestif Rennie

®
 tbl., Dr.Theiss 

Schwedenbitter
®
 crm., Enhalac Praemat

®
 plv., Fluocalcic

®
 tbl. eff., Isomil

®
 plv., Maxi-Kalz 500

®
 tbl. 

eff., Maxi-Kalz 1000
®
 tbl. eff., Natabec

®
 cps., Natabec F

®
 cps., Nenatal

®
 plv., Nutramigen

®
 plv., 



Nutrilon Low-Lactose
®
 plv., Nutrilon Soya

®
 plv., Nutrison Standard

®
 plv., Sustacal Strawberry

®
 sol., 

Sustacal Vanilla
®
 sol., Sustacal Chocolate

®
 sol., Traumacal Vanilla

®
 sol., Unicap M

®
 tbl., Unicap

®
 T 

tbl. 

Calcium citricum – citronan vápenatý, C12H10Ca3O14, Mr 498,44: získava sa z citrusovej šťavy. 

Pouţíva sa ako prášok do pečiva. Zloţka prípravkov – Lofenalac
®
 plv., Maxamaid XP

®
 plv., 

Nutramigen‹ plv., Pregestimil
®
 plv., Salinal

®
 grn., Salvipeptid Liquid MCT Neutral

®
 sol., Salvipeptid 

Liquid MCT Mocca
®
 sol. 

Calcium C Slovakofarma effervescens
®
 (Slovakofarma) – kombinovaný prípravok s obsahom 

vápnika a vitamínu C (Acidum L-ascorbicum 500 mg + Calcii lactico-glucepticum 500 mg + Calcii 

carbonas 165,6 mg (130 mg ionizovateľného Ca = 3,18 mmol) v 1 šumivej tbl. 

Calcium cyanamidum – karbimid vápenatý, ,,kyánamid“, nitrolím, CaCN2, Ca=N≡CN, Mr 80,11: 

herbicídum, pesticídum. 

Cynanamidum cyanamidum citratum – skr. CCC, karbimid: pouţíva sa v th. alkoholizmu 

(Abstem
®
, Colme

®
,  Dipsan

®
,  Temposil

®
). 

Calcium cyclamicum – vápniková soľ kys. cyklohexylsulfámovej, cyklohexylsulfamát vápenatý, 

C12H24CaN2O6S2, Mr 396,54; sladidlo (Cyclan
®
, Sucaryl Calcium

®
). 

Calcium disodium edathamilum, disodium edetatum – edetamil dvojsodný, edetát dvojsodný, 

dvojsodná soľ kys. kalciumetyléndiamíntetraoctovej; chelačná látka, kt. sa pouţíva pri otrave 

ťaţkými kovmi, napr. olovom; →EDTA. 

Calcium Diuretin
®
 – diuretikum, stimulans myokardu, vazodilatans; salicylát vápenatý 

→teobromínu. 

Calcium dobesilicum – skr. Calc. dobesil., Calcii dobesilas, dobesilan vápenatý, ČSL 4; 2,4-

dihydroxybenzensulfonan vápenatý; C12H10CaO10S2.nH2O, Mr 418,40, vazotropikum, veno-

farmakum. Je to biely mikrokryštalický prášok, bez zápachu. Pôsobením svetla fialovie. Je veľmi 

ľahko rozp. vo vode, ľahko rozp. v liehu 95 % a prakticky nerozp. v chloroforme; dobesilan výpenatý. 

  Dôkaz 

a) Asi 0,20 g vzorky sa rozpustí v 2,00 ml vody a pridá sa rozt. šťavelanu amónneho; vylučuje sa 

biela zrazenna, nerozp. v koncentrovanej kys. octovej a v zriedenom rozt. amoniaku, ľahko rozp. v 

zriednej kys. chlorovodíkovej (Ca
2+

). 

b) K asi 0,050 g vzorky sa pridá 1,0 ml vody a 1 kv. rozt. chloridu ţelezitého; vznikne modré 

sfarbenie, kt. prechádza do sivozeleného. 

  Stanovenie obsahu 

a) Asi 0,08000 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml vody a pridá sa 20,0 ml zriedenej kys. 

chlorovodíkovej, 2 kv. rozt. feroínu a titruje sa odmerným rozt. síranu ceričitého 0,1 mol/l z 

červeného do zeleného sfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. síranu ceričitého 0,1 mol/l zodpovedá 0,01046 g C12H10CaO10S. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

Prípravky – Tabuletta calcii dobesilici; zloţka prípravkov Danium
®
 tbl., Danium Compositum

®
 ung., 

Dioxiproct
®
 supp., Doxiproct Plus

®
 supp., Doxiproct Plus

®
 ung., Doxium

®
 inj., Doxium

®
 tbl., Doxium 

500
®
 cps., Doxivenil

®
 gel. 

Calcium dobesylatum →Calcium dobesilicum. 

Calcium EDTA →EDTA. 



Calcium ethylsulphuricum – monoetylester kys. sírovej, intermediát pri výrobe etanolu z ety-lénu; 

silne dráţdi koţu a sliznice; →etylsulfát. 

Calcium ferrocitricum – citrát vápenatoţeleznatý, C12H10Ca2FeO14, Mr 514,22, hematinikum 

(Ferrocal
®
, Rarical

®
). 

 

 

 

Calcium fluoratum – fluorid vápenatý, CaF2, Mr 78,08, Nachádza sa v minerále fluorit a fluorspar. 

Pouţíva sa na fluórovanie pitnej vody. 

Calcium folinat-Ebewe
®
 (Ebewe Arzneimittel) – Calcii folinas pentahydricus 19,1 mg (= 15 mg 

Calcii folinas) al. 127 mg (= 100 mg) v 1 cps. Citrovorum faktor. Je to derivát kys. listovej, kt. je 

schopný zrušiť blokádu dihydrofolátreduktázy vyvolanú účinkom antifolika metotrexátu; syn. 

→leukovorín. Detoxikans, antidótum metotrexátu; →Calcium folinicum. 

Calcium folinicum – skr. Calc. folinic. Calcii folinas; folinát vápenatý, Ca20H21CaN7O7. 5H2O, Mr 

bezvodej soli 511,51, Mr pentahydrátu 601,51; pentahydrát vápenatej soli kys. 5-formyl-5,6,7,8-

tetrahydropteroyl-L-glutámovej. Je to biely aţ slabo ţltý kryštalický prášok, bez zápachu, ľahko rozp. 

vo vode, prakticky nerozp. v 95 % liehu a chloroforme. 

Dôkaz 

a) Asi0,05 g vzorky sa rozpustí v 2,0 ml vody a pridá sa 5 klv. rozt. šťavelanu amónneho; vylučuje 

sa zrazenina, nerozp. v koncentrovanej kys. octovej (Ca
2+

). 

b) Elučné časy píkov skúšanej látky a vápenatej soli kys. folínovej (RL) zo stanovenia obsahu sú 

zhodné. 

c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky (0,010 g/l) v rozt. hydroxidu sodného (0,1 mol/l) merané 

v rozpätí 220 – 350 nm v 100 mm vrstve oproti rovnakému rozpúšťadlu, javí max. pri 282 ± 2 nm a 

min. pri 242 ± 2 nm.  

d) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a skúšanej látky sa zhoduje so 

spektrom vápenatej soli kys. folínovej (RL) získaným za rovnakých podmienok. 

 Stanovenie obsahu 

Skúška sa vykoná metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (→chromatografia) za 

vhodných podmienok, napr. na kolóne dlhej 250 mm s vnútorným priemerom 4,6 mm naplnenej 

silikagélom s chem. viazaným oktadecylsilálovými skupinami, veľkosť častíc 5 mm (napr. Spherisorb 

ODS). Mobilnou fázou je zmes tlmivého citronanového rozt. s pH 4,5 (0,2 mol/l)a dioxánu na 

chromatografiu (napr. LiChrosolv)(500 + 300 obj.); spektrofotometrický detektor, 280 nm. 

 Zaznamenajú sa chromatogramy pri prietoku mobilnou fázou 0,8 ml/min a po nastrieknutí vodných 

rozt. v poradí: 

 1. 10 ml rozt. na test spôsobilosti systému pripaveného takto: 10,0 mg kys. listovej sa  

      rozpustí v 25,00 ml tlmivého fosforečnanového rozt. (0,02 mol/l s pH 8,0. K 5,0 ml toho  

      rozt. sa pridá 5,0 ml vápenatej soli kys. folínovcej (RL) (0,4 mg/ml), 

 2. 10 ml rozt. skúšanej látky (0,4 mg/ml), 

 3. 100 ml rozt. vápenatej soli kys. folínovej (RL)(0,4 mg/ml). 

Test spôsobilosti systému – rozlíšenie píkov zodpovedajúcich vápenatej soli kys. folínovej (RL) a 

kys. listovej: Ri,j > 2,5. Relat. smerodajná odchýlka na 5 opakovaných nastrekov: max. 2,5. 



Kapacitné pomery (k) jednotlivých zloţiek: vápenatá soľ kys. folínovej vyjadrený v % sa vypočíta 

podľa vzorca 
 
        Pv . cs . 100 
x = ––––––––––– 
             Ps . cc 

kde Pv, Ps – plochy píkov zodpovedajúcich vápenaej soli kys. folínovej v rozt. v rozt. skúšanej látky a 

v rozt. vápenatej soli kys. folínovej (RL); cs  – koncentrácia rozt. vápenatej soli kys. folínovej v mg/l; 

cv – koncentrácia rozt. skúšanej látky v mg/ml, prepočítaná na bezvodú, látku. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

Po podaní p. o. C. d. sa z GIT resorbuje aţ 90 %. Koncentrácia v plazme rýchlo klesá, t0,5 je asi 35 – 

45 min. Vylučuje sa prevaţne obličkami. Na rozdiel od metotrexátu preniká ľahko 

hematoencefalickou bariérou (intratekálne podanie môţe obmedziť cytostatický účinok metotrexátu). 

Pouţíva sa na obmedzenie toxických účinkov vyšších (gramových) dávok metotrexátu, kt. sa 

osvedčujú v th. osteosarkómov a ne-Hodgkinových lymfómov s vysokým stupňom malignity. Zvyšuje 

protinádorový účinok 5-fluorouracilu pri nádoroch GIT. Lokálne sa aplikuje v th. mukozitídy ústnej 

dutiny vyvolanej metotrexátom. Zriedka vyvoláva alergické reakcie. Podáva sa 4 – 8 h po podaní 

metotrexátu v dávke 15 mg/m
2
 kaţdých 6 h počas 2 d. Th. sa predlţuje, ak je koncentrácia 

metotrexátu v plazme > 10
-8

. Výnimočne sa podávajú vysoké dávky (100 mg/m
2
 kaţdé 3 h). Pri 

kombinácii s 5-fluorouracilom sa podáva 20 mg/m
2
/d 5 d počas aplikácie 5-fluorouracilu, al. 500 

mg/m
2
/d 12 h pred podaním 5-flurouracilu v kontinuálnej infúzii. 

Prípravky – Injectio calcii folinici (Leukovorin Ca Lachema
®
); zloţka prípravkov Antrex

®
 inj., 

Calciumfolinat-Ebewe 3 mg
®
, Calciumfolinat-Ebewe 30 mg

®
, Calciumfolinat-Ebewe 100 mg

®
, 

Calciumfolinat-Ebewe 200 mg
®
, Folinate de Calcium Specia

®
 inj., Leucovorinm Calcium

®
 inj., 

Leucovorin Ca Lachema 25
®
 inj. sicc. 

Calcium folinicum pentahydricum – Calcii folinas pentahydricus, pentahydrát folinátu vápenatého; 

zloţka prípravkov Calciumfolinat-Ebewe 15 mg
®
 cps., Calciumfolinat-Ebewe 100 mg

®
 cps. 

Calcium glubionatum – Calcii glubionas, glukobionát vápenatý; zloţka prípravkov CA-C 500 

Sandoz
®
 tbl. eff., Calcium-Sandoz Forte

®
 tbl. eff., Calcium-Sandoz FF 1000 mg

®
 tbl. eff. 

Calcium phosphoricum – Calcii phosphas, fosforečnan vápenatý; zloţka prípravkov Fresubin 

Nussgeschmack
®
 sol., Fresubin Schokoladengeschmack

®
 sol., Isocal

®
 plv., Isomil

®
 plv., Maxamaid 

XP
®
 plv., Nenatal

®
 plv., Pepti Soya

®
 plv., Pepti Junior

®
 plv., Protifar

®
 plv., Tetracyclin

®
 cps. 

Calcium gluconicum – skr. Calc. glucon., glukónan vápenatý, syn. Calcii gluconas, ČSL 4, 

vápniková soľ kys. D-glukónovej, C12H22CaO14.H2O, monohydrát D-glukónanu vápenatého, 

Ca[HOCH2(CHOH)4COO]2, Mr 448,39, bezvodý – 430,38; suplement vápnika.  

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g vzorky sa spáli a vyţíha; látka puchne, vydáva zápach po karamele a uhoľnatie. Zvyšok 

sa rozpustí v 5,0 ml zriedenej kys. octovej, sfiltruje sa a k filtrátu sa pridá rozt. Šťavelanu amónneho; 

vylučuje sa biela zrazenina, ľahko rozp. v koncentrovanej kys. chlorovodíkovej, nerozp. v zriedenom 

rozt. amoniaku a v koncentrovanej kys. octovej (Ca
2+

). 

b) Asi 0,5 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vriacej vody, pridá sa 1,0 ml koncentrovanej kys. octovej a 

1,0 ml fenylhydrazínu. Rozt. sa zahrieva 30 min vo vodnom kúpeli. Po ochladení a pri trení stien 

skúmavky sklenou tyčinkou sa vylúčia kryštáliky, kt. sa odfiltrujú a rozpustia v 7,0 ml vriacej vody. K 

rozt. sa pridajú asi 0,2 g adsorpčného uhlia a dobre pretrepaná zmes sa ihneď sfiltruje. Ochladením 

a trením sstien kúmavky sklenou tyčinkou sa vylúčia bezfarebné kryštáliky, kt. sa odfiltrujú, premyjú 

asi 2 ml vody a vysušia v exsikátore; topia sa pri 202 – 207 °C (kys. glukónová). 



 Stanovenie obsahu 

Asi 0,4000 g sa rozpustia v 100 ml vody, pridá sa 3,0 – 5,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného, 

asi 0,05 g metyltymolovej modrej s dusičnanom draselným a titruje sa odmerným rozt. chelatónu 

0,05 mol/l do sivého sfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,02151 g C12H22CaO14. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách. 

Prípravky– Calciofin
®
, Calglucon

®
, Ebucin

®
, Glucal

®
, Glucobiogen

®
). 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 1,0 – 2,0 g, i. v. al. i. m. 1,0 g; denná dávka per os 3,0 aţ 

6,0 g, i. v. al. i. m. 1,0 – 2,0 g. 

Calcium gluconicum monohydricum – Calcii gluconas; zloţka prípravkov Calcium Bioptika
®
 inj., 

Calcium Slovakofarma
®
 tbl., Glucon

®
 inj . sicc.,  Multi-

Sanostol
®
 sr., Tridin

®
 ctb. 

   Calcium gluconicum monohydricum 

 

Calcium glucoheptonicum – Calcii glucoheptonas, glukoheptonát vápenatý, vápniková soľ kys. 

glukoheptónovej, kys. D-glycero-D-guloheptónovej; zloţka prípravku Gluheptoscint
®
 kit, 

→Methiaden-Calcium Léčiva
®
 inj. →glukoheptonát. 

Calcium glutaminicum – Calcii glutamas; zloţka prípravkov P-AM
®
 plv, P-AM 2

®
 plv., P-AM 3

®
 plv., 

P-AM 4
®
 plv. 

Calcium glycerophosphoricum – Calcium glycerophosphas, glycerofosfát vápenatý, C3H7CaO6P, 

Mr 210,15. Pouţíva sa ako tonikum, suplement vápnika a fosforu (Neurosin
®
); zmes s laktátom 

vápenatým (Calphosan
®
) sa pouţíva ako prášok do pečiva a prísada zubných pást; zloţka prípravku 

Berocca Calcium
®
 tbl. eff. 

Calcium glycerophosphoricum hydricum – Calcii glycerophosphas hydricum, hydrát glyce-

rofosfátu vápenatého; zloţka prípravkov Biosorbin MCT
®
 plv., Cobidec N

®
 tbl. eff. 

Calcium homopantothenicum – homopantotenát vápenatý, syn. hopantoteát vápenatý, C20-

H36CaNO5.1/2 H2O; aktivátor CNS (Hopate
®
). 

Calcium hydricum solutum →aqua calcis. 

Calcium hydrogenophosphoricum (dihydricum) – skr. Calc. hydrogenphosphoric., Calcii 

hydrogenophosphas (dihydricum), hydrogénfosforečnan vápenatý, CaHPO4.2H2O, Mr 172,09 (Mr 

bezvodného 136,06). Pouţíva sa na prípravu perorálnych prípravkov. Je to biely mikrokryštalický 

prášok, bez chuti a bez zápachu, prakticky nerozp. vo vode, v 95 liehu ani chloroforme. Rozpúšťa sa 

v zriedených minerálnych kys. 

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g vzorky sa zmieša s 10,0 ml zriedenej kys. octovej, zahreje sa k varu a sfiltruje. K filtrátu 

sa pridá rozt. šťavelanu amónneho; vylučuje sa biela zrazenina, nerozp. v zriedenom rozt. amoniaku 

a v koncentrovanej kys. octovej, ľahko rozp. v zriedenej kys. chlorovdíkovej (Ca
2+

). 

b) Asi 0,1 g sa rozpustí v 2,0 ml kys. dusičnej 25 %. Pridajú sa 2,0 ml rozt. molybdenanu amónneho 

(150 g/l). Vylučuje sa ţltá kryštalická zrazenina (PO4
3–

).  

 Stanovenie obsahu 



Asi 0,1000 h vzorky sa rozpustí v zmesi 1,0 ml koncentrovanej kys. chlorovodíkovej a 5,0 ml vody. 

Pridá sa 25,00 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l a 100 ml vody. Zneutarlizuje sa 

koncentrovaným rozt. amoniaku na lakmusový papier a pridá sa 10,0 ml amoniakového tlmivého 

rozt. s pH 10 a asi 0,05 g eriochrónovej čiernej T s chloridom sodným. Nadbytok chelatónu sa 

retitruje odmerným rozt. síranu horečnatého 0,05 mol/l z modrého do fialového sfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,008605 CaHPO4.2 H2O. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách. 

Prípravky – zloţka prípravkov Aktiferrin Compositum
®
 cps., Elevit Pronatal

®
 tbl. obd., Enfalac 

Praemat
®
 plv., Gravinova

®
 grn., Kalcinova

®
 grn., Kalcinova

®
 tbl., Lofenalac

®
 plv. Maxamaid XP

®
 plv., 

Multivitamin with Minerals
®
 tbl., Nutramigen

®
 plv., Nutrison Paediatric

®
 sol., Nutrison Standard

®
 sol., 

Pepti 2000 Variant
®
 plv., Pikovit

®
 loz., Pregestimil

® 
plv., Pregestimil

®
 plv., Sermion

®
 tbl. fc., Sustalac 

Strawberry
®
 sol., Sustalac Vanilla

®
 sol., Sustalac Chocolate

®
 sol., Vitiron

®
 cps. 

Calcium hydroxydatum – hydroxid vápenatý Ca(OH)2, hasené vápno. Jeho nasýtený rozt. (Solutio 

calcii hydroxydati, ČSL 4; Aqua calcis, vápenná voda) sa pouţíva ako antidiareikum; emulzia 

rovnakých dielov Ca(OH)2 a ľanového oleja sa pouţíva pri popáleninách (Linimentum calcis). 

Calcium hydroxymethylthiobutyricum – Calcii hydroxymethylthiobutyras; zloţka prípravku 

Ketosteril
®
 tbl. 

Calcium hypochlorosum →calcaria chlorata. 

Calcium Chel 330
®
 – pentetát vápenato-trojsodný; chelačná látka (plutónium a i. transurány). 

Calcium chloratum – skr. Calc. chlorat., chlorid vápenatý, syn. calcii chloridum, hexahydrát 

chloridu vápenatého, ČSL 4, CaCl2 . 6 H2O, Mr 219,08, bezvodý – 110,99. Sú to bezfarebné, silne 

hygroskopické kryštály al. šupinky, bez zápachu, slano horkej chuti, veľmi ľahko rozp. vo vode, 

ľahko rozp. v 95 % liehu a prakticky nerozp. v chloroforme.  

 Dôkaz 

a) Farbí plameň oranţovo (Ca). 

b) Asi 0,5 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml vody. Rozt. sa pouţije aj na skúšku c). K 5,0 ml sa pridá 

rozt. šťavelanu amónneho; vylučuje sa biela zrazenina, nerozp. v koncentrovanej kys. octovej a 

zriedenom rozt. amoniaku, avšak ľahko rozp. v zriedenej kys. chlorovodíkovej (Ca
2+

). 

c) Ku zvyšku rozt. zo skúšky b) sa pridá rozt. dusičnanu strieborného; vylučuje sa biela klkovitá 

zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, nerozp. v koncentrovanej kys. dusičnej (Cl
–
). 

 Stanovenie obsahu 

Asi 1,000 g dobre zhomogenizovanej vzorky sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí vo vode a 

doplní sa ňou po značku. 20,00 ml tohto rozt. sa zriedi 100 ml vody, pridajú sa 4,0 ml zriedeneho 

rozt. hydroxidu sodného, asi 0,02 g metyltymolovej modrej s dusičnanom draselným a titruje sa 

odmerným rozt. chelatónu 0,05 mol/l z modrého do sivého sfarbenia. 

 1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,01095 g CaCl2 . 6 H2O. 

Uchováva sa v hermeticky uzavretých nádobách. 

Soli a ióny sú vhodné na perorálne a parenterálne podávanie; →Calcium chloratum Spofa®, 

→vápnik. 

Prípravky – Solutio calcii chlorati; zloţka prípravkov Infusio Hartmani Civ 1/1
®
 inf., Infusio Hartmani 

Medicamenta H 1/1
®
 inf., Infusio HRS Medicamenta

®
 inf., Infusio Maxwelli pro Dialysi II 



Medicamenta
®
 inf., Infusio Ringeri Civ R 1/1

®
 inf., Infusio Ringeri cum Natrio Lactico Medicamenta 

RL 1/1
®
 inf., Infusio Ringeri Medicamenta R 1/1

®
 inf. 

Calcium chloratum dihydricum – Calcii chloridi dihydricum. 

Prípravky – zloţka prípravkov Aminomix
®
 1 inf., Compound Sodium Lactate I. V.

 ®
 inf., Dianeal PD 4 

+ Glucose 1,36 %
®
 sol., Dianeal PD 4 + Glucose 2,27 %

®
 sol., Dianeal PD 4 + Glucose 3,86 %

®
 sol., 

Elo-Mel Isoton
®
 inf., Elo-Mel Isoton mit Glucose

®
 inf., Elomel OP (postoperativ)

 ®
 inf., Elo-Mel 

Semiton mit Glucose
®
 inf., Infusio Hartmanni-Institute Human

®
 inf., Peritoneal Dialysis Solution with 

Dextrose Bieffe
®
 sol., Prosobee

®
 plv., Ringer-Institute Human

®
 inf., Ringer-Lactate Salvia

®
 inf., 

Ringer-Lösung Salvia
®
 inf., Ringer,s Injection Braun

®
 inf., Salviamin 10 E

®
 inf., Tissucol Kit

®
 inj. sicc.  

Calcium chloratum hexahydricum – Calcii chloridi hexahydricum. 

Prípravky – zloţka prípravkov Acetátový hemodialyzační koncentrát AC-01 aţ AC-09
®
 sol., 

Acetátový hemodialyzační koncentrát AC-12, AC-13
®
 sol., Bikarbonátový hemodialyzační koncentrát 

Bik-F 08
®
 sol., Bikarbonátový hemodialyzační koncentrát Bik-G 13

®
 sol., BSS

®
 sol., Calcium 

Chloratum
®
 sol., Dialyhem I – VI

®
 inf., Dialyhem A-1, A-2, A-3

®
 inf., Dialyhem B-I

®
 inf., Dialyhem B-

II
®
 inf., HDK-Bik-F 11

®
 sol., HDK-Bik-G

®
 sol., Infusio Hartmanni Biotika H 1/1

®
 inf., Infusio Hartmanni 

Imuna H 1/1
®
 inf., Infusio Ringeri Biotika R 1/1

®
 inf., Infusio Ringeri Imuna R 1/1

®
 inf. 

Calcium chloratum Spofa
®
 inj. (Biotika), rozt. (Galena) – Calcii chloridum 10 % rozt., prípravok 

→vápnika. Ióny Ca
2+

 stabilizujú bunkové membrány a zniţujú patol. zvýšenú permeabilitu kapilár 

spojenú s alergickými reakciami. Pri podaní p. o. sa C. ch. len mierne vstrebáva z tenkého čreva; na 

jeho resorpciu je dôleţitá prítomnosť vitamínu D. Po i. v. podaní sa Ca ukladá do kostí al. sa 

vylučuje. C. ch. prechádza placentárnou bariérou. 

Indikácie – nedostatok Ca (spazmofília, tetania), ako podporná th. pri rachitíde, osteomalácii, 

osteoporóze, hojení fraktúr; akút. alergické ochorenia (sérová choroba, anafylaktický šok, urtikária, 

angioneurotický edém a i.); chron. zápalové ochorenia; svrbivé dermatózy, mokvajúce a 

generalizované ekzémy; pokles TK pri anestézii následkom i. v. podania barbiturátov. 

Nežiaduce účinky – lokálne dráţdenie ţily, po paravenóznom podaní môţe vzniknúť nekróza 

tkaniva; silne zriedený rozt. po podaní p. o. zniţuje dráţdenie ţalúdka. Riziko tromboflebitídy sa 

zniţuje pomalým i. v. podávaním. Riziko zníţenia aţ zastavenia srdcovej činnosti. Po podávaní 

vyšších dávok sa môţe vyskytnúť zápcha, nechuť do jedenia, nauzea, u detí acidóza. Po i. v. 

podaní vzniká pocit tepla. Nesmie sa podávať i. m.  

Interakcie – C. ch. potencuje účinok kardiotoník. 

Dávkovanie – inj. sa podáva 5 – 10 ml prísne i. v., veľmi pomaly, deťom 8 g/m
2
/d; rozt. sa podáva 

deťom do 1 r. ½ lyţičky, 1 – 6-r. 1 lyţičku, 6 – 15-r, 2 lyţičky; dospelým 1 polievkovú lyţicu 3-krát/d. 

Pri deficite Ca (napr. osteoporóze) 1–2 polievkové lyţice 3 – 5-krát/d. 

Calcium chloricum – chlorečnan vápenatý, CaCl2O6, Mr 206,99; herbicídum, insekticídum. 

Calcium ipodatum – rtg kontrastná látka (Solu-Biloptin
®
, Orografin-Calcium

®
); →ipodát. 

Calcium lacticum →Calcium Spofa effervescens
®
. 

Calcium lactobionicum – vápniková soľ kys. laktobiónovej, C24H42CaO24; →laktobionát vápanetý. 

Calcium lactoglucoheptonicum – zloţka prípravkov Calcium C Slovakofarma Effervescens
®
 tbl., 

Calcium Slovakofarma Effervescens
®
 tbl. 

Calcium lysinatum – lyzinát vápenatý, C12H26CaN4O2, pouţíva sa ako solubilizátor kys. 

acetylsalicylovej. 



Calcium mandelatum – mandelát vápenatý, C16H14CaO6, vápniková soľ kys. mandľovej; pouţíva 

sa ako močové antiseptikum (Camdelate
®
). 

Calcium mesoxalicum – vápniková soľ kys. oxomalónovej, C3CaO5, Mr 156,11, perorálne 

hypoglykemikum (Mesoxan
®
). 

Calcium oxalatum – šťavelan vápenatý (COO)2Ca; vo vode nerozp. zrazenina. Hydrogén-šťavelan 

vápenatý (HOOC–COO)2Ca sa zjavuje v podobe zrazeniny v moči a močových konkrementoch. 

Vylučuje sa vo zvýšenej miere močom pri →oxalúrii. 

Calcium oxydatum – skr. Calc. oxyd., syn. Calcii oxidum, ČSL 4, oxid vápenatý, calcaria usta, 

vyţíhaný biely mramor, CaO, Mr 56,08. Sú to amorfné, biele al. takmer biele kusy, bez zápachu. Na 

vzduchu prijíma vlhkosť a oxid uhličitý. Ak sa navlhčí polovičným mnoţstvom vody, silne sa zahrieva 

a rozpadá sa na práškovitý hydroxid vápenatý (hasené vápno), kt. po pridaní ďalšieho mnoţstva 

vody tvorí bielu, zakalenú tekutinu (vápenné mlieko), silne zásaditej reakcie. Je ťaţko rozp. vo vode 

a prakticky nerozp. v 95 % liehu. Pomocná látka. 

 Dôkaz 

Asi 0,1 g sa rozpustí v 5,0 ml zriedenej kys. octovej, ak treba, sfiltruje sa, a pridá sa rozt. šťavelanu 

amónneho; vylučuje sa biela zrazenina, nerozp. v koncentrovanej kys. octovej a zriedenom rozt. 

amoniaku, avšak ľahko rozp. v zriedenej kys. chlorovodíkovej (Ca
2+

). 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,5000 g vyţíhanej látky sa zmieša s 5,0 ml vody a po chvíli sa pridá 50,00 ml odmerného rozt. 

kys. chlorovodíkovej 0,5 mol/l. Po rozpustení sa pridá 5 kv. rozt. metylovej oranţovej a retitruje sa 

odmerným rozt. hydroxidu sodného 0,5 mol/l. 

1 ml odmerného rozt. kys. chlorovodíkovej 0,5 mol/l zodpovedá 0,01402 g CaO. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách. 

Prípravok – Solutio calcii hydroxydati, ČSL 4. 

Calcium pantothenicum – skr. Calc. pantothen., syn. Calcii pantothenas, D-(+)-3-(2,4-dihyd-roxy-

3,3-dimetylbutyramido)propionan vápenatý,ČsL 4, C18H32CaN2O10, Mr 476,54, 

[HOCH2(CH3)2CHOHCONHCH2CH2COO]2Ca, ČSL 4. Kofaktor vitamínu. Je to biely, kryš-talický 

prášok, bez zápachu, mierne horkej chuti. Je slabo 

hygroskopický, ľahko rozp. vo vode, dobre v glycerole, 

ťaţko rozp. v 95 % liehu, prakticky nerozp. v chloroforme a 

étere.  

Calcium pantothenicum 

 Dôkaz 

a) Asi 0,01 g vzorky sa zahrieva s 1,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného 1 min do varu, pridá 

sa 1,10 ml rozt. kys. chlorovodíkovej (1 mol/l), ochladí sa a pridá 1 kv. rozt. chloridu ţelezitého; 

tekutina sa sfarbí jasno ţlto. 

b) Asi 0,02 g sa rozpustia v 2,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného a pridajú sa 2 kv. rozt. síranu 

meďnatého; vznikne fialovomodré sfarbenie. 

c) Asi 0,05 g sa rozpustí v 2,0 ml vody a pridá sa 5 kv. rozt. šťavelanu vápenatého; vznikne biela 

zrazenina, nerozp. v kys. octovej (Ca
2+

). 

 Stanovenie obsahu 

Dusík. Asi 0,0400 g vysušenej látky sa vpraví do Kjeldahlovej banky a stanoví sa dusík. 



1 ml odmerného rozt. kys. chlorovodíkovej 0,01 mol/l zodpovedá 0,000140 g N. 

Vápnik. Asi 0,2000 g vysušenej látky sa rozpustí v 100 ml vody. Pridá sa 3 – 5 ml zriedeného rozt. 

hydroxidu sodného, asi 0,05 g metyltymolovej modrej s dusičnanom draselným, premieša sa a 

titruje sa odmerným rozt. chelatónu 0,05 mol/l z modrého do slabo sivého sfarbenia. 

 1 ml odmerného rozt. 0,05 mol/l zodpovedá 0,002004 g Ca. 

Pouţíva sa na ošetrovanie odrenín, drobných popálenín, nehojacich sa rán, ulcus cruris, dekubitov, 

herpes simplex labialis, fissura ani, ragád prsníkových dvorčekov, dermatitíd a ulcerácií po oţiarení 

rtg. a rádiom ap. Na postihnuté miesto sa 1 – 2-krát/d nanáša tenká vrstva masti. Uschováva sa v 

dobre uzavretých nádobách. 

Prípravky – Additiva Multivitamin + Mineral Mango
®
 tbl. eff., Additiva Multivitamin + Mineral Orange

®
 

tbl. eff., Additiva Multivitamin Orange
®
 tbl. eff., Additiva Multivitamin Tropic

®
 tbl. eff., Berocca

®
 tbl. 

obd., Berocca Calcium
®
 tbl. eff., Berocca Calcium + Magnesium

®
 tbl. eff., Beviplex

®
 drg., Biosorbin 

MCT
®
 plv., B-komplex Léčiva

®
 drg., B-komplex Léčiva

®
 inj., Calcium Pantothenicum Slovakofarma

®
 

ung., Calpanate
®
, Dermabion

®
 drg., Duovit

®
 drg., Elevit Pronatal

®
 tbl. obd., Enfalac Pronatal

®
 plv., 

Presubin Nussgeschmack
®
 sol., Fresubin Schokoladengeschmack

®
 sol., Fresubin 

Vanillengeschmack
®
 sol., Galamila

®
, Geriavit Pharmaton

®
 cps., Gravinova

®
 grn., Hemoxier

®
 drg., 

Isocal
®
 plv., Isomil

®
 plv., Ketovite

®
 tbl. Lofenalac

®
 plv., Maxamaid XP

®
 plv., Meritene Chocolat

®
 sol., 

Meritene Erdbeere
®
 sol., Meritine Kaffee

®
 sol., Meritene Vanilla

®
 sol., Multibionta Plus Mineral

®
 drg., 

Multi-Tabs 1-4 Years
®
 tbl., Multi-Tabs (Multivitamin + Minerals)

 ®
 tbl., Multivitamins

®
 drg., Nofelan

®
 

plv., Nofemix
®
 plv., Nutramigen

®
 plv., Nutrilon Low-Lactose

®
 plv., Nutrilon Soya

®
 plv., Nutrison 

Paediactric
®
 sol., Nutrison Standard

®
 sol., Nutrodrip Standard Kaffe

®
 sol., Nutrodrip Standard 

Neutral
®
 sol., Nutrodrip Standard Schoko

®
 sol., Nutrodrip Standard Spargel

®
 sol., Nutrodrip 

Standard Vanille
®
 sol., Pantholin

®
, Pepti 2000 Variant

®
 plv., Pepti Junior

®
 plv., Peptisorb

®
 plv., 

Pikovit
®
 loz., Plenyl

®
 ctb., Plenyl

®
 tbl. eff., Pregestimil

®
 plv., Pregnavit

® 
cps., Prosobee

®
 plv., 

Revalid
®
 cps., Salvipeptid

®
 plv., Simepar

®
 cps., Supradyn N

®
 tbl. eff., Supradyn N

®
 tbl. obd., 

Survimed Bananengetränk
®
 plv., Sustacal Chocolate

®
 plv., Sustacal Strawberry

®
 sol., Sustacal 

Vanilla
®
 plv., Sustagen Chocolate

®
 plv., Sustangen Vanilla

®
 plv., Terapin

®
 plv., Traumacal Vanilla

®
 

plv.,  Unicap M
®
 tbl., Unicap T

®
  tbl., Vita-Buerlecithin

®
 ctb., Vitamin for Hair

®
 tbl., Vitanova

®
 grn., 

Vitanova D
®
 grn., Vitrion

®
 cps., Vivasorb

®
 plv. 

Calcium penicillinum G →penicilín G. 

Calcium permanganicum – Ca(MnO4)2, Mr 277,94; antiseptikum, dezinficiens s dezodoračným 

účinkom. 

Calcium peroxid – peroxid vápnika, CaO2, Mr 72,08; antiseptikum. 

Calcium phenolsulphonicum – sulfofenolát vápenatý, C12H10CaO8S2, Mr 386,40; črevné antiseptikum: 

pouţíva sa ako antiulcerózum a v oftalmológii na prípravu rozt. 

Calcium phosphoricum dibasicum – sek. fosforečnan vápenatý, CaHPO4, Mr 136,06; nachádza 

sa v mineráli monetit: suplement vápnika a antacidum. Dihydrát – brushit. 

Calcium phosporicum monobasicum – kyslý fosforečnan vápenatý, ,,kalcium superfosfát``, 

Ca(H2PO4)2, Mr 234,06; pouţíva sa ako prášok do pečiva a suplement fosfátu a ako agrochemikália. 

Calcium phosphoricum tribasicum – terc. fosforečnan vápenatý, Ca3(PO4)2, Mr 310,20, na-

chádza sa v mineráloch oxyadapit, voelicherite a whitlockite; suplement vápnika (Calcigenol 

Simple
®
). 



Calcium polycarbophilum – vápniková soľ syntetickej riedko zosieťovanej hydrofilnej ţivice poly-

karboxylového typu: laxans, katartikum (Carbofil
®
, Mitrolan

®
, 

Quival
®
, Sorboquel

®
). 

Calcium polycarbophilum 

 

 

 

 

Calcium propionicum – propionát vápenatý; →vápnik. 

Calcium pyrophosphoricum – pyrofosfát vápenatý; →vápnik. 

Calcium resonium plv.
®
 (Sterling-Winthrop) – Calcium polystyrensulfonas 300 g; ionex. Vápnik 

nadviazaný na ionex na báze polystyrolu so sulfónovými skupinami a chuťové korigenciá. Ionex, 

vymieňa ióny Ca
2+

 za ióny K
+
. Koncentrácia Ca je asi 8 % (1,6 – 2,4 mmol/g). Kaţdý g prípravku 

viaţe 1,3 – 2 mmol K (in vivo menej). Prípravok sa nevstrebáva z GIT, trvanie účinku závisí od 

molitity GIT (účinok trvá asi 6 h). 

Indikácie – profylaxia a th. hyperkaliémie pri nedostatočnosti al. zlyhaní obličiek. U dialyzovaných 

pacientov ho moţno pouţiť medzi dialýzami pri sklone k hyperkaliémii al. preventívne pred 

situáciami vyvolávajúcimi hyperkaliémiu. 

Kontraindikácie – hypokaliémia, hyperkalciémia, poruchy črevnej pasáţe. Vápnik je kontrain-

dikovaný pri stavoch, kt. sa prejavia hyperkalciémiou a zlyhaním obličiek (hyperparatyreóza, 

myelóm, sarkoidóza, metastáza karcinómu ap.). 

Nežiaduce účinky – nauzea a zápcha. Zhoršenie črevnej motility pri preexistujúcom ochorení čriev. 

Dávkovanie – 15 g (1 odmerka) rozpusteného C. v malom objeme tekutiny 3 – 4-krát/d, pri 

rektálnom podaní 30 g v malej klyzme. Deťom sa podáva 0,5 g/kg/d, pri akút. hyperkaliémii aţ 1 

g/kg/d. Novorodencom sa perorálne nepodáva. 

Calcium-Sandoz Slovakofarma forte
®
 tbl. eff. (Slovakofarma v spolupráci s firmou Sandoz) – 

Calcium lactobionicum 2,94 g + Calcium carbonicum 0,3 g + Expiciens ad 7 g (1 tbl. obsahuje 500 

mg ionizovaného vápnika).  

Indikácie – perorálna th. vápnikom. 

Kontraindikácie – nefrolitiáza, nefrokalcinóza, ťaţká insuficiencia obličiek. 

Dávkovanie – osteoporóza: spočiatku 3-krát/d 2 tbl počas 8 týţd., udrţovacia dávka raz/d 2 tbl. 

počas 8 mes. Pri dlhotrvajúcej th. treba kontrolovať kalciúriu, pri insuficiencii obličiek hodnoty 

vápnika v plazme a moči. Obsah cukru v tbl. po 500 mg je 969 mg v 1 tbl, obsah sodíka 276 mg. 

Calcium Slovakofarma
®
 (Slovakofarma) – Calcii gluconas (calcium gluconicum) 1 g v 10 ml inj. 

rozt., 500 mg v 1 tbl. Vápnikový prípravok; →vápnik. 

Indikácie – nedostatok Ca (spazmofília, tetania, rachitída, osteomalácia, osteoporóza, hojenie 

fraktúr); akút. alergické ochorenia (sérová choroba, anafylaktický šok, urtikária, angioneurotický 

edém a i.); chron. zápalové ochorenia; zápalové a postradiačné edémy hltana a hrtana, svrbivé 

dermatózy, mokvajúce a generalizované ekzémy. 

Nežiaduce účinky – zápcha, vyššie dávky vyvolávajú hyperkalciémiu s prejavmi anorexie, únavnosti, 

svalových bolestí, nauzey, potenia, smädu, dysrytmie, polyúrie; ukladanie vápnika v obličkách so 

zníţením koncentračnej schopnosti obličiek; pocit tepla pri i. v. aplikácii. 



Interakcie – vstrebávania vápnika v čreve zniţuje kys. fytová, šťavelová, soli horčíka, draslíka a 

sodíka; proteíny a citráty v potrave resorpciu vápnika zniţujú. C. potencuje účinok kardiotoník. 

Prípravok podaný p. o. zniţuje účinnosť tetracyklínov a kanamycínov. 

Dávkovanie – individuálne; dospelým 10 – 20 ml/d al. kaţdý 2. a 3. d i. v. al. i. m. do glu-teálnej 

oblasti; deťom len i. v. 12 mg/m
2
/d, príp. 500 mg/kg/d, t. j. do 1. r. 1 – 2 ml, 1 – 6-r. 2 – 5 ml, 6 – 15-r. 

5 – 10 ml, príp. 20 ml. Inj. treba podávať zahriate na tel. teplotu, i. v. veľmi pomaly. P. o. sa 

dospelým podávajú 3 – 4 tbl. 3-krát/d. Pri deficite vápnika (napr. osteoporóze) aj 20 tbl/d v 

niekoľkých čiastkových dávkach. Deťom sa podáva do 1. r. 1/2 tbl., od 1. do 6. r. 1 ½ – 2 tbl. 3-

krát/d. 

Calcium Slovakofarma effervescens
®
 tbl. (Slokavofarma) – Calcii lactoglucoheptonas 2,98 g, 

calcii carbonas (calcium carbonicum) 300 mg (t. j. 500 mg ionizovateľného vápnika v 1 šumivej tbl.; 

1 tbl. obsahuje 833 mg cukru a 276 mg sodíka; →vápnik. 

Indikácie – zvýšená potreba vápnika (gravidita, dojčenie, rekonvalescencia, obdobie rastu); 

osteoporóza (v klimaktériu, séniu, steroidnej th., po gastrektómii, pri imobilizácii, po úrazoch); 

osteopatie (akút. a chron. stavy dekalcifikácie kostry, Scheuermannova choroba); poruchy 

hospodárenia organizmu s vápnikom (tetania, rachitída, spazmofília), adjuvantná th. pri 

exsudatívnych zápaloch. 

Kontraindikácie – nefrolitiáza, nefrokalcinóza, ťaţká renálna insuficiencia. Nemá sa podávať 

diabetikom. 

Nežiaduce účinky – zápcha, hyperkalciémia, najmä plodu pri podávaní veľkých dávok počas 

gravidity; hyperkalciémia môţe vyvolať bradykardiu a dysrytmie; dlhodobé podávanie veľkých dávok 

ukladanie vápnika v obličkách a ich poškodenie. Anorexia, malátnosť, bolesti svalov a kĺbov, 

nauzea, vracanie, smäd, polyúria. Pri dlhodobej th. treba pravidelne kontrolovať hodnoty vápnika v 

moči a pri nedostatočnej funkcii obličiek aj v sére. 

Interakcie – vápnik potencuje účinok kardiotoník, spomaľuje resorpciu tetracyklínov, tukov 

a liposolubilných vitamínov z GIT; jeho resorpciu zniţuje kys. fytová a šťavelová, soli Mg, K a Na. 

Dávkovanie – 2 – 3-krát/d 1 šumivá tbl., deťom sa podáva ½ – 1 tbl./d. Pri osteoporóze prvých 8 

týţd. 2 tbl./d, ďalších 6 mes. 2 tbl./d. Tbl. sa pouţívajú rozpustené v pohári vody. 

Calcium stearyl-2-lactylatum – vápniková soľ stearylesteru s laktátom, syn. kalciumstelát, 

C48H86CaO12, Mr 895,30; prášok do nekvaseného bezdroţďového pečiva, emulzifikátor pouţívaný 

v kozmetike a parfumérii (Ver-Va
®
). 

 
                     CH3        CH3   
                      |         | 
 (C17H35COOCHCOOCHCOO)2 Ca      Calcium stearyl-2-lactylatum 

Calcium sulfuricum ustum – skr. Calc. sulfuric. ust., pálený síran vápenatý, syn. pálená sadra, 

Calcii sulfas, ČSL 4, CaSO4, Mr bezvodého – 136,14.  

Je to jemný, biely aţ sivastý prášok, bez zápachu a chuti. Je ťaţko rozp. vo vode a prakticky nerozp. 

v 95 % liehu a chloroforme. Pomocná látka. 

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g vzorky sa pretrepe s 20,0 ml vody a sfiltruje sa. Filtrát sa pouţije aj na skúšku b). K 

jednej polovici filtrátu sa pridá rozt. šťavelanu amónneho; vylučuje sa biela zrazenina, ľahko rozp. v 

zriedenej kys. chlorovodíkovej (Ca
2+

).  

b) K druhej polovici filtrátu zo skúšky a) sa pridá rozt. chloridu bárnatého; vylučuje sa biela 

zrazenina, nerozp. v zriedenej kys. chlorovodíkovej (SO4
2–

). 



 Stanovenie obsahu 

Síran vápenatý. K asi 0,1300 vysušenej látky sa pridá 5,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej, 50 ml 

vody a zmes sa povarí do rozpustenia. Rozt. sa ochladí, zriedi vodou asi na 150 ml, zneutralizuje sa 

rozt. hydroxidu sodného na lakmusový papier a pridajú sa ešte asi 3 – 5 ml tohto rozt. navyše. Po 

pridaní asi 0,05 g fluorexónu s dusičnanom draselným sa tekutina titruje odmerným rozt. chelatónu 

0,05 mol/l zo ţltého sfarbenia s intenzívnou zelenou fluorescenciou do slabo červeného sfarbenia so 

slabou zvyškovou fluorescenciou. 

1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,006807 g CaSO4. 

Kryštálová voda. Asi 2,000 g vysušenej látky sa vo vopred vyţíhanom a zváţenom tégliku 

zahrievajú 2 h v elektrickej peci pri 340 – 360 °C. Potom sa téglik nechá vychladnúť v exsikátore a 

zváţi sa. Strata hmotnosti smie byť najviac 6,9 %. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách. 

Calcium sulfurosum – síričitan vápenatý, kalciumsulfit, CaSO3, Mr 120,14, pouţíva sa ako konzer-

vans ovocných štiav, dezinficiens, v cukrovarníctve, papiernictve ap. 

Calcium tartaricum – vínan vápenatý, C4H4CaO6, Mr 188,15; vedľajší produkt pri výrobe vína, 

pouţíva sa ako antacidum, konzervans ovocia, zeleniny, dezodorans, ako aj pri spracovaní rýb. 

Calcium thiocyanatum – tiokyanatan vápenatý, kalciumrodanid, sulfokyanát vápenatý, C2CaN2S2, 

Mr 156,24; pouţíva sa v textilnom priemysle. 

Calcium thioglycollatum – tioglykolát vápenatý, C2H2CaO2S, Mr 130,19, depilačný prostriedok, 

pouţíva sa v kaderníctve (Depil
®
). 

Calcium thiosulfuricum – tiosíran vápenatý, calcium hyposulfit, CaS2O3, Mr 152,20; pouţíva sa v 

th. dermatitíd a toxického ikteru po arsfenamíne (Tecesal
®
). 

Calcium valproicum – Calcii valproas (Convulsofin
®
 tbl.). 

Calcium wolframicum (VI) – WCaO4, Mr 288,00, nachádza sa v mineráli scheelite. Pouţíva sa v 

dg. (scintigrafii) a th. malígnych nádorov (Boericke
®
). 

calci|uria, ae, f. – [calcium + g. úron moč] kalciúria, vylučovanie vápnika močom. 

calco|globulinum – [calcium + globulinum] kalkoglobulín, globulín vyskythúci sa v kalcifikovaných 

tkanivách.  

calcospherit – [calcium + g. sfaira guľa] malé guľaté častice, kt. sa tvoria v priebehu kalcifikácie 

chem. zlučovaním častíc vápnika s albuminóznou org. hmotou intersticiálnej substancie. 

Zhlukovaním častíc vzniká kalkogobulín.  

Calcort
®
 (Lepetit) – antiflogistikum, glukokortikoid; →deflazakort. 

Calcotheobromine
®
 – diuretikum, bronchodilatans, kardiotonikum; →teobromín. 

Calcreose
®
 (Pennwalt) – antiseptikum, expektorans; →kreozotát vápenatý. 

calculo|genesis, is, f. – [l. calculus kamienok + g. genesis vznik] tvorba konkrementu; 

→kalkulogenéza. 

calcul|osis, is, f. – [l. calculus kamienok + -osis stav] kalkulóza, tvorba konkrementov v tele; litiáza. 

Calculosis alvina  →koprolit. 

Calculosis articularis – kĺbová kalkulóza, uloţeniny konkrementov v kĺbe; väčšinou ide o močan 

sodný, príp. vápenatý. 



Calculosis biliaris  →cholelitiáza. 

Calculosis bovis – dobytčia kalkulkóza, dobytčí kamienok, zhluky minerálnych solí v GIT a ţlčníku 

rôznych zvierat (→bezoár). Pouţívali sa v ľudovej med. ako antikonvulzívum, antipyretikum a 

diuretikum a i. 

Calculosis dentalis – zubný kameň. Vzniká mineralizáciou zubného povlaku. Usadzuje sa 

predilekčne na miestach s vyššou koncentráciou Ca a P, najmä v oblasti vyústenia veľkých slinných 

ţliaz. Najčastejšie sa zisťuje na jazykových plochách dolných frontálnych zubov a lícových plochách 

horných stoličiek. Usadzuje sa však aj na plochách protetických náhrad a čeľustno-ortop. aparátov, 

kt. nie sú pravidelne udrţiavané v dobrom hyg. stave. Mladší zubný kameň nie je úplne 

mineralizovaný, preto je mäkší, kým starý je z 80 % mineralizovaný a podstatne tvrdší. Mnoţstvo 

zubného kameňa sa obvykle zvyšuje s vekom. Jeho org. zloţkou sú odumreté mikroorganizmy, 

epitelové bunky, leukocyty. Zastúpenie anorg. a org. zloţky je podobné kosti. Podľa lokalizácie sa 

rozoznáva zubný kameň: 1. supragingiválny (nachádza sa najmä na krčkoch zubov, má ţltú a 

ţltohnedú farbu a je mäkší); 2. subgingiválny (je tmavší a tvrdší, dg. sa pomocou rtg. ako 

nepravidelný útvar neostrých kontúr). C. d. sám nepôsobí patogénne, svojou poróznosťou však 

umoţňuje retenciu mikróbového povlaku a môţe prispievať k vzniku gingivitídy a marginálnej 

parodontitídy. Pre plochu zuba prekrytú zubným kameňom je riziko vzniku zubného kazu minimálne. 

Th. – zubný kameň sa má mechanicky odstrániť pomocou rôzne tvarovaných nástrojov al. 

ultrazvuku. Prevencia spočíva v dôslednej hygiene ústnej dutiny, kt. je aj prevenciou ochorení 

marginálneho parodontu. 

Calculosis prostatae – konkrementy v prostate; →prostatolitiáza. 

Calculosis renalis – obličkový kameň; →nefrolitiáza. 

Calculosis vesicae felleae – konkrement v ţlčníku; →cholelitiáza. 

Calculosis vesicae urinariae – konkrement v močovom mechúri. 

calculosus, a, um – [l. calculus kamienok] kalkulózny, kamienkový, bohatý na konkrementy. 

calculus, i, m. – [l.] kamienok. 

Calculus bronchialis – prieduškový konkrement. 

Calculus cholesterinicus, cholesterolosus – cholesterolový kameň; →cholelitiáza.  

Calculus felleus – ţlčový kamienok; →cholelitiáza. 

Calculus gastricus – konkrement v ţalúdku, gastrolit.  

Calculus gonecysticus – konkrement vo vesiculae seminales.  

Calculus hepatis – cholelit utvorený v intrahepatálnych ţlčovodoch.  

Calculus intestinai – enterolit.  

Calculus lacrimalis – konkrement v slzníku al. slzovode; dakryolit.  

Calculus lactealis – c. mammaris. 

Calculus mammaris – c. lactealis, konkrement v mliekovode. 

Calculus nasalis – nosový konkrement, rinolit. 

Calculus praeputii – postolit. 



Calculus pulmonum – pľúcny konkrement, konkrement utvorený v bronchoch inkrustáciou vápnika 

okolo org. jadra (broncholit), kalcifikovaných častí pľúcneho tkaniva al. priľahlých lymfatických uzlín; 

pľúcny konkrementy.  

Calculus renis – obličkový konkrement. Môţe byť prim. (utvorený v zdanlivo zdravoých močových 

cestách, zloţený obyčajne z opxalátov al. urátov) al. sek. (utvorený pri infekcii al. obštrukcii, skladá 

sa obyčajne z fosforečnanu horečnatoamónneho); →nefrolitiáza. 

Calculus salivarius – 1. sialolit; 2. c. supragingivalis (→calculosis dentalis). 

Calculus spermaticus – konkrement vo vesiculae seminales. 

Calculus stomachicus – bezoár al. iný konkrement v ţalúdku; gastrolit. 

Calculus sublingualis →calculosis dentalis. 

Calculus supragingivalis →calculosis dentalis. 

Calculus uretheri – konkrement v močovode; →urolitiáza. 

Calculus salivalis – [caliculus + l. saliva slina] →sialolit. 

Calculus tonsillaris – konkrement v mandliach. 

Calculus uraticus – konkrement z kryštálikov kys. močovej. 

Calculus urethralis – konkrement v močovej rúre s príznakmi závislými od phlavia a miesta 

zaklínenia. 

Calculus urinarius – močový konkrement; →urolitiáza. 

Calculus vaginalis –cudzie teleso v pošve. 

Calculus vesico|prostaticus – prostatický konkrement čnejúci do močového mechúra. 

Calculus xanthinicus – xantínový konkrement. 

Cal-C-Vita tbl. eff.
 ®

 (Hoffmann La-Roche) – multivitamín, kombinácia solí vápnika s vitamínmi. 

Zloţenie: Acidum ascorbicum 1 g + Calcii carbonas praecipitatus 625 mg (= 250 mg vápnika) + 

Pyridoxini hydrochloridum 15 mg + Cholecalciferolum 3,6 mg + Acidum citricum anhydricum 1,5 g. 

Saccharosum 439 mg + Natrii hydrogencarbonas 800 mg + Natrium chloridum 2% mg + Aroma 

aurantii 70 mg + Aroma mandarini 30 mg + Aspartamus 40 mg + Betaapocarotenolum 50 mg + 

Polyvidonum 40 5 mg + Saccharosi et lipidoacidisi ester 0,2 mg v 1 efervescentnej tbl. Pouţíva sa v 

th. stavov so zvýšenou potrebou na látky podporujúce rast a vývoj organizmu, v prevencii a 

podpornej th. pri chrípkach a ochoreniach horných dýchacích ciest, rekonvalescencii, v čase 

zvýšeného telesného a duševného vypätia, v staršom veku. Urýchľuje hojenie poranení a zlomenín. 

Osvedčuje sa aj v prevencii deficitu vápnika a vitamínov, osteomalácie, v gravidite, laktácii. 

Kontraindikáciou sú alergické reakcie na zloţky prípravku, hypervitaminóza D, hyperkalciémia, 

nefrolitiáza, insuficiencia obličiek. Podáva sa denne 1 tbl., deťom ½ tbl. 

Caldaniho väz – [Caldani, Leopoldo Marcantonio, 1725 – 1813, tal. anatóm] väz prebiehajúci medzi 

vnútorným okrajom processus coracoides a dolným okrajom kľúčnice, prvým rebrom a šľachou 

podkľúčnice. 

caldariomycinum – produkt plesne Caldariomyces fumago Woronichin; →kaldariomycín. 

caldarium, i, n. – [l. cella caldaria] kabína na horúci kúpeľ. 

Calderini, Giovanni – [*1841] tal. lekár pôsobiaci v Bologni. Spočiatku sa zaoberal oftalmológiou, 

neskôr pôrodníctvom a gynekológiou. Z početných prác sú pozoruhodné najmä Enucleazione del 

bulbo dell, occhio in rapporte alla estirpaxione all
,
influenza sull, occhio che rimane alla anatomia 



patologica ed alla protesi oculare (Parma 1868 – 1873, Parma 1874 aţ 1881), Cellule simili a quelle 

della decidua ottenute sperimentalmentte mediante semplice stimolo meccanico (Torino 1865 – 

1888), Sulla questione dell, insegnamento pratico della ginecologia e della pediatria (Milano 1881), 

Laparotomie (1895, 1899), Studi di Ost. e Gin. (Milano 1890), Manulae Clinico di Terapia e 

operazione Ostetriche (Torino 1897) a i. 

Calderol
®
 (Upjohn) – syntetický vitamín D3; →kalcifediol. 

Caldon
®
 (Hoechst) – insekticídum, herbicídum; →dinoseb. 

Caldwellova poloha – [Caldwell, Eugene Wilson, 1870 – 1918, amer. rádiológ] poloha hlavy pri rtg. 

vyšetrovaní v →Caldwellovej projekcii: čelo a nos sa opiera o rtg. platňu. 

Caldwellova projekcia – [Caldwell, Eugene Wilson, 1870 – 1918, amer. rádiológ] posteroanteriórna 

projekcia hlavy, kt. sa pouţíva na znázornenie frontálnych a predných etmoidálnych sínusov; 

centrálny lúč smeruje do záhlavia mierne zhora.  

Caldwellova-Lucova operácia – [Caldwell, George W., 1855 – 1925, amer. lekár; Luc, Henry, 1903 

aţ 1953, franc. laryngológ] →operácia. 

Caldwellova-Moloyova klasifikácia – [Caldwell, William Edgar, 1880 – 1943; Moloy, Howard 

Carman, 1903 – 1953. kanad. pôrodník] klasifikácia ţenských paniev na gynekoidné, androidné, 

antropoidné a platypeloidné typy; →pelvis. 

C-calebassinum
®
 – myorelaxans; →C-kalebasín. 

cale|faciens, entis – [l. califacere zahrievať] zahrievajúci, otepľujúci. 

cal(e)|factus, a, um – [l. califacere zahrievať] zahriaty, teplý. 

Calendula officinalis L. (Asteraceae) – nechtík lekársky (čes. měsíček lékařský). Droga: Flos 

calendulae (syn. Flos calendulae officinalis, Flos calendulae cum callyce, Flos 

calendulae sine calyce). Obsahuje horčinu kalendén, seskviterpén kalendín, 

kalendulín, flavónové glykozidy (aglykón izoramnetín), kys. salicylovú, kys. 

askorbovú, asi 3,4 % ţivice, do 4 % slizu, karotenoidové pigmenty, polyacetylény, 

polyíny a triterpénové saponíny, z kt. pri hydrolýze vzniká kys. oleanolová (horký 

princíp →kaledín). Pouţíva sa v ľudovom liečiteľstve ako antiflogistikum, 

dermatikum, advulnans, spazmolytikum, stimulans, kozmetikum; farbivové 

korigens. Pri vnútornom uţívaní v podobe závaru (1 g al. 1 kávová lyţička drogy na 

šálku vody) zvyšuje činnosť potných ţliaz a tvorbu ţlče. 

  Calendula officinalis 

Zmierňuje zápaly slizníc tráviacej rúry. Zniţuje TK a spomaľuje činnosť srdca. Infusum Floris 

calendulae (½ lyţice na pohár vody) sa uţíva obvykle ¼  pohára 3-krát/d. 

Pri vonkajšom pouţití (2 polievkové lyţice drogy na 1 l záparu) pôsobí protizápalovo, antibaktériovo, 

a to najmä pri nehojacich sa hnisavých koţných afekciách (napr. vredoch predkolenia a dekubitoch), 

kde po vyčistení rany urýchľuje tvorbu granulácie a epitelizáciu. Pouţíva sa aj pri panaríciách. 

Protizápalový účinok sa vyuţíva aj pri vyplachovaní ústnej dutiny a hrdla pri stomatitídach a 

faryngitídach, vodné výťaţky pri vyplachovaní vagíny pri výtokoch z rodidiel zápalového pôvodu. 

Tinktúra sa pripravuje z 1 dielu drogy maceráciou v 10 dieloch zriedeného liehu; uţíva sa 1 kávová 

lyţička na ¼ l vody. V kozmetike sa aplikuje 5 – 10 % odvar, kt. zjemňuje a zvláčňuje pleť. Pri 

zápaloch GIT sa kombinuje s Flos chamomillae, Flos arnicae, Herba millefolii a i., pri výrobe náplasti 

s Radix symphyti, Herba mileloti; do masťového vehikula sa pridáva Oleum hyperici. Masť z čerstvej 

rastliny sa pripravuje zo 4 – 6 g šťavy na 30 g masla. 



Odvodený prípravok – Indulona Herbasept
®
; Calendula balsam crm.

 ®
 (Naturalnd) – Calendulae et 

Chamomillae extractum oleosum 6 g + Citri etheroleum 20 mg + Beta-karotenum + Alfa-tocoferolum 

+ Ung. anionicum emulsificans v 100 g krému. Pouţíva sa v th. varixov predkolenia, akne, ľahších 

popálenín, dermatitíd. Calendulae extractum fluidum Dr.Theiss Ringelblumen Salbe
®
 

ung.;Calendulae flos – zloţka prípravkov: Abfuhrtee ES
®
 spec., Blähungstee

®
 spec., Blase- und 

Nierentee
®
 spec., Brusttee

®
 spec., Gallentee

®
 spec., Harntreibender Tee N

®
 spec., Herz- und 

Kreislauftee
®
 spec., Stoffwechseltee N

®
 spec.; Calendula officinalis

®
 grn., glob., ung. (Laboratories 

Boiron) – zmes Calendula, Arnica a Bellis; pouţíva sa ako antiseptikum a liek podporujúci jazvenie. 

Calepsin
®
 (Orein) – analgetikum, antikonvulzívum; →karbamazepín. 

Calfoset inj. ad us. vet.
®
 (Krka) – Calcii gluconas monohydricus 32,82 g + Calcii glycerophosphas 

8,13 g + Magnesii chloridum hexahydricum 4,18 g + Acidum boricum 6,56 g + Natrii citras dihydricus 

q. s. v 100 ml. Inj. vápnikovo-horčíkový prípravok pouţívaný vo veter. med. 

Calglucon
®
 – glukonát vápenatý; →calcium gluconicum. 

Calheptose
®
 – vápniková soľ glukoheptónovej, →glukoheptonát vápenatý. 

Calibene
®
 (Carrion) – antiflogistikum; →suxibuzón. 

calic|ectasis, is, f. – [g. kalyx pohár + g. ektasis rozšírenie] kaliektázia, rozšírenie obličkových 

kalíškov. 

calic|ectomia, ae, f. – [l. calix pohár + g. ektomé vyňatie] kalikektómia, operačné odstránenie 

chorobne zmenených obličkových kalíškov. 

Caliciviridae – kalicivírusy, čeľaď RNA-vírusov, kt. majú virióny, Ø 35 – 45 nm, bez obalu s 32 

čiapočkovitými vpáčeninami usporiadané (t = 3). Genóm pozostáva z jednej molekuly 

polyadenylovanej RNA (Mr 2,5 – 2,8 . 10
6
, 8 kb). Vírusy obsahujú jeden veľký a dva malé 

polypeptidy a sú rezistentné voči chloroformu, éteru a detergenciám, ako aj tukovým rozpúšťadlám; 

niekt. sa inaktivujú trypsínom. Replikácia prebieha v cytoplazme; virióny sa uvoľňujú po deštrukcii 

bunky. Prenášajú sa poţitím kontaminovanej potravy, kontaktom a vdýchnutím. Patrí sem jeden rod, 

Calcivirus. 

Calcivirus – [g. kalyx pohár + virus] kalicivírus, rod čeľade →Caliciviridae, kt. zahrňuje vírus 

vezikulárneho exantému ošípaných, kalicivírusy respiračného ochorenia mačiek, pp. vírus Norwalk a 

i.  

calico|papill|itis, itidis, f. – [g. kalyx pohár + l. papilla výrastok + -itis zápal] kalikopapilitída, zápal 

obličkových kalíškov a papíl. 

calicylinum – syn. calicinum; →kalicín. 

calices – [g. kalyx pohár] pl. od g. →calix.  

caliculus, i, m. – [l.] kalíšok.  

Caliculuis gustatorius – syn. calix gustatorius, gemma gustatoria, chuťový pohárik. Prestupuje 

celú výšku epitelu, skladá sa z podporných a zmyslových chuťových 

buniek; ich štíhly koniec je opatrený chuťovou štetičkou s funkciou 

chemoreceptoru. Chuťové poháriky sú rozloţené ako zhluky v epiteli 

papillae vallatae a papillae foliatae, ojedinele aj mimo jazyk. 

 

Caliculus gustatorius s nervovými vláknami  

 



 

Caliculus ophthalmicus – očný pohárikového ústroja, vychlípenina medzimozgu. Ide o druhé 

vývojové obdobie očnej gule. Jednoduchá stena prvotného zrakového vačku (vesicula opthalmica) 

sa na svojom prednom póle vchlípi do vnútra, aţ vznikne dvojstenný pohárik (druhotný zrakový 

vačok, zrakový pohárik). 

cal(i)dus, a, um – [l.] teplý, ohriaty, horúcokrvný. 

Califig sir.
®
 (Sterling Health) – Sennae folium 11,7 % v 55 ml al. 110 ml sirupu. Antrachinónové 

laxatívum. Účinnou zloţkou sú redukované (antrón) al. oxidované antracénové deriváty 

(antrachinóny), voľné al. glykozidicky viazané (sennosoidy a i.). Glykozidy (sennosid A a B) 

hydrolyzujú baktérie hrubého čreva, pričom sa uvoľňujú aktívne antrachinóny, kt. sa môţu 

resorbovať. Vylučujú sa močom, stolicou a i. exkrétmi, napr. mliekom. Zásaditý moč a stolicu môţu 

sfarbovať do červena. Podáva sa pri akút. funkčnej zápche, krátkodobo pri bolestivých afekciách 

análneho otvoru, príprave na operáciu, rtg. a i. vyšetrenia; nie je vhodný na dlhodobú th. obstipácie. 

Kontraindikáciou jelaktácia, diabetes mellitus, náhla brušná príhoda. Po dlhodobom pouţívaní hrozí 

riziko poškodenia hrubého čreva, bolestivé spazmy, hnačka, v ťaţších prípadoch dehydratácia a 

deplécia draslíka; môţe vyvolať melanózu hrubého čreva. Podávajú sa 1 – 2 lyţice (15 – 30 ml), 

malým deťom sa podáva ½ – 1 lyţička (2,5 – 5 ml), väčším deťom 1 – 3 lyţičky (7,5 – 15 ml). 

Californit
®
 (Merckle) – antiflogistikum; →oxyfénbutazón. 

californium, i, n. →kalifornium. 

caliginosus, a, um – [l. caligo hmla] kaliginózny, hmlovitý, zahmlený, zahalený, mrákotný. 

caligo, inis, f. – [l.] hmla. 

Caliment
®
 (Apotex) – antiflogistikum; →piroxikam. 

caliperum – [franc.] →kaliper. 

calisthenica, ae, f. – [g. kalos pekný + g. sthenos sila] kalistenika, systém ľahkých gymnastických 

cvičení podporujúci silu a pôvab drţania tela. 

calix, icis, f. – [l.] anat. pohárikovitý orgán al. dutina. 

Calix gustatorii – [l. calix pohárik + l. gustus chuť] chuťové poháriky. 

Calices renales majores (minores) – [g. kalyx pohár, g. ren oblička] veľké (malé) obličkové kalíšky. 

Úsek extrarenálneho odvodného systému. C. r. tvorí 8 – 10 rúrok, asi 1 cm dlhých, kt. obopínajú 

obličkové papily. Majú komínovitý vzhľad, rozšíreným horným koncom sa upínajú na bázu papily, 

kaudálnym koncom ústia priamo al. spojené do väčších kalichov do obličkovej panvičky. Pri úpone 

na papily prechádza väzivový obal kalichov do väziva 

vystielajúceho sinus renalis, epitel kalichov prechádza do epitelu 

papíl. Jeden kalich obopína obyčajne jednu, príp. viac papíl. Pri 

úpone kalichov je ich cirkulárna svalovina zhustená do akéhosi 

zvierača; Ich stena sa kontrahuje vo vlnách, čím posúva moč z 

medulárnych pyramíd do obličkovej panvičk, kt. pomáha pri 

vyprázdňovaní moču z ductus papillares; →obličky.  

Obr. Obličkové panvičky a kalichy. Vľavo rozvetvený, vpravo 

ampulárny typ (podľa Borovanského, 1962) 

Calixin
®
 (BASF) – poľnohospodárske fungicídum; obsahuje zmes C11–C14 4-alkyl-2,6-

dimetylmorfolínový homológ a 60 – 70 % →tridemorfu. 

CALLA – skr. common acute lymphoblastic leucaemia antigen; →leukémia. 



Callanderova amputácia – [Callander, Latimer, 1892 – 1947, amer. chirurg] tendoplastická 

amputácia kolenového kĺbu s dlhým predným a zadným lalokom; patela sa odstraňuje, aby sa 

uvoľnila kĺbová jamka pre koniec rozdeleného femuru. 

Callejove ostrovčeky – [Calleja, Julián, y Sanchez, 1836 – 1913, špan. anatóm] diskrétne zhluky 

pyramídových a polymorfných buniek v kaudálnej časti tuberculum olfactorium (substantia perforata 

ant.). 

callicreinum →kalikreín. 

callidinum I →kalidín I. 

Calliphora →Calliphoridae.  

Calliphoridae – [g. kalos pekný + l. ferro nesiem] – bzučivkovité. Čeľaď múch radu dvojkrídlovcov 

(Diptera), ku kt. patria rody Aucheromyia, Calliphora (typ, rod), Cordylobia, Cochliomyia, 

Chrysomyia, Lucilia, Phaenica a Phormia. Ide o stredne veľké aţ veľké kovovomodré al. zelené 

muchy upozorňujúce na seba silným bzučaním. Najviac lietajú v horúcich, slnečných letných dňoch. 

Sadajú na výkaly, zdochliny, ale aj potraviny, kt ich lákajú svojím zápachom, napr. syr al. surové 

mäso. Vajíčka kladú do výkalov, príp. hnisavých rán ľudí a zvierat. Všetky druhy môţu byť vektormi 

patogénov. Larvy niekt. afrických bzučiviek sa zavŕtavajú pod pokoţku spiacich ľudí a zvierat a u 

ľudí vyvolávajú myiázu. Z našich druhov je veľmi častá lesklozelená bzučivka zlatá 

(Lucilia ceasar) a kovovomodrá bzučivka červenohlavá. K rodu mäsiarka (Calliphora) 

patrí C. azurea, C. erythrocephala, C. Lionensis a C. vomitoria, sivočierna, zavalitá 

mucha, kt. kladie malé larvy do mäsa al. mŕtvych ţivočíchov. Len zriedka ich kladie 

do rán. Larvy môţu invadovať do nosovej dutiny al. vyvolávať črevnú myiázu.  

  Calliphora vomitoria 

Callisenova operácia →operácie. 

Callisonov roztok – [Callison, James S., *1873] →roztoky. 

calli|sthenica, ae, f. – [g. kalos pekný + g. sthenos sila] →kalistenika. 

callistephinum – kalistefín; 3-glukozid →pelargonidínu. 

Callitrichaceae – hviezdošovité. Čeľaď dvojkolíčnolistých rastlín, jednoročných al. trvácich vodných 

al. močiarnych bylín s protistojnými listami. Sú jednodomé. Kvety majú vplyvom vodného ţivota 

značne redukované. Sú nahé a v tyčinkovom kvete je len jedna tyčinka. Plodom sú 4 tvrdky. 

Rozšírené na celom zemskom povrchu (aj v Grónsku a Antarktíde, 1 rod, 44 druhov). V stojatých 

vodách rastie hviezdoš jarný (→Callitriche verna). 

Callitriche verna L. (Callitricaceae) – hviezdoš jarný (čes. hvězdoš jarní). Trváca vodná bylina, s 

byľami 30 – 40 cm dlhými, kt. rastie u nás po celom území v stojatých al. 

slabo tečúcich vodách s väčším obsahom dusíka, ako aj na vlhkých, 

hlinitých pôdach, najmä na dne vypustených rybníkov a vodných nádrţí. Je 

ponorená pod hladinou vody al. pláva na jej povrchu. Kvitne od apríla do 

októbra. 

  

 

 

Callitriche verna 

 



Callitroga →Cochliomyia. 

callo|c|agathia, ae, f. – [g. kalos kai agathos krásny a dobrý] kalokagatia, starogrécky ideál súladu 

telesných a duševných síl. 

callositas, atis, f. – [l. callum mozoľ] koţný mozoľ, mozoľnatosť, stvrdnutie koţe. 

callosus, a, um – [l.] kalózny, mozoľnatý, stvrdnutý, zhrubnutý. 

Callove-Exnerove telieska – [Call, Friedrich von, 1844 – 1917; Exner, Siegmund, 1846 – 1926, 

viedenskí lekári] bunky granulózy usporiadané radiárne okolo dutín v membrana granulosa zrelého 

folikula vaječníka; vyskytujú sa aj v nádoroch z granulózových buniek. 

callum, i, n. – [l.] tvrdá koţa, mozoľ. 

callumnia, ae, f. – [l.] klebeta. 

Calluna vulgaris (L.) Hill. (Ericaceae) – syn. Erica vulgaris L., vres obyčajný (čes. vřes obecný). 

Droga: Herba callunae (syn. Herba callunae vulgaris, Herba ericae), Flos 

callunae (syn. Flos callunae vulgaris, Flos ericae). Nízky, vţdyzelený, poliehavý 

kríček. Rastie na celom našom území, najmä na rašelinách, pieskoch a 

chudobných pôdach. Kvitne v júli aţ októbri. Vňať a kvet obsahuje asi 7 % 

katechínových trieslovín, flavonoidy (najmä kvercetín a myricitín), nedefinovanú 

zásaditú látku, alkaloid erikolín, glykozid arbutín a metylarbutín, silicu, sliz, 

horčiny, ţivicu, kys. kremičitú a i. minerálne látky, kys. citrónovú, redukujúce 

sacharidy a i. Pripisujú sa mu vlastnosti adstringensu, mierneho antiseptika, 

diuretika, urodezinficiensu, stomachika, sedatíva a diaforetika. Močopudné 

vlastnosti podmieňuju flavonoidy.  

     Calluna vulgaris 

 

Ako močové dezinficiens účinkuje arbutín, kt. v zásaditom prostredí močových ciest hydrolyzuje na 

hydrochinón. Vresové horčiny podporujú vylučovanie ţalúdkovej šťavy. Triesloviny pôsobia 

adstringentne a protizápalovo. Vyššie dávky majú narkotické účinky. Droga sa pouţíva aj pri 

hyperurikémii. Odvar sa pripravuje z vňate (3 %) al. z 1 lyţice kvetov na 2 poháre vody; uţíva sa 2 

aţ 3-krát/d ½ pohára. Infusum Floris callunae (10 – 15 g na 2 poháre vody) sa uţíva 2 – 3-krát/d po 

½ pohára. Pri urolitiáze sa k vresu pridáva Herba herniariae, Radix ononidis, Fructus phaseoli (sine 

semine), Herba solidaginis a i. Dezinfekčný účinok drogy sa podobá účinku Folium uvae ursi. 

Callunae herbae – Kutopur
®
 nálevové vrecká. 

callus, i, m. – [l.] →kalus. 1. syn. callositas, mozoľ, stvrdnutie koţe; 2. novotvorené tkanivo spájajúce 

úlomky kosti pri hojení zlomeniny.  

Callus definitivus – definitívny kalus.  

Callus luxurians – nápadne mohutný periostový kalus po zlomenine so silnou dislokáciou al. 

následkom roztrieštenia kosti. 

Callusolve
®
 (Dermat) – miestne antiseptikum; →benzalkóniumchlorid. 

Calmabil
®
 – anticholínergikum; →alverín. 

calmagitum – kalmagit, indikátor pri titrácii Ca al. Mg pomocou EDTA. 

Calmalone
®
 (Casserne) – anxiolytikum, relaxans kostrového svalstva; →cyklarbamát. 

Calmatel (Aerosol
®
 (Almirall) →piketoprofén. 

Calmax
®
 – anxiolytikum; →meprobamat. 



Calmaxid
®
 (Lilly) – antagonista histamínových H1-receptorov, antiulcerózum; →nizatidín. 

Calmday
®
 (Will-Pharma) – anxiolytikum; →nordazepam. 

Calmeran
®
 – trankvilizér; →azacyklonol. 

Calmette, Albert Léon Charles – [1863 – 1933] franc. mikrobiológ a hygienik. Pôsobil v Lille a ako 

riaditeľ Pasteurovho ústavu v Paríţi. Objavil sérum proti hadiemu jedu a spolu s J. M. Guérinom 

očkovaciu látku proti tuberkulóze; →BCG. Písal o biol. čistení odpadových vôd, o otázkach imnunity, 

sérologickej technike a tbc. ultravíruse. 

calmettisatio, onis, f. – [podľa Calmetta] kalmetizácia, ochranné očkovanie proti tbc; →BCG. 

Calmettova reakcia – [Calmette, Albert Léon Charles, 1863 – 1933, franc. mikrobiológ a hygienik 

pôsobiaci v Lille a Paríţi] tuberkulínová reakcia; →BCG. 

Calmettovo sérum – [Calmette, Albert Léon Charles, 1863 – 1933, franc. mikrobiológ a hygienik 

pôsobiaci v Lille a Paríţi] antitoxické polyvalentné sérum účinné najmä proti hadiemu jedu. 

Calmetteov-Guérinov bacil →BCG. 

Calmipan
®
 – expektorans; →gvajfenezín. 

Calmiren
®
 – anxiolytikum; →meprobamat. 

Calmoden
®
 (Berk) – anxiolytikum; →chlórdiazepoxid. 

Calmodid
®
 – narkotické analgetikum, antitusikum; hemipentahydrát bitartrátu →hydrokodónu. 

calmodulinum →kalmodulín. 

Calmona
®
 (Heyden) – antiemetikum; dihydrochlorid monohydrát →meklizínu. 

Calmonal
®
 (Léčivé rostliny) – Extractum herbarum fluidum (cortex salicis, herbae urticae, lavandulae, 

menthae piperitae, flos chamomillae, strobilus lupuli) 50 g, corrigentia et vehicula ad 200 ml v 

polyetylénovej nádobke s dávkovacím uzáverom. Antireumatikum, adjuvans.  

Indikácie – balneoterapia nezápalových (degeneratívnych) a mimokĺbových reumatických ochorení; 

pri zápalových ochoreniach kĺbov len na odporúčanie reumatológa. 

Nežiaduce účinky – konc. ani zriedený rozt. sa nemá dostať do styku so spojovkami. 

Dávkovanie – do kúpeľa sa pouţíva 0,5 ml/l. C. sa naleje na dno vane a doplní vodou, kt. sa 

napúšťa prúdom, aby sa neutvorila pena. Kúpeľ má trvať 20 min. 

Calmpose
®
 (Ranbaxy) – anxiolytikum, relaxans kostrového svalstva; →diazepam. 

calmus – syn. calamus, sušený koreň rastliny →Acorus calamus. 

Calnathal
®
 – antitusikum; citrát →karbetapentánu. 

Calnegyt
®
 (Toyo Jozo) – antihypertenzívum štruktúrne podobné gvanetitídu; monohydrát sulfátu 

→gvanazodínu. 

Calobata – rod juhoamerických múch, kt. larvy sa niekedy zisťujú v ľudskom čreve. 

Calogreen
®
 (Malinckrodt) – chlorid ortutnatý; →ortuť. 

calomelum – [l. calomelas, g. kalos pekný + g. melas čierny] ; →kalomel. 

calomelolum – [l. calomelas, g. kalos pekný + g. melas čierny] →kalomelol. 

Calomide
®
 (Yamanouchi) →kobamamid. 

Calonat
®
 – glukokortikoid; →dexametazón. 



Calonectria – rod húb z radu Hyphocreales , čeľade →Nectriaceae. 

Calonectria graminicola – hlivuška trávová, vreckatá huba z čeľade hlívkovitých (→Nectriaceae), 

vyskytuje sa na listoch tráv a jej konídiová forma fuzárium sneţné (Fusarium nivale), tzv. ,,pleseň 

sneţná“ zapríčiňuje vyhynutie (fuzariózu) obilia pod snehom. 

calor, is, m. – [l.] teplo, teplota, oteplenie zápalového loţiska.  

Calor febrilis – zvýšená teplota pri horúčke. 

Calor fervens – intenzívne teplo. 

Calor innatus – normálna al. prirodzená teplota tela. 

Calor internus – teplota vnútri tela. 

calor mordax, mordicans – 1. pálčivé oteplenie koţe pri vysokých teplotách; 2. teplá, pálčivá, 

červeno sfarbená koţa pri šarlachu.  

caloria – [l. calor teplo] symbol cal, malá kalória, stará jednotka tepla; 1 cal je mnoţstvo tepla, 

potrebné na zvýšenie teploty 1 kg vody o 1 °C pri špecifikovanej teplote (zo 14,5 na 15,5 °C) pri 

tlaku 1 atmosféry. 1 cal = 4,184 joulov. 1000 cal = 1 Cal (veľká kalória). gram c. – gramkalória, malá 

kalória; →joule. 

caloricus, a, um – [l. calor teplo] kalorický, tepelný, týkajúci sa tepla. 

calori|fer(us), a, um – [l. calor + l. ferre niesť] kalorifer, tepelný zdroj, vykurovací, ohrievajúci. 

calori|metria, ae, f. – [l. calor teplo + g. metron miera] →kalorimetria. 

calori|metrum, i, n. – [l. calor teplo + g. metron miera] →kalorimeter. 

calorisatio, onis, f. – [l. calor teplo] kalorizácia, zahrievanie, otepľovanie. 

Calorisova burza – [Calori, Luigi, 1807–1896, tal. anatóm] vačok medzi tracheou a oblúkom aorty. 

Calorose
®
 – invertný cukor (zmes dextrózy a levulózy, 1:1, získaná hydrolýzou sacharózy), kt. sa 

pouţíva na parenterálnu výţivu. 

Calosen
®
 (Apotex) – antiflogistikum, analgetikum, antipyretikum; →naproxén. 

Calospora – rod húb z radu Dothideales. 

Calostomataceae (Tulostomatales) – čeľaď húb 

Calotov trojuholník – [Calot, Jean-François, 1861 – 1944, franc. chirurg] trojuholník tvorený a. 

cystica sup., ductus cysticus inf. a ductus hepaticus med.; cystohepatálny trojuholník.  

Calotropis procera Dryand. (Asclepiadaceae) – africká rastlina obsahujúca →kalotropín. 

Calpanate
®
 (Consumers Vitamin) – enzýmový kofaktor, vitamín; →pantotenát vápenatý. 

Calphosan
®
 (Carlton) – glycerofosfát vápenatý; →vápnik. 

Calpol
®
 (Calmic) →acetaminofén. 

cal|sequestr|inum – [calcium + sequester + -inum] →kalsekvestrín. 

Calscorbat
®
 (Biosedra) – kys. askorbová; →vitamín C. 

Calsekin
®
 (Mect) →fonazín. 

Calsmin
®
 (Upjohn) →nitrazepam. 

Calsol
®
 – chelačná látka; →edetát sodný. 



Calsyn
®
 (Armour-Montagu) – hormón štítnej ţľazy, regulátor hospodárenia organizmu s vápnikom; 

→kalcitonín. 

Calsynar inj.
®
 (Rhône-Poulenc Rorer)  –  Calcitoninum salmonis syntheticus 100 al. 200 IU v 1 ml; 

→Calcijex
®
; →kalcitonín. 

Caltidren
®
 (Liphar) – antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum, antiglaukomató-zum; 

→karteolol. 

calumba →kalumba. 

Caludrin
®
 (Dorsey) – analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum; komplex acetylsalicylátu vápenatého 

s močovinou. 

calusteronum →kalusterón. 

Caltha palustris L. (Ranunculaceae) – záruţlie močiarne (čes. blatouch bahenní). Trváca bylina so 

silným viachlavovým podzemkom, byľou je vysokou aţ 50 cm. Listy sú hladké, 

málo lesklé, vyznačujú sa výraznou ţilnatinou. Kvety sú veľké, ţlté, majú 

obyčajne 5 okvetných lístkov a mnoho tyčiniek. Plodmi sú mechúriky. Rastie u 

nás na vlhkých, bahnistých lúkach a močiaroch, v priekopách, pri plotoch, na 

okrajoch rybníkov, rovinách, aj vo vysokých polohách po celom území. Kvitne od 

marca do mája, niekedy aj druhý raz v lete. Rastie veľmi bujno, takţe 

znehodnocuje lúky a zatieňuje hospodársky dôleţité rastliny. Za čerstva je mierne 

jedovatá, má ostrú aţ pálivú chuť. V ľudovom liečiteľstve sa pouţívali ako 

preháňadlo a močopudný prostriedok. Okvetné lístky obsahujú ţlté farbivo, kt. sa 

prifarbovali potraviny (maslo). 

     Caltha palustris 

Calthor
®
 (Ayerst) – antibiotikum; →cyklacilín. 

Caltidren
®
 (Liphar) – blokátor -adrenergických receptorov, antihypertenzívum, antianginózum, 

antiarytmikum, antiglaukomatikum; →karteolol. 

calumba – syn. colombo, kalumba, koreň rastliny Jatrorrhioza palmata (DC.) Mikers (J. columba 

Miers) Menispermaceae. Obsahuje chasmatín, kolumbín, palmarín (izomér chasmantínu), jatrorizín, 

kys. kolumbovú, kolumbamín). Pouţíva sa ako stomachikum. 

calusteronum →kalusterón. 

calva, ae, f. – [l.] kalva, lebková klenba po odrezaní od lebkovej bázy. Výška sklonu kalvy (kalotová 

výška) sa určuje kolmicou spustenou z vrcholu kalvy na spojnicu glabella–inion (niekedy spojnicou 

nasion–inion). Podmieňuje ju rozvoj mozgu. Dĺţka tejto kolmice vyjadrená v % dĺţky glabella–inion 

je tzv. index kalvy (kalotové číslo). U neanderthalského človeka je 40 – 47, u recentných 

Austrálčanov 53 – 56, u Európanov asi 60. 

calvaria, ae, f., calvarium, i, n. – [l.] 1. kostný kryt lebky, mozgová časť lebky bez tvárovej časti. 

Kupolovitá horná časť lebkového krytu odvodená z membránového neurokránia; tvorí ju čelová kosť, 

temenná kosť a skvamózna časť záhlavnej a spánkovej kosti; syn. concha cranii; 2. norma verticalis. 

Calvého syndróm – [Calvé, Jacques, 1875 – 1954, franc. chirurg] →syndrómy. 

Calvého-Perthesova-Leggova-Maydlova choroba – [Calvé, Jacques, 1875 – 1954, franc. chirurg; 

Perthes, Georg Clement, 1869 – 1927, nem. chirurg pôsobiaci v Tübingene; Legg, Arthur T., 1874 

aţ 1939, bostonský chirurg; Maydl, Karel, 1853 – 1903, čes. chirurg] →choroby. 



Calvicol
®
 plv. ad us. vet. (Hokovit) – Immunoglobulinum bovinum nativum 6,25 g + Homexan 2 g v 50 

g. Stabilizované proteíny kravského kolostra s vysokým obsahom IgG v natívnej forme, veterinárny 

imunopreparát. 

Calvin, Melvin – [*1911] amer. chemik ruského pôvodu. Pôsobil v Manchestri, na Kalifornskej 

univerzite v Berkeley a Laboratóriu chem. biodynamiky Lawrenceovho ústavu. Zaoberal sa 

elektrónovou afinitou halogénov, koordinačnou katalýzou, najmä porfyrínov, štruktúrou org. farbív. 

R. 1961 dostal Nobelovu cenu za chémiu za výskumy asimilácie oxidu uhličitého v rastlinách pri 

fotosyntéze.  

Calvinov cyklus – [Calvin, Melvin, *1911, amer. chemik] →fotosyntéza. 

Calvisken
®
 (Sandoz-Sankyo) – antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum; →pindolol. 

calvities, ei, f. – [l.] plešatosť, holohlavosť, vypadávanie vlasov; syn. falakróza, akómia, madaróza, 

→alopecia. 

calvus, a, um – [l.] lysý, holý, plešatý. 

calx, cis, f. – [l.] 1. krieda, vápno; 2. najzadnejšia projekcia nohy, syn. regio calcanea, päta; 3. zvyšok 

pri kalcinácii; 4. oxid vápenatý, CaO.  

Calx antimonii cum sulfure – calcium stibiato-sulfuratum, zmes sulfantimoniátu vápenatého 

Ca3(SbS4)2 a metaantimoniátu vápenatého Ca(SbO3)2. Súčasť náplaste emplastrum anarthriticum 

Helgoland (Cerae flavae 60,0, Picis navalis 220,0, Picis liquidae 100,0, Calcii stibiato-sulfurati 60,0, 

Olei olivae 30,0). 

Calx chlorata – chlórové vápno (dán., nór. a švéd. farmakopea). 

Calx chlorinata – chlórové vápno (britská farmakopea). 

Calxyd
®
 (Dental) – pasta na prekrytie zubnej drene. Čistý hydroxid vápenatý a metylcelulóza (tuba s 

obsahom 10 g), kt. s vodou tvoria jemnú pastu. Prípravok reaguje silne alkalicky (pH 12) a 

podporuje rast ochranne dentínovej vrstvy. Pouţíva sa na priame i nepriame prekrytie zubnej drene 

pri th. hlbokého kazu. 

calycanthinum →kalikantín. 

calyc|ectomia, ae, f. – [g. calyx pohárik + g. ektomé vyňať] syn. calicectomia, kalikektómia, chir. 

odstránenie chorobne zmenených obličkových kalíškov. 

calycopterinum →kalikopterín. 

Calyma(to)bacterium – [g. kalymma čepec, závoj, kryt + g. bakterion tyč, palica] rod baktérií. Ide o 

fakultatívne anaeróbne gramnegat., okapsulované paličky. Vyskytujú sa intracelulárne v cytoplazme 

veľkých mononukleárnych fagocytov; pre človeka sú patogénne. 

Calyma(to)bacterium granulomatis – syn. Donovaniho telieska, Donovania granulomatis, druh, kt. 

nerastie na beţných pôdach; vhodným kultivačným médiom je čerstvý ţĺtok. Sérologicky je príbuzný 

Klebsiella pneumoniae. U ľudí vyvoláva →granuloma inguinale. 

Calynar
®
 (Armour) – hormón štítnej ţľazy, regulátor hospodárenia oreganizmu s vápnikom; 

→kalcitonín. 

Calypsol inj.
 ®

 (Gedeon Richter) – Ketamini hydrochloridum 50 mg v 1 ml rozt., disociatívne celkové 

anestetikum so stredne dlhým účinkom a výrazným analgetickým účinkom pre somatickú bolesť zo 

skupiny halucinogénov; →ketamín. 



Calyptranthes Schwarz – rod čeľade myrtovitých (Myrtaceae). Stromy rastúce od Mexika po juţ. 

Brazíliu a v Tichomorí. Plody niekt. stromov sa uţívajú ako korenie, napr. púčky C. aromatica St. Hil. 

ako náhrada klinčeka (Flos Caryophylli), tzv. ,,craivaro da terra“. 

Calystegia sepium (L.) R. Br. (Convolvulaceae) – povoja plotná (čes. opletník plotní). Rastie v 

níţinách a podhorských oblastiach na vlhkých častiach luţných lesov a 

močariskách, medzi kroviskami vŕb, v priekopách a na okrajoch lesov. Byľ má 

poliehavú, popínavú, v hornej časti rozkonárenú, dutú. Má schopnosť 

zakoreňovania, a tak z jednej rastliny môţe vzniknúť celá húština. Podzemok je 

rozkonárený, duţinatý. Listy sú veľké, dlho stopkaté, báza je srdcovito šípovitá, 

zvyšok čepele v tvare trojuholníka. Kvety vyrastajú na dlhých stopkách z pazúch 

listov. Pod kalichom sú dva veľké, trváce, srdcovito kopijovité listene. Kalich je 

zrastený, neveľký, koruna veľká, lievikovitá, biela, zriedkavo ruţová al. červeno 

pásikovaná. Plodom je okrúhla tobolka, semená sú hranaté, čierne, drsné. 

Kvitne od júna do októbra. V ľudovej med. sa pouţíval podzemok pre katartický 

účinok. 

 Calystegia sepium 

calystiginum – kalistigín; →palmatín. 

calyx, ycis, m. – [g. kalyx pohár] vak, kalich, pohár; →calix.  

camazepamum →kamazepam. 

cambendazolum →kambendazol. 

Cambilene
®
 (Fisons) – herbicídum; →dikamba. 

cambogia – kambogia, syn. gambogia, ţivica z rastliny Garcinia hanburyi Hook. f., Guttiferae, rastúcej 

vo vých Indii. Obsahuje 70 – 80 % ţivice, kys. kambogovej, sliz; drastické laxatívum. 

Camcolit
®
 (Norgine) – antimanikum; →lítiumkarbonát. 

Camcopot
®
 (Camden) – chlorid draselný, pouţíva sa v th. stavov s depléciou →draslíka. 

Camdelate
®
 – kalciummandelát, vápniková soľ kys. mandlovej; pouţíva sa ako močové antiseptikum. 

Camel (Camelius), Jiří Josef – [1661–1709], čes. lekárnik. Bol laickým členom jezuitského rádu, 

zaloţil lekáreň na Filipínach, autor monografie o filipínskej kvetene. Linné na jeho počesť nazval 

japonskú okrasnú rastlinu Camelia japonica.  

Camelia theifera DYER (Theaceae) – čajovník čínsky, syn. Thea sinensis L. Ker aţ 2 m vysoký 

vyskytujúci sa v rôznych odrodách a formách. Pestuje sa v Číne, Indii, Srí Lanke, Japonsku, Jáve, 

Gruzísku. Drogu tvorí sušený list Folium theae, kt. môţe byť nefermentovaný – zelený čaj, al. 

fermentovaný – čierny čaj. Obsahuje aţ 4,5 % kofeínu, stopy teofylínu a teobromínu. Ďalej obsahuje 

trieslovinové glykozidy. Folium theae sa pouţíva na prípravu nápoja, 

psychostimulačný účinok záparu podmieňuje kofeín. Čajový zápar pôsobí 

ako mierne obstipans a diuretikum. Z čajového odpadu sa izoluje kofeín. 

 

 

Camelia theifera 

 

 

 



Cameliade – ťavovité. Preţúvavé párnokopytníky. Ţalúdok pretiahnutého tvaru majú zloţený z dvoch 

častí, knihy a slezu. Prsty sú zakončené širokými kopytami. Ť. dvojhrbá (Camelus bactrianus) má na 

hlave a hrdle hrivu, na chrbte dva tukové hrby. V divej forme sa dosiaľ vyskytuje v stred. Ázii. 

Pouţíva sa na nosenie bremien. Ť. jednohrbá (Camelus dromedarius) má jeden veľký hrb, ţije iba 

domestifikovaná v Afrike a Ázii. Pouţíva sa na nosenie nákladov, poskytuje aj mlieko a mäso. Oba 

druhy sa medzi sebou plodne kírţia. Lojový hrb je zdrojom energie, najmä však umoţňuje znášať 

dlhý čas nedostatok vody, kt. vzniká pri oxidácii tuku. Lama ţije vo veľhorách Juţ. Ameriky divo i 

zdomácnele. 

camera, ae, f. – [l.] klenba, komora. 

Camera lucida – svetlá komora, kresliaci prístroj, optické hranolové zariadenie, moţno po nasadení 

na objektív ho pouţiť na obkresľovanie mikroskopických preparátov.  

Camera obscura – tmavá komora. 

Camerae oculi – očné komory, priestory v 

predných partiách bulbu vyplnené čírou tekuti-

nou, komorovou vodou (humor aqueus). 

Dúhovkou sú rozdelené na prednú komoru 

(camera oculi anterior) a zadnú komoru (camera 

oculi posterior). Obidve komory spolu súvisia 

kapi-lárnymi štrbinami medzi predným puzdrom 

šošovky a voľne po ňom kĺzajúcim sfinkterovým 

okrajom pigmentového listu dúhovky.  

 

Camera oculi anterior – predná očná komora, má pribliţne tvar guľovej výseče. Je priestrannejšia 

ako zadná, prístupná vyšetrovaniu v celom rozsahu. Jej prednú stenu tvorí endotel rohovky 

a proximálne výbeţky ciliárneho tela. Komorový uhol, priestor skrytý za nepriehľadnou sklérou 

ohraničujú výbeţky ciliárneho tela, zadná stena predným listom dúhovky a axiálnou partiou 

predného púzdra šošovky. Komorovému uhlu sa pripisuje veľký fyziol. význam. Tu totiţ na rozhraní 

skléry a rohovky cirkulárne prebieha Schlemmov kanál, kt. slúţi odtoku komorovej vody. Pre 

cirkuláciu komorovej vody má význam aj zadná stena, kde početné štrbiny strómy dúhovky voľne 

kryptami súvisí s komorou. Max. hĺbka je v centrálnej časti a individuálne značne kolíše; v mladosti 

je hlbšia, v starobe plytšia, u muţov o niečo väčšia ako u ţien. Pri akomodácii sa zmenšuje. 

Extrémne hodnoty sa namerali u mladého muţa (4,17 mm) a starej ţeny (2,34 mm). V patol. 

stavoch a pri refrakčných chybách sú výkyvy ešte väčšie. Na hĺbku prednej komory vplýva aj 

zakrivenie rohovky. Jej šírka je asi 12 mm. 

Camera oculi posterior – zadná očná komora, vymyká sa vyšetrovaniu beţnými metódami a o jej 

stave si moţno urobiť predstavu len nepriamo. Skladá z 3 pomerne samostatných oddielov. 

Prezonulárna časť je ohraničená zadným listom dúhovky, prednou partiou šošovky a zonulárnych 

vláken a frontálnou stranou ciliárnych výbeţkov. Nemá zonulárne vlákna. Jej najväčšia hĺbka je 0,4 

– 0,6 mm. Jej frontálna šírka závisi od stavu dúhovky, najväčšia je v mióze. Cirkumlentálny priestor 

je ohraničený prednou časťou sklovcovej hraničnej membrány, kt. v týchto miestach tvorí pri okraji 

fossa patellaris akýsi val. Je hlboká asi 0,5 mm. Orbikulárna časť je úzka štrbina, vpredu široká 0,1 

mm, vzadu 0,01 mm, a takmer v celom rozsahu obsahuje zadné ciliárne vlákna. Siaha od okrajov 

ciliárnych výbeţkov aţ za ora serata, dozadu je ohraničená sklovcovou hraničnou membránou, 

vpredu zadnou stenou ciliárneho tela a jej výbeţkov. Medzi týmito výbeţkami je asi 70 ţliabkov, kt. 

dopredu ústia do prezonulárneho priestoru, centrálne do cirkulentálneho priestoru. Ciliárnemu 

epitelu orbikulárnej partie sa pripisuje sekrécia komorovej vody. 



Camera vitrea bulbi – očný priestor vyplnený sklovcom; →oko. 

Camerer, Johann Friedrich Wilhelm – [1842 – 1910] nem. pediater pôsobiaci v Urachu 

(Würtemberg) a Tübingene. Zaoberal sa metabolickými ochoreniami detí, zloţením materského 

mlieka, moču a i. Z jeho prác sú pozoruhodné najmä Ursachen, Folgen und Behandlung der 

Fettsucht (Tübingen 1870), Der Stoffwechsel des Kindes von der Geburt bis zur Beendigung des 

Wachstums, meist nach eigenen Versuchen (Tübingen 1894). 

Camererovo pravidlo – [Camerer, Johann Friedrich Wilhelm, 1842 – 1910, nem. pediater] deti tej 

istej tel. hmotnosti majú tie isté nutričné poţiadavky bez ohľadu na ich vek. 

Camerov syndróm – [Camera, Ugo, tal. ortopéd] →syndrómy. 

Camillca oční voda
®
 (Galena) – Acidum boricum 1,9 g, natrii tetraboras 600 mg, natrii chloridum 300 

mg, benzododecinii bromidum in solutione aquosa 10 % 100 mg, aqua aromatisata ad 100 ml. 

Oftalmologikum. Zmes antisepticky a antiflogisticky účinných látok, kt. udrţujú aj vhodné pH. 

Pouţíva sa na ošetrovanie očí novorodencov a malých dojčiat. 

camisia, ae, f. – [l.] košeľa. 

Camisia follium – [camisia + l. follis koţená hadica] zvieracia kazajka. Kabátec vpredu uzavretý, 

vzadu otvorený, z pevnej plachtoviny a dlhými rukávmi, kt. sa pripevnili ramená vpredu k hrudníku; 

zneškodňovali sa ňou v minulosti inak neovládateľní duševne chorí (mánia ap.) počas záchvatu. 

Rukávce sa viedli okolo trupu a zauzlili na chrbte, čím sa upútali ramená.  

camite – [franc.] krycí názov pre slzotvorný bojový plyn →brómbenzylkyanid. 

Cammanov stetoskop – [Camman, Georg Philip, 1804 aţ 1963, amer. lekár] binaurikulárny 

stetoskop, kt. pavilón je spojený hrubostennými gumovými hadicami a kovovými rúrkami s ušnými 

olivkami; →stetoskop. 

Camomint
®
 gtt. (Laboratories Goliez) – Chamomillae romanae etheroleum 50 mg + Chamomillae 

vulgaris etheroleum 20 mg + Mentae piperitae etheroleum 16 g + Carvi etheroleum 0,50 mg + 

Foeniculi etheroleum 0,5 mg + Petasitidis extractum liquidum 400 mg + Spiritus 55 % ad 100 ml. 

Fytofarmakum: digestívum, spazmolytikum, karminatívum. Pomocný liek pri ţalúdkových a črevných 

ťaţkostiach spojených s plynatosťou a kŕčmi. Podáva sa v dávke 20 kv. 6-krát/d v pohári tekutiny al. 

na kocku cukru. Nepodáva sa pri ileu, ţalúdkových a dvanástnikových vredoch, epilepsii, ťaţších 

hepatopatiách, poruchách CNS, v gravidite, počas laktácie, a deťom. 

Campaniho okulár – [Campani, Giuseppe, 17. stor., tal mechanik pôsobiaci v Ríme] Huygensov 

okulár, negat. okulár, kt. sa pouţíva v mikroskopoch a hvezdárskych ďalekohľadoch. Skladá sa z 2 

plochovypuklých šošoviek. Vypuklé plochy sú obrátené k objektívu. Pomer ohniska očnej šošovky 

(očnice) k ohnisku kolektívu (šošovky leţiacej pred očnou šošovkou) je 3:1 a vzdialenosť obidvoch 

šošoviek 2. Kolektív zväčšuje zbiehavosť lúčov prichádzajúcich z objektívu a utvára obrátený, 

skutočný obraz uprostred medzi kolektívom a očnou šošovkou. Z tohto obrazu utvára potom očná 

šošovka zdanlivý, zväčšený, teda zasa obrátený obraz. Vláknový kríţ sa dáva do miesta, kde 

kolektív utvára obraz. Kolektív a očná šošovka sú upravené tak, ţe nemajú guľovité ani farebné 

chyby. 

camostatum →kamostat. 

camp eyes – amblyopia nutritiva; Obalov sy.; →syndrómy. 

cAMP – cyklický 3
,
,5

,
-adenozíntrifosfát; →adenozínfosfáty. 

CAMP test – Christieho-Atkinsov-Munchov-Petersonov test. 



Campana, Roberto – [*1844] tal. internista a dermatovenerológ. Po študijných pobytoch vo Viedni a 

Berlíne pôsobil v Neapole, Janove a Ríme. Z jeho početných prác si zasluhujú pozornosť najmä Di 

una osteoperiostite gommosa della pariete orbitaria inferiore e sua cura (1871), Della linfadenopalie 

sifilitiche (1870), Di alcuni néi materni (1876), Ulcera semplice contagiosa, studii sperimentali 

(1787), Una modificazione al metodo della circoncisione (1880), Note cliniche el anatomiche sulla 

lepra (1881), Sifilide e sifilitici in un triennio di clinica (1882), Alcune inoculazioni di noduli leprosi 

(1883), Del sarcomo primittivo idiopatico della cute, Lepra, Coltura del bacillo leproso, Studio sulle 

tubercolini, Frammenti di dermatologia (1899) a i. 

Campanacciho syndróm – [Campanacci, Mario, 1932 – 1999, tal. lekár] →syndrómy. 

campanalis, e – [l. campana zvon] kampanálny, zvonkovitý. 

Campanula – rod zvončekovitých (→Campanulaceae). 

Campanula cervicaria L. (Campanulaceae) – zvonček hrdlohoj (čes. zvonek hadincovitý). 

Dvojročná al. trváca bylina rastúca roztrúsene od níţin aţ do horských oblastí, najmä na mierne 

vlhkých lúkach, v svetlých lesoch a teplomilných kroviskách, miešaných dubovohrabových lesoch, 

na medziach. Je vysoká 30 – 90 cm, celá ostro pichľavo štetinovitá. Koreň je silný, repovitý. Byľ je 

priama, ostro brázdená, tvrdá, jednoduchá, často do fialova zafarbená. Prízemné listy sú dlho 

stopkaté, podlhovasté, na báze srdcovité, v čase kvetu odumierajú. Listy dolnej časti byle sú zúţené 

do stopky, horné sediace, objímajú byľ rozšírenou spodinou. Všetky listy sú husto, dostávajúco 

srstnaté. Kvety vyrastajú v redších hlávkach z pazúch horných listov a vo väčšej koncovej hlávke. 

Kalíšne zúbky sú kratšie ako polovica koruny, vajcovito tupé, husto a krátko srstnaté. Ich výkrojky sú 

z príveskov. Koruna je lievikovito zvončekovitá, aţ 1,5 cm dlhá, svetlomodrá aţ fialová, riasnatá. 

Čnelka je dlhšia ako koruna, obyčajne z nej ďaleko vyčnieva. Tobolka sa otvára troma otvormi v 

spodnej časti. Kvitne od júna do augusta. V minulosti sa v ľudovom liečiteľstve pouţíval v th. 

zápalov hrdla. 

Campanula persicifolia L. (Campanulaceae) – zvonček broskyňolistý (čes. zvonek broskvolistý). 

Trváca aţ 1 m vysoká bylina s plazivým podzemkom, jednoduchou byľou. Kvety sú usporiadané do 

strapcovitého súkvetia, kalíšne lístky, kt. je 5, sú zrastené a koruna celá je modrá al. modrofialová. 

Rastie na celom našom území, v níţinách zriedkavejšie, kvitne od júna do augusta. 

Campanula trachelium L. (Campanulaceae) – zvonček ţihľavolistý (čes. zvonek kopřivolistý). 

Trváca, štetinovito chlpatá bylina rastúca na celom našom území v zmiešaných listnatých lesoch, 

v kroviskách, na kamenistých a zarastených stráňach, Je vysoká aţ 1 m s podzemkom bez bylín. 

Listy sú na okraji dvakrát pílkovité. Kvety sú aţ 4 cm dlhé, päťpočetné, kalich zrastený do rúrky, na 

konci rozoklaný. Koruna je lievikoto zvončekovitá, celá modrofialová, fialová, vzácne biela. Plodom 

je tobolka. Kvitne od júla do konca septembra.  

      

 

 

 

 

     

Zľava: Campanula cervicaria, 

C. persicifolia a C. trachelium 

 

 



Campanulaceae – zvončekovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, bylín, zriedka drevín so 

striedavými jednoduchými listami. 5- a 4-početné kvety sú pravidelné a zvonkovité, zriedkavejšie 

súmerné. Plodom je tobolka. Obyčajne majú článkované mliečnice a zásobnou látkou je inulín. 

Rastú v miernom a subtropickom pásme (40 rodov, 1000 druhov). Najbohatším rodom je zvonček 

(→Campanula). U nás rastie napr. zvonček broskyňolistý (Campanula persofolia), vo vysokýách 

vrchoch zvonček alpský (Campanula alpina) a zvonček karpatský (Campanula carpatica). Druhy 

rodu zerva (Phyteuma) sa vyznačujú hlávkou al. klasom drobných kvetov. Pávinec horský (Jasione 

montana) má belavé kvety v guľatých hlávkach. 

Campechianum lignum →Hemotoxylon campechianum. 

Camperov uhol – [Camper, Pieter, 1722 – 1789, hol. anatóm a prírodovedec] obličajový uhol. Tvoria 

ho ramená, kt. sú určené týmito bodmi: ophryon – subnasale – ušný otvor, pričom ophryon je 

priesečník mediálnej roviny s priamkou idúcou naprieč čelom obidvoma hornými okrajmi obočia, 

subnasale je bod v strednej rovine tam, kde v uhle do seba prechádza koţa hornej pery a koţa 

nosovej prepáţky. Autor ho r. 1768 navrhol ako antropometrickú mieru, z kt. moţno usudzovať na 

inteligenciu, ako aj celkovú stavbu tváre. Obsol.  

campester, stris, stre – [l. campus pole] plochý, rovinatý. 

campesterolum →kampesterol. 

camphenum →kamfén. 

Camphora – skr. Camph., gáfor, ČSL 4, 1,7,7-trimetylbicyklo(2.1.1)heptan-2-ón, prírodná látka 

získaná z dreva škoricovníka gáfrového [Cinnamonum camphora (L.) Nees et Ebermaier, syn. 

Camphora officinarum (Lauraceae)] al. syntetický pripravená látka, C10H16O, Mr 152,24; derivans. Je 

to biely kryštalický prášok al. kryštalicky zrnité, priesvitné, bezfarebné kusy príp. tabuľky, 

charakteristického zápachu, pálčivej, potom chladivej chuti. Sublimuje uţ pri obyčajnej teplote; 

zapálený horí čadivým plameňom. Ak sa navlhčí malým mnoţstvom 95 % liehu, éteru 

al. chloroformu, dá sa rozotrieť na jemný prášok. V zmesi s rovnakým dielom mentolu 

skvapalňuje. Je ťaţko rozp. vo vode, veľmi ľahko rozp. v 95 % liehu, chloroforme a 

éteri, ľahko rozp. v mastných olejoch a siliciach.  

Camphora 

 Dôkaz 

a) Teplota topenia: 173 – 177 °C (v kapiláre svetlosti 2 – 2,5 mm). 

b) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v liehu (2,5 g/l), meranej v rozsahu 230 – 350 nm v 10 

mm vrstve proti tomu istému rozpúšťadlu, javí maximum pri 289 ± 2 nm s hodnotou absorbancie 

0,500 – 0,540 

 Stanovenie obsahu 

a) Asi 0,2000 g sa v banke na 500 ml rozpustí v 25,0 ml 95 % liehu a pridá sa 25,0 ml vody. Potom 

sa za miešania prileje 55,0 ml rozt. difenylhydrazínu a zahrieva sa pod spätným chladičom 4 h na 

vodnom kúpeli. Ochladí sa, zriedi 200 ml kys. sírovej 2 % a nechá sa stáť na chladnom mieste 24 h. 

Tekutina sa sfiltruje zváţeným filtračným kelímkom S 4 a oranţová zrazenina sa premyje najmenej 

8 dávkami po 5,0 ml chladnej vody do neutrálnej reakcie filtrátu na lakmusový papier. Zrazenina sa 

vysuší pri 80 °C do konštantnej hmotnosti a zváţi.  

 1 g zrazeniny zodpovedá 0,4580 g C10H16O. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 



Pouţíva sa ako antiseptikum, derivans, rubefaciens, má chladiace účinky ap. Tvorí zloţku zväčša 

alkoholových prípravkov proti reumatizmu, pri neuralgiách, inhalačných rozt. a liečebných kozmetík. 

Pridáva sa do masáţnych krémov, osvieţujúcich pleťových krémov a pleťových vôd. V parfumérii sa 

pouţíva silica, kt. obsahuje linalol s jemnou gáfrovou vôňou. Vo forme i. m. olejových inj. sa 

aplikoval ako centrálne analeptikum, príp. tonikum. Najväčšia časť svetovej produkcie sa spracúva 

na celuloid. 

Prípravky: Linimentum ammonio-camphoratum, Linimentum saponato-camphoratum, ČSL 4 Spiritus 

camphoratus, Unguentum camphorato-ichthamolicum, ČSL 4. 

Camphora officinarum L. Nees (Lauraceae) – syn. Cinnamomum camphora škoricovník gáfrový 

(vavrínovité). Je to je mohutný, aţ 40 m vysoký silne rozkonárený tropický strom. Neopadavé 

koţovité listy sú dlhostopkaté, vajcovité a špicaté. Zelenkastoţlté kvietky sú v dlhostopkatých 

úţľabných metlinách. Plody sú tmavočervené bobule veľkosti hrachu. 

Vyšľachtené boli i krovité formy na pestovanie na plantáţach. 

Camphora officinarum 

 

Gáfrovník pochádza z Tchajwanu (poskytuje 2/3 svetovej produkcie), 

Číny a Japonska, ale s úspechom sa pestuje aj inde, napr. na Srí Lanke, 

Madagaskare, juţ. Amerike (Brazília) a Floride. Na plantáţach sa 

pestuje v krovitom vzraste asi do výšky 2,5 m. Uţ 3 – 4 r. po vysadení 

moţno začať so zberom. Postupne sa odstrihujú konáriky, z kt. 

destiláciou, tak ako z ostatných častí rastlín sa získava gáfrová silica. Po 

zostarnutí plantáţe sa kry alebo stromy odstránia, drevo sa rozdrví na drobné kusy, kt. sa potom 

destilujú vodnou parou. Z 20 – 40 kg dreva sa získa asi 2 kg silice a z nej 1 kg gáfru; →Camphora. 

Všetky orgány stromu vrátane koreňov majú silinaté bunky, v ktorých sa hromadí silica. Okrem 

safrolu, eugenolu a cineolu obsahuje silica najmä gáfor. Silica z koreňov má málo gáfru, obsahuje 

však safrol. V listoch obsah gáfru kolíše podľa pôvodu a veku rastlín od 10 do 75 %.  

camphoratus, a, um – gáfrový. 

Oleum camphoratum – gáfrový olej, 10 – 25 % rozt. gáfru v sezamovom oleji. Pouţíval sa zvonka 

na mazanie pri reumatických ochoreniach, predtým sa však častejšie podával i. m. al. s. c. ako 

excitans a analeptikum,v dávke 2 – 5 ml niekoľkokrát/d. 

Spiritus camphoratus – gáfrový lieh, 10 % rozt. gáfru v alkohole. Podával sa per os v dávke 10 aţ 

30 kv. niekoľkokrát/d ako karminatívum pri ţalúdkových a črevných spazmoch, zvonka ako prísada 

ústnych vôd a kloktadiel, nezriedený na obklady pri dekubitoch a kŕčových ţilách, na omývanie rán a 

ako mazanie. 

Vinum camphoratum – gáfrové víno, 2 % rozt. gáfru v bielom víne. Pouţíval sa na obklady pri 

dekubitálnych vredoch. 

camphotamidum →kamfotamid. 

camphothecinum  →kamfotecín. 

Campicilin
®
 inj. sicc. (Cadila) – Ampicillinum natricum (250 al. 500 mg bezvodého ampicilínu v 1 

fľaštičke); širokospektrálne penicilínové baktericídne antibiotikum na perorálnu i parenterálnu 

aplikáciu; →ampicilín. V porovnaní s penicilínom G má širšie antimikróbové spektrum: je dobré 

účinné aj voči kmeňom Streptococcus faecalis a mnohým gramnegat. mikróbom, nie je však odolné 

voči -laktamázam mnohých klin. dôleţitých kmeňov. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii 

syntézy steny mikróba. 



Indikácie – infekcie citlivé na ampicilín (grampozit. i gramnegat. mikróby s výnimkou penicilázopozit. 

stafylokokov, indolpozit. biotypov Proteus a Pseudomonas aeruginosa); infekcie respiračného 

systému a ţlčových ciest, ak sú kontraindikované tetracyklíny al. chloramfenikol; ako súčasť chir. 

sanácie nosičov salmonel; ťaţké celkové infekcie (septikémia, peritonitída, baktériová endokarditída, 

meningitída); pokračovanie parenterálnej th. ampicilínom. 

Kontraindikácie – absol.: hypersenzitivita na penicilíny, ťaţká hepatopatia, infekcie vyvolané 

mikróbmi produkujúcimi -laktamázu. Relat.: hypersenzitivita na cefalosporíny, alergia, asthma 

bronchiale senná nádcha al. ţihľavka v anamnéze; gravidita; sek. infekcia pri infekčnej 

mononukleóze, lymfatická leukémia. 

Nežiaduce účinky – koţné (6 – 8 %) a celkové alergické prejavy (exantém, pruritus, urtikária, 

anafylaktická reakcia; nauzea, vracanie pyróza, hnačky (4 – 5 %); zmeny KO (anémia, eozinofília, 

leukopénia, argranulocytóza, trombocytopénia, trombocytopenická purpura); riziko superinfekcie. 

Dávkovanie – 2,4 – 6 g/d v ťaţkých prípadoch aţ 12 g/d v 4 – 6 čiastkových dávkach. Deťom sa 

podáva 50 – 100 mg/kg/d v v 4 čiastkových dávkach; dmd 200 mg/kg. Pri renálnej insuficiencii sa 

dávka upravuje podľa klírensu kreatinínu, resp. kreatinínu v sére: 

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

  Klírens    Kreatinín    Jednotlivá    Dávkový  Celková 

kreatinínu     v sére          dávka        interval    denná  

ml/min = ml/s    mmol/l         dávka 

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

80 – 45 = 1,3 – 0,75  133 – 177       1 – 2    6   4 – 8 

45 – 20 = 0,75 – 00,3  177 – 300       1 – 2  12   2 – 4 

20 – 8   = 0,3 – 0,13  300 – 530       1   12      1 

8 – 2     = 0,13 – 0,03  530 –1300      0,5  12      1  

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

U hemodialyzovaných pacientov sa podáva v období medzi dialýzami 500 mg kaţdých 12 h, po 

ukončení dialýzy sa pridáva 500 mg. U pacientov s CAPD je vhodné podávať 500 mg kaţdých 8 h. 

campiellite – [tal.] krycí názov slzotvornej a toxickej bojovej chem. látky brómkynánu a brómacetónu. 

campimetria, ae, f. – [l. campus pole + g. metron miera] →kampimetria. 

campto׀cormia, ae, f. – [g. kamptein kriviť + g. kormos trup] kamptokormia, nehybné ohnutie trupu 

dopredu (napr. pri hysterickej reakcii). 

campto׀dactylia, ae, f. – [g. camptein kriviť + g. daktylos prst] →kamptodaktýlia. 

campus, i, m. – [l.] pole. 

Campylobacter – [g. kampylos zahnutý, skrivený + g. bakterion palička] rod gramnegat. paličkovitých, 

zahnutých al. vinutých baktérií s monopolárnymi al. bipolárnymi bičíkmi čeľade Spirillaceae (predtým 

zaraďované medzi vibriá). Sú súčaťou fyziol. flóry zvierat al. podmienene zvieracie patogény. Vo 

zvieratách sa normálne vyskytuje 5 druhov C., z kt. niekt. sú pôvodcami zoonóz. Infekcia človeka 

vzniká poţitím ţivočíšnej potravy, vody al. stykom s chorým zvieraťom, príp. prenosom z človeka na 

človeka (patogénne sú 3 druhy). 

Campylobacter jejuni – spolu s C. coli sú štíhle, zahnuté gramnegat. paličky, vyskytujúce sa 

ubikvitárne. Pohybujú sa pomocou polárneho bičíka. Niekedy v pároch utvárajú obraz S al. sa 

spájajú do špirál. Staršie kultúry sa rozpadajú do kokoidných útvarov. Rozpad sa urýchli, keď je 

kultúra na vzduchu. Spóry netvoria. Rastú na krvi obohatenej o vitamíny a aminokyseliny. Na 

odclonenie sprievodnej baktériovej flóry sa pripravujú selektívne pôdy s antibiotikami. Optimálna 

kultivačná teplota je 42 – 43 °C. Vyţadujú atmosféru so zníţenou tenziou CO2. Na pôdach s krvou 



nehemolyzujú. Kolónie sú hnedé a podobne ako proteus sa plazia po povrchu pôdy, aţ utvoria 

súvislý povlak. Produkujú katalázu a oxidázu. Neštiepia cukry, energiu získavajú z aminokyselín. 

Sú málo rezistentné na vonkajšie vplyvy, vysoko citlivé na vyschnutie a vysoké teploty, 

pasteurizácia ich spoľahlivo ničí. Na mäse, a to aj zmrazenom a v surovom mlieku preţívajú 

niekoľko d. Vyvolávajú potraty zvierat. Prenos zo zvieraťa na človeka sa môţe uskutočniť 

kontaktom, kontaninovanou potravou al. vodou. Infekcia prebieha ako krátkodobá, benígna 

gastroenteritída al. pod obrazom ťaţkej enterokolitídy trvajúcej týţdne, kt. môţe vyústiť do 

septikémie. Na ochorenie sú náchylní najmä dojčatá a batoľatá, z dospelých mladšie osoby. 

Campylobacter fetus ssp. jejuni – je prirodzeným patogénom zvierat. U ľudí sa môţe izolovať v 

hemokultúre, z abscesu al. ţenského genitálu. Môţe vyvolať gastroenteritídu. 

C. fetus ssp. fetus je pomerne zriedkavým pôvodcom extraintestinálnych infekcií so sepsou a 

enteritídou al. bez nej, meningitídou, tromboflebitídou, septickou artritídou al. salpingitídou. 

Campylobacter fetus ssp. intestinalis môţe byť pôvodcom potratov. Dg. infekcie sa stanovuje 

kultiváciou na selektívnych pôdach obsahujúcich antibiotiká a komplementfixačnou reakciou. Th. pri 

nekomplikovaných enterokoli- tídach je symptomatická, v ťaţších prípadoch sa podáva erytromycín, 

tetracyklíny, aminoglykozidy, príp. chloramfenikol. 

Campylobacter pylori – známy od r. 1979, prvýkrát sa kultivoval r. 1983. Zaradenie do rodu C. nie 

je celkom isté; →Helicobacter pylori. 

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

Prehľad druhov rodu Campylobacter  

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

 C. bubulus →C. sputorius subsp. bubulus C. hyointestinalis 

 C. butzleri                 C. jejuni subsp. doylei 

 C. cinaedi →Helicobacter cinaedi            C. lari →C. laridis 

 C. coli               C. mucosalis 

 C. concisus                      C. mustlae →Helicobacter mustelae 

 C. cryaerophila →Arctobacter cryaerophilus    C. nitrofigilis →Arctobacter nitrofigilis 

 C. curvus →Wolinella recta       C. pylori →Helicobacter pylori 

 C. fenelliae →Helicobacter fenelliae      C. rectus →Wolinella recta 

 C. fecalis         C. sputorum  

 C. fetus subsp. fetus      

      subsp. intestinalis (C. fetus subspp. fetus) 

      subsp.  jejuni (C. jejuni) 

      subsp. Venerealis 

camsilas – camsilate, kamsilát, neregistrovaný medzinárodný skrátený názov pre soľ al. ester kys. 

gáforsulfónovej. 

Camuratiho-Engelmannov syndróm – [Camurati, M., tal. lekár; Engelmann, Guido, 1876 aţ 1934, 

berlínsky ortopéd] →syndrómy. 

camylofinum  →kamylofín. 

Camyna
®
 (Boehringer, Ing.) – antiseboroikum; →tioxolón. 

canadinum →kanadín. 

canadol – aether petrolei, petróleumbenzén; →ligroín. 

canalicularis, e – [l.] kanálikový, tvoriaci kanálik, prebiehajúci v kanáliku. 

canaliculi carotico|tympanici – drobné kanáliky pre cievy a nervy idúce do stredného ucha. 

canaliculi dent(in)ales – mikroskopické kanálky v dentíne zuba. 



canaliculo|rhino|stomia, ae, f. – [canaliculus + g. rhinos nos + g. stoma ústa] kanalikulorinostómia, 

oper. metóda na odvádzanie sĺz do nosa všitím sĺzovodu do nosovej sliznice po oper. odstránení 

sĺzneho vaku; →Totiho operácia. 

canaliculus, i, m. – [l.] kanálik. 

Canaliculus caroticotympanici – drobné kanáliky v stene canalis caroticus pre cievy a nervy idúce 

do stredného ucha z a. carotis interna a plexus caroticus internus. 

Canaliculus chordae tympani – kanálik bubienkovej struny. Odstupuje pod ostrým uhlom zo 

zostupnej (III.) časti n. facialis, potom prebieha oblúkovite nahor a dopredu. Otvára sa do dolnej 

steny bubienkovej dutiny. Obsahuje →chorda tympani, vetvu n. facialis. 

Canaliculus cochleae – kostný kanálik pre aqueductus cochleae. 

Canaliculus innominalis →canalis innominatus Arnoldi. 

Canaliculus lacrimalis – slzný kanálik. Prebieha najprv 1,8 – 2,25 mm vertikálne, kolmo na okraj 

mihalnice (vertikálne rameno), potom sa ohýbajú takmer v pravom uhle mediálnym smerom 

prebiehajúc pod jazierkovým okrajom mihalnice (horizontálne rameno). Keď napneme mihalnicu 

sťahujúc ju k vonkajšiemu očnému kútiku, napriami sa slzný kanálik a uhol medzi vertikálnym a 

horizontálnym ramienkom vymizne. Do slzného vaku ústia kanáliky vo výške lig. canthi interni, a to 

kaţdý osobitne, niekedy obidva spoločne, utvoriac pred vstupom spoločný kanálik, dlhý 2 – 3 mm. V 

slznom vaku býva okolo ústia kanálikov prstencový val. Celý kanálik má dĺţku 9 – 10 mm, 

horizontálne ramienko asi 8 mm. Laterálna polovica horizontálneho ramienka leţí tesne pod 

jazierkovým okrajom mihalníc, nazálna prebieha o niečo hlbšie pod povrchom v tkanive medzi 

vnútorným kútikom a slzným vakom. 

 

Obr. Slzný aparát – canaliculus lacrimalis. 16 – lacus 

lacrimalis; 17 – papilla lacrimalis; 18 – punctum lacrimale; 19 – 

canaliculus lacrimalis; 20 – ampulla canaliculi lacrimalis; 21 – 

saccus lacrimalis; 22 – fornix sacci lacrimalis; 23 – ductus 

nasolacrimalis; 24 – plica terminalis (podľa Feneisa, 1996)  

 

Časť kanálika v papile sa nazýva pars papillaris. Liekovite 

sa zuţuje, 0,3 – 0,4 mm od povrchu má priesvit 0,08 – 0,1 

mm. Tu je najuţšie miesto slzných ciest. Za ním sa 

rozširuje horizontálne ramienko aţ na 1 mm a tvorí ampulla 

canaliculi (ductus) lacrimalis. V horizontálnom ramienku je 

v temporálnej polovici priloţená zadná stena k prednej, 

pomer výšky k šírke je 1,3:0,05 mm, v nazálnej polovici je 

pomer 0,5:0,3 mm. Počas svojho priebehu sa kanálik ľahko 

stáča. Plocha, kt. je na ampule ventrálne, sa dostáva v 

slznom vaku dole. 

C. l. je vystlaný 6 – 12 vrstvami dlaţdicovitého epitelu, v kt. 

sa nachádzajú ojedinelé hlienové bunky. V substantia 

propria je len málo väziva, zato hojne elastických vláken, kt. prebiehajú pozdĺţne, cirkulárne i 

radiálne a tvoria hustú spleť tiahnucu sa aţ do vrchola bradavky. Medzi snopce m. Riolani vnikajú zo 

splete vystupujúce vlákna a slučkovite ho obopínajú. Na ohybe kanálika je spleť redšia a je zloţená 

najmä z cirkulárnych vláken, inde prevaţujú radiálne vlákna. 



K substantia propria priliehajú svalové snopce. Sú to snopce pars lacrimalis m. orbicularis oculi (m. 

Riolani; syn. Duverneyov sval). Tento sval tvorí sagitálnu platničku. Odstupuje v šírke asi 7 mm od 

slznej kosti. Pri odstupe sa skladá z 2 trojuholníkových dielov čiastočne sa prekrývajúcich a 

prebieha ďalej k medziokrajovým plôškam mihalníc. Nasadajú najprv na zadnú stenu, neskôr aj na 

prednú. Okolo vertikálneho ramena prebiehajú oblúkovite kríţiac sa spredu dozadu a tvoria okolo 

ampuly sfinkter štvorhranného svalu (sphincter quadrangularis papillae lacrimalis Halben), kt. pri 

kontrakcii zuţuje ampulu. Za ampulou prebiehajú svalové vlákna okolo vývodov Meibomových 

ţliazok a rias a splývajú so snopcami m. subtaralis.  

Pri odvádzaní sĺz vykonávajú sĺzne kanáliky aktívnu činnosť. Ak nemá odtok sĺz viaznuť, musí byť 

zachovaná priechodnosť aj v dolnej časti slzných ciest. Pri poruche dolného c. l. (slzného bodu) slzí 

oko napriek tomu, ţe sa na hornom c. l. nezistí porucha. Slzenie však vymizne, ak sa odstráni 

porucha dolného slzného bodu. 

O činnosti c. l. sa presvedčíme Vestovou skúškou, kt. moţno vykonať, keď je slzovod nepriechodný. 

Obsah slzného vaku sa vytlačí a podľa potreby sa slzný vak vypláchne. Do spojovkového vaku sa 

nakvapká farebná tekutina (napr. fluoresceín). Po niekoľkých min sa znova zatlačí na slzný vak. Ak 

je činnosť c. l. zachovaná, dostane sa marker do vaku a vystupuje pri zatlačení na slzný vak zo 

slzného bodu. Ak prechádza marker do nosa a objaví sa na tampóne zavedenom do dolného 

nosového prieduchu, al. ak sa ukáţe na obsahu vyfúknutom z nosa, ide pp. o správnu nasávaciu 

činnosť kanálikov, takţe sú slzné cesty priechodné. 

Slzných kanálikov môţe byť aj niekoľko. Prídavné kanáliky začínajú samostatne slzným bodom. 

Tiahnu sa v tkanive medzi vlastným kanálikom a medziokrajovou plôškou. Končia sa však obyčajne 

slepo ešte v jazierkovej časti. Len zriedka je vyvinutý prídavný kanálik po celej dĺţke a ústi do 

slzného vaku; →slzy. 

Vrstva tkaniva medzi horizontálnym ramienkom a medziokrajovou plôškou je tenká a priesvitná. Keď 

zavedieme do slzného kanálika sondu, vidíme ju presvitať; keď je tkanivo stenčené, javí sa nad 

zavedenou sondou ako tenká blanka. 

Canaliculus mastoideus – hlávkový kanálik. Začína sa v stene fossa jugularis ako hlávkový ţliabok 

(sulcus mastoideus), prebieha v dolnej stene bubienkovej dutiny laterálne a dozadu. Končí sa v 

hlávkovobubienkovej štrbine (fissura tympanomastoidea) na vonkajšej ploche spánkovej kosti tesne 

za ušnicou. Prechádza ním r. auricularis n. vagi začínajúci vo fossa jugularis; →os temporale. 

Canaliculi ossium →canaliculi semicirculares. 

Canaliculi semicirculares (ossei) →canales semicirculares. 

Canaliculi seminiferi contorti – syn. tubuli seminiferi contorti, stočené semenovodové kanáliky; 

→testes. 

Canaliculus spiralis cochleae →canalis chordae tympani. 

Canaliculus tympanicus – bubienkový kanálik. Začína sa na dne skalnej jamky (fossila petrosa) 

spánkovej kosti ako vonkajší otvor bubienkového kanálika (apertura externa c. t.). Odtiaľ stúpa 

nahor a preráţa pod predhorím (promunturium) dolnú stenu bubienkovej steny. Potom sa otvára do 

tejto dutiny ako bubienkový otvor bubienkového kanálika (apertura tympanica c. t.). Prebieha ním n. 

tympanicus z n. glossopharyngicus a a. tympanica inferior; →os temporale.  

canalis, is, m. – [l.] kanál, chodba, rúra. 

Canalis adductorius (Hunteri) – štrbinovitý priestor medzi m. vastus tibialis (medialis) a m. 

adductor longus et magnus, krytý od fascia vastoadductoria. Obsahuje a. a v. femoralis a časť 



vláken n. femoralis. Do kanálika zhora vyúsťuje fossa iliopectinea, kým kanálik sám distálne 

prechádza do hiatus canalis adductorii a fossa poplitea. 

 

 

 

 

Obr. Canalis adductorius (17) a fascie pravého stehna sprava 

a spredu. 13 – fascia lata; 14 – tractus iliotibialis; 17 – canalis 

adductorius; 19 – fascia iliaca; 23 – trigonum femorale 

 

 

 

 

Canalis Alcocki – [Alcock, Thomas, 1784–1833, londýnsky chirurg] →canalis pudendalis. 

Canalis alimentarius – tráviaca rúra. 

Canalis alveolares – lôţkové kanáliky. Leţia v zadnej a prednej stene čeľusťovej dutiny (sinus 

maxillaris). Sú to veľmi jemné chodbičky, kt. vedú k zubným lôţkam rami alveolares maxillares. Z 

nich zadné horné lôţkové kanáliky (c. a. superiores posteriores) sa začínajú v rovnomenných 

otvorčekoch na podspánkovej ploche hornej čeľusti. Stredné a predné (c. a. mediae et anteriores) 

vychádzajú z podočnicového kanálika. 

Canalis analis →anus. 

Canalis Arantii →ductus venosus Arentii. 

Canalis atrio|ventricularis communis – spoločný predsieňovokomorový kanál (Ivermarkov sy.; 

→syndrómy). 

Canalis basi|pharyngicus – kanál medzi telom klínovej kosti, jeho lamina medialis a okrajom alae 

vomeris. 

Canalis Bichati →cisterna venae magnae cerebri. 

Canales Brescheti →canales diploici. 

Canalis caroticus – kanál vnútornej krčnice. Prebieha oblúkovite v skalnej časti spánkovej kosti. Dá 

sa rozdeliť na tri oddiely: vystupujúci, ohyb a vodorovný. Začína sa na spodinovej ploche ihlanca 

ako vonkajší otvor vnútornej krčnice (apertura externa c. c.) a odtiaľ stúpa asi 1 cm kolmo nahor. 

Ohýba sa v 90° a pokračuje do asi 2 cm dlhej vodorovnej časti. Táto časť je súbeţná s dlhou osou 

ihlanca. Končí vo vnútornom otvore kanála vnútornej krčnice (apertura interna c. c.) pri vchode do 

ihlanca. Kanálom prechádza vnútorná krčnica, splete sympatikového nervstva, kt. ju opriadajú a 

ţilové splete; →lebka.  

Canalis carotico|tympanicus – prebieha z canalis caroticus do bubienkovej dutiny. Obsahuje nn. 

caroticotympanici vychádzajúce z plexus caroticus do plexus tympanicus; →lebka. 

Canalis carpalis →canalis carpi. 

Canalis carpi – zápästný kanál, priechod pre šľachy ohýbačov prstov, medzi ligamentum carpi 

transversum a dlaňovou plochou ručných kĺbov. 



Canalis centralis – centrálny kanál, prebieha stredom →miechy. 

Canalis cervicalis – kanál hrdlo maternice; →uterus. 

Canalis cervicis uteri – prieduch v krčku maternice medzi vonkajšou a vnútornou bránkou. Je dlhý 

obvykle asi 3 cm, má nepatrný priesvit, takţe hlienová zátka, kt. ho obyčajne vyplňuje a pevne v ňom 

lipne. Poddajnosť jeho svaloviny je dôleţitá počas pôrodu, keď sa hrdlo maternice rozvíja aţ do 

veľkosti obvodu hlavičky plodu. 

Canalis Cloqueti – [Cloquet, Jules Germain, 1790 – 1883, franc. chirurg pôsobiaci v Paríţi] →canalis 

hyaloideus. 

Canalis cochleae – kanál slimáka, prebieha z kostného slimáka (zo scala tympani) na spodnú plochu 

pyramídy spánkovej kosti, kde sa otvára v kuţeľovitej jamke. Obsahuje riedke väzivo, v. canaliculi 

cochleae a perilymfatické štrbiny, kt. sa spájajú perilymfou slimáka so subarachnoidálnym priestorom 

a azda aj bazikraniálnymi lymfatickými cievami. 

Canalis condylaris – c. condylicus, hrbolčekovitý kanálik. Začína sa vzadu pod šupinou záhlavnej 

kosti v hrbolčekovej jamke (fossa condylica), kt. oddeľuje šupinu od kĺbového tylového hrboľa. 

Pokračuje dopredu dovnútra lebkovej dutiny a vyúsťuje v esovitej brázde. Prebieha ním ţilová spojka 

(emissarium condylicum); →lebka.  

Canalis condyloideus anterior →canalis nervi hypoglossi. 

Canalis craniophraryngeus – zriedka sa vyskytujúci kanálik, vedúci zo spodiny klinovej kosti nahor k 

jamke pre hypofýzu. V embryonálnom období v ňom vzniká z klenby hltana predná časť hypofýzy. 

Canalis crotafiticobuccinatorius – nachádza sa niekedy na vonkajšej lebkovej spodine pod 

vajcovitým otvorom (foramen ovale) veľkého krídla klínovej kosti. Vzniká tak, ţe zo zadného okraja 

bočnej platničky krídlového výbeţka (lamina lateralis processus pterygoidei) vychádza krátka doštička, 

kt. sa spojí s klínovým tŕňom (spina ossis sphenoidis) na podspánkovej ploche veľkého krídla. Týmto 

celkom malým vlastne otvorčekom prechádza motorická časť tretej vetvy trojklanného nervu a n. 

buccinatorius. 

Canalis diploici – syn. canales Brescheti, chodbičky prebiehajúce v medziplošnici (diploe) lebkovej 

klenby; nachádzajú sa v nich tenkostenné ţily. 

Canalis egestorius ventriculi – priechod, kt. oddeľuje od pars digestoria ventriculi ohyb na curvatura 

ventriculi minor, tzv. incisura angularis (angulus ventriculi Froriepi), od duodena brázda (sulcus pylori). 

Na curvatura ventriculi major je rozhraničenie menej zreteľné. Určuje ho nepatrný Hissov zárez 

(sulcus intermedius).  

Canalis ethmoidaeus anterior →canalis orbitocranialis. 

Canalis ethmoidaeus posterior →canalis orbitoethmoideus. 

Canalis facialis Falloppii – [Falloppio alias Falloppius, Gabriele, 1523 – 1562, Vesaliov ţiak, tal. 

chirurg a anatóm pôsobiaci v Ferrare, Pise a Padove] →canalis nervi facialis.  

Canalis fasciculi optici – zrakový kanál, starý názov foramen opticum, je ohraničený obidvoma 

ramienkami malého krídla klínovej kosti (ala parva ossis sphenoidis). Ním je spojená stredná lebková 

jama s očnicou. Prebieha ním fasciculus opticus a a. ophthalmica (nie však v. ophthalmica); →lebka. 

Canalis femoralis – miesto, kam vnikajú stehnové prietrţe. Mediálne ho ohraničuje lig. lacunare 

a fascia pectinea, spredu povrchový list fasciae latae. Vzniká tým, ţe sa do tohto priestoru vtláča 

prietrţový vak, vnikajúci pod ligamentum inguinale, medzi lig. lacunare a vasa femoralia (do tzv. 

lacuna vasorum), kt. pred sebou tlačí stenčenú fascia transversalis (syn. septum anuli femoralis seu 



septum femorale Cloqueti). Vstupné miesto pod lig. inguinale je ohraničené pevnými útvarmi, preto tu 

nastáva zaškrtenie. 

 

 

 

 

Obr. Lacuna vasorum et musculorum (podľa Feneisa, 1996). 20 – 

lacuna musculorum; 21 – arcus iliopectineus; 22 – lacuna vasorum; 

24 – canalis femoralis; 86.11 – lig. lacunare  

 

 

 

Canalis Fontanae →spatium anguli iridis. 

Canalis ganglionaris Claudius →canalis spiralis cochcleae. 

Canalis Gartneri →ductus Gaertneri. 

Canalis gastricus →canalis ventricularius. 

Canalis Henseni →ductus reuniens. 

Canalis Huguieri-Macalister →canalis nervi facialis. 

Canalis Hunteri – [Hunter, John, 1728 – 1793, londýnsky anatóm a chirurg] →canalis adductorius. 

Canalis hyaloideus  Cloqueti – sklovcový kanál. Opísal ho r. 1818 Cloquet. Zjavuje sa koncom 6. 

embryonálneho mes. keď uţ a. hyaloidea splnila svoju funkciu a degeneruje. V tomto čase 

definitívny sklovec, kt. tvorí celý povrch sietnice okrem malého miesta (area Mortegnani, neskôr 

papila), vypĺňa zo strán skoro celý bulbus aţ na lievikovitý priestor s vrcholom pri papile a so 

základňou na zadnej ploche šošovky. S pribúdaním sklovca sa tento priestor zuţuje. U novorodenca 

je len štrbinka, doprevádzajúca uţ značne degenerovanú a resorbovanú a. hyaloidea od papily k 

šošovke. Pripisuje sa mu dôleţitá úloha pri cirkulácii vnútroočných tekutín. 

Canalis chordae tympani →canaliculus chordae tympani. 

Canalis incisivus – syn. canalis nasopalatinus, medzičeľusťový kanál, kt. vzniká z medzičeľusťo-

vých ţliabkov (sulci incisivi) leţiacich vpredu na vnútornom okraji podnebného výbeţku (processus 

palatinus) kaţdej hornej čeľuste, keď sa tieto spoja v strednej rovine. Leţí v predných častiach 

kostného podnebia tak, ţe sa otvára jedným otvorom tesne za obidvoma rezákmi ako 

medzičeľusťový otvor (foramen incisivum). Spája kaţdú nosovú dutinu s ústnou dutinou, preto sa 

začína dvoma otvormi, z kt. kaţdý leţí tesne pri prepáţke na dne dolného nosového priechodu. 

Vychádza ním n. nasopalatinus; →lebka.  

Canalis infraorbitalis – podočnicový kanál. Začína vzadu na dolnej stene očnice ako podočnicový 

ţliabok (sulcus infraorbitalis), kt. sa vnára v prednom oddieli dolnej steny do podočnicového kanála. 

Vyúsťuje dole pod očnicovým okrajom ako podočnicový otvor (foramen infraorbitale) na prednej 

ploche hornej čeľuste. Prebiehajú ním infraorbitálne cievy a n. infraorbitalis; →lebka.  



Canalis inguinalis – slabinový kanál, miesto kade prechádzajú počas vývoja brušnou stenou 

semenníky, v dospelosti funiculus spermaticus u muţa, chorda uteroinguinalis (lig. teres uteri) u 

ţeny. O skutočnom kanáli moţno hovoriť v plodovom období, keď ním prestupuje peritoneálna 

vychlípenina proc. vaginalis peritonaei u novorodencov býva niekedy otvorená. Kanál je zreteľný, 

keď sa v ňom utvorila prietrţ (hernia inguinalis lateralis). Inak priliehajú útvary brušnej steny tesne k 

útvarom, prestupujúcim priechodom. 

Schéma ingvinálneho kanála na horizontálnom reze: A – normálna stena; B – pri hernia inguinalis lateralis 

(,,indirecta``). 1 – fascia superficialis (fascia m. obliqui abd. ext.); 2 – m. obliquus abd. ext.; 3 – m. obliquus abd. 

int.; 4 – m. transversus abd.; 5 – fascia transversalis; 6 – peritoneum; 7 – annulus inguinalis subcutaneus; 8 – 

fovea inguinalis lateralis (pod ňou fascii annulus inguinalis abdominis); 9 – hernia vystupujúca vo fovea 

inguinalis lateralis; 10 – vasa epigastrica; 11 – fovea inguinalis medialis; 12 – chorda a. umbilicalis (lig. 

umbilicale lat.); 13 – m. rectus abdominis a jeho pošva (podľa Borovanského, 1960) 

 

Prednú stenu tvorí vonkajší šikmý sval – m. obliquus abdominis externus (superficialis); nad 

vnútornou tretinou slabinového väzu je v ňom štrbinovitý otvor, kt. ohraničenie tvorí crus mediale a 

laterale, dohromady drţané pomocou fibrae intercrurales. Dole je tento otvor zaoblený snopcami 

ligamenti reflexi. V rozsahu otvoru tvorí stenu len fascia m. obliqui abdominis ext., takţe tu je brušná 

stena podstatne zoslabená; toto miesto sa označuje ani anulus inguinalis subcutaneus. 

Obr. Canalis inguinalis, vľavo spredu, 

vpravo zozadu. 2 – m. rectus abdominis; 

9 – m. obliquus externus abdominis; 10 – 

lig. inguinale (arcus inguinalis); 11 – lig. 

lacunare; 13 – lig. reflexum; 14 – anulus 

inguinalissuperficialis; 15 – crus mediale; 

16 – crus laterale; 17 – fibrae intercrurales; 

21 – falx inguinalis (tendo conjunctivus); 22 – linea alba; 24 – 

adminiculum lineae albae; 28 – fascia transversalis; 29 – anulus 

inguinalis profundus; 30 – canalis inguinalis (podľa Feneisa, 1996) 

 

 

Zadnú stenu kanála (slabšiu) tvoria postupne z laterálnej strany mediálne: snopce m. interfoveolaris 

uloţené pod vasa epigastrica, tenká fascia transversalis a snopce falx inguinalis, kt. zosilňujú fasciu 

a upínajú sa na ingivinálny väz, ako aj do okraja pošvy priamych svalov. Falx inguinalis je derivát 

dolného okraja m. transversus abdominis.  

Dolnú stenu tvorí ligamentum inguinale a mediálne ligamentum reflexum Collesi. Horným 

ohraničením je dolný okraj m. obliquus abdominis internus a mm. transversi. Navonok od vasa 

epigastrica je na peritóneu plytká jamka (fovea inguinalis lateralis), v kt. sa začína vytláčať tenká 

fascia transversalis v plodovom období počas zostupu testes; v nej sa tieţ tvorí prietrţová bránka pri 

nepriamych herniách. Preto sa toto miesto transverzálnej fascie nazýva vnútorný ingvinálny kruh 



(anulus inguinalis praeperitonealis int.). Vzdialenosť vnútorného a vonkajšieho kruhu (4 – 5 cm) 

predstavuje ,,dĺţku ingvinálneho kanála“. 

Canalis innominatus Arnoldi – [Arnold, Friedrich, 1803 – 1890, nem. anatóm a fyziológ pôsobiaci 

v Heidelbergu] bezmenný kanálik. Nekonštantný drobný kanálik vo veľkých krídlach klinovej kosti 

dorzálne od foramen spinae pre n. petrosus superficialis major. Niekedy tento nerv prebieha priamo 

cez synchondrosis sphenopetrosa. 

Canalis inter|sacralis →foramen intervertebralis ossis sacri.  

Canalis isthmi uteri – kanálik tvoriaci prechod medzi dutinou a krčkom maternice.  

Canalis lacrimalis →canalis nasolacrimalis. 

Canalis Lauthi →canalis Schlemmi seu sinus venosus scleri. 

Canalis longitudinales modioli – pozdĺţne kanáliky vretienka; →cochlea. 

Canalis mandibulae – kanál sánky pre n. alveolaris inf. a vasa alveolares inf. 

Canalis musculo|tubalis, musculo|tubarius – kanál idúci od hrotu skalnej kosti do stredoušnej 

dutiny. 

Canalis naso|lacrimalis →canaliculus lacrimalis. 

Canalis naso|palatinus →canalis incisivus. 

Canalis nervi facialis – kanál lícového nervu. Prebieha v ihlanci spánkovej kosti, pričom sa 

dvakrát, pribliţne v pravom uhle ohýba a mení smer, takţe utvára 3 úseky; prvé 2 z nich sú uloţené 

vo vodorovnej rovine, tretí prebieha zvislo. 

Prvý úsek, dlhý asi 5 mm, sa začína vo vstupe do kanála na dne vnútorného zvukovodu a končí asi 

v mieste štrbiny zrakového nervu (hiatus n. facialis) na mozgovej ploche ihlanca. Tiahne sa naprieč 

dlhej osi ihlanca pod jeho mozgovú plochu. Jeho horná oblúkovitá chodbička a predsieň sú uloţené 

za ním a navonok od neho. Pred 1. úsekom a trocha dovnútra sa nachádza slimák. Pri štrbine n. 

facialis sa kanál ostro ohýba v tzv. ohybe lícového nervu (geniculum c. n. facialis). Tu začína druhý 

úsek, dlhý asi 10 mm, kt. prebieha súbeţne s dlhou osou ihlanca dozadu a laterálne. Leţí v 

blúdiskovej stene bubienkovej dutiny a tiahne sa v miernom oblúku nad predsieňovým okienkom. 

Dosahuje aţ nad ihlancovú vyvýšeninu, kde utvára vyvýšeninu lícového nervu (prominentia c. n. 

facialis). V treťom úseku, dlhom asi 10 mm, sa kanál obracia oblúkom dole, prebieha v zadnej stene 

bubienkovej dutiny skoro zvislo dole, kde sa nepatrne rozširuje a končí vo vyústení kanála lícového 

nervu (foramen stylohyoideum). 

Canalis nervi hypoglossi – kanálik podjazykového nervu. Preráţa kĺbový záhlavný hrboľ (condylus 

occipitalis) a ide ním z vnútra vzadu šikmo laterálne a dopredu. Predchádza ním podjazykový nerv, 

jemné ţilové splete a vetvička z a. pharyngica ascendens. 

Canalis nervi petrosi superficialis minoris – kanálik pre menší skalný nerv. Začína sa v strope 

bubienkovej dutiny ako bubienkový otvor kanálika pre menší skalný nerv (apertura tympanica c. n. 

petrosi superficialis minoris). Preráţa strop a vyúsťuje a mozgovej ploche ihlanca spánkovej kosti 

ako vnútorný otvor kanálika pre menší skalný nerv (apertura interna c. n. petrosi superficialis 

minoris). Je to vlastne pokračovanie bubienkového kanálika (canaliculus tympanicus), a preto ním 

prechádza n. tympanicus z jazykovo-hltanového nervu.  

Canalis neur|entericus – spája v ranom embryonálnom období medulárnu rúru (resp. uţ mediálnu 

brázdu) s dutinou prvočreva. 



Canalis Nuckii – [Nuck, Anton, 1650 – 1692, leydenský anatóm] processus vaginalis peritonei v 

ţenských plodoch, zasahujúci do ingvinálneho kanála. Môţe sa udrţovať ako plytké diverticulum 

Nuckii. 

Canalis nutricius – výţivný kanál. Nachádza sa najmä v dlhých kostiach, ale aj v lopatke a 

panvovej kosti. Kaţdá dlhá kosť (aţ na stehnovú) má vţdy jeden c. n., kt. leţí na určitom mieste a 

prebieha šikmo kôrou kosti ku kostnej dreni. Obsahuje výţivnú tepnu (arteria nutricia). 

Canalis obturatorius – kanálik medzi spodným okrajom horného ramena os pubis (sulcus 

obturatorius) a membrana obturans; prechádza ním n. et vasa obturatoria. 

Canalis opticus →canalis fasciculi optici; →lebka. Sy. canalis optici – unilaterálna al. bilaterálna, 

zriedka reverzibilná, akút. vzniknutá strata zraku následkom tupých poranení čelovej, nosovej a 

jarmovej kosti. 

Canalis orbitocranialis – očnicovolebkový kanálik (starší názov c. ethmoideus anterior). Vzniká z 

dvoch ţliabkov na čelovej a čuchovej kosti. Začína na vnútornej ploche očnice otvorčekom leţiacim 

v čelovočuchovom šve, pokračuje priečne a vyúsťuje v prednej lebkovej jame. 

Canalis orbito|ethmoideus – očnicovočuchový kanálik (starší názov c. ethmoideus posterior). Leţí 

medzi kostnými časťami čelovej a čuchovej kosti. Začína na vnútornej stene očnice otvorčekom 

leţiacim v čelovočuchovom šve. Pokračuje priečne a vyúsťuje v čuchových dutinkách. 

Canalis palatinus – pokračovanie canalis pterygopalatinus. V c. p. major medzi podnebnou kosťou 

a čeľusťou prebieha n. palatinus major a a. palatina descendens. 

Canalis palatino|vaginalis – jemný kanálik medzi processus vaginalis klinovej kosti a podnebnou 

kosťou; prebieha v ňom n. petrosus major a n. petrosus profundus. 

Canalis perifericus modioli →canalis spiralis modioli. 

Canalis Petiti – obsol.; predtým beţný názov pre cirkumlentálny priestor, ohraničený periférnym 

okrajom šošovky a prednými a zadnými Zinnovými vláknami. Predpokladalo sa totiţ, ţe ciliárne 

vlákna tvoria dve súvislé jemné blanky, z kt. jedna sa upína na šošovku pred ekvátorom a druhá za 

ním. 

Canalis pharyngeus – syn. canalis pharyngicus, hltnový kanál. Ide o štrbinovitý kanálik, kt. 

prechádza spredu dozadu. Hore ho ohraničuje spodinová plocha klínovej kosti, dole z boku pošvový 

výbeţok krídlovitého výbeţku (processus vaginalis processus ossis pterygoidei), z vnútornej strany 

klínovým výbeţkom podnebnej kosti (processus sphenoideus ossis palatini). Prechádza ním a. 

pharyngica suprema a vetvička z nn. nasales superiores posteriores. 

Canalis popliteus – kanálik, kt. vychádza z podkolenovej jamy (fossa poplitea) pod arcus tendineus 

solei a pokračuje do priestoru medzi povrchovými a hlbokými ohýbačmi lýtka. 

Canalis pterygoidei Vidii – krídlovitý kanálik, prechádza zozadu dopredu ako celkom úzky kanálik 

koreňom krídlovitého výbeţka klínovej kosti (processus pterygoideus ossis sphenoidis). Vystupuje z 

rozorvaného otvoru (foramen lacerum) a vyúsťuje na krídlovopodnebnej plôške (facies 

pterygopalatina) hore na prednej stene uvedeného výbeţka. Prechádzajú ním vasa pterygoidea a n. 

pterygoideus Vidii. 

Canalis pterygopalatinus – krídlovopodnebný kanál. Vzniká zo ţliabkov v stenách troch 

susediacich kostí (hornej čeľuste, krídlovitého výbeţka klínovej kosti a podnebnej kosti), kt. k sebe 

tesne priľahli. Jeho dĺţka je rôzna. V dolných častiach sa rozvetvuje a končí v zadnom bočnom uhle 

kostného podnebia ako väčší podnebný otvor (foramen palatinum majus), ako aj ako menšie 

podnebné otvory (foramina palatina minora).  



Canalis pudendalis – syn. Alcockov kanál duplikatúra fascia obturatoria v bočnej stene fossa 

ischiorectalis; obsahuje vasa pudenda int. a n. pudendus; →fascia pelvis. 

Canalis pyloricus – pylorický kanál, koncový úsek pyloru ţalúdka. 

Canalis radicis dentis – kanál koreňovej vetvy zuba; →dens. 

Canalis sacralis – kanál v kríţovej kosti, koncový oddiel chrbticového kanála. Do c. s. zasahuje 

durálny vak miechy končiaci sa vo výške S2; okolo vaku je spatium epidurale s riedkym tukovým 

väzivom. Prechádzajú ním sakrálne nervy a sú v ňom uloţené ţilové splete. Na kaudálnom konci c. 

s. uzatvára lig. sacrococcygicum dorsale superficiale; ním sa vykonáva punkcia sakrálneho 

epidurálneho priestoru pri sakrálnej anestézii (medzi hmatnými cornua sacralia, nad análnou 

brázdou). 

Canalis semicircularis (ant., lat., post.) – polkruhovitý kanálik  (predný,  bočný,  zadný)  postavený 

v 3 na seba kolmých rovinách, uloţený v kostnom labyrinte vnútorného ucha. 

Canalis semicirculares ossium – syn. canaliculi semicirculares (ossei), polkruhovité kanáliky 

kostného labyrintu, postavené na 

sebe v 3 zhruba kolmých 

rovinách. Kaţdý sa začína v 

predsieňovej dutine (vestibulum) 

ampulárnym rozšírením; dva z 

nich (c. superior et posterior) sa 

vracajú späť spoločným ústim, 

tretí z nich (c. lateralis) ústi 

samostatne. Na priereze sú 

eliptické, široké asi 1 x 1,5 mm. 

Sú teda omnoho širšie ako do 

nich vloţené ductus 

semicirculares blanitého 

labyrintu. 

  

Canalis Schlemmi – [Schlemm, Friedrich, 1795 – 1858, nem. anatóm pôsobiaci v Berlíne] 

Schlemmov kanál; →oko. 

Canalis sphenopalatinus Hyrtl – [Hyrtl, Josef, nem. anatóm pôsobiaci vo Viedni; napísal Lehrbuch 

der Anatomie, kt. do r. 1890 vyšla v 20 vydaniach] →canalis pharyngeus. 

Canalis spiralis cochleae →canalis cochleae. 

Canalis spiralis modioli – závitnicový kanálik vretienka; →cochlea. 

Canalis Stillingi →canalis hyoideus. 

Canalis tarseus →sinus tarsi. 

Canalis tendinis musculi flexoris carpi radialis – kanál šľachy palcového ohýbača ruky. Vzniká z 

brázdy na dlaňovej ploche väčšej mnohohrannej kosti (os multangulum majus), kt. je povrchovo 

premostená časťou priečneho dlaňového väzu (ligamentum carpi transversum). Vzniká tak krátky 

väzivovo-kostný kanálik, ktorým prechádza uvedená šľacha aj so svojou pošvou. 

Canalis tensoris tympani →semicanalis musculi tensoris tympani. 

Canalis thyreopharyngeus →tractus centralis thymi. 

Canalis tubarius →semicanalis tubae auditivae. 



Canalis ventricularis – syn. c. gastricus, ,,ţalúdková cesta“ pozdĺţ malého zakrivenia, podmienená 

tade prebiehajúcimi pozdĺţnymi krkvami sliznice. 

Canalis vertebralis – priestor ohraničený telami a oblúkmi stavcov; ohraničenie doplňajú 

medzioblúkové väzy (ligg. flava). Po stranách vyúsťuje medzistavcovými otvormi (foramina 

intervertebralia). Je najširší v hornom krčnom úseku, najuţší medzi Th6 a Th9, opäť širší v bedrovom 

úseku. Vystiela ho väzivová blana (endorhachis) a obsahuje miechový vak (saccus durae matris 

spinalis). Medzi endorhachis a miechovým vakom je spatium epidurale, vyplnené riedkym tukovým 

väzivom a početnými ţilovými spleťami. 

Canalis Vidianus →canalis pterygoideus. 

Canalis vomeris – čuchový kanál, štrbina, kt. sa tiahne v strednej rovine medzi dolnou plochou tela 

klínovej kosti a krídelkami čuchovej kosti. Ide ním tenký väzivový snopček a jemná ţilka. 

Canalis vomero|basilares – súborný názov pre nepárový canalis vomeris, párové canales basipha-

ryngici a canales pharyngici. 

Canalis vomero|lateralis inferior Henle →canalis pharyngeus. 

Canalis zygomaticus – jarmový kanál. Začína sa ako jarmový očnicový otvor (foramen zygomati-

coorbitale) na očnicovej ploche jarmovej kosti. Prechádza jarmovou kosťou a vidlicovito sa v nej 

rozštepuje na dve ramienka: 1. jarmovospánkový kanálik (canalis zygomaticotemporalis), kt. 

vyúsťuje ako rovnomenný otvor na spánkovej ploche jarmovej kosti; 2. jarmovolícový kanálik 

(canalis zygomaticofacialis) a končí sa v otvore toho istého mena na lícovej ploche. V obidvoch 

kanálikoch prechádzajú nervy súhlasných názvov. 

canalisatio, onis, f. – [l. canalis kanál] kanalizácia, drenáţ, chir. drenáţ tkaniva.  

Canalovej-Smithov syndróm – [Canalová, Virginia C., Smith, Carl H., amer. pediatri] →syndrómy. 

Cananga odorata (Lamk.)Hook & Thoms.(Anonaceae) – kananga voňavá (anónovité). Vţdyzelený 

tropický strom, dorastajúci priemerne do výšky 8 – 13 m. Má elipsovité, 70 

– 200 mm dlhé listy. Ţlté kvety s jazykovitými, asi 70 mm dlhými 

korunnými lupienkami sa tvoria na staršom olistenom dreve obyčajne v 

zhlukoch. Plody sa podobajú olivám, dozreté majú čiernu farbu a obsahujú 

niekoľko plochých semien. Rastlina pôvodne rástla divo len na Malajskom 

poloostrove a Madagaskare, pestuje sa však i v ďalších tropických 

krajinách. Hlavným producentom boli Filipíny a neskôr Jáva. Dnes má 

najväčšiu produkciu ostrov Réunion. 

Cananga odorata 

 

Kananga sa pestuje ako dekoratívny strom najmä pre intenzívne voňajúce kvety. Destiláciou sa z 

nich pripravuje jemný, prchavý kanangový olej (ylan-ylang, makasarská silica), kt. obsahuje 

geraniolové a linaloolové estery kys. octovej a benzoovej, p-krezolmetyléter, kadinén, seskviterpén 

a fenol. Pestované stromy začínajú kvitnúť za 1,5 – 2 r. po vysadení. Aby sa uľahčil zber kvetov, 

zrezávajú sa stromy vo výške asi 3 m. Výťaţok zo štvorročnej rastliny je 4 – 5 kg kvetov ročne, z 

desaťročného stromu 10 – 12 kg kvetov. Kvety sa zbierajú skoro ráno, keď je v nich najvyšší obsah 

silice. Z kvetov sa destiluje vodnou parou silica (1,5 aţ 2,5 %) príjemnej kvetinovej vône. Má 

jantárovoţltú farbu a obsahuje viac ako 20 aromatických zloţiek. Najdôleţitejšie z nich sú linalol, 

geraniol a eugenol. Podobnú vôňu, zloţenie má tzv. nepravá kanangova silica z druhu Michelia 

champaca L., kt. patrí do čeľade Magnoliaceae a pestovaného v Indii a Indonézii. Je však oveľa 

lacnejšia, a preto sa ňou pravá ylang-ylangová silica falšuje. Silica má dezodoračné vlastnosti a 

pouţíva v spreji. Tvorí tieţ súčasť parfumových kompozícií pre kozmetické prípravky s vôňami typu 



levandule, pajazmínu, ruţe a iných. Kvety kanangy pouţívajú domorodci v malajskej a indonézskej 

oblasti na zdobenie pri slávnostných príleţitostiach a prípravu voňavých bylinkových nápojov. 

Canarium – strom z radu Burseracea, z kt. niekt. poskytujú balzamy (Bursera simaruba), ţivicu 

manilskú elemi (Canarium commune, pestovaná na Filipínach). 

Canavalia obtusifolia DC – tropická bylina z čeľade motýľokokvetých (Papilionaceae). Rastie v 

Amerike, Afrike a Ázii. Listy má perenné a nápadné kvety sú usporiadané do hrozien. Listy sa 

uţívajú zvonka na aplikáciu, semená na porušovanie kabarských bôbov. 

canavaninum →kanavanín. 

Canavanovej choroba – [Canavanov, Myrtelle May, 1879 – 1953, amer. neurologička] →choroby. 

Canavanovej-Bogaertova-Bertrandova choroba – [Canavanov, Myrtelle May, 1879 aţ 1953, amer. 

neurologička; Bogaert Ludo van, *1897, belgický neurológ; Bertrand, Georges, *1863, franc. 

neurológ] Canavanovej choroba; →choroby. 

cancer, cri, m. – [l. cancer rakovina; termín zavedený Galenom vzťahujúci sa pôvodne na karcinóm 

prsníka s tvrdým centrálnym nádorom, z kt. do okolia vybiehajú dlhé výbeţky, takţe pripomína raka] 

rakovina; →karcinóm. 

Cancer aquaticus – syn. cancrum oris, rýchlo pokračujúca gangréna mäkkých tkanív v orofaciálnej 

oblasti; nóma. 

Cancer en cuirasse – franc. pancierová rakovina, koncové štádium karcinómu prsníka s 

karcinomatózou koţe a regionálnych lymfatických uzlín; dnes zriedkavá. 

Cancer pyreticus – nádorové bujnenie spojené s horúčkou. 

canceratio, onis, f. – [l. cancer rakovina] kancerácia, malígne zvrhnutie. 

cancero׀genes, es – [l. cancer  rakovina + g. gennán tvoriť] kancerogénny, vyvolávajúci rakovinu. 

cancero׀logia, ae, f. – [l. cancer rakovina + g. logos náuka] kancerológia, náuka o malígnych 

nádoroch; onkológia.  

canc(e)ro׀phobia, ae, f. – [l. cancer rakovina + g. fobos strach] kancerofóbia, kankrofóbia, 

karcinofóbia, chorobný strach pred rakovinou. 

cancer׀osis, is, f. – [l. cancer rakovina + -osis stav] kanceróza, ochorenie rakovinou. 

cancerosus, a, um – [l. cancer rakovina] kancerózny, rakovinový. 

cancr׀oidum i, n. – [l. cancer + g. eidos podoba] →kankroid. 

cancrum, oris, n. – nóma v oblasti úst. 

Candamide
®
 – antimanikum; →lítiumkarbonát. 

candela – [l. sviečka] kandela, skr. cd, jednotka →svietivosti.  

Candeptin
®
 (Julius Schmidt) →kandicidín. 

Canderel
®
 (Searle) – metylester aspartylfenylalanínu pouţívaný ako umelé sladidlo; →aspartám. 

Candex
®
  (Dome) – antimykotikum; →nystatín. 

candicidinum →kandicidín. 

Candida Berkhout – rod v prírode veľmi rozšírených kvasiniek. U ľudí a zvierat sa nachádzajú na 

koţi (2 %), GIT (aborálnym smerom sa ich výskyt zvyšuje – v ústnej 6 – 54, v konečníku 17 – 75 %), 

dýchacich ústrojoch, pošve a genitáliách obidvoch pohlaví a i., a to bez toho, aby vyvolali 



kandidózu, u diabetikov, pri nedostatočnej hygiene ústnej dutiny a zlom stave chrupu častejšie. 

Najčastejšie sa vyskytuje →C. albicans (75 – 80 %), C. krusei, C. tropicalis, C. pseudotropicalis, C. 

guilliermondii, C. parapsillosis a i.  

C. patria k dimorfným hubám, kt. bunky sú oválne aţ guľaté, veľké 4 – 6 mm a sú grampozit. 

Niekedy tvoria pseudomycíélium, s trsmi oválnych kvasinkovitých buniek, pri niekt. sa zisťujú 

blastospóry al. chlamydospóry. (C. albicans). 

C. sú kultivačne nenáročné, rastú na beţných pôdach pri 37 °C i izbovej teplote. Ako selektívna 

pôda sa pouţíva Sabouraudov agar. Za 24 – 48 h tvoria smotanové sfarbenie aţ biele vypuklé 

kolónie riedkej konzistencie so zreteľným kvasinkovým zápachom. Niekedy sú kolónie kráterovitéé, 

matné s vrúbkovaným okrajom, drobivej konzistencie. Kolónie mierne vrastajú do pôdy.  

Väčšina druhov C. skvasuje rôzne cukry vo výbere, kt. je charakteristický pre daný druh. Táto 

vlastnosť sa vyuţíva pri druhovom určovaní pomocou zymogramov). C. sú schopné asimilovať 

rôzne cukry, príp. dusíkaté látky. Tieto vlastnosti sa zisťujú pomocou auxanogramov. C. sú vcelku 

dobrým antigénom a ich prítomnosť v tele sa prejaví tvorbou protilátok. Vzhľadom na to, ţe sa C. 

vyskytujú aj u zdravých osôb, a to aj aj s príslušnou imunitnou odpoveďou, nemoţno zatiaľ túto 

skutočnosť dg. vyuţiť.  

Niekt. z C. sú príleţitostne patogénne, napr. C. albicans, C. paracrusei a ďalšie, iné sú oportúnne C. 

lusitaniae. C. sú pôvodcami →kandidóz. Ochorenie vyvolávajú pri oslabení organizmu, potlačení 

fyziol. mikroflóry, na slizniciach poškodených zápalom, macerovanej koţi ap. Lokálne poškodzujú 

zaparenú koţu, nechty a sliznice (ústnu, pošvovú). Kandidy v GIT môţu vo vhodných podmienkach 

penetrovať a propragovať sa do rôznych orgánov. Orgánová infekcia vzniká najmä pri oslabení 

organizmu (diabetes, nádory, sideropenická anémia a i.), ale aj pri th. širokospektrálnymi 

antibiotikami, kortikoidmi a imunosupresívami.  

Materiál na vyšetrenie C. sa odoberá v závislosti od lokalizácie patol. procesu (spútum, bronchiálny 

výplach, zoškraby z koţe, nechtov, moč, stolica, krv na hemokultiváciu). Pretoţe C. sú oportúnne 

mikroorganizmy, pri posudzovaní nálezu je dôleţité kvantit. hľadisko a hodnotenie stavu ostatnej 

mikroflóry (zloţenie, potlačenie). C. sa v odobratom materiáli výplachu veľmi rýchlo mnoţia, preto ho 

treba spracovať ihneď, príp. ihneď doručiť do laboratória v termoske s ľadom. 

C. sa dg. mikroskopicky, kultivačne a biochemicky. V preparáte ofarbenom podľa Gramna sa zisťujú 

grampozit. oválne bunky. Kultivujú sa na Sabouraudovom agare pri 37 °C 1 – 2 d. Morfol. kritériá sú 

na dfdg. medzi jednotlivými druhmi C. zväčša nepostačujúce, jej základom je hodnotenie 

auxanogramov a zymogramom, pri kt. sa pouţíva glukóza, galaktóza, sacharóza, laktóza a manóza. 

S výhodou sa pouţíva rýchla 3-h mikrometóda kultivácie: kultúra sa naočkuje vo forme tenkej vrstvy 

na podloţké skielko s špeciálnou pôdou obsahujúcou Tween 80, pričom sa hodnotí tvorba tzv. 

Reynoldsov-Braudeho fenomén (tvorba zárodkových klíčkov, angl. germinal tubes), typický len pre 

C. albicans. Sérolol. dg. nedáva zatiaľ dg. pouţiteľné výsledky. 

Candida albicans (Robin) Berkhout (1923) – grampozit. al. gramlabilná kvasinka z rodu →Candida 

postihujúca GIT, dýchacie cesty, koţu, nechty a sliznice a vnútorné orgány; →kandidóza. 

Charakteristickými znakmi C. a. sú: tvorba pseudomycélia typu D s blastospórmi usporiadanými do 

chumáčov al. praslenov, ekvatoriálne pučaniie a produkcia chlamydospór v podmienkach 

hladovania pri nedostatku jednoduchých sacharidov. Skvasuje glukózu, galaktózu a maltózu, nie 

však laktózu, sacharózu a rafinózu. Asimiluje glukózu, galaktózu, maltózu, sacharózu, trehalózu, 

xylózu a rozp. škrob. Znáša teplotu do 43 – 46 °C. Jej rast závisí od prítomnosti biotínu a tiamínu. 

Pri teste s kys. fosfomolybdénovou dáva olivovohnedý náter (na rozdiel od bledomodrého náteru C. 

stellaoidea a tmavomodrého náteru C. tropicalis). Pri dvojitej difúzii v agarovom géli poskytuje 

antisérum s antigénom C. a. precipitačné pruhy. Jednotlivé typy kandíd sa identifikovali pomocou 

monošpecifických protilátok, kt. sa skladajú z monošpoecifických faktorov pre ich antigény (Candida 



Check). Na rozlíšenie sérotypu A C. a. od C. tropicalis a sérotypu B od 

C. stellatoidea stačí doplniť test na asimiláciu a kvasenie sacharózy. 

Často sa pouţívajú imunofluorescenčné metódy. 

 

Candida albicans v spúte. Farbenie podľa Grama, zväčšenie 1500 x (podľa 

Patočku a spol., 1972) 

 

V klin. materiáli i v kultúrach sa zisťuje niekedy len s vajcovitou aţ guľovitou kvasinkovitou formou, a 

to jednotlivo al. v reťazcoch (2 – 3 x 2 – 7 mm), inokedy s vetvenými hýfami (1,5 aţ 2 mm). Typicky 

rastie na Endovej pôde, krvnom a Sabouradovom agare pri 22 – 37 °C. Na zemiakovej, chlebovej al. 

kukuričnej pôde tvoria kvasinky na koncoch hýf silnostenné, guľovité chlamydospóry (Ø 7 – 8 mm). 

Na beţných pôdach rastie v krémových kvasinkových kolóniách, v agare aj vo forme mycélií. Podľa 

Giemsu sa farbí na modro. Asimiluje a kvasí dextrózu, galaktózu a maltózu, asimiluje, ale nekvasí 

sacharózu; laktózu ani nekvasí ani neasimiluje. Po vpravení C. a. do ušnej ţily králikovi nastáva 

jeho smrť a pri autopsii sa zistia embolicko-mykotické abscesy v obličkách. C. a. je najčastejším 

pôvodcom →kandidóz. 

candidininum →kandidinín. 

candidinum →kandidín. 

candidoinum →kandidoín. 

candidosis, is, f. – [l. candidus biely; Candida albicans + -osis stav] →kandidóza. 

candidus, a, um – [l.] biely. 

Candimon
®
 (Ayerst) – miestne antimykotikum; →kandidicín. 

Candio-Hermal
®
 (Hermal) – antimykotikum; →nystatín. 

candiolinum  →kandiolín. 

candor, oris, m. – [l.] bielosť, lesk. 

canella – kanela, biela škorica; získava sa z kôry stromu Canella alba Murr. (C. winterana Gartn.), 

Canellaceae, rastúceho v Záp. Indii a na Floride. Obsahuje eugenol, cineol, terpény, karyofylén, 

manitol, ţivice, kandelín. Pouţíva sa ako korenie a prísada do tabaku. 

Canescin
®
 – antihypertenzívum; →deserpidín. 

Canesten creme
®
 tbl. vaginales (Bayer, Léčiva) – Clotrimazolum 200 mg v 200 g krému, 100 mg v 1 

vaginálnej tbl. Imidazolový derivát s fungicídnym účinkom, antimykotikum. Pôsobí na patogénne i 

fakultatívne patogénne huby rodu Trichophyton, Epidermophyton, Microsporium, Candida, 

Malassezia, Aspergillus, Nocardia, Torulopsis, Trichosporon a niekt. ďalšie mikromycéty; 

→klotrimazol. 

Indikácie – krém: dermatomykózy, kandidózy a keratinomykózy (erythrasma, pityriasis versicolor), 

interdigitálne mykózy, paronychie, balanitídy a vulvitídy. Th. onychomykóz len po ablácii nechtových 

platničiek napadnutých hubami; adjuvantne pri perorálnej th. grizeofulvínom. Vagínové tbl.: 

vagínová kandidóza a trichomoniáza vrátane zmiešaných kvasinkových a protozoárnych infekcií 

citlivých na klotrimazol. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na klotrimazol, pri vagínových tbl. 1. trimester gravidity. 

Nežiaduce účinky – kontaktné alergické reakcie koţe a slizníc, najmä u alergikov, ekzematikov a 

pacientov s polyvalentnou precitlivenosťou na zloţky prípravku. 



Dávkovanie – krém: nanáša sa ráno a večer v intervale 8 – 12 h v tenkej vrstve. Po vymiznutí klin. 

príznakov a subjektívnych ťaţkostí treba v th. pokračovať, aby sa zabránilo recidívam. Priemerná 

dĺţka th. je 2 – 4 týţd. Hyperkeratotické dermatofytózy dolných končatín vyţadujú aţ 9-týţd. 

aplikáciu C. Vagínové tbl.: zavádzajú sa denne (ráno a večer) počas 6 – 12 d v polohe na znaku s 

pokrčenými kolenami. Súčasne treba liečiť sexuálneho partnera. 

Canestrini, Giovanni – [1835 – 1900] tal. anatóm, fyziológ a prírodovedec. Pôsobil v Padove. Preloţil 

Darwinove diela a sám o evolučnej teórii publikoval viaceré práce (Origine dell
,
uomo, Teoria dell

,
 

evoluzione, La teoria di Darwin criticamente esposta). 

Canex
®
 (Pitman-Moore) →rotenón. 

Canferon
®
 (Takeda) →interferón . 

Canfidion
®
 (Gentili) – antitusikum; →racemetorfan. 

Canfoxil
®
 – amóniová soľ →kyselina 4-kamfokarboxylovej. 

Canidae – psovité. Mäsoţravce s predĺţenými čeľusťami, v kt. sú silné zuby. Majú dlhé končatiny, na 

nich päť prstov vpredu a štyri vzadu. Očné zuby sú silné, trháky dokonale vyvinuté. Rodia raz do 

roka slabo vyvinuté a slepé mláďatá. Korisť naháňajú, mnohé C. ţijú vo svorkách, kt. sa 

rozpadávajú v čase párenia a odchovu mláďat. Patrí k nim líška (Vulpes), vlk (Canis lupus), šakal 

(Canis aureus), kt. ţije na Balkáne, v sev. Afrike a juţ. Ázii, je menší ako vlk. V Amerike je podobný 

kojot prériový (Canis latrans). Fenek (Fennecus zerda) je najmenšia psovití šelma, má veľké ušnice. 

Ţije v stepiach a púšťach sev. Afriky. Medvedíkovec kuní (Nyctereutes procyonides) má krátke 

nohy, ţije v dierach v zemi, ako jediný zimu prespáva. Ţije vo vých. Ázii, odkiaľ preniká i k nám. Pes 

domáci (Canis familiaris) je jedno z najstarších domácich zvierat. Dnešné veľmi pestré domáce 

plemená psov moţno podľa stavby tela a lebky rozdeliť na niekoľko skupín a kaţdú odvodiť od 

určitého starého predka. Pes barinný (Canis familiaris palustris) bol predkom najpestrejšej skupiny 

psov, bol malý. Podobajú sa mu špiclíky, pinčlíky, lajky, teriéry, eskimácke, laponské a tunguzské 

psy. Pes inostrancev (Canis inostranzewi) sa kostrou podobá vlkovi, od neho sa odvodzujú väčšie 

psy so značne širokou lebkou, napr. severské, dogy a pastierske psy. Canis familiaris intermedius 

bol strednej postavy a pokladá sa za predka poľovných psov (oharov, spanielov, pudlíkov). 

Canifug
®
 (Wolff) – antimykotikum; →klotrimazol. 

caninus, a, um –[l. canis pes] psí, týkajúci sa očných zubov. 

canities, es – [l. canus sivý] osivenie. 

Canella alba – biela →škorica. 

Cannabaceae – konopovité. Čeľaď dvojklíčnolistých rastlín, jednoročných aj trvácich pria-mych al. 

ovíjavých bylín so striedavými al. protistojnými dlaňovito delenými al. dlaňovito zloţenými listami. Sú 

dvojdomé. Päťpočetné jednopohlavné kvety tvoria bohaté vrcholíkové súkvetia. Sú vetroopelivé. 

Plodom je naţka. Rastú v Európe a Ázii (2 rody, 4 druhy). Konopa siata (Cannabis sativa) je dôleţitá 

textilná rastlina. Semená obsahujú vysýchavý olej a se-menec je potravou vtákov. Konopa indická 

→Cannabis indica. Chmeľ obyčajný (Humulus lupulus) sa pestuje pre samičie šištičky pouţívané pri 

výrobe piva. 



 

Cannabis sativa. 1 – samčie kvetenstvo; 2 – samičie 

kvetenstvo; 3 – semenáčik; 4 – list; 5 – samčie kvety; 6 – 

samičie kvety s bliznou; 7–9 – Semen Cannabidis; 10 – 

ţľazový chĺpok so stvolom; 11 – ţľaznatý chĺpok zhora; 

12 – bezţľazový chĺpok s cystolitmi (podľa Schultesa a 

Hofmanna, 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

cannabidiolum →kanabidiol. 

cannabinolum  →kanabinol. 

cannabi|osis, is, f. – [g. cannabis konope] kanabióza, pľúcna fibróza postihujúca najmä pracovníkov 

s konopím.  

cannabis, is, f. – [g. cannabis konope] syn. indické konope, marihuana, bhang, ganja, charas, kif, 

hasach, pot. 

Cannabis indica (hašišová) Lamk. (Cannabaceae) – konopa indická. Jednoročná dvojdomá rastlina 

rozšírená v juţnej Európe a oblastiach so suchým podnebím. Jej ilegálne kultúry sú najmä vo vých. 

Ázii, Iráne, Indii a Mexiku. Z kvitnúcich ţľaznatých stopiek samičích rastlín sa po usušení získava 

→marihuana. Oklepávaním al. odieraním listov a stopiek sa získa hnedý ţivicový exkrét hašiš. 

Psychodyslepticky účinnou látkou je 
9
-tetrahydrokanabinol, THC. Marihuana sa najčastejšie 

zneuţíva vo forme cigariet. Psychodysleptický účinok vyvoláva vyfajčenie 0,25 – 1,0 g marihuany, 

čo zodpovedá mnoţstvu 4,5 – 20 mg THC. C. i. obsahuje aj antibaktériovo účinný kanabidiol a kys. 

kanabidiolovú, kt. pôsobí sedatívne. THC je veľmi účinné antiemetikum a v USA sa preto pouţíva na 

potlačovanie ťaţkej nevoľnosti a vracania u chorých s novotvarmi a liečených chemoterapeutikami, 

najmä cis-platinou; →kanabinol. 

Cannabis sativa →Cannabaceae. 

cannabiscetinum →kanabiscetín. 

Cannaceae – kanovité. Čeľaď jednoklíčnolistých rastlín, trvácich bylín. Majú tenký al. hľuzovitý 

podzemok a veľké pošvovité listami. Obojpohlavné kvety s rozlíšeným kvetným obalom sú 

trojpočetné a nesúmerné, s jednou petaloidnou tyčinkou. Plodom je tobolka. Rastú v trópoch 

Ameriky, Afriky a Ázie (1 rod, 3060 druhov). Kana indická (Canna indica) je okrasná rastlina, kana 

jedlá (Canna edulis) a i. druhy poskytujú škrobnaté hľuzovité podzemky. 

Cannizzarova reakcia – [Cannizzaro, Stanislao, 1826 – 1910, tal. chemik pôsobiaci v Ríme] 

oxidačno-redukčná reakcia prebiehajúca pri pôsobení vodných rozt. hydroxidov alkalických kovov 

-vodíky (vodíky na uhlíku susediacom so skupinou  
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                               // 
t. j. aromat., heterocyklické a niekt. alifatické aldehydy: 2R – C + NaOH → R–COONa + R–CH2–OH  
                                    \ 
                               H 

Pri C. r. vzniká z 2 molekúl aldehydu 1 mól kys. a 1 mól alkoholu. C. r. moţno uskutočniť medzi 

dvoma molekulami rovnakého aldehydu al. medzi 2 molekulami rozdielnych aldehydov, z kt. jedným 

býva formaldehyd. Ide o skríţenú C. r., pričom formaldehyd sa vţdy oxiduje na kys. mravčiu a druhý 

aldehyd na príslušný alkohol. Pri C. r. sa ako redukovadlo uplatňuje hydridový anión uvoľňujúci sa z 

aldehydu, na kt. sa adoval ión OH
–
. Priebeh C. r.: 

Elektronoakceptorové substituenty v benzaldehyde urýchľujú C. r. v tomto poradí: 

3–NO2 > 3–Cl > 4–Cl > H > 4–R > 4–OCH3 > 4–N(CH3)2 

cannogeninum →kanogenín. 

Cannon, Walter, Bradford – (1871 – 1945) bostonský fyziológ. R. 1926 zaviedol do fyziol. pojem 

homeostázy. V práci The wisdom of the body (1932) opísal biol. autoreguláciu. Za centrum afektivity 

pokladal talamus 

Cannonov syndróm – [Cannon, Walter Bradford, 1871 – 1945, amer. fyziológ] →syndrómy. 

Cannonov zvierač – [Cannon, Walter Bradford, 1871 – 1945, amer. fyziológ pôsobiaci v Bostone] 

útvar viditeľný pri rtg. vyšetrení na colon transversum, na hranici jeho pravej a strednej al. strednej a 

ľavej tretiny. 

Cannonov-Böhmov bod – [Cannon, Walter Bradford, 1871 – 1945, amer. fyziológ pôsobiaci v 

Bostone; Böhm, Gott-fried, 1880–1852, mníchovský röntgenológ] →bod. 

Cannonova-Bardova teória – [Cannon, Walter Bradford, 1871 – 1945, amer. fyziológ pôsobiaci v 

Bostone; Bard, Philip, 1898 – 1977, amer. psychológ] →teória. 

cannula, ae, f. – [l. canna rúrka, trstina] kanyla, cievka vyrobená z plastických materiálov. 

cannulatio, onis, f. – [l. canna rúrka, trstina] kanylácia, zavedenie kanyly, napr. do cievy. 

Canocenta
®
 (Byk Gulden) – nehormónové abortifaciens pouţívané vo veter. med.; →lotrifén. 

Canogard
®
 (Shell) – inhibítor cholínesterázy; →dichlorvos. 

canon de fusil – [franc. lovecká puška] adhézie čriev, pričom ich pozdĺţne osi prebiehajú paralelne, 

podobne dvom hlavniam loveckej pušky. Opísali ich viacerí autori na hrubom (Braune) i tenkom 

čreve (Lane, Lardennois, Jackson). Ich príčinou môţe byť peritonitída, mezenteritída, epiploitída 

najmä tbc, operačné výkony, ale pp. aj chlamydióza a i. patol. procesy. 

Canopar
®
 (Cooper) – anthelmintikum pouţívané vo veter. med.; →téniumklosylát. 

Canqoin, Alexandre – (*1823) paríţsky lekár. Zaoberal sa najmä th. rakoviny (Mém. sur un nouveau 

mode de traitement des affections cancéreuses etc., 1835; Traitement du cancer, excluant touute 

opération par l
,
instrument tranchant, etc., 1838). Navrhol th. rakoviny pastou z chloridu zinočnatého 

s múkou, kt. sa neskôr uplatnila na iné účely. 

canrenonum →kanrenón. 

Canstatt, Karl Friedrich – (1807 – 1850) nem. lekár pôsobiaci v Paríţi a Bruseli. Zaoberal sa 

spočiatku oftalmológiou (Über Markschwamm des Auges und amaurotisches Katzenauge, 1831), 

cholerou (Die Cholera in Paris etc., 1832) neskôr rozličnými problémami med. (Die Krankheiten des 



höheren Alters und ihre Heilung, 1841; Klinische Rückbilde und Abhandlungen, 1848 a 1851; 

Handbuch der medicinischen Klinik, 1839). Od r. 1841 vydával Jahresberichte über die Fortschritte 

der gesammten Medicin in allen Ländern. 

Cantabilin(e)
 ®

 (Formenti) – choleretikum, antispazmodikum; →hymekromón. 

Cantan
®
 (Hoechst) – kys. askorbová; →vitamín C. 

Cantani, Arnaldo – (1837 – 1893) tal.lekár. Študoval v Prahe u Jakscha, neskôr pôsobil v Pavii, 

Milane a Neapoli. Zaoberal sa najmä diabetom a i. metabolickými chorobami Podieľal sa na 

zostavovaní Enciclopedia medica italiana. Z jeho početných prác sú pozoruhodné najmä Fieber, 

Handbuch der Pharmakologie (1865 – 1877), Entzündung, Infektion (1870), 

Stoffwechselkrankheiten 1873 – 1883), Lathyrismus (1873), Enteroklysma (1878), Progressive 

Hautatrophie (1881) a i. 

Cantaxin
®
 (Winthrop) – kys. askorbová; →vitamín C.  

Cantharellaceae – kuriatkovité. Čeľaď húb z triedy bazídiových húb (Basidiomycetes), podtriedy 

vyšších bazídiových húb (Homobasidiomycetes), radu trúdnikotvarých (Polyporales). Majú klobúk al. 

lievikovitú plodnicu s lištovitými lupeňmi. Z rodu Cantharellus, kt. má vyše 70 druhov, rastie u nás 

14. Patrí sem kuriatko bledé, kuriatko jedlé (Cantharella cibarius) má oranţovoţltú plodnicu 

pretiahnutého tvaru; rastie v ihličnatých lesoch. Tenkú, mäsitú plodnicu pretiahnutého tvaru, 

hnedočiernej farby má lievik trúbkovitý (Craterellus cornucopioides); rastie v listnatých a ihličnatých 

lesoch. Oba druhy sú jedlé. Ďalej sem patrí stroček trukovitý a i. 

Cantarellus aurantiacus Wulfen →Hygrophoropsis aurantiaca. 

Cantarellus cibarius  Fr. – kuriatko jedlé (čes. liška obecná). Veľmi chutná jedlá huba, príjemnej, 

korenistej chuti. Má oranţovoţltú plodnicu pretiahnutého tvaru. Klobúk má v priemere 10 – 70 mm, 

za mladi je mierne klenutý, neskôr plochý a napokon lievikovitý s laločnato zvlneným okrajom. 

Najprv býva ţĺtkovoţltý, potom blednúci, holý a matný. Hymenofor na spodnej strane klobúka je 

ţilkovitý. Ţilky (lišty) sú vysoké aţ 3 mm, ţĺtkovoţlté, hlboko zbiehavé, vidlicovitto rozdelené a 

pospájané priečnymi ţilkami (anastomózami). Hlúbik je vysoký 30 aţ 60 mm a hrubý 8 – 25 mm, 

valcovitý, rovnako sfarbený ako ţilky pod klobúkom, smerom k báze sa zuţuje, nahor sa rozširuje, 

takţe prechádza voľne do klobúka. Duţina je bledoţltá, pevne mäsitá, vôňu a chuť má príjmene 

korenistú. Výtrusy sú krátke, elipsoidné, hladké, bezfarebné s jednou al. viacerými tukovými 

kvapkami, veľké 8 – 11 × 5,5 aţ 6,5 mm. Výtrusný prach je bledookrovoţltý. 

Rastie od mája do novembra v ihličnatých i listnatých lesoch v machu al. medzi lístím, obyčajne vo 

veľkých húfoch. Hmyz ju takmer neznehodnocuje. U nás je všade rozšírená, predáva sa na trhju 

(ČSN 46 3195). Celkom mladé plodnice v sladkokyslom al. octovom náleve ako šalát sú dobrou 

lahôdkou. Duţina má veľmi tuhú konzistenciu, pre to je jedna z najťaţšie stráviteľných húb. 

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

Zloženie kuriatka jedlého (Cantarellus cibarius, na 100 g) 

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

 Zloţka             Obsah   Zloţka       Obsah 

 Voda (g)   91,5    Minerály (mg) 

 Proteíny (g)   1,5   Na         3 

 Tuky (g)   0,5   K        507 

 Sacharidy (g)   3,8   Ca         8  

 Vláknina (g)   1,0   Mg         – 

 Energia (KJ)     0,09  Mn         0,5 – 2,0 

 Vitamíny (mg)    Fe        6,5  

 A + -karotén(IE)    0   Cu         – 

 B1 (mg)      0,02   Zn         – 



 B2 (mg)       0,23   P        44  

 B6 (mg)       0,02   S        – 

 Niacín (mg)            6,5    

 Kys. listová (g)           –  

 Biotín (mg)             – 

 Kys. pantoténová (mg)  –  

 Kys. askorbová (mg)     2 – 10  

 Tokoferol (mg)    – 

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

Cantarellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers. – syn. Craterellus cornucopioides L. ex Fr., lievik 

trúbkovitý (čes. stroček trubkovitý). Má plodnicu v priemere 30 – 80 mm, je trúbkovito lievikovitá s 

prehnutým okrajom, kt. býva v dospelosti vlnitý al. laločnatý; na vnútornej strane je najprv 

hnedočierna, neskôr čiernosivá aţ čierna, šupinatá, na vonkajšej strane je sivohnedá, najprv hladká, 

neskôr vráskatá. Vonkajšiu stranu celej huby, vrátane hlúbika pokrýva výtrusorodé rúcho 

(hyménium), preto je v dospelosti od bieleho výtrusového prachu belavo oinovatená. Hlúbik je 

vysoký 50 – 120 mm, dutý, dolu zúţený a hore prechádza zvoľna do klobúka. Je rovnako sfarebný 

ako klobúk. Duţina je veľmi krehká, trocha chrupkovitá, najprv sivočierna, neskôr celkom čierna, bez 

nápadnej chuti, vôňu má príjemnú. Usušená huba je celá čierna a lámavá. Výtrusy sú vajcovito 

elipsoidné, hladké, bezfarebné, zvyčajne s jednou veľkou tukovou kvapkou, veľké 12 – 15 × 7 – 8,5 

mm. Výtrusný prach je biely. Rastie najčastejšie v listnatých a zmiešaných, zriedka v ihličnatých 

lesoch, najmä v podhorských oblastiach. Plodnice sa zjavujú od augusta do novembra, obyčajne vo 

veľkých húfoch. Je to veľmi chutná hubaa, hoci jej nevzhľadný vonkajšok neláka. Vhodn je do 

polievokj, omáčok a na sušenie. Usušené a rozdrvené plodnice moţno pouţiť ako korenie do jedál. 

Podľa ČSN 43 3195 sa môţe predávať na trhu. 

Lieviku trúbikovitému sa podobá neškodný lievik kučeravý [Craterellus sinuosus (Fr.) Fr. syn. 

Pseudocratellus sinuosus (Fr.) Corner ex Heinem.], kt. klobúk je široký 30 – 50 mm a vysoký 25 aţ 

40 mm, nepravidelne lievikovitý, tenkomäsitý, na okraji zvlnený aţ kučeravý, na povrchu 

jemnešupinkatý, hygrofánny, za vlhka sivohnedý, za sucha bledosivý s okrovomäsitým odtieňom. 

Hymenofor na vonkajšej strane klobúka je nepravidelne vráskavý, sivý aţ popolavý s modrastým 

nádychom. Hlúbik je dlhý 30 – 50 mm a hrubý 3 – 5 mm, nepravidelný, dolu stenčený, zvyčajne 

stlačený, vatovito vypchatý aţ dutý (dutina prechádza do klobúka), na povrchu nerovný, holý, 

ţltookrový. Duţina je tenká, belavá al. sivastá, chrupkovitá, chuť i vôňu má nenápadnú. Výtrusy sú 

široko vajcovité, hladké, bezfarebné, veľké 10 – 12 × 8 – 9 mm. Rastie v tele a na jeseň v listnatých 

lesoch jednotlivo al. častejšie v trsoch. Je nejedlý. 

Cantarellus pallens Pil. (Cantharellaceae) – kuriatko bledé. Je to jedlá chutná huba, podobná 

kuriatku jedlému (→Cantharellus cibarius). Líši sa od neho hrubomäsitými plodnicami a ble-

dokrémový aţ belasým klobúkom. Ţilky na spodnej strane klobúka sú rovnako ţĺtkovoţlté, ako 

kuriatko jedlé. Rastie v lete a jeseni, najčastejšie v listnatých lesoch. Je rovnako chutné ako kuriatko 

jedlé. 

Cantharidae – snehuľčíkovité, čeľaď radu chrobákov. Hlava, hruď a krovky sú tmavé, bruško a 

obruba štítu červené. Obyčajným druhom je snehuľčík sivočierny (Cantharis fusca), kt. cez deň lieta 

na poliach (jún–júl) po obilí, v lesoch a hájoch na kríkoch. Jeho zamatovočierne larvy poţierajú v 

zemi korienky rastlín, medzi kt. sa aj kuklia. 

cantharid|ismus, i, m. – [g. kantharis meno španielskej muchy] kantaridizmus, chron. otrava 

kantaridínom. 

cantharidinum, i, n. – [g. kantharis meno španielskej muchy] →kantaridín. 



Cantharis vesicatoria – syn. Lytta vesicatoria (Meloidae), kantarída, chrobák, ţijúci na drevinách 

čeľade Oleaceae a Caprifoliaceae. Nachádza sa najmä v juţ. a stred. Európe (aj u nás). Droga 

Cantharis, málo poškodený a usušený chrobák, má osobitný, prenikavý pach a ostrú chuť. Obsahuje 

predovšetkým →kantaridín (asi 0,6 – 1 %). Dráţdi koţu a sliznice (najmä močových ciest), uţ nízke 

dávky môţu poškodiť obličky. Pouţíval sa ako afrodiziakum a abortívum. Uplatňuje sa vo veter. 

med.  

canthaxandinum →kantaxandín. 

canthaxanthinum →kataxantín. 

canth|ectomia, ae, f. – [g. kanthos očný kútik + g. tomé rez] kantektómia, starší výraz pouţívaný vo 

franc. literatúre pre excíziu očného kútika al. jeho incíziu; →canthotomia.  

Canthil
®
 (Lakeside) →mepenzolátbromid. 

cantho|plastica, ae, f. – [g. kanthos očný kútik + g. plastike (techné) tvárne umenie] kantoplastika, 

plastická operácia očného kútika na rozšírenie očnej štrbiny. 

cantho|rrhaphe, es, f. – [g. kanthos očný kútik + g. rhafé šev] kantorafia, operačné zošitie mihalnice v 

očnom kútiku. C. medialis →blefarorafia. 

cantho|tomia, ae, f. – [g. kanthos očný kútik + g. tomé rez] kantotómia, preťatie očného kútika (Amon, 

1839). 

canthus, i, m. – [g. kanthos očný kútik] kantus, očný kútik. 

Canthus lateralis – vonkajší očný kútik. Je ostrejší ako vnútorný. Pri úplnom uzavretí mihalníc ich 

okraje zvierajú uhol asi 60°, pri strednom otvorení 30 – 40°. Temporálnym pokračovaním býva 

horizontálna koţná vráska. Od kostného okraja očnice je vzdialený asi 5 – 7 mm. U príslušníkov 

mongolskej rasy býva vyššie uloţený, u černochov niţšie uloţený ako vnútorný očný kútik.  

Canthus medialis – vnútorný očný kútik. Tvorí ho spojenie slzných partií voľného okraja obidvoch 

mihalníc. Má podkovovitý al. poloeliptický tvar. Jeho dolné rameno prebieha takmer horizontálne, 

kým horné sa pri otvorení oka stáča k nemu šikmo. Obidve ramená uzatvárajú slzné ramienko 

(lacus lacrimalis) so slznou jahôdkou (karunkulou) a semilunárnou plikou. Vnútorný očný kútik leţí 

práve nad kostným okrajom očnice. 

Cantorova sonda – [Cantor, Meyer O., *1907, amer. lekár] sonda zaťaţená ortuťou na intubáciu 

tenkého čreva. 

cantus galli – [l.] kikiríkanie; laryngismus stridulus. 

canus, a, um – [l.] striebristý, popolavý, bielosivý. 

Caocobre
®
 (Sandoz) – fungicídum, antiseptikum; síran meďnatý. 

Caomet
®
 (Simes) – koenzým Q s kardiovaskulárnymi účinkami; →ubichinóny. 

CAP – skr. kombinácie cytostatík cyklofosfamid + doxorubicín + cisplatin. 

capacitas, atis, f. – [l. capax objemný, obsiahly] kapacita, objemnosť, schopnosť niečo pojať, 

obsiahnuť, vykonať. 

Caparol
®
 (Geigy) – herbicídum; →prometryn. 

Caparside
®
 – anthelmintikum pouţívané v th. helmintiáz psov; →arzénamid. 

Caparsolate
®
 (Abbott) – anthelmintikum pouţívané v th. helmintiáz psov; →arzénamid. 

Capastat
®
 (Lilly) – tuberkulostatikum; →kapreomycín. 



capax, acis – [l.] objemný, obsiahly 

Capazine
®
 – antiemetikum; →prochlórperazín. 

Capben
®
 (Comm. Solvents) – antiarytmikum; →kyselina kapobénová. 

Capdepontov syndróm →syndrómy. 

Capemag
®
 unj. ad us. vet. (Biotika) – parenterálny prípravok na zvýšenie základných biogénnych 

prvkov v tele a úpravu energetického deficitu, pouţíva sa vo veter. med. Zloţenie: Calcii lactas 2,23 

g + Calcii glucoheptonas 6 g + Calcii gluconas 9,m6 g + Calcii saccharas 360 mg + Magnesii 

chloridum 3,125 + Natrii glycerophosphas 9,5 g + Glucosum 16 g + Natrii pyrosulfis 150 mg + 

Trimecaini chloridum 0,56 g v 100 ml.  

Capen
®
 (Phoenix) – hepatoprotektívum, mukolytikum, antidótum pri otrave ťaţkými kovmi; →tioproín. 

Caperase
®
 – enzým katalyzujúci reakce, pri kt. sa štiepi peroxid vodíka na vodu a kyslík; pouţíva sa 

spolu s glukózaoxidázou v príprave potravín na zabránenie ich oxidácii; →kataláza. 

Capgrasov syndróm – [Capgras, Jean Marie Joseph, 1873 – 1950, franc. psychiater] →syndrómy. 

capillar|ectasia, ae, f. – [l. vasa capillaria vlásočnice + g. ektasis rozšírenie] kapilarektázia, rozšírenie 

vlásočníc. 

capillare (vas), is, n. – [l. capillus vlas] vlásničnice. 

caillaris, e – [l. capillus vlas] kapilárny, vlásočnicový.  

Capillaria – ţltobiele veľmi tenké oblé cudzopasné červy z triedy Nemathelminthes. 

Capillaria hepatica – opísaný Bancroftom (1893), kt. sa zaraďuje spolu s Trichuris trichuria do 

podtriedy Trichurinae. U človeka sa zistil v pečeni a čreve. Je častým parazitom rôznych hlodavcov 

(myš, potkan, králik). Vajíčka majú charakteristický tvar podobný citrónu; podobajú sa vajíčkam 

Trichuris trichiura. Vajíčka prechádzajú črevnou stenou do obehu a usídľujú sa v rôznych orgánoch 

(pečeň, obličky, pľúca a i.). Asi mesiac po usídlení v pečeni larvy dokončujú svoj vývoj a červ začne 

vylučovať do okolitého tkaniva vajíčka. Iným druhom týchto nematód je C. intestinalis Vanni, 1937, 

kt. sa zisťuje v potkanoch.  

Capillaria philippinensis – nematóda vyskytujúca sa v juţ. Ázii, najmä na Filipínach. Samce sú 

dlhé 2,3 – 3,2 mm, samičky 2,5 – 4,3 mm. Larvy sa vyvíjajú v 

rybách. Infekcia u človeka vzniká poţitím rybacieho mäsa al. 

autoinfekciou. 

Obr. Capillaria philippinensis (C. intestinalis)v črevnom obsahu potkana 

(52 × 30 m) 

 

 

capillariasis, is, f. – [Capillaria + -asis stav] infekcia tenkého čreva vyvolaná červom →Capillaria. 

Capillariais intestinalis →capillariasis philippensis. 

Capillariasis philippinensis – [l. capillus vlas] filipínska kapilariáza, infekcia tenkého čreva 

vyvolaná červom →Capillaria philippinensis. Prvý ju opísal r. 1963 Chitwood a spol. na sev. 

Filipínach. Postihuje častejšie muţov ako ţeny (4:1). Prejavuje sa borborygmami, bolesťami brucha. 

Po 2–6 týţd. sa dostavujú profúzne vodnaté hnačky, malabsorpčný sy. s obrazom exsudatívnej 

enteropatie; v ťaţších prípadoch je ochorenie letálne. Dg. sa stanovuje dôkazom vajíčok v stolici. 

Th. je symptomatická, osvedčuje sa Thiabendazol‹.  



capillaris, e – [l. capillus vlas] kapilárny, vlásočnicový. 

capillar|itis, itidis, f. – [l. capillus vlas + -itis zápal] kapilaritída, zápal vlásočníc. 

Capillaritis alba – povrchová arteriolitída, resp. kapilaritída. Ide o drobné okrúhle al. oválne, 

niekedy sieťovito usporiadané ľahko vklesnuté biele atrofické loţiská s teleangiektáziami, príp. 

modročervené papulky veľkosti špendlíkovej hlavičky, najmä okolo členkov a na chrbte nôh. 

Niekedy exulcerujú, vriediky sú ostro ohraničené a silne bolestivé. Postihuje najmä ţeny stredného 

a vyššieho veku, najmä s chron. ţilovou insuficienciou. 

capillaro|pathia, ae, f. – [l. capillus vlas + g. pathos choroba] kapilaropatia, ochorenie vlásočníc. 

capillaro|scopia, ae, f. – [l. capillus vlas + g. skopein pozorovať] kapilaroskopia, mikroskopické 

vyšetrovanie vlásočníc. 

capillaro|toxicosis, is, f. – [l. capillus vlas + g. toxikon jed + -osis stav] kapilarotoxikóza, poškodenie 

vlásočníc toxínmi.  

Capillarotoxicosis haemorrhagica – hemoragická kapilarotoxikóza, toxické poškodenie vlásočníc 

spojené s krvácaním; Schönleinov-Henochov sy.; →syndrómy. 

capillatus, a, um – [l. capillus vlas] vlasatý. 

capilli – [pl. z l. capillus vlas] vlasy. 

capillitium, i, n. – [l.] kapilícium, hygroskopické vlásky v plodniciach niekt. húb, hleniek a bruchatiek, 

slúţiace na rozhadzovanie výtrusov. 

capillosus, a, um – [l. capillus vlas] vlasatý, zarastený.  

capillus, i, m. – [l.] vlas.  

Capistan
®
 tbl. obd. (Pierre Fabre) – lipidosterolový extrakt zo Serenoa repens 80 mg v 1 tbl. Pouţíva 

sa v th. funkčných ťaţkostí pri benígnej hyperplázii prostaty, pri častom močení, najmä v noci, 

dráţdivom mechúri. Má protiedémový účinok. V bunkách prostaty vyvoláva blokádu 5-reduktázy s 

následným zníţením proteosyntézy. Th. účinok nastupuje najskôr po 8 týţd., s prerušením th. klesá. 

Po pouţití nalačno sa niekedy dostavuje nauzea. Podáva sa 2-krát 2 tbl./d po jedle, min. počas 4 

týţd, potom prestávka a opakovať. 

Capisten
®
  (Kissei) →ketoprofén.  

capistrum, i, n. – [l.] obväz na hlave, kt. kryje okrem tváre úplne hlavu i s krkom.  

capitalis, e – [l. caput hlava] hlavový, prislúchajúci hlave, obrátený smerom k hlave (syn. superior al. 

cranialis). 

capitatus, a, um – [l. caput hlava] opatrený hlavou, hlavatý. 

capitium, i, n. – [l. caput hlava] obväz na hlavu z trojrohej al. štvorrohej šatky, kt. pokrýva celú hlavu a 

siaha aţ k ušniciam; cípy sa zviaţu uzlom nad nosom. Slúţi na prvú pomoc pri zraneniach hornej 

časti tela, temena a záhlavia. 

Capitol
®
 (Dermal) – antiseptikum; →benzalkóniumchlorid. 

capitonnage – [franc.] kapitonáţ; 1. excízia časti rozšírenej obličkovej panvičky pri hydronefróze a 

následné plastické zošitie (Albarran); 2. zmenšovanie zvyškových dutín v parenchýmových 

orgánoch po odstránení formolovaných echinokokových cýst pečene a sleziny zriasovacími stehmi 

(Delbet); obsol.; 3. odstránenie ţlčníka s ponechaním jeho časti v pečeňovom lôţku ; sliznica 

zvyšnej časti sa zreţe, koaguluje a zvyšok lôţka sa zriasi hlbokými stehmi (Bakeš). 



Capitrol
®
 (Westwood) – antiseboroikum, v kombináciách sa pouţíva ako miestne antiseptikum; 

→chloroxín. 

capitulum, i, n. – [l.] hlavička, rozšírený, zaoblený koniec niekt. kosti. 

Capitulum costae – hlavička rebra; →costa. 

Capitulum humeri – hlavička ramennej kosti; →humerus. 

Capitulum ossis metacarpi – hlavička zápästnej kosti; →metacarpus. 

Capitulum ossis metatarsi – hlavička predpriehlavkovej kosti; →metatarsus. 

Capitulum radii – hlavička vretennej kosti; →radius. 

Capitulum stapedi – hlavička strmienka; →stapes. 

Capitulum ulnae – hlavička lakťovej kosti; →ulna. 

Capitus
®
 (Berk) – antikonvulzívum; →etosuximid 

Capla
®
 (Wallace Labs.) – antihypertenzívum; →mebutamat. 

Caplanov syndróm – [Caplan, Antony, 1907–1976, angl. lekár] kombinácia pneumokoniózy s 

reumatoidnou artritídou (silikoartróza). Medzi závaţnosťou pľúcneho a kĺbového postihnutia nie je 

korelácia. Postihuje baníkov trpiacich antrakózou al. silikózou. Dfdg.: osteoartróza a i. artropatie, 

najmä sprevádzajúce pneumopatie a pľúcne nádory, sarkoidóza, ostatné pneumokoniózy, fibrózna 

tbc pľúc, silikotuberulóza, ostatné fibrózy pľúc. 

Caplenal
®
 (Berk) – Allopurinolum 100 mg v 1 tbl., inhibítor xantínoxidázy, antiuratikum, antiurolitikum; 

→alopurinol. Po perorálnom podaní sa vstrebáva asi 80 % podanej dávky. Max. plazmatické 

koncentrácie sú 2 – 6 h po podaní. Hlavným metabolitom je farm. účinný oxypurinol, t0,5 alopurinolu 

je 0,8 – 1,5 h, oxypurinolu 14 – 19 h. Močom sa vylučuje 76 % podanej látky.  

Indikácie – dna – prim., najmä pri zvýšenej tvorbe kys. močovej, sek. hyperurikémia vyvolaná 

nadmerným katabolizmom nukleoproteínov (akút. a chron. leukémia, leukémia, polycythaemia vera, 

myelómy, psoriasis atď.), profylaxia nefropatií počas intenzívnej rádioterapie al. chemoterapie 

nádorov; profylaxia a th. urátovej nefrolitiázy. 

Kontraindikácie – gravidita, ţeny v produktívnom veku. 

Nežiaduce účinky – hnačky, prechodné brušné bolesti, alergické koţné prejavy, horúčka, ojedinele 

leukopénia, hepatomegália a hepatopatia, moţnosť zvýšeného ukladania ţeleza v pečeni. 

Interakcie – pri súčasnom podávaní C. s 6-merkaptopurínom al. azatioprímom treba zníţiť ich dávky 

na 1/4. C. predlţuje t0,5 adenínarabinozidu a zvyšuje riziko toxickosti. Pri aplikácii s 

chlórpropamidom je riziko hypoglykémie. Moţná je aj interakcia s kumarínovými derivátmi a 

fenytoínom. Pri aplikácii s ampicilínom al. amoxicilínom sa zvyšuje riziko exantému. 

Dávkovanie – 2 – 10 mg/kg, dávka sa upravuje podľa sérovej koncentrácie kys. močovej. U detí s 

nádormi al. enzýmopatiami (Leschov-Nyhanov sy.) sa podáva 10 – 20 mg/kg/d. Pri zníţenej funkcii 

obličiek a u starších osôb sa dávky redukujú. Treba zabezpečiť dostatočný prívod tekutín (alkalické 

minerálky). 

Capmul 8210
®
 (Stokley-Van Camp) – cholelitolytikum; →monooktanoín.  

Capnocytophaga – rod gramnegat., fakultatívne anaeróbnych paličkovitých al. fuziformných baktérií. 

Zisťujú sa v normálnej a patol. zmenenej ústnej dutine, najmä pri systémových ochoreniach. Patria 

sem druhy →C. canimorsus, C. gingivalis, C. ochraceus (syn. Bacteroides ochraceum) a C. 

sputigenia. 



Capnocytophaga canimorsus (starší názov DF-2 bacillus) druh gramnegat., fakultatívne 

anaeróbnych paličkovitých al. fuziformných baktérií z rodu →Capnocytophaga. Tvoria normálnu 

flóru ústnej dutiny psov a mačiek. Po pohryzení môţe u človeka vyvolať infekcie prejavujúcu sa 

celulitídou, bakteriémiou, purulentnou meningitídou, endokarditídou, periférnou gangrénou, 

purpurou, Waterhouseovým-Friderichsenovým sy., kt. sa môţe končiť letálne. Priebeh infekcie býva 

ťaţký u pacientov po splenektómii, alkoholikov a pri hematologických malignitách. 

capno- – prvá časť zloţených slov z g. kapnos dym, para; týkajúci sa oxidu uhličitého; →kapno-. 

capno|gramma, tis, n. – [g. kapnos dym, para + g. gramma zápis] →kapnogram. 

capno|graphia, ae, f. – [g. kapnos dym, para + g. grafein písať] →kapnografia. 

capno|hepato|graphia, ae, f. – [g. kapnos dym, para + g. hepar pečeň + g. grafein písať] 

kapnohepatografia, rtg. znázornenie pečene po vpravení oxidu uhličitého do brušnej dutiny. 

Capnodium – skupinový názov vzdušných húb. Vyvolávajú povlaky na listoch početných krov a 

stromov (tzv. čerň fumago). Patria do skupiny Perenomycetes. Najznámejší je C. salicinum, kt. sa 

zjavuje na slivkách, chmele ap. Neger izoloval z podobných čiernych povlakov hubu Dematum. 

capnoidinum – kapnoidín, alkaloid z rastliny Adlumina fungosa (Ait.) Greene (A. cirrhosa Raf.), 

Corydalis thalicrifolia Franch. a C. incisa (Thumb.) Pers., Fumariaceae; syn. →adlumidín. 

Capostatin
®
 – antituberkulotikum; →kapreomycín. 

Capoten
®
 (Squibb) – inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín I; →kaptopril. 

Cap-O-Tran
®
 (Croyden-Browne) →meprobamat. 

Capozide
®
 (Bristol-Myers Squibb) – Captoprilum 25 al. 50 mg + Hydrochlorothiazidum 25 mg v 1 tbl., 

inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín I, antihypertenzívum, vazodilatans; →kaptopril; 

→hydrochlorotiazid. 

Indikácie – 1. Hypertenzie všetkých stupňov v monoterapii al. v kombinácii s ďalšími 

antihypertenzívami, najmä diuretikami a antagonistami vápnikových kanálov. U pacientov s renálnou 

hypertenziou al. stenózou artérie solitárnej obličky môţe nastať výrazný pokles TK a zhoršenie 

renálnych funkcií. Poststenotické úseky obličkového riečiska sú závislé od dostatočnej koncentrácie 

angiotenzínu II a pri jej poklese sa prudko zniţujú funkcie obličiek, preto je ţiaduce ich sledovanie 

najmä v prvých d a týţd. th. 2. Insuficiencia srdca: u pacientov rezistentných na th. digoxínom, príp. 

diuretiká sa odporúča pridať kaptopril (6,25 mg kaptoprilu), aby nenastala náhla hypotenzia u 

hypovolemických pacientov. 3. Akút. infarkt myokardu: kaptopril zabraňuje remodelácii najmä ľavej 

komory, a tým ďalšej extenzii infarktového loţiska.  

Dávkovanie – spočiatku 25 mg , pri súčasnej th. diuretikami 6,25 mg 2 – 3-krát/d, ďalšie dávky podľa 

reakcie TK, príp. sa po 2 – 3 týţd. postupne zvyšujú do 50 mg 3-krát/d. (dmd 150 mg). Pri kardiálnej 

insuficiencii sa C. začína podávať počas hospitalizácie po predchádzajúcom prerušení al. zníţení 

dávok diuretík dávkou 8,25 mg s postupným zvyšovaním dávky podľa klin. stavu v 2-týţd. 

intervaloch. Po dosiahnutí účinku sa dávky postupne spätne zniţujú na najniţšie účinné dávky. Z 

diuretík sa pritom volia slučkové diuretiká. 

Capparidaceae – kaparovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, drevín, bylín, zriedka lián s 

jednoduchými al. dlaňovito zloţenými striedavými listami. V pletivách obsahujú myrozínové bunky. 

Obojpohlavné štvorpočetné kvety sú pravidelné al. súmerné, plody šešuľovité al. kôstkovité. Rastú v 

trópoch a subtrópoch (46 rodov, 800 druhov). Patrí sem kapara tŕnitá (Capparis spinosa); 

→Capparis. 

Capparis – rod drevín z čeľade Capparidaceae (asi 150 druhov), kt. rastú v teplejšom pásme. Kapara 

tŕnitá (C. spinosa L.) je tŕnitý ker Stredomoria poskytujúci koreninu kapara. Rastie na skalách, 



stenách a strechách. Pupene (ukladajú sa do octu al. soli) obsahujú glukozidy, rutín, saponín, 

enzým myronín, kt. pôsobením vzniká aromatická horčinová silica. Horká kôra kríka sa pouţíva ako 

ľudové diuretikum. 

Capquin
®
 (Ciba-Geigy) – antimalarikum, antireumatikum, pouţíva sa aj v th. lupus erythematosus 

systemicus; →chlorochín. 

Capralense
®
 (Choay) – hemostatikum; kys. -aminokaprónová; →EACA. 

Capramol
®
 (Choay) – hemostatikum; kys. -aminokaprónová; →EACA. 

capreomycinum →kapreomycín. 

Caprifoliaceae – Loniceraceae, zemolezovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, krov, zriedkavejšie 

lián al. bylín. Listy majú protistojné jednoduché al. perovito zloţené. Päťpočetné kvety sú pravidelné 

al. súmerné. Plodom je kôstkovica, bobuľa, zriedka tobolka. Rastú prevaţne v miernom pásme sev. 

pologule (15 rodov, 400 druhov). Z druhov rodu baza (Sambucus) najznámejšia je baza čierna 

(Sambucus nigra). Červené kôstkovičky má kalina obyčajná (Viburnum opulus); jej záhradná forma 

je ,,snehová guľa“. Druhy rodu zemolez (Lonicera) majú dvojpyskovité kvety, napr. zimolez obyčajný 

(Lonicera xylosteum). Okrasným krom je imeľovník biely (Symphoricarpos rivularis) s bielymi 

bobuľami a vajgélia (Weigelia) s ruţovými kvetmi. 

Caprimulgidae – lelkovité, čeľaď vtákov z radu lelkov (Caprimulgiformes). Majú širokú hlavu a krátky 

zobák, kt. je rozoklaný aţ po oči. Oči majú veľké, čo súvisí s ich nočným spôsobom ţivota. Okolo 

zobáka sú vláskovité hmatové pierka. Nohy sú krátke a slabé. C. sa ţivia hmyzom. U nás ţije lelek 

obyčajný (Caprimulgus europaeus), lieta večer a v noci okolo lesov a rúbanísk. Nočný hmyz chytá 

za letu. Hniezdi na holej zemi. Jeho neprestajné cvrlikanie počuť zvyčajne z polí, kde sa rád zdrţuje. 

Samica znáša 2 vajcia priamo na zem a sama ich aj vysedáva 

asi 20 d, o mláďatá sa starajú obaja rodičia 30 d. Je sťahovavý.  

 Caprimulgus europaeus (lelek obyčajný) 

 

 

Caprin
®
 (Sinclair) →kyselina acetlsalicylová. 

Caprimulgiformes – lelky, rad vrátok, kt. zahrňujú čeľaď lelkovitých (→Caprimulgidae). Sú to večerné 

a nočné vtáky, rozšírené takmer po celej Zemi. Krídla majú dlhé a štíhle, perie majú mäkké, oči 

veľké a krátky, vzadu veľmi široký zobák, okolo kt. sú hmatové pierka. Ţivia sa hmyzom, kt. chytajú 

v letku. Cez deň odpočívajú na zemi al. sedia na konároch stromov. Perie majú mäkké, najčastejšie 

farby stromovej kôry, takţe splývajú s prostredím. Veľké oči majú cez deň privreté, a to aj keď 

nespia, celkom ich roztvárajú iba v noci. Lelky si nerobia hniezda, samička znáša 2 vajíčka na holú 

zem a tu na nich sedí. Pritom natoľko splýva s prostredím, ţe sa dá zbadať, aţ keď vyplašená 

vzlietne v poslednom momente pred hroziacim nebezpečenstvom. Na vajíčkach sedia a o mláďatá 

sa starajú obaja rodičia.  

caprinum – kaprín, syn.  →norleucín.  

caproate – skr. camphorsulphonate.  

Caprocid
®
 – hemostatikum; kys. -aminokaprónová; →EACA. 

caprolactamum →kaprolaktám. 

Caprolan
®
 (Allied) →nylon 46. 

caprolinum →kaprolín.  



Capromyidae – nutriovité. Veľké hlodavce ţijúce obojţivelne v Juţ. Amerike. Majú tupú hlavu, na 

nohách plávacie blanky a na chrbtovej strane tela mliečne bradavice, takţe mláďatá môţu cicať na 

plávajúcej matke. Nutria riečna (Myocaster coypus) sa u nás chová pre veľmi cennú koţušinu. 

capsaicinum →kapsaicín. 

capsanthinum →kapsantín. 

Capsella bursa-pastoris (L.) med. (Brassicaceae) – kapsička pastierska (čes. kokoška pastuší 

tubolka). Droga: Herba bursae pastoris (syn. Herba capsellae bursae 

pastoris). Ide o jednoročnú aţ dvojročnú bylinu s prízemnou ruţicou listov, 

medzi kt. vyrastá olistená, asi 50 cm vysoká byľ. Drobné biele kvietky v 

strapcoch sú na zakončení bylí a pod nimi trojhranné plody šešule. 

Kozmopolitná burina záhrad, polí, pri cestách, vyskytuje sa všade okrem 

trópov; pestovanie nie je účelné. Bylinu často napáda cudzopasná pleseň, 

kt. ju deformuje. Zberá sa iba zdravá kvitnúca vňať. 

Capsella bursa-pastoris 

 

Drogu tvoria svetlosivé byle pozdĺţne jemne brázdované, ich stopkaté listy 

rozlične hlboko vykrajované, kopijovité, listy prízemnej ruţice gracovité. 

Biele drobné kvety sú v strapcoch a súkvetie sa končí typickými trojhrannými plodmi šešulami. Pach 

drogy je nanajvýš slabý, nepríjemný, chuť horká, trocha ostrá. Mikroskopicky typické sú na dolnej 

epiderme listov osobitné ploché jednobunkové krycie trichómy vybiehajúce do 3 – 5 lúčikov, 

s bradavičko-vitou kutikulou na báze. Obsahuje biogénne amíny (tyramín, histamín, betaín, cholín a 

jeho ester acetylcholín, flavonoidy (diosmín, heterozidy, kvercetín a luteolín), látky s obsahom síry, 

saponíny, triesloviny, minerálne látky, vitamín C a ďalšie látky. Pripisujú sa jej účinky hemostyptika, 

diuretika, antisklerotika a dermatika. Droga sa uţíva ako adjuvans pri menorágiách a metrorágiách, 

ako aj miernom difúznom presakovaní krvi zo slizníc GIT a epistaxe. 

Priemerná jednotlivá dávka drogy v maceráte je 1,5 g al. 1 kávová lyţička na šálku macerátu 

(pripravuje sa vylúhovaním za studena počas 8 h); pije sa 2 – 4-krát/d. Infusum Herbae bursae 

pastoris (3 lyţičky drogy na pohár vody) sa pije /po 1/3 – 1/2  pohára 2 – 3-krát/d. Ako diuretikum sa 

podáva teplý zápar z 2 – 4 g drogy, kt. sa pije 2 – 4-krát/d. Macerát a zápar moţno pouţívať aj 

zvonka pri intertrigu, ekzémoch a hnisavých koţných chorobách. Tinctura bursae pastoris sa uţíva v 

jednotlivej dávke 5 g a Extractum bursae pastoris v dávke 2,5 g drogy. Neţiaduce účinky sa 

nepozorovali. Odvodený prípravok – Alysal
®
. 

Capsebon
®
 (Pitman-Moore) – dermatologikum; →kadmiumsulfid. 

Capsica minima (Solanaceae) – syn. C. frutescens, kayenská (kríčkovitá) paprika. Trváca bylina s 

vajcovitými listami a malými bielymi kvetmi. Má charakteristické červené al. ţlté 

plody. Pochádza z Afriky a karibskej oblasti. Je pálivejšia neţ väčšia indická 

paprika a je príbuzná sladkej paprike a paprike, z kt. sa vyrába mletá paprika. 

Plody obsahujú fenolové zlúč., kapsaicín, karotenoidy, saponíny kapsicidíny, 

flavonoidy a silicu. Vyvoláva hyperémiu, potenie, uvoľnenie svalového napätia, 

zmierňuje plynatosť a má antiseptické účinky. V ľudo-vom liečiteľstve sa 

pouţívala pri tráviacich poruchách, meteorizme, zvonka pri artralgiách, 

neotvorených omrzlinách a lumbalgii, a to vo forme tinktúry, krému al. prášku.  

Capsica minima 

 

 



capsicum – sušené plody Capsicum frutescens L. (Solanaceae). Sú známe ako africké chillies al. 

Capsicum annuum L., var. conoides Irish, tabasco pepper al. Capsicum annuum var. longum Sendt, 

známa ako lousiana long pepper a i. rastliny z rodu Solanacea. Pouţívali sa zvonka ako antiiritans, 

vnútorne ako karminatívum a stomachikum. 

Capsicum annuum L. (Solanaceae) – paprika ročná (čes. paprika roční). Droga: Fructus capsici. 

Obsahuje asi 0,4 – 1,5 % alkaloidov – fenylalkamínov benzylamínového typu. Hlavnou zloţkou je 

kapsaicín (~ 70 %), kt. sa nachádza najmä v priehradkách bobúľ. Z toho ~ 20 % je 

dihydrokapsaicínu, ďalej norhydrokapsaicín, homokapsaicín, homodihydrokapsaicín a karotenoidy 

(intenzívne červený kapsantín, kapsorubín, kryptoxantín, zeaxantín, luteín, a a -karotén). Ďalej 

obsahuje antibioticky pôsobiacu saponínovú zmes – kapsacidín, flavónové alkaloidy (apiín, luteolín-

7-glukozid), do 0,2 % vitamínu C, A, B2 a E, amid vitamínu PP, 7 % sacharidov, 1,5 % silice a i.  

V súčasnosti sa pestuje vyše 50 druhov papriky. Ako zelenina s vysokým obsahom vitamínov sú 

obľúbené najmä plody bez kapsaicínu. Pripisujú sa jej účinky vitaminifera, antisklerotika, 

stomachika, excitansu, mierneho diuretika a derivansu. Pri uţívaní p. o. sa zvýšia salivácia, indukuje 

syntéza tráviacich enzýmov, zlepší vylučovanie amylázy a mukopolysacharidov. Utlmí sa mnoţenie 

choroboplodných zárodkov, čo je výhodné pri dyspepsách zo zníţeného vylučovania tráviacich 

enzýmov, ako aj pri hypotónii a ochabujúcej peristaltike ţalúdka a čriev. Paprika zlepšuje periférnu 

cirkuláciu. Pri kontakte so sliznicou oka aj malé dávky vyvolávajú zápal. Derivačné pôsobenie 

alkaloidov na pokoţku sa vyuţíva pri neuralgiách, artralgiách ap. Kapsaicín dráţdi sliznice a 

pokoţku. Pri prekročení odporúčaných dávok al. dlhšom pôsobení vyvolávajú zápalové reakcie. Po 

poţití vyšších dávok môţu vznikať poruchy GIT s hnačkami, v ťaţších prípadoch (vyššie dávky 

kapsaicínu) zriedka otrava podobná atropínovej, kt. sa prejavuje bolesťami brucha, vzrušenosťou aţ 

zúrivosťou, tachykardiou, nadmerným prekrvením koţe, suchosťou v hrdle a mydriázou. Otrava 

vzniká skôr pri predávkovaním extraktmi z drogy.  

Fructus capsici – v práškovanej forme – sa uţíva ako účinné stomachikum v dávkach 0,1 – 0,3 g, pri 

dyspepsiách aj vyššie dávky. Tinctura capsici sa uţíva 2 – 3-krát/d po 10 – 15 klv. pred jedením. Na 

vonkajšie pouţitie sa asi 5-násobne riedi. Obyčajne sa pridáva Oleum sinapis, mentol, tymol a i. 

Odvodené prípravky: Tinctura capsici, Extractum capsici, Oleoresina capsici, Emplastrum capsici; 

Calovat
®
, Caposicolle

®
, Pain-Expeller

®
.  

capsula, ae, f. – [l.] puzdierko. 

Capsula adiposa renis – tukové väzivo, kt. sa rozprestiera na jednej strane medzi vlastným 

obličkovým puzdrom (capsula renis) a retrorenálnou fasciou a na druhej strane medzi vlastným 

puzdrom a prerenálnou fasciou. Laterálnym smerom je uzavretá zrastom prerenálnej a retrorenálnej 

fascie, mediálnym smerom sa stráca v hustom väzive obličkovej stopky a pri veľkých brušných 

cievach; nemá tu však presné ohraničenie. Kaudálne nie je zreteľne ohraničená a súvisí s corpus 

adiposum pararenale. 

Capsula articularis – kĺbové puzdro; →articulatio. 

Capsula Bonneti – väzivový (aponeuritický) obal bulbu (capsula bulbi); syn. capsula Tenoni. 

Capsula cerebelli →capsula nuclei dentati. 

Capsula dentis →periosteum alveolare dentis. 

Capsula externa – pás bielej hmoty medzi klaustrom a vonkajšou stranou ncl. lentiformis. 

Capsula extrema – biela hmota medzi klaustrom a kôrou inzuly. 

Capsula fibrosa articulorum – syn. stratum fibrosum c. articularis; →articulatio. 

Capsula fibrosa glandulae thyreoideae →capsula glandulae thyreoideae. 



Capsula fibrosa hepatis Glissoni – [Glisson, Francis, 1597 – 1677, angl. lekár pôsobiaci v 

Cambridge a Londýne] väzivový obal vnikajúci pozdĺţ a. hepatica a vetiev v. portae pri porta hepatis 

do pečene. Opísal ju Glisson (1654), kt. ju mylne pokladal za svalový obal, kt. vzniká postmortálnou 

imbibíciou. 

Capsula fibrosa lienis – syn. tunica fibrosa lienis; →slezina. 

Capsula fibrosa oculi – syn. tunica externa oculi; →oko. 

Capsula fibrosa perivascularis →capsdula fibrosa hepatis Glissoni. 

Capsula fibrosa renis – syn. tunica fibrosa renis, tenký väzivový obal pokrývajúci obličku. Skladá 

sa z beztukového väziva s nepočetnými elastickými vláknami; na strane priľahlej k parenchýmu 

obličky sú riedko roztrúsené bunky hladkého svalstva. Na normálnej obličke ju moţno po narezaní 

ľahko zlúpnuť, lipne len v híle na cievnej stopke. Nad zápalovo zmenenými miestami pevne 

adheruje. 

Capsula glandulae thyroideae – puzdro štítnej ţľazy. Pozostáva z 2 častí: 1. Capsula externa seu 

perithyreoidea je priesvitná, v nej a pod ňou sú uloţené cievne siete, najmä ţilové. Ide o zahustené 

vmedzerené väzivo; kt. patrí k fascia colli media (lamina profunda fasciae superficialis). V strednej 

čiare býva zosilnené vo forme pruhu, kt. prebieha od zadného obvodu ţľazového istmu nahor k 

prstencovej chrupavke (lig. suspensorium glandulae thyreoideae, lig. Gruberi); po stranách ţľazy idú 

silnejšie pruhy k väzivovému zahusteniu na nervovo-cievnom krčnom zväzku. 2. Capsula propria – 

pevne lipne k tkanivu ţľazy; sú v nej drobnejšie prívodné ţľazové cievy. Obidve puzdra sú spojené 

drobnými väzivovými trámcami a oddelené ţilovýmiu spleťami. Preto moţno štítnu ţľazu z c. 

perithyreoideae preparačne uvoľniť. V priestore medzi obidvoma puzdrami sú uloţené gl. 

parathyreoideae; →štítna žľaza. 

Capsula glomeruli Bowmani – puzdro obličkového kĺbka; →obličky. 

Capsula glomeruli Mülleri – puzdro obličkového kĺbka; →obličky. 

Capsula hyaloidea – membrane hyaloidea; →oko. 

Capsula interna – biela hmota medzi talamom a caput nuclei caudati (uloţené mediálne) a ncl. 

lentiformis (laterálne); →bazálne gangliá. Na vodorovnom al. šikmo sklonenom reze hesmiférou 

mozgu má lomený tvar: predné rameno (crus anterior) je medzi caput ncl. caudati a ncl. lentiformis; 

nasleduje ohyb (genu c. i.) a za ním zadné rameno (crus posterius) medzi ncl. lentiformis a 

talamom. V c. i. prebiehajú dôleţité projekčné talamokortikálne dráhy. V zadnom ramene c. i. leţia 

vedľa seba dráha koţnej citlivosti, centrálna sluchová a zraková dráha. Pri léziách tejto oblasti 

vzniká príznaková triáda: hemianestézia, hemianopsia a hemiakúzia. Niekedy je pridruţená 

spastická paréza anestetickej dolnej končatiny, pretoţe blízko tejto oblasti leţia príslušné 

kortikospinálne dráhy. 

Topickým príznakom lézie c. i. je úplná kontralaterálna hemiplégia bez afázie, ale niekedy 

s dyzartriou. Keď je postihnutá len c. i., vzniká úplná hemiplégia bez poruchy citlivosti (capsularis 

paralysis). Krvácanie prednej časti c. i. sa prejavuje niekedy vazomotorickými príznakmi na 

ochromených končatinách. Pri léziách zadnej časti c. i. (smerom k okcipitálnemu laloku) býva 

postihnutý aj Gratioletov zrakový zväzok a vzniká hemianopsia. Častejšie neţ tzv. čistá kapsulárna 

hemiplégia je zdruţená kapsulárna hemiplégia s poruchou okolitých mozgových útvarov, napr. 

kapsulostriátová hemiplégia s extrapyramídovými príznakmi, kapsulotalamická hemiplégia s 

poruchami citlivosti. 

Capsula lentis – najpovrchnejšia vrstva šošovky, kt. je bez štruktúry. Rozoznáva sa predná, 

hrubšia a zadná tenšia c. l. Pod predným puzdrom sa nachádza jeden rad epitelových buniek. V 

ekvátore šošovky vyrastajú epitelové bunky predlţovaním v šošovkové vlákna, ich jadrá sa od 



puzdra odďaľujú, takţe pod zadným puzdrom uţ epitel nevidieť. Epitel vyrastá celý ţivot. Apozíciou 

nových vláken okolo starých šošovka stále rastie. Aby tento rast nebol príliš silný, najstaršie vlákna 

uloţené vnútri hustnú a stratou objemu sa stávajú pevnejšie a menej pruţné. Tvorí sa tak tzv. jadro.  

Capsula lienis – puzdro sleziny. Je z tuhého väziva, kt. je v hlbšej vrstve bohaté na pruţné 

elastické vlákna a obsahuje aj svalové bunky. Na povrchu zrastá s pobrušnicou; toto spojenie je 

voľnejšie len v rozsahu slezinovej bránky (hilus lienis). Dovnútra sleziny vysiela c. l. silné trámce. 

Capsula otica – syn. capsula labyrinthica, spočiatku prochondrálne, neskôr chrupavkovité púzdro 

okolo labyrintu; vzniká z neho najväčšia časť partis petromastoideae ossis temporalis. Počas vývoja 

vzniká z dvoch centier (pars canalicularis et cochlearis), kt. však v embryách dlhých asi 14 mm 

splývajú. Od ostatného chondrokránia ju oddeľuje predná štrbina (spatium prooticum), mediálna 

(fissura sphenocochlearis), kt. sa postupne redukuje na canalis caroticus a zadná štrbina (fissura 

metotica), kt. zvyšky s foramen lacerum a foramen mastoideo-occipitale; →basis cranii. 

Chrupková c. o. začína osifikovať v plodoch dlhých 11 – 12 cm, a to z niekoľkých centier, v plodoch 

dlhých 20 cm splývajú. Potom sa zjavujú nové vnútorné kostné ostrovčeky okolo sluchového ústroja. 

Vnútorné kostné tkanivo s vonkajším neskôr spojí spongióza. 

Capsula peri|prostatica Retzii – [Retzius, Andres Adolf, 1796 – 1860, švéd. anatóm pôsobiaci v 

Stockholme] väzivový obal prostaty. Súvisí s fascia diaphragmatis urogenitalis interna. Obklopuje 

prostatu všade k nej nepriliehajúc, takţe umoţňuje vyňatie prostaty. Výrazná je na prednej a zadnej 

strane; nahor pokračuje do obalu pre glandulae vesiculosae a väzivový obal močového mechúra. Po 

stranách je menej zreteľná, je v nej uloţená ţilová spleť plexus vesicoprostaticus. Okrem zapustenia 

hrotu prostaty do m. trigoni urogenitalis predstavuje c. p. hlavný fixačný prostriedok prostaty. 

Capsula peri|thyreoidea →capsula glandulae thyroideae. 

Capsula serosa lienis →tunica serosa lienis. 

Capsula Tennoni – Tenonovo púzdro, →capsula Bonneti. 

capsulae – farm. kapsuly, tobolky, forma liečiva, duté telieska, kt. upravujú nechutné a nepohodlne 

poţívateľné látky. Slúţia na plnenie tuhých al. kvapalných liečiv al. rozt. liečiv v lipofilných 

rozpúšťadlách, pomocou indiferentného obalu, najčastejšie ţelatíny.  

Capsulae amylaceae – farm. syn. nebulae, nebulae medicinales, cachets, oblátkové tobolky, 

škrobo-vé tobolky, oblátky. Majú šošovkový tvar, Ø 10 – 20 mm, pripravené z pšeničnej múky al. 

pšeničného škrobu. Zaviedol ich franc. lekárnik Limousin (1873). Jeho oblátky však boli málo pruţné 

a lámali sa. Zlepšenie oblátok vykonal viedenský lekárnik Fasser. Ich predchodcom sú rezané 

štvorcové oblátky z pšeničnej múky a pšeničného škrobu (panis quadratae), pomocou kt. si pacient 

sám upravoval prášky.  

Capsulae gelatinosae –  farm. ţelatínové kapsuly (tobolky) zhotovené z čistej ţelatíny, príp. 

rôznych prísad, ako glycerín a cukor. Sú guľatého al. vajcovitého tvaru, veľkosti hrachu aţ veľkej 

fazule. Zaviedol ich James Murdoch (1848). Patria k nim c. cum oleo ricini, oleo Santali, balsamo 

Copaive, extracto Filicis, Kreosoto ap. Moţno v nich podať aţ 5 g liečiva, na veter. účely aţ 15 g. 

Capsulae gelatinosae elasticae (molles) –  farm. pruţné ţelatínové kapsuly (tobolky). Drobné, 

guľovité ţelatínové kapsuly sa nazývajú perlae gelatinosae. 

Capsulae gelatinosae operculatae – farm.  ţelatínové kapsuly (tobolky) s viečkom (operculum). 

Capsulae geloduratae (glutoidales) –  farm. tvrdené kapsuly, tvrdené tobolky; ţelatínové kapsuly 

tvrdené formaldehydom. Slúţia na aplikáciu liečiv, kt. majú pôsobiť aţ v čreve. Prechádzajú 

neporušené ţalúdkom a rozpúšťajú sa a pôsobia aţ v zásaditom prostredí čreva. 



Capsulae chartaceae – farm. papierové vrecúška, papierové kapsuly, papierové toboly. Môţu byť 

voskované (chartae ceratae) al. parafínované (chartae paraffinatae); pouţívajú sa na balenie 

práškových hygroskopických látok. 

Capsulae keratinateae (keratinosae) – farm. keratínované kapsuly, keratínované tobolky. 

Zhotovujú sa zo ţelatíny a obaľujú sa tenkou vrstvou keratínu al. keratínu a šelaku. Slúţia na 

aplikáciu liečiv, kt. majú pôsobiť aţ v čreve. Prechádzajú neporušené ţalúdkom a rozpúšťajú sa a 

pôsobia aţ v zásaditom prostredí čreva. 

Capsulae operculatae pro suppositoriis – farm. syn. glumae suppositoriae gelatinosae, 

ţelatínové kapsuly (tobolky) na čapíky, duté ţelatínové čapíky. 

capsularis, e – [l. capsula puzdro] kapsulový, týkajúci sa puzdra. 

capsulatus, a, um – [l. capsula puzdro] okapsulovaný, opuzdrený. 

capsul|ectomia, ae, f. – [l. capsula puzdro + g. ektomé vyňať] kapsulektómia, chir. odstráne-nie 

puzdra. 

capsul|itis, itidis, f. – [l. capsula puzdro + -itis zápal] syn. phakohymenitis, obsol. názov pre 

povrchové zmeny v šošovke, pokladané za zápalové, kt. sa z puzdra šírili na celú šošovku 

(phakitis). Ide o sek. zmeny v šošovke následkom iridocyklitídy. 

capsulo|rrhaphia, ae, f. – [l. capsula puzdro + g. rafé šev] zriasnenie kĺbového, príp. klinovitá 

resekcia predchádzajúcimi úrazmi uvoľneného a roztiahnutého puzdra, kt. sa vyko-návala pri 

habituálnej luxácii plecového kĺbu; obsol.  

capsulo|tomia, ae, f. – [l. capsula puzdro + g. tomé rez] kapsulotómia, chir. preťatie puzdra. 

captafol →kaptafol. 

Captagon
®
 (Homburg) – stimulans CNS; →fenetylín. 

Captax
®
 – fungicídum; →2-merkaptobenzotiazol. 

Captea
®
 (Theraplix) →kaptopril. 

Captil
®
 tbl. (Leiras) – Captoprilum 10 al. 50 mg v 1 tbl., inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín, 

antihypertenzívum, vazodilatans; →kaptopril. 

Captin
®
 (Krewel) – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofén. 

captodiaminum →kaptodiamín. 

captodraminum →kaptodramín. 

Captolane
®
 (Theraplix) →kaptopril. 

captoprilum →kaptopril. 

Captoril
®
 (Sankyo) →kaptopril. 

Capture
®
 (FMC) – insekticídum, akaricídum; →bifentrín. 

capurid →kapurid 

caput, itis, n. – [l.] hlava; 1. zhrubnutý kĺbový koniec niekt. kosti, svalu, hlava al. bruško; 2. širšia časť 

niekt. vnútorností. 

Caput Arnoldi –Scheuthauerov-Marieho-Saintonov sy.; →syndrómy. 

Caput breve musculi bicipitis brachii – krátka hlava dvojhlavého svalu ramena. Začína sa na 

vrchole processus coracoides lopatky a spája sa v polovici ramena s dlhou hlavou. 



Caput breve m. bicipitis femoris – krátka hlava dvojhlavého stehnového svalu. Začína sa z dolnej 

tretiny labium lat. cristae femoris a medzisvalovej stehnovej priehradky. Spája sa s dlhou hlavou a 

končí oblou šľachou na hlavičke tíbie. 

Caput costae – hlavička rebra. 

Caput epididymidis – hlava nadsemenníka; →epidydimis. 

Caput fibulae →fibula. 

Caput galeatum – hlavička novorodenca, pokrytá pri pôrode nepretrhanými blanami, kt. sú 

v poslednej chvíli odtrhnuté okolo hlavičky (,,čepiec šťasteny“). Zisťuje sa pri príliš dlhom zachovaní 

plodových blán v celku následkom ich nadmernej poddajnosti. Môţu zaviniť udusenie plodu. 

Caput gallinaginis – starší názov pre →colliculus seminalis (podobá sa zobáku sľuky). 

Caput humerale m. flexoris carpi ulnaris →musculus flexor carpi ulnaris. 

Caput humerale m. flexoris digitorum superficiale →musculus flexor digitorum superficiale. 

Caput humerale m. pronatoris teretis →musculus pronator teres. 

Caput humeri – hlavica ramennej kosti; →humerus. 

Caput laterale m. gastrocnemii →musculus gastrocnemius. 

Caput laterale m. tricipitis brachii →musculus triceps brachii. 

Caput longum m. bicipitis brachii →musculus biceps brachii. 

Caput longum m. bicipitis femoris →musculus biceps femoris. 

Caput longum m. tricipitis brachii →musculus triceps brachii. 

Caput mediale m. gastrocnemii →musculus gastrocnemius. 

Caput mediale m. tricipitis brachii →musculus triceps brachii. 

Caput medusae – rozšírenie koţných ţíl okolo pupka. Je následkom →portálnej hypertenzie. Krv, 

kt. nemôţe pre prekáţku v portálnom obehu prúdiť do v. hepatica, hľadá inú cestu k hornej al. dolnej 

dutej ţile, a to hlbokými al. povrchovými koţnými ţilami. C. m. zapríčiňuje rozšírenie koţných ţíl 

odvádzajúcich krv z v. portae: 1. cez v. paraumbilicalis, v. xiphoidea med., v. transversa xyphoidea, 

v. mammaria int. do v. cava superior; 2. do v. paraumbilicalis (zriedka do v. umbilicalis, ak nie je 

táto obliterovaná), ďalej do spojok k v. epigastrica inferior superficialis, v. femoralis a cez v. iliaca do 

v. cava inferior. Ak sa k venostáze vo v. portae pridruţuje stáza vo v. cava inf., rozšíri sa c. m. 

laterálne na vv. thoracoepigastricae, pričom ţily okolo pupka sú menej vyvinuté, ţily po stranách 

brucha výrazne vyvinuté; krv potom prúdi len kraniálne. 

 

Obr. Caput medusae. 

Zľava – vyvinuté horné 

aj dolné spojky (šípky 

označujú smer krvného 

prúdu), horný Gilbertov-

Villaterov typ, dolný 

Gilbertov-Villaterov typ 

a kombinovaný typ 

C. m. sa pri inšpekcii javia ako sieť rozšírených, rozvetvených koţných ţíl, kt. sú najsilnejšie v okolí 

pupka. Usporiadanie ţíl je individuálne. Nad rozšírenou ţilou moţno priloţením dlane hmatať vír a 



auskultačne počuť šumenie synchrónne so srdcovým rytmom. Šumenie prestane, ak pritlačíme ţilu 

prstom. Smer krvného prúdu zistíme tak, ţe stlačíme ţilu prstom, tá sa v smere krvného prúdu 

vyprázdni. C. m. sa zvýrazní pri Valsalvovom pokuse. 

Príčinou c. m. môţe byť: 1. cirhóza pečene; 2. pomaly vznikajúca a dlhotrvajúca trombóza v. portae; 

3. kongenitálna hypoplázia al. atrofia pečene pri perzistujúcej v. umbilicalis (Baumgartnerova 

choroba); 4. sťaţený odtok krvi cez v. cava inf. vyvolanom ascitom, nádorom v malej panve, 

trombózou a i. (nápadná jestáza v ţilách dolných končatín, krv prúdi len kraniálne; pri pokročilých 

cirhózach sa pozorujú kombinácie tohto javu s c. m.). 

Caput medusae episcleralis – rozšírenie slučiek ciev na prednom povrchu očného bulbu pri 

vnútroočných nádoroch, absol. glaukóme, diabetes mellitus; môţe byť aj vrodené. 

Caput membranaceum – tzv. kaučuková lebka, nedokonalá osifikácia lebkových kostí 

s kraniotabes a široko otvorenými fontanelami pri →osteogenesis imperfecta congenita letalis. 

Caput Monachi – syn. →Calendula officinalis. 

Caput natiforme Parrot – naticephalia (nates), anomália tvaru lebky vyvolaná pp. predčasným 

zrastom švov. Hlava je medzi obidvoma temennými hrboľmi ţliabkovite vyhĺbená, hrboly čelových a 

temenných kostí zhrubnuté a vyklenuté, takţe temeno má tvar sedacej časti tela. V minulosti sa 

pozorovala pri kongenitálnom syfilise (osifikujúcej syfilitickej periostitíde). 

Caput nuclei caudati – hlava chvostového jadra, jeho najväčšia predná časť vykleňujúca sa do 

predného rohu 3. komory; →bazálne gangliá. 

Caput obliquum m. adductoris hallucis →musculus adductor hallucis. 

Caput obliquum m. adductoris pollicis →musculus adductor pollicis. 

Caput obstipum →torticollis. 

Caput ossis capitati →os capitatum. 

Caput ossis femoris →femur. 

Caput pancreatis →pancreas. 

Caput phalangis digitorum manus – syn. trochlea phalangis digitorum manui, hlavička prstového 

článku, distálna kĺbová plôška kaţdého proximálneho a stredného článku prsta. 

Caput phalangis digitorum pedis – syn. trochlea phalangis digitorum pedis, hlavička prstov nohy, 

distálny koniec kaţdého proximálneho a stredného článku prsta. 

Caput profundum m. flexoris pollicis brevis →musculus flexor pollicis brevis. 

Caput progenaeum →progenia. 

Caput quadratum – štvorhranná lebka s výrazným vyklenutím sklerotických osifikačných bodov 

čelovej a temenných kostí v podobe rohov, kým partie medzi nimi sú ploché. V minulosti jej príčinou 

bývala rachitída.  

Caput radiale m. flexoris digitorum superficiale →musculus flexor digitorum superficialis. 

Caput rectum m. recti femoris – priama, predná hlava priameho stehnového svalu, kt. odstupuje 

od spina iliaca ant. inf., spája sa s c. reflexum et post. m. recti femoris a pokračuje nadol do bruška 

svalu. 

Caput reflexum m. recti femoris – zadná hlava priameho stehnového svalu odstupujúca od okraja 

acetabula, spája sa s c. rectum m. recti femoris a pokračuje nadol do bruška svalu.  

Caput stapedis – capitulum stapedis, hlavička strmienka, kt. sa spája s nákovkou. 



Caput succedaneum – pôrodný nádor na hlavičke plodu, kt. sa utvorí presiaknutím mäkkých častí 

tekutinou a sčasti krvným výronom. Časť hlavičky, kde vzniká, je po odtoku plodovej vody pod 

menším tlakom ako okolie, preto vzniká stáza tekutiny. Pri polohách záhlaví c. s. vzniká nad jednou 

temennou kosťou a presahuje aj nad šupinu záhlavnej kosti. Pri 1. postavení sa tvorí nad pravou, pri 

2. postavení nad ľavou kosťou. C. s. sa vstrebáva obyčajne do jedného d po pôrode. Od 

vonkajšieho krvného výronu (kephalhaematoma externum) sa líši tým, ţe presahuje cez kostné švy, 

kým kefalhematóm má hranice určené švami. Pri ťaţkých prolongovaných pôrodoch sa c. s. 

zväčšuje a môţe byť indikáciou na zakončenie pôrodu operáciou. Keď sa c. s. po narastaní začne 

zmenšovať, je to príznak odumretia plodu. Pri iných polohách neţ záhlavím sa c. s. utvorí na 

prestupujúcej časti hlavičky – pri temennej polohe skoro na predhlaví, pri čelnej na čele, pri tvárovej 

na tvári, mihalniciach a perách (aj jazyku), pri polohe panvovým koncom v bedrovej časti, testes ap. 

Pri tvárovej polohe môţe c. s. vyvolať poruchy cicania aţ nemoţnosť výţivy novorodenca, príp. 

infekciu ragád koţe; →pôrod. 

Caput superficiale m. adductoris hallucis brevis →musculus adductor hallucis brevis. 

Caput tali →talus. 

Caput transversum m. adductoris hallucis →musculus adductor hallucis. 

Caput transversum m. adductoris pollicis →musculus adductor pollicis. 

Caput turriforme – syn. turricephalus, pyrgokephalia, veţovitá lebka, osobitná forma trochocefálie. 

Charakterizuje ju nadmerne zvýšená lebková klenba pri hypoplázii lebkovej spodiny, najmä klínovej 

kosti. Je podmienená predčasnou parciálnou synostózou sutura coronaria a sek. skostnatením 

sutura sagittalis. Ide o vrodenú anomáliu, kt. sa pridruţuje k iným malformáciám; →turricephalia. 

Caput ulnae m. flexoris carpi ulnaris →musculus flexor carpi ulnaris. 

Caput ulnaris m. pronatoris teretis →musculus pronator teres. 

Caputeov-Rimoinov-Konigsmarkov syndróm – [Capute, Arnold, amer. pediater pôsobiaci v 

Baltimore; Rimoin, David L., amer. lekár pôsobiaci v St. Louis; Konigsmark, Bruce W., 1928 – 1973, 

amer. otorinolaryngológ pôsobiaci v Baltimore; Esterlyová, Nancy B., amer. lekárka v Baltimore] 

→syndrómy. 

Capval
®
 (Dreluso) – antitusikum; →noskapín. 

Carabidae – bystruškovité, čeľaď hmyzu z radu chrobákov, podradu mäsoţravých. Štíhle, rozlične 

veľké, zelenofialovo al. purpurovo sfarbené kovovolesklé chrobáky s hryzavými ústnymi ústrojmi a 

dobre vyvinutými belavými nohami. Lietacie schopnosti mnohých druhov sú obmedzené. Väčšina C. 

sú dravce ţiviace sa húsenicami a larvami rôznych druhov hmyzu, drobnými mäkkýšmi a červami. 

Ničia škodlivý hmyz. Výnimkou je rod Amara a hrbáč obilný (Zabrus gibbus), kt. vyţiera mladé 

obilky. Z uţitočných druhov je najznámejšia bystruška medená (Carabus cantellatus) a bystruška 

fialová (Carabus violaceus). V čeľadi C. sa opísalo asi 20 000 druhov. 

Carace
®
 (Morson) – antihypertenzívum; →lisinopril. 

caracurinum VII – kakurín VII, Wielandov-Gumlichov aldehyd, degradačný produkt →strychnínu a 

izonitrózostrychnínu. 

Caradrin
®
 (Asta) – kardiotonikum; →proscilaridín. 

Carafate
®
 (Marion) – antiulcerózum; →sukralfát. 

Carachol
®
 – choleretikum, kys. dehydrocholová; →žlčové kyseliny. 



Caraipa dasciculata Camb. – vysoký strom čeľade perepovitých (Clusiaceae) rastúci v Brazílii a 

Britskej Guinei. Narezávaním kôry stromov sa získava balzám pouţívaný ako antiskarbiózum. Kôra 

pôsobí adstringetne. Kmene stromov poskytujú cenné drevo ,,tama-koari“. 

caramelum →karamel.  

caramiphenum ethanedisulfonatum →karamifénetándisulfonát. 

caramiphenum hydrochloridum →karamifénhydrochlorid. 

Caranx fallax – ryba tropických morí, vyvolávajúca ichtyózu (,,osutiny“). Obsahuje toxíny podobné 

Thynnus pelamys a T. vulgaris; →ichthysmus exanthematicus. 

carate →pinta. 

Caravatiho syndróm →syndrómy. 

caraway – sušené plody Carum carvi L., Umbelliferae. Obsahuje prchavé a mastné oleje, ţivicu, 

tanín, slizy. Pouţíva sa ako korenie, vo farm. ako chuťové korigens. 

carazololum →karazolol. 

carbacholum →karbachol. 

carbadipimidinum – karbadipimidín; →karpipramín. 

Carbadox
®
 →karbadox.  

carbamaldehydum – karbamaldehyd; →formamid. 

carbamamidinum →karbamamidín. 

carbamatum →karbamát. 

Carbamazepinum – skr. Carbamazepin., karbamazepín, ČSL 4,5H-dibenz[b,f]azepín-5-karboxamid, 

C15H12N2O, Mr 236,27. Je to biely aţ naţltlý kryštalický al. mikrokryštalický prášok, 

takmer bez zápachu. Je nerozp. vo vode, dobre rozp. 

Carbamazepinum 

 

 

 Dôkaz 

a) Teplota topenia: 189 – 193 °C. 

b) Na tenkú vrstvu silikagélu, napr. Silufol, sa nanesú na štart pripravené rozt. látok v chloroforme v 

poradí: 

 1. 10 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml) 

 2. 10 ml rozt. overenej vzorky karbamazepínu (10 mg/ml) 

Vyvíja sa zmesou cyklohexán–acetón–dietylamín (5 + 4 + 1 obj.). Po vybratí z komory a vyprchaní 

rozpúšťadiel voľne na vzduchu sa vrstva rovnomerne postrieka zmesou 10,0 ml rozt. kys. 

fosforečnej (3 mol/l) a 1,0 ml rozt. kys. chloristej (6 mol//l). Potom sa pozoruje vo svetle ortuťovej 

výbojky s maximom ţiarenia pri 366 nm. Na chromatograme 1 sa pozoruje modro fluoreskujúca 

škvrna, kt. má rovnakú polohu, farbu a intenzitu fluorescencie ako škvrna na chromatograme 2 (Rf 

asi 0,40). 

c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v 95 % liehu (10 mg/l), meranej proti tomu istému 

rozpúšťadlu, javí v ultrafialovej časti maximá pri 240 ± 1 a 285 ± 1 nm a minimum asi pri 257 ± 1 nm. 

 Stanovenie obsahu 



a) Asi 0,5000 g vysušenej látky sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa 

ním po značku. Ďalším riedením 95 % liehom sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na 

spektrofotometrické meranie a zmeria sa absorbancia výsledného rozt. pri 285 nm proti 95 % liehu. 

Obsah karbamazepínu v % (x) sa vypočíta podľa vzorca s hodnotou A1cm
1%

 = 490. 

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

Ide o tricyklické antiepileptikum zniţujúce aktivitu modulačného talamokortikálneho a diencefalicko-

temporálneho systému. Ovplyvňuje amygdalo-hipokampový systém, čo vysvetľuje jeho priaznivý 

antiepileptický a psychotropný účinok týkajúci sa najmä emocionálnej lability a depresie. Má tieţ 

myorelaxačný a analgetický účinok. Po podaní p. o. sa vstrebáva asi zo 70 %, max. koncentrácie v 

krvi dosahuje za 4 – 12 h. Na plazmatické bielkoviny sa viaţe 70 – 80 % účinnej látky, biol. t0,5 je 14 

– 29 h. Prechádza placentovou bariérou a prestupuje do materského mlieka. 

Indikácie – 1. epilepsia s prevahou diencefalicko-temporálnej a fokálnej zloţky, psychomotorické 

záchvaty, epilepsia s psychickou symptomatológiou; 2. esenciálna neuralgia n. trigeminus a n. 

glossopharyngicus, neuralgia n. trigeminus pri sclerosis multiplex; 3. profylaxia mániodepresívnej 

psychózy pri intolerancii lítiových solí. 

Kontraindikácie – porfýria, poruchyy funkcie obličiek a pečene, opatrnosť je ţiaduca v vyššom veku. 

Nežiaduce účinky – neurol. poruchy (~ 15 %): závraty, somnolencia, ataxia, poruchy zraku, diplopia, 

parestézie, najmä na začiatku th., neskôr obyčajne vymiznú. Pri predávkovaní predráţdenosť, 

agresivita, depresi. Nikedy sa zjavujú bolesti v epigastriu, zníţenie chuti do jedenia, nauzea, 

vracanie, sucho v ústach, hnačka, zápcha. Koţné príznaky (~ 3 %): erytém, urtikária, morbiliformný 

exxantém, sú kategorickou podmienkou prerušenia th. Ojedinelé sú prejavy krvnej dyskrázie 

(agranulocytóza, aplastická anémia, eozinofília, leukopénia, leukocytóza, trombocytopénia), 

poškodenie obličiek a pečene. Riziko závaţných komplikácií typu Stevensovho-Johnsonovho a 

Lyellovho sy. 

Interakcie – C. ako silný induktor enzýmov u rýchľuje degradáciu, a tým zniţujú účinnosť 

dikumarolu, fenytoínu, chinidínu a i. liečiv. Jeho koncentráciu zniţujú hydantoináty, ale zvyšuje 

erytromycín, izoniazid, propoxyfén, triaceyloleandomycín a i. inhibítory mikrozómových enzýmov. C. 

sa nemá podávať súčasne ani 14 d po ukončení th. inhibítormi MAO. Počas th. sa nemá uţívať 

alkohol. 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. 0,2 – 0,4 g, denná p. o. 0,4 – 1,2 g/d. Th. sa začína dávkami 

100 – 200 mg 1 – 2-krát/d a pomaly sa zvyšuje aţ po optimálnu dávku. Medzi antiepileptickým a 

psychotropným účinkom nebýva korelácia. Účinná dávka je obyčajne 400 – 800 mg/d, moţno ju 

zvýšiť aţ na 1200 mg/d v 3 – 4 čiastkových dávkach. Th. epilepsie je dlhodobá, nemá sa náhle 

prerušiť (ak sa má prerušiť, treba najprv podávať iné antiepileptikum). Ukončenie th. je moţné aţ po 

dlhom (2-r.) bezzáchvatovom období, a to postupným zniţovaním dávky o 100 mg/d (počas 1 r.). 

Počas th. sa má kontrolovať KO (spočiatku týţdenne, neskor mesačne). 

Prípravok: Tabuletta carbamazepini, ČSL 4, Apo-Cabrmazepine
®
 tbl., Biston

® 
Slovakofarma, 

Filepsin
®
 tbl., Neurotop

®
 tbl., Neurotop Retard

®
 tbl., Tegretol

®
 2 % sir. a tbl., Tegretol CR

®
 tbl. obd., 

Timonil
®
 tbl. Timonil Retard

®
 tbl. ret.). 

carbamazinum →karbamazín. 

Carbamult
®
 (Schering) – inhibítor cholínesterázy, insekticídum; →promekarb. 

carbamylchloridum →karbamylchlorid 

carbanilidum →karbanilid. 

carbanilum →karbanil. 



carbarsonum →karbarzón. 

carbarylum →karbaryl. 

carbarzochromum salicylatum →karbarzochrómsalicylát. 

carbazolum →karbazol. 

Carbazon
®
 (Hokuriku) – hemostatikum; →karbazochróm. 

Carbecin
®
 (Sanfer) →karbenicilín. 

Carbelan
®
 (Elan) →karbamazepín. 

carbendazimum →karberdazím. 

carbendazolum →karbendazol. 

Carbelan
®
 (Elan) →karbamazepín. 

carbendazimum →karberdazím. 

carbendazolum →karbendazol. 

Carbenicillinum natricum – skr. Carbenicillin. natric., sodná soľ karbenicilínu, ČSL 4, dvojsodná soľ 

kys. 6-(2-fenyl-2-karboxyacetamido)penicilánovej, C17H16N2Na2O6S, Mr 422,36. Antibiotikum. Je to 

mikrokryštalický, biely al. takmer biely prášok, bez zápachu; 

je hygroskopický, ľahko rozp. vo vode, dobre v 95 % liehu a 

prakticky nerozp. v chloroforme. 

Carbenicillinum natricum 

 Dôkaz 

a) Po ovlhčení koncentrovanou kys. chlorovodíkovou farbí plameň na ţlto (Na
+
). 

b) 1 – 2 mg vzorky sa rozpustia na hodinovom skielku v 1 kv. zmesi 1,0 ml rozt. chloridu 

hydroxylamínia (35 g/l) a 0,30 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného, Po 3 min sa pridajú 2 – 3 kv. 

zriedenej kys. octovej a 1 kv. rozt. dusičnanu meďnatého (50 g/l); rozt. sa sfarbí na zeleno. 

c) Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v 95 % 

liehu v poradí: 

 1. 10 ml rozt. skúšanej látky (5,0 mg/ml) 

 2. 10 ml rozt. overenej vzorky sodnej soli karbenicilínu (5,0 mg/ml) 

 3. 10 ml rozt. draselnej soli benzylpenicilínu (0,250 mg/ml) 

Vyvíja sa zmesou acetón–chloroform–koncentrovaná kys. octová–voda (50 + 45 + 5 + 1 obj.). Po 

vybratí z komory sa vrstva suší 1 h voľne na vzduchu. Potom sa rovnomerne postrieka zmesou rozt. 

chloridu ţelezitého – rozt. hexakyanoţelezitanu draselného – kys. sírová 20 % (2 + 1 + 7 obj.) a 

ihneď sa hodnotia modré škvrny na ţltom pozadí. Na chromatograme 1 sa pozoruje hlavná škvrna, 

kt. má rovnakú polohu a farbu ako škvrna na chromatograme 2. 

d) Infračervené spektrum tablety pripravenej z bromidu draselného a skúšanej látky sa zhoduje so 

spektrom overenej vzorky sodnej soli karbenicilínu získaným za rovnakých podmienok. 

 Stanovenie obsahu 

a) 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. o 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 inflexie (spotreba a). 



1 ml odmerného rozt. chlioristanu ortutnatého 0,05 mol/l zodpovedá 0,02112 g C17H18-N22O6S. 

Obsah penicilínu počítaný ako C17H18N2Na8O2S v % (x) vztiahnutý na bezvodu látku sa vypočíta 

podľa vzorca 
 
          a       b 
x = (––– – –––) . 0,02112 . 100 
         qa      qb 

kde qa – naváţka skúšanej látky v g (prepočítané na bezvodú látku); qb – naváţka skúšanej látky v g 

na skúšku na rozkladné látky (prepočítané na bezvodú látku); b  – spotreba odmerného rozt. 

chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l v ml v ml zistenú v skúške na rozkladné produkty.  

Uchováva sa v dobre uzavretých, sterilných nádobách, v chlade. 

Dávkovanie – th. dávky: jednotlivá i. m. 1 – 2 g, i. v. (infúziou) 5 – 10 g; denná i. m. 4 – 8 g, i. v. 

(infúziou) 20 – 30 g. 

carbenoxolonum →karbenoxolón. 

carbesilas – carbesilate, karbezilát, neregistrovaný medzinárodný skrátený názov pre soľ al. ester 

kys. p-sulfobenzoovej,  p-karboxybenzénsulfonát. 

carbetapentanum →karbetapentán. 

Carbethopendecinium bromatum – skr. Carbethopendecin. bromat., bromid karbetopendecínia, 

ČSL 4, [1-(etoxykarbonyl)pentadecyl]trimetylamóniumbromid, C21H44BrNO2, Mr 422,49. 

 

Carbethopendecinium bromatum 

 

 

1 ml odmerného rozt. chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l zodpovedá 0,02112 g C17H16-N2Na2O6S. 

Obsah penicilínu počítaný ako C17H16N2Na8O6S v % (x) vztiahnutý na bezvodú látku sa vypočíta 

podľa vzorca 

 
         a       b 
x = (––– – –––) . 0,02112 . 100 
        qa      qb 

kde qa – naváţka skúšanej látky v g (prepočítané na bezvodú látku); qb – naváţka skúšanej látky v g 

na skúšku na rozkladné látky (prepočítané na bezvodú látku) 

Je to biely aţ slabo naţltlý, kryštalický prášok, slabého charakteristického zápachu, horkej chuti. 

Vodný rozt. pri trepaní silne pení. Je ľahko rozp. vo vode, 95 % liehu a chloroforme. Antiseptikum. 

 

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml vody. Rozt. sa pouţije aj na skúšku b). K jednej polovici 

rozt. sa pridajú 2,0 ml čerstvo pripraveného rozt. hexakyanoţelezitanu draselného; vylučuje sa ţltá 

zrazenina (báza). 

b) Druhá polovica rozt. zo skúšky a) sa okyslí niekoľkými kv. zriedenej kys. dusičnej a pridá sa rozt. 

dusičnanu strieborného; vylučuje sa naţltlá klkovitá zrazenina, prakticky nerozp. v koncentrovanej 

kys. dusičnej a zriedenom rozt. amoniaku, rozp. v koncentrovanom rozt. amoniaku (Br
–
). 

c) Teplota topenia: 159 – 162 °C, v kapiláre 153 – 156 °C. 



 Stanovenie obsahu 

a) Asi 0,300 g vysušenej látky sa rozpustí v 20,0 ml bezvodej kys. octovej, pridá sa 6 ml rozt. octanu 

ortutnatého v kys. octovej, 1–2 kv. rozt. kryštálovej violeti a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 

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

pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,04225 g C21H44BrNO2. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

Prípravky – Aerodispersio carbethopendecinii bromati, ČSL 4, Pulvis adspersorius cum carbe-

thopendecinio bromato (Septonex
®
). 

carbetidinum →karbetidín. 

carbetocinum →karbetocín. 

Carbethopendecinium chloratum – skr. Carbethopendecin. chlorat., Carbethopendecinii chloridum 

karbetopendecíniumchlorid, ČSL 4, N-[1-etoxykarbonyl)pentadecyl]trimetylamóniumchlorid, 

C21H44ClNO2, Mr 378,04. Je to biely aţ slabo naţltlý kryštalický prášok, slabého charakteristického 

zápachu, horkej chuiti. Vodný roztok sa pri trepaní silne pení. Je ľahko rozp. vo vode, v 95 % liehu a 

chloroforme; antiseptikum. 

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g sa rozpustí v 10,0 ml vody. Rozt. sa pouţije na skúšku b). K jednej polovici rozt. sa 

pridajú 2,0 ml čerstvo pripraveného rozt. hexakyanoţelezitanu draselného; vylučuje sa ţltá 

zrazenina . 

b) Druhá polovicas zo skúšky a) sa okyslí niekoľkými kv. zriedenej kys. dusičnej a pridá sa rozt. 

dusičnanu strieborného, vylučuje sa biela klkovitá zrazeniana, ľahko rozp. v zriedenom rozt. 

amoniaku, prakticky nerozp. v koncentrovanej kys. dusičnej (Cl
–
). 

c) Teplota topenia: 156 – 159 °C, v kapiláre 153 – 156 °C. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,2500 g vysušenej látky (suší sa 1 g látky pri 105 °C do konštantnej hmotnosti) sa rozpustí v 

20,0 ml bezvodej kys. octovej, pridá sa 6,0 ml rozt. octanu ortutnatého v kys. octovej, 1 – 2 kv. rozt. 

kryštálovej violeti a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l z fialového do modrého 

sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,0378004 g C21H44ClNO2. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom.  

carbidopa →karbidopa. 

Carbimazol
®
 (Slovakofarma) – Carbimazolum 5 mg v 1 tbl.; →Carbimazolum; →karbimazol.  

Carbimazolum – skr. Carbimazol., karbimazol, ČSL 4, etyl-ester kys. 3-metyl-2-tioxo-4-imidazolín-1-

karboxylovej, C7H10N2O2S, Mr 186,23. Je to biely al. takmer biely prášok, charakteristického 

zápachu, najprv bez chuti, neskôr horkastý. Je ťaţko rozp. vo vode, mierne rozp. v 95 

% liehu a ľahko rozp. v chloroforme. Tyreostatikum; →karbimazol. 

 

Carbimazolum 

 

 Dôkaz 



a) Malé mnoţstvo látky sa ovlhčí 1 kv. Dragendorffovho skúmadla; vznikne červené sfarbenie. 

 b) Teplota topenia: 122 – 125 °C. 

c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky zo stanovenia obsahu (10 mg/ml), meranej v 10 mm 

vrstve proti rozt. kys. chlorovodíkovej (0,1 mol/mol), javí v ultrafialovej časti maximum pri 291 nmţ1 

nm a minimum pri asi 250 nm. 

 Stanovenie obsahu 

a) Asi 0,0500 g vysušenej látky sa v odmernej banke na 1000 ml rozpustí vo vode a doplní sa ňou 

po značku. K 20,0 ml tohto rozt. sa v odmernej banke na 100 ml pridá 10,0 ml rozt. kys. 

chlorovodíkovej (1 mol/l) a rozt. sa doplní vodou po značku. Výsledný rozt. sa pouţije aj na dôkaz 

c). Zmeria sa absorbancia výsledného rozt. pri 291 nm proti kontrolnému rozt. (= rozt. kys. 

chlorovodíkovej 0,1 mol/l). 

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

Dávkovanie – th. dávky: jednotlivá per os 0,005 – 0,01 g, denná p. o. 0,01 – 0,03 g/d. 

Prípravok – Tabuletta carbimazoli (Carbimazol
®
). 

carbinoxaminum →karbinoxamín. 

carbiphenum →karbifén. 

Carbitol
®
 – 2-(2-etoxyetoxy)etanol, C6H14O3, Mr 134,51; rozpúšťadlo esterov celulózy, gumy ţivíc; 

nachádza sa v lakoch, farbivách. 

carbo, onis, m. – [l.] uhlie. 

Carbo adsorbens – skr. Carbo adsorb., adsorpčné ulie, syn. Carbo medicinalis, medicinálne uhlie, 

C, ČSL 4, Mr 12,01. Pripravuje sa pyrolýzou (zuhoľnatením) látok rastlinného al. ţivočíšneho 

pôvodu. Je to jemný, čierny, trocha lesklý, sypký prášok, bez hrubších hrudkovitých častí, bez 

zápachu a chuti. V červenej ţiare zhorí bez plameňa. Má veľkú schopnosť adsorbovať početné látky 

z rozt., ako aj pary a plyny zo vzduchu. Je prakticky nerozp. vo vode a v org. rozpúšťadlách. 

Adsorbens. 

 Stanovenie adsorpčnej mohutnosti 

Asi 0,2500 g vysušenej látky sa 5 min nepretrţite pretrepáva s 50 ml rozt. sulfanilamidu (5,0 g/l). 

Tekutina sa sfiltruje cez suchý filter a prvých 10 ml filtrátu sa odstráni. Z ďalšieho filtrátu sa odmeria 

30,00 ml do kadinky na 250 ml a pridá sa 30,0 ml koncentrovanej kys. chlorovodíkovej. Rozt. sa 

ochladí na 15 – 20 °C a titruje pomaly odmerným rozt. dusitanu sodného 0,1 mol/l za 

inštrumentálnej indikácie (platinová a tuhová elektróda). Súčasne sa vykoná slepý pokus titráciou 

30,0 ml toho istého rozt. sulfanilamidu. 

Obsah sulfanilamidu adsorbovaného 1 g skúšanej látky (x) sa vypočíta podľa vzorca 
 
        (b – a) . 0,01722 . 5 
 x = ––––––––––––––––-, 
           3 q  

kde a – spotreba odmerného rozt. dusitanu sodného pri vlastnej titrácii v ml; b – spotreba 

odmerného rozt. dusitanu sodného pri slepom pokuse v ml; q – naváţka skúšanej látky v g. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách na suchom mieste bez zápachu. Ak predpíše lekár 

Carbo animalis, vydáva sa Carbo adsorbens. 

Carbo animalis – ţivočíšne uhlie. Pripravuje sa ţíhaním ţivočíšnych odpadov (kosti, mäso, krv, 

koţa, vnútornosti atď.); obvykle sa týka kostného uhlia zbaveného vyváraraním v kys. 



chlorovodíkovej minerálnych súčastí (najmä fosforečnanu vápenatého) a prečisteného, resp. 

krvného uhlia, vyrobeného suchou destiláciou; →adsorbenciá. 

C. a. má makropóry, kt. prechádzajú do mezopórov a mikropórov. Na kosmické a vojenské účely sa 

vyvinul uhlíkový sorbent AUV-M, kt. má len mikropóry s vonkajším priemerom asi 12 mm vo forme 

vláken a úspešne sa odskúšal v priebehu vojny v Afganistane a pri havárii v černobyľskom 

atómovom reaktore. Tieto vlákna majú veľkú rýchlosť sorpcie a pouţívajú sa na odstraňovanie 

devitalizovaného a nekrotického tkaniva a zlepšenie hojenia rán. AUV-M sa aplikuje raz/d na 4 d. 

Pred pouţitím sa upravuje do potrebnej veľkosti, vloţí medzi dve tenké vrstvy gázy a vysterilizuje. 

Takto upravené sa v zatavených vreckách pripravujú na pouţitie. Pred aplikáciou sa vlákna zvlhčia 

sterilnou vodou na inj., potom sa v štvorčeku gázy priloţia na defekt a prekryje krycou vrstvou. 

Carbo carnis purus – čisté ţivočíšne uhlie získané zuhoľnatením mäsa, zbaveného tuku a kostí. 

Svojimi vlastnosťami sa rovná krvnému uhliu; →adsorbenciá. 

Carbo ligni – syn. c. vegetabilis, drevené uhlie.  

Cabro ligni pulverans – práškované drevené uhlie; →adsorbenciá. 

Carbo medicinalis – medicínske uhlie, →carbo animalis. 

Carbo ossium – kostné uhlie. Pripravuje sa suchou destiláciou odtučnených kostí. Vyzrnené kostné 

uhlie slúţi na odfarbovanie potravinárskych a priemyselných tekutín, dezodoráciu, filtráciu ap. Jeho 

adsorpčná mohutnosť závisí od pórovitosti. Práškovité kostné uhlie (kostná čerň, ebur ustum 

nigrum, cornu cervi ustum nigrum, spodium) má menšiu odfarbovaciu schopnosť. 

Carbocaine
®
 →mepivakaínhydrochlorid. 

Carbocid
®
 (Imuna) – Carbo adsorbens 250 mg, bismuthi subgallas (bismuthum gallicum basicum) 25 

mg, acidum citricum 3 mg v 1 tbl. Aktívne adsorpčné uhlie so zlúč. bizmutu, adsorbens a črevné 

dezinficiens. Pouţíva sa pri akút. hnačkách alimentárneho a infekčného pôvodu pri colon irritabile, 

kvasnej dysmikróbii, colitis ulcerosa, dyspepsii s meteorizmom, akút. otravách org. a anorg. jedmi. 

Podávajú sa 2 – 4 tbl. niekoľkokrát/d. 

carbocloralum →karbokloral. 

Carbocromenium chloratum – chlorid karbokroménia, syn. Carbocromeni hydrochloridum, ČSL 4. 

carbocysteinum →karbocysteín. 

carbofuranum →karbofurán. 

carbohydrazidum →karbohydrazid. 

carbomycinum →karbomycín. 

carboneum, i, n. →uhlík. 

Carboneum dioxydatum – skr. Carbon. dioxyd., oxid uhličitý, syn. Carbonei dioxidum, ČSL 4, CO2, 

Mr 44,01. Je to bezfarebný plyn, slabého pichľavého zápachu; jeho hmotnosť pri 0 °C a tlaku 101,3 

kPa je 1,977 g/l. Jeden objemový diel sa rozpúšťa pri teplote 20,0 °C a tlaku 101, 3 kPa v 1,1 

objemovom dieli vody. Pomocná látka; →uhlík. 

 Dôkaz 

a) Skúšaný plyn sa nechá prúdiť do skúmavky, aţ sa vypudí vzduch. Ak sa potom vsunie do tejto 

skúmavky horiaca drevená trieska, plameň zhasne. 

b) Skúšaný plyn sa zavádza do rozt. hydroxidu bárnatého; vylučuje sa biela zrazenina. 

c) Infračervené spektrum skúšaného plynu sa zhoduje so spektrom overenej vzorky oxidu uhličitého.  



 Stanovenie obsahu 

Vykonáva sa spôsobom vedeným v ČSL 4 v stati Skúšanie plynov. Ako uzatváracia tekutina sa 

pouţije nasýtený vodný rozt. chloridu sodného okyselného zriedenou kys. sírovou na metylovú 

oranţovú. Absorpcia sa vykoná v plynovej pipete do nasýteného rozt. hydroxidu draselného. 

Uskladňuje sa stlačený v oceľových nádobách označených podľa ČSN 07 8510, bielym pruhom a 

značkou CO2, chránený pred neprípustným zahriatím, na suchom mieste. 

carboneum monoxydatum, oxydulatum – oxid uhoľnatý CO; →uhlík. 

carboneum sulfuratum – sírouhlík CS2; →uhlík. 

Carboneum tetrachloratum – skr. Carbon. tetrachlor., chlorid uhličitý, syn. Carbonei tetrachloridum, 

ČsL 4, tetrachlórmetán, CCl4, Mr 153,82.  Je ťaţká, prchavá, číra, bezfarebná tekutina, 

charakteristického zápachu, pálčivej chuti. Je nehorľavá, veľmi ťaţko rozp. vo vode, miešateľná s 95 

% liehom a chloroformom. Anthelmintikum; →tetrachlórmetán. 
 
       Cl 
        | 
Cl – C – Cl 
        | 
       Cl        Carboneum tetrachloratum 

Dôkaz 

 a) Farbí plameň do zelena za vzniku štipľavo zapáchajúcich reakčných produktov. 

 b) Hustota: 20 = 1,590 – 1,600 g/cm
3
. 

 c) Index lomu nD
20

 = 1,458 – 1,461. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez 

lekárskeho predpisu. 

carbonicus, a, um – [l. carbo uhlie] uhoľný, uhličitý. 

carbonisatio, onis, f. – [l. carbo uhlie] karbonizácia, zuhoľnatenie; uplatňuje sa pri pôsobení vysokej 

teploty na tkanivo, napr. popáleninách; vyuţíva sa v laseroterapii, pri kt. sa mení elektromagnetická 

energia na tepelnú; pouţitie teploty nad 80 °C má za následok koaguláciu, 100 °C karbonizáciu 

a 300 °C na úplné odparenie tkaniva – vaporizáciu; →laser. 

carbophenothionum →karbofenotión. 

Carboplatinum – skr. Carboplatin., karboplatina, ČSL 4, cis-diamín(1,1-cyklobutándikarbo-

xyláto)platnatý komplex, C6H12N2O4Pt, Mr 371,25; cytostatikum; →karboplatina. 

 Dôkaz 

a) Na tenkú vrstvu silikagélu sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v rozt. chloristanu 

sodného (10 g/l) v poradí:  

 

 1. 10 ml rozt. skúšanej látky (1 mg/ml) 

 2. 10 ml rozt. karboplatiny (RL)(1 mg/ml) 

 3. 10 ml cisplatiny (RL) v zmesi dimetylformamid – acetón (1 + 1 obj.)(0,02 mg/ml) 

Vyvíja sa zmesou acetón – zriedená kys. dusičná – voda (0 + 0,5 + 0,5 obj.) do výšky 10 cm. Po 

vybratí z komory a usušení prúdom teplého vzduchu sa vrstva rovnomerne postrieka rozt. chlordu 

cínatého s jodidom draselným. Na chromatograme 1 sa pozoruje hlavná oranţová škvrna, kt. je 

rovnaká polohou, veľkosťou a farbou ako škvrna na chromatograme 1. 



b) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a skúšanej látky sa zhoduje so 

spektrum karboplatiny (RL) získaným za rovnakých podmienok. 

 Stanovenie obsahu 

Skúška sa vykoná metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie za vhodných podmienok, 

napr. na kolóne dlhej 250 mm, s vnútorným priemerom 4,6 mm naplnenej silikagélom s chem. 

viazanými oktadecylsilánovými skupinami, veľkosť častíc 10 mm (napr. Spherisorb ODS). Mobilnou 

fázou je zmes tlmivý fosforečnanový rozt. (0,005 mol/l) s pH 7,0 – acetonitril na chromatografiu (40 + 

1 obj.); spektrofotometrický detektor, 230 nm. 

Zaznamenajú sa chromatogramy pri prietoku mobilnej fázy 1,0 ml/min po nastrieknutí čerstvo 

pripravených vodných rozt. v poradí: 

 1. rozt. skúšanej látky (1,0 mg/ml)  

 2. rozt. karboplatiny (RL)(1,0 mg/ml). 

Test spôsobilosti systému: hodnotí sa chromatogram 1. Kapacitný faktor (k) píku karboplatiny (RL) 

musí mať hodnotu najmenej 1. Ak je táto hodnota menšia, treba zníţiť podiel acetonitrilu v mobilnej 

fáze, aby sa dosiahla poţadovaná hodnota. 

Relat. smerodajná odchýlka pre 5 opakovaných nástrekov neprevyšuje 2,5 %. 

Obsah karboplatiny v % (x)sa vypočíta podľa vzorca 
 
        Pv . cs . 100 
x = ––––––––––– 
             Ps . cv 

kde cs – koncentrácia karboplatiny (RL) v mg/ml, korgovaná jej skutočným obsahom; cv – 

koncantrácia rozt. skúšanej látky v mg/ml, počítaná na bezvodú látku; Pv a Ps – plochy píkov na 

chromatograme 1 a 2. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez lekárskeho 

predpisu. 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá i denná i. v. infúziou je 0,08 – 0,40 g/m
2
. 

Prípravok – Cysplatin
®
. 

Carbopol 934, 940 a 941
®
 →kyselina polyakrylová. 

carboquonum →karbokvón. 

Carbosorb
®
 (Imuna) – Carbo adsorbens 250 mg v 1 tbl. Aktivované adsorpčné uhlie, črevné 

adsorbens. Pouţíva sa pri akút. hnačke alimentárneho a infekčného pôvodu, colon irritabile, kvasnej 

dysmikróbii, colitis ulcerosa, akút. otravách org. a anorg. jedmi. Podávajú sa 2 – 4 tbl. 

niekoľkokrát/d. Tbl.  sa  prehĺtnu  celé  a  zapíjajú  dúškom vody, príp. sa nechajú rozpadnúť v 

pohári tekutiny. Pri otravách je vhodní podať súčasne s C. preháňadlo (1 – 2 lyţice horkej soli). 

carbostyrilum →karbostyril. 

Carbotox
®
 (Imuna) – Carbo adsorbens 250 mg, natrii thiosulfas (natrium thiosulfuricum) 25 mg v 1 tbl. 

Aktivované adsorpčné uhlie s prídavkom tiosiričitanu sodného, kt. má mierne preháňavé účinky. 

Adsorbens a črevné dezinficiens. Pouţíva sa pri akút. hnačkách alimentárneho a infekčného 

pôvodu, pri colon irritabile, kvasnej dysmikróbii, colitis ulcerosa a i. Podávajú sa 2 – 3 tbl. 

niekoľkokrát/d. 

Carbovax
®
 – polyetylénglykol, pouţíva sa ako pomocná látka; →makrogoly. 

carboxinum →karboxín. 



carboxy|haemoglobinum, i, n. →karboxyhemoglobím. 

Carboxymethylamylum natricum – skr. Carboxymethylamyl. natr., sodná soľ karboxyme-tylškrobu, 

ČSL 4. Je to prevaţne rozp. sodná soľ polykarboxymetyléterov zemiakového al. kukuričného škrobu 

s prísadou malého mnoţstva iných sodných solí. Ide o biely al. slabo naţltlý kryštalický prášok, 

dobre rozp. vo vode za tvorby opaleskujúceho rozt., prakticky nerozp. v 95 % liehu ani chloroforme. 

 Dôkaz 

a) Po ovlhčení koncentrovanou kys. chlorovodíkovou sa farbí plameň ţlto (Na) 

b) 0,5000 g vysušenej látky zo 4,000 g vzorky do konštantnej hmotnosti sa zmieša s 2,0 ml 95 % 

liehu, pridaním 98,0 ml vody zbavenej oxidu uhličitého, 2-min trepaním a 24-h státím v uzavretej 

nádobe. K 5,0 ml tohto rozt. sa pridá 5 kv. rozt. síranu meďnatého; vylučuje sa modrá zrazenina 

(karbamylpektín). 

c) K asi 0,2 g sa pridá 0,50 95 % lieho a 10,0 ml vody; zmes ihneď stuhne (karbamylpektín). 

 Stanovenie obsahu 

a) Sodná soľ karboxymetylškrob: 2,0000 g vysušenej látky sa na vysušenom a zváţenom filtračnom 

tégliku S 3 premyje zmesou metanol – voda – acetón (60 + 20 ; 20 obj.) do negat. reakcie filtrátu na 

prítomnosť chloridov. Potom sa zvyšok vo filtračnom tégliku premyje asi 10 ml acetónu a po 

odvetraní acetónu v prúde studeného vzduchu sa sučňší 5 h pri 105 °C. Hmotnosť vysušeného 

zvyšku sa prepočíta na % hmotnosti vysušenej látky. Vysušený zvyšok sa pouţije ďalej na skúšku 

b). 

b) Sodík: k 0,3000 g vysušeného zvyšku zo skúšky a) sa pridá 50,0 ml bezvodej kys. octovej a 20 

min sa zahrieva na vodnom kúpeli pdo spätným chladičom. Po ochladení sa pridá 5 kv. rozt. 

kryštálovej violeti a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l do zeleného sfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol zodpovedá 0,002299 g Na. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách. 

Carboxymethylcellulosum natricum – skr. Carboxymethyl. natric., sodná soľ karboxymetylcelulózy, 

syn. Carboxymethylcellulosum solubile, Carmellosum natricum. ČSL 4. Je to sodná soľ 

polysacharidu tvoreného bis-karboxymetyléterom celulózy. Je to vločkovitý, biely, sivobiely aţ 

naţltlý prášok, bez zápachu, slabo slanej chuti, 

hygroskopický; dobre rozp. vo vode na viskózny koloidný 

rozt., prakticky nerozp. v 95 % liehu a chloroforme. 

Pomocná látka. 

Carboxymethylamylum natricum  

 

 Dôkaz 

a) Asi 0,5 g vzorky sa spáli v platinovom tégliku a vyţíha. Popol sa rozpustí v 2,0 ml zriedenej kys. 

chlorovodíkovej, pridajú sa 2,0 ml vody, zneutralizuje sa zriedeným rozt. amoniaku (na lakmusový 

papier) a ak treba, sfiltruje sa. K filtrátu sa pridajú 2,0 ml rozt. uhličitanu draselného a zahreje sa; 

rozt. má ostať číry. Potom sa pridajú 4,0 ml rozt. hexahydroxoantimoničnanu draselného a znova sa 

zahreje; po chvíli sa vylučuje biela kryštalická zrazenina. Vylučovanie zrazeniny sa urýchli trením 

stien skúmavky sklenou tyčinkou (Na
+
). 

b) Asi 1,0 g vzorky sa silným trepaním rozpustí v 60,0 ml vody teplej 40 – 45 °C a po ochladení sa 

doplní vodou do 100,0 ml. Rozt. sa pouţije aj na skúšku c). K 5,0 ml rozt. sa pridá 5,0 ml rozt. 

chloridu bárnatého; postupne vzniká biela zrazenina, kt. sa po chvíli usadí (celulóza). 



c) 5,0 ml rozt. zo skúšky b) sa zahreje k varu; rozt. ostane číry (rozdiel voči metylcelulóze). 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,2500 g vysušenej látky sa v banke so zábrusom zmieša s 50,0 ml bezvodej kys. octovej a varí 

sa 30 min na vodnom kúpeli pod spätným chladičom. K vzniknutému rozt. sa po ochladení pridajú 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 0,001 199 Na. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

carbuncul|osis, is, f. – [carbunculus + -osis stav] karbunkulóza, mnohopočetný výskyt 

→karbunkulov. 

carbunculus, i, n. →karbunkul.  

Carbunculus malignus – malígny karbunkul.  

Cabrunculus renis – obličkový karbunku. 

Carcassoneho väz →ligamentum puboprostaticum. 

carbuterolum →karbuterol. 

carcino- – prvá časť zloţených slov z g. karkinóma rakovinový nádor, s významom rakovina. 

carcino|genes, es – [carcino- + g. gignesthai vznikať] karcinogénny, vyvolávajúci rakovinu, malígne 

bujnenie. 

carcino|genesis, is, f. – [carcino- + g. genesis pôvod] →karcinogenéza. 

carcino|genum, i, n. – [carcino- + g. gennán plodiť] →karcinogén. 

carcin|oid|osis, is, f. – [g. karkinos rak + g. eidos podoba + -osis stav] →karcinoid.  

carcin|oidum, i, n. – [g. karkinos rak + g. eidos podoba] →karcinoid. 

carcin|oma, tis, n. – [g. karkinos rak + -oma nádor] skr. Ca, rakovina, angl. cancer, franc. 

épithélioma, nem. Krebs, pol. a rus. rak. Zhubný nádor, kt. vychádza z epitelového tkaniva; 

→karcinóm.  

Carcinoma adenomatosum – syn. adenokarcinóm, adenomatózny karcinóm, je aktívnejší ako 

→adenóm. Deriváty ţľazového epitelu imitujúce ţľazové štruktúry tkaniva, z kt. vyšli. Sú zloţenéí z 

cylindrického al. kubického epitelu, kt. si môţe ponechávať v rôznej miere sekrečnú schopnosť. 

Stupeň anaplázie môţe byť rôzny, väčšinou však nebýva vysoký. V relat. typických prípadoch tvoria 

nádorové tkanivo tubulárne útvary, obyčajne pravidelne usporiadané (cylindrocelulárny tubulárny 

adenokarcinóm, pomerne častý v maternici, ţalúdku, zriedka v slinových ţľazách). Nádorové bunky 

ţľazových tubulov sú bazofilnejšie a menej pravidelné, rast nádoru zreteľne deštruktívny (adenoma 

malignum destruens). Niekt. malígne adenómy pomerne skoro prerastajú do ţíl a metastazujú 

krvnou cestou. Okrem tubulárnych štruktúr býva nádorový epitel zoskupený okolo väzivových papíl 

(c. tubulopapillare). Inokedy je silne zastúpená väzivová stróma, takţe bujnenie má charakter skirhu, 

kým tubulárna stavba ostáva ešte viac-menej zachovaná (napr. v prsníku, ţalúdku a prostate). V 

niekt. adenokarcinómoch nastáva dlaţdicovitá metaplázia (adeno kankroid, adenoakantóm). V 

adenokarcinóme vychádzajúcom z polypotentného ţľazového epitelu, napr. slinovej ţľazy, môţe sa 

nádorový epitel diferencovať ako ţľazový typ (cylindrocelulárny) al. dlaţdicový. Takéto nádory 

bývajú obyčajne potenciálne malígne (épithélioma a double métaplasie). Niekedy je v tubulárnom al. 

cystickom karcinóme značná tvorba hlienu, kt. sa môţe hromadiť, takţe nakoniec v hliene plávajú 

len zvyšky štruktúr nádorových ţliazok (c. adenomatosum muciparum). 



Carcinoma anaplasticum – anaplastický karcinóm. 

Carcinoma asbolicum – karcinóm kominárov. 

Carcinoma basocellulare – bazocelulárny karcinóm, →bazalióm. 

Carcinoma basocellulare hyalinicum Krompecher – bazocelulárny hyalínový →karcinóm. 

Carcinoma bronchiale (bronchogenes) – bronchiálny, bronchogénny →karcinóm. 

Carcinoma cervicis uteri →karcinóm maternice. 

Carcinoma clitoridis – karcinóm dráţdca; →karcinóm vulvy. 

Carcinoma colonis →karcinóm hrubého čreva.  

Carcinoma clitoridis →karcinóm vulvy. 

Carcinoma colloides →carcinoma gelatinosum. 

Carcinoma corporis uteri – karcinóm tela maternice. 

Carcinoma cutis – koţný karcinóm. 

Carcinoma cylindromatodes →carcinoma adenomatosum. 

Carcinoma desmoplasticum →carcinoma scirrhosum. 

Carcinoma destruens – karcinóm tubulárnych a acinóznych ţliaz, kt. začína biologicky tam, kde 

končí proliferujúci adenóm. Napodobňuje štruktúry základného adenómu. V typickej forme sa 

vyskytuje v ţalúdku a čreve.  

Carcinoma diffusum – Ca scirrhosum, difúzny karcinóm, difúzny skirhus, extrémna dedife-

renciácia karcinómu. Jednotlivé bunky disociujú a strácajú sa v rozmnoţenom intersticiálnom 

väzive. Pre rozpoznanie ich epitelovej povahy je dôleţitý dôkaz intraplazmatickéj hlienovej vakuoly 

(prstencovité bunky). Nádory sú tvrdé, tvar orgánu obyčajne nemenia, môţu však zuţovať priesvit 

dutých orgánov, najmä v hrubom čreve.  

Carcinoma ductus cystici – karcinóm vývodu ţlčníka. 

Carcinoma ductus hepatici – karcinóm pečeňového vývodu, pečeňového ţlčovodu.  

Carcinoma ductus choledochi – karcinóm hlavného ţlčovodu. 

Carcinoma duodeni →karcinóm dvanástnika.  

Carcinoma embyronale →teratokarcinóm. 

Carcinoma endometroides – endometroidový karcinóm. 

Carcinoma folliculare – folikulárny karcinóm. 

Carcinoma gelatinosum – syn. carcinoma colloides, rôsolovitý karcinóm (má rôsolovitý vzhľad). 

Karcinómy, v kt., je silne vyznačená tvorba hlienu, sa makroskopicky javia ako polopriesvitný, belavý 

al. naţltnutý materiál podobný ţelatíne, mäkkej a krehkej konzistencie. Takýto typ karcinómu sa 

vyskytuje v GIT (ţalúdok, cékum, zriedkavejšie rektum) a ţlčníku. Tvorba hlienu môţe byť v niekt. 

vysoko anaplastických karcinómoch zachovaná len rudimentárne, často len v podobe drobných, 

intraplazmatických vakuol (napr. pri skirhotických karcinómoch ţalúdka a niekt. karcinómoch pľúc). 

Pozostáva z cylindrických buniek, podobá sa difúznemu karcinómu, produkuje však veľké mnoţstvo 

hlienu, takţe nádorové bunky plávajú v masách hlienu. V niekt. nádoroch sa sekrécia podobá fyziol. 

(c. muciparum), inokedy proti smeru polarity bunky (pri bazálnej membráne) a hlien sa vylieva do 

strómy (napr. pri niekt. karcinómoch prsníka, tzv. épithélioma endocrinien muqueux Masson). 



Pomerne často nastáva hlienová premena solídneho karcinómu s hromadením hlienu v cytoplazme 

nádorových buniek, takţe jadro je zatlačené k okraju, nadobúda kosáčikovitý tvar a súčasne sa 

stáva pyknotické (bunky pečatného prsteňa, nem. Siegelringzellen). V ďalšom priebehu bunky 

zanikajú a zanechávajú rozsiahle hlienové masy (carcinoma gelatinosum, nem. Gallert-krebs, angl. 

gelatinous carcinoma). Pomerne benígny je hlienotvorný ţelatinózny epitelióm slinových ţliaz. 

Carcinoma gigantocellulare – karcinóm z obrovských buniek. 

Carcinoma granulomatosum – charakterizuje zápalová reakcia strómy okolo prim. loţiska c., na 

kt. sa zúčastňujú plazmatikcé bunky, lymfocyty a polymorfonukleárne leukocyty, zriedka výhradne 

eozinofilné leukocyty. Niekedy táto zápalová reakcia vybočí z obvyklých medzí a okolo c. sa tvorí 

granulačné tkanivo s neobvyklým histol. obrazom. 

Carcinoma glandulae thyreoideae →karcinóm štítnej žľazy. 

Carcinoma hepatis →karcinóm pečene.  

Carcinoma hypophysis →karcinóm hypofýzy.  

Carcinoma cholangiocellulare – cholangiocelulárny karcinóm vychádzajúci z epitelu intrahepatál-

nych ţlčových ciest; →cholangióm. 

Carcinoma in situ – karcinóm v pôvodnom uloţení, v mieste vzniku (napr. v sliznici) neprerastajúci 

dosiaľ do okolitého tkaniva, preinvazívny karcinóm (prekancerózu, skupina 0), tzv. povrchový 

karcinóm, kt. ešte neprerástol bazálnu membránu. Ide o novotvorbu buniek vnútri epitelu s vysokým 

stupňom bunkových atypií, kt. sa histol. nedá odlíšiť od karcinómových buniek.  

Carcinoma inoperabile – neoperovateľný karcinóm. 

Carcinoma laryngis →karcinóm hrtana. 

Carcinoma linguae →karcinóm jazyka. 

Carcinoma medullare – medulárny karcinóm. 

Carcinoma malpighicum – epidermový →karcinóm kože. 

Carcinoma mammae →karcinóm prsníka. 

Carcinoma mucinosum – mucinózny karcinóm, nem. Gallertkrebs, koloidný karcinóm, adenokar-

cinóm produkujúci hlien s prstencovými bunkami (Siegelringzellen). Vyskytuje sa ako mucinózny 

karcinóm prsníka (→carcinoma mammae), ţalúdka (→carcinoma ventriculi) al. čreva (→carcinoma 

colonis); →carcinoma gelatinosum. 

Carcinoma odontogenes – karcinóm z primitívnej dentálnej epitelovej lišty. 

Carcinoma oesophagi →karcinóm pažeráka. 

Carcinoma ossificans – karcinóm, v kt. sa tvorí kostné tkanivo. 

Carcinoma pancreatis →rakovina pankreasu. 

C. patenaeforme – [l. pateo otvárať sa, rozkladať sa] na povrchu vredovatie a mení sa na miskovitý 

útvar s ľahko vyvýšenými okrajmi. Vyskytuje sa v ţalúdku.  

Carcinoma. planum – plošný karcinóm s infiltračným rastom. Vyskytuje sa napr. v ţalúdku, kde 

utvára belavé loţiská, ľahko prominujúce nad okolitú sliznicu.  

Carcinoma. polyposum – polypózny karcinóm. Vyskytuje sa v ţalúdku a i. dutých orgánoch, kde 

utvára obraz podobný karfiolu. 



Carcinoma pulmonum – rakovina pľúc; vychádza väčšinou z epitelu bronchov; →karcinóm 

bronchov. 

Carcinoma sarcomat|oides – karcinóm podobný sarkómu. 

Carcinoma scirrhosum – scirrhus, skirhus, c. diffusum, c. fibrosum, nádor so silnou tvorbou väziva, 

kt. je oveľa viac ako nádorových buniek. Vyskytuje sa napr. v ţalúdku (pokladal sa za prejav 

proliferatívneho zápalu – linitis plastica), kde inflitruje difúzne celú stenu. Submukóza býva 

rovnomerne zhrubnutá, veľmi tuhá a rigidná, sliznica môţe byť neporušená al. len ľahko 

exulcerovaná. Ţalúdok býva zmraštený, tvaru poľnej fľaše al. vtáčieho ţalúdka. 

Carcinoma simplex – jednoduchý karcinóm s pribliţne rovnakým mnoţstvom väziva ako 

nádorového tkaniva. 

Carcinoma solidum – solídny karcinóm, v kt. nastala strata pôvodného ţľazového usporiadania a 

parenchým sa javí ako solídne loţisko s pruhmi a trámcami. Vyskytuje sa v prsníku a GIT (najmä 

ţalúdku a hrubom čreve), ale aj inde. Niekedy sa v ňom tvoria ţľazové dutinky, takţe vzniká obraz 

carcinoma cribriforme (ide uţ o prechod medzi carcinoma adenomatosum a c. solidum).  

Carcinoma spino|cellulare cutis – syn. acanthoma, spinocelulárny karcinóm, spinalióm, karcinóm 

koţe; syn. epidermoidný karcinóm (jeho histol. štruktúra napodobňuje epidermis). Medzi nádorovými 

bunkami bývajú zreteľne ,,intercelulárne“ mostíky. Prevaţuje podoba so stratum spinosum a vyššími 

úsekmi epidermis, takţe nastáva rohovatenie. Rast nádoru prebieha v nepravidelných masách, 

rohové masy sa často hromadia a utvárajú rohové gule, tzv. kankroidové perly; inokedy sa tvoria len 

jemné keratínové hrudky v jednotlivých bunkách (monocelulárna keratinizácia), kým nezrelé 

spinocelulárne karcinómy nekeratinizujú vôbec. Spinocelulárny karcinóm sa vyskytuje všade, kde je 

normálne dlaţdicovitý epitel, príp. na podklade dlaţdicovej metaplázie. Rastie povrchovo 

(exofyticky) al. do hĺbky (endofyticky). Často sa vredovito rozpadáva. Na reze býva hrubo zrnitý, 

suchý. 

Carcinoma sub|glotticum – subglotický karcinóm, lokalizovaný pod hrtanovou príchlopkou; 

→carci-noma laryngis. 

Carcinoma supra|glotticum – supraglotický karcinóm, presahujúci oblasť hrtanového vchodu; 

→carcinoma laryngis. 

Carcinoma uteri →rakovina maternice.  

Carcinoma vaginae →rakovina pošvy. 

Carcinoma ventriculi →karcinóm žalúdka.  

Carcinoma vesiceae felleae →karcinóm žlčníka. 

Carcinoma villosum – nádor z povrchového epitelu skladajúci sa z rozvetvených klkov. 

Carcinoma vulvae →karcinóm vulvy.  

carcinomatosus, a, um – [g. karkinóma rakovinový nádor] karcinomatózny, rakovinový. 

carcinomat|oides, es, f. – [g. karkinóma rakovinový nádor + g. eidos podoba] karcinomatoidný, 

podobný rakovine. 

carcino|phobia, ae, f. – [g. karkinóma rakovinový nádor + g. fobos strach] karcinofóbia, strach pred 

rakovinou. 

carcino|sarcoma, tis, n. – [g. karkinóma rakovinový nádor + g. sarks mäso, sarkóma zhubný nádor 

vychádzajúci zo spojivového tkaniva] karcinosarkóm. 



Carcinosarcoma pulmonum – karcinosarkóm pľúc, zriedkavý malígny nádor skladajúci sa z 

epitelovej zloţky (zodpovedá prevaţne epidermoidnému karcinómu) a sarkómovej zloţky. Postihuje 

staršie osoby medzi 50. – 80. r. Podľa miesta rastu sa rozoznáva endobronchiálny (vyrastá z 

hlavných bronchov a prejavuje sa príznakmi bronchiálnej obštrukcie) a periférny typ (javí sa ako 

veľká hmota infiltrujúca pleuru, mediastínum s regionálnymi a vzdialenými metastázami). Dg. sa 

stanovuje histol. vyšetrením nádorového tkaniva. Th. je chir., prognóza zlá.  

carcin|osis, is, f. – [g. karkinóma rakovinový nádor + -osis stav] karcinóza, mnohopočetný rozsev 

carcino|staticus, a, um – [g. karkinóma rakovinový nádor + g. stasis státie, zastavenie] 

karcinostatický, zastavujúci rast karcinómu. 

Cardamine amara L. (Brassicaceae) – ţerušnica horká (čes. řeřišnice hořká). Trváca rastlina rastúca 

na celom našom území okolo vôd, pri potokoch, riekach, okolo prameňov a barín, na mokrých al. 

veľmi vlhkých, najmä na zatienených miestach. Je to veľmi variabilný druh. Podzemok je plazivý, 

vystúpavá byľ jednoduchá, holá al. len na báze chĺpkastá, bohato olistená, obyčajne nerozkonárená. 

Stopkaté listy sú protistojné al. striedavé. Sú vajcovitého tvaru, na okraji zaobleno riedkozúbkaté, 

vrcholový je okrúhly al. podlhovastý. Strapcové súkvetia sú stopkaté, ich korunné lupienky majú 

bielu, peľnice fialovú farbu, šešule majú krátku čnelku. Semená sú malé, hrdzavo sfarbené. Kvitne 

od mája do júla. Listy sa vyznačujú horkou pálčivou, veľmi príjemnou chuťou. Pouţíva sa na 

prípravu chutných šalátov. 

Cardamine impatiens L. (Brassicaceae) – ţerušnica nedotklivá (čes. řeřišnice nedůtklivá). 2-r. al. 1-r. 

rastlina u nás rastúca aţ do výšky 1800 m, v lesoch na vlhkých tienistých miestach, v jaskyniach, 

zboreniskách. Má hrubý, priamy, silne rozkonárený koreň. Byle sú priame, nahé al. slabo chĺpkaté, 

trocha hranaté. Listy byle sú perovito zloţené, najhornejšie celistvé. Súkvetie je bohaté, tvorí aţ 50-

kvetý strapec. Kvety majú podlhovasté, biele korunné lupienky zúţené do nechtíka. Kvitne od apríla 

do augusta. 

Cardamine pratensis L. ssp. 

pratensis  (Brassicaceae) – 

ţerušnica lúčna (čes. řeřišnice 

luční). Dvojklíčnolisotvá trváca, aţ 

50 cm vysoká bylina. Rastie u nás 

hojne na lúkach na celom území. 

Na jar tvorí na lúkach bohaté 

zárasty aţ zďaleka nápadné svojím 

svetlofialovým zafarbením. Kvitne 

od apríla do júna.           

   

Cardamine amara         Cardamine impatiens     Cardamine pratensis 

Cardaminopsis halleri (L.) Hay. (Brassicaceae) – ţerušničník hallerov (čes. řeřišničník hallerův). 

Trváca bylina s tenkým rozkonáreným koreňom, priamou byľou, korunné lupienky sú biele, zriedka 

fialové. Kvitne od apríla do júna, niekedy druhýkrát v jeseni. Rastie v Slovenskom raji a Slovenskom 

krase. Uprednostňuje pôdy obsahujúce ťaţké kovy, najmä zinok, preto ho geológovia pokladajú za 

indikátor jeho výskytu (nem. Erzblume). 

Cardarelliho afty – Rigov-Fedeho →syndróm. 

cardia, ae, f. – [g. kardiá ţalúdkový vchod] kardia, ţalúdkový vchod, vústenie paţeráka do ţalúdka 

(ostium cardiacum); →žalúdok. 



cardiaca (remedia) – [g. kardiá srdce] kardiaká, nešpecifikované liečivá podporujúce činnosť srdca, 

centrálne analeptiká, obsol. 

cardiac limb syndrome – Holtov-Oramov sy.; →syndróm. 

cardiaco negro – Ayerzova →choroba. 

cardiac neurosis – sy. Mendesov da Costa I; →syndrómy. 

cardiaco|phrenicus, a, um – [g. kardiá srdce + g. frén bránica] kardiofrenický, týkajúci sa srdca a 

bránice. 

 cardiac output – angl. srdcový vývrh. 

 cardiacus, a, um – [g. kardiá srdce] kardiálny, srdcový. 

cardi|agra, ae, f. – [g. kardiá srdce + g. agrá záchvat] záchvatovité bolesti v srdcovej oblasti; obsol. 

→angina pectoris. 

cardi׀algia, ae, f. – [g. kardiá srdce, ţalúdkový vchod + g. algos bolesť] kardialgia; 1. bolesti v 

srdcovej oblasti; 2. bolesti v oblasti ţalúdka (kardie). 

cardialis, e – [g. kardiá srdce] kardiálny, srdcový. 

cardi|asthenia, ae, f. – [g. kardiá srdce + g. astheniá slabosť] kardiasténia, srdcová slabosť, zried. 

cardi|ataxia, ae, f. – [g. kardiá srdce + g. ataxiá nesúmernosť] kardiataxia, nekoordinovaná činnosť 

srdca, zried. 

cardi|ectasis, is, f. – [g. kardiá srdce + g. ektasis rozšírenie] kardiektázia, chorobné rozšírenie, 

zväčšenie srdca; obsol. →kardiomegália, →aneurysma cordis. 

Cardilan
®
 inj. (Biotika), tbl. (Slovakofarma) – kardiakum. Zloţenie – inj.: Kalii D,L-hydrogenaspartas 

500 mg (= 108,5 mg K
+
) + Magnesii D,L-hydrogenaspartas 500 mg (= 33,7 mg , t. j. 2,77 mmol 

Mg
2+

) v 10 ml. Tbl.: Kalii L-hydrogenaspartas 175 mg (= 37,95 mg, t. j. 0,97 mmol K
+
) Magnesii L-

hydrogenaspartas 175 (= 11,8 mg, t. j. 0,97 mmol Mg
2+

) v 1 tbl.  

Ióny K
+
 a Mg

2+
 antagonizujú účinky iónov Ca

2+
 a zlepšujú toleranciu digitalisových glykozidov. Na 

suplementáciu iónov nie je vhodný, pretoţe ich obsahuje málo (6 tbl. C. zodpovedá 1 tbl. Kalium 

chloratum). K
+
 a Mg

2+
 viazaný na kys. asparágovú prenikajú do kardiomyocytov, najmä ak ide o ich 

depléciu vplyvom ischémie, preťaţenia, účinkom kardiotoník, diuretík a i. látok. 

Indikácie – intracelulárna deplécia K
+
 a Mg

2+
. Inj.: akút. stavy ischémie myokardu, akút. infarkt 

myokardu, akút. supraventrikulárne, najmä komorové arytmie (v rámci úpravy vnútorného prostredia 

ako príprava na antidysrytmickú th. al. elekt. kardioverziu), predigitalizácia, najmä pri digitalisových 

dysrytmiách. Pri nemoţnosti th. p. o. pri ťaţšej insuficiencii srdca na zlepšenie tolerancie kardiotoník 

a úhradu strát K
+
 a Mg

2+
. Tbl.: chron. stavy s miernou intracelulárnou depléciou K

+
 a Mg

2+
, chron. 

ischemická choroba srdca (angina pectoris, stavy po infarkte myokardu), prevencia dysrytmií, na 

zlepšenie tolerancie perorálnej th. glykozidmi.  

Kontraindikácie – hyperkaliémia, hypermagneziémia, metabolická acidóza, akút. renálna 

insuficiencia, terminálna fáza chron. renálnej insuficiencie, Addisonova choroba, AV-blokády 

vyššieho stupňa. 

Neţiaduce účinky – ojedinele nauzea, abdominálne ťaţkosti, hnačka. Pri predávkovaní riziko 

hyperkaliémie, hypermagneziémie, pri dlhodobom podávaní vysokých dávok riziko poškodenia 

obličiek. 

Dávkovanie – inj.: v ľahších prípadoch 1 – 2 amp. 1 – 2-krát/d (zriedené 20 ml 10 % rozt. glukózy al. 

fyziol. rozt. pomaly i. v.) al. v mikroinfúzii (100 ml 10 % rozt. glukózy al. fyziol. rozt.). V naliehavých 



prípadoch moţno podať 4 – 5 amp. v 500 ml 10 % glukózy rýchlosťou 20 kv./min. Tbl.: spočiatku 1 

aţ 2 tbl. 3-krát/d, udrţovacia dávka je ½ – 1 tbl. 3-krát/d. Potenciácia účinku diuretík šetriacich K
+
 

vyţaduje častejšiu kontrolu kaliémie (riziko hyperkaliémie). 

cardinalis, e – [l. cardo kľúčový bod, hlavná vec] kardinálny, kľúčový, rozhodujúci, základný. 

cardio- – predpona z g. kardia srdce, týkajúci sa srdca. 

cardio|aortitis, itidis, f. – [cardio- + g. aorté srdcovnica + -itis zápal] kardioaortitída, zápal srdca a 

aorty, zried. 

cardio|arterialis, e – [cardio- + l. arteria tepna] kardioartériový, týkajúci sa srdca a tepien. 

cardio-auditory syndrome – Jervellov-Langeho-Nielssenov →syndróm. 

Cardiobacterium – rod gramnegat., fakultatívne anaeróbnych, fermentujúcich paličkovitých baktérií.  

Cardiobacterium hominis – druh, kt. je súčasťou normálnej flóry nosa a faryngu, izoloval sa aj z 

krvi; môţe vyvolať endokarditídu. 

cardio|bole, es, f. – [cardio- + g. bolé rana] búchanie srdca s pocitom bolesti. 

cardio|cairo|graph – [cardio- + g. kairos čas + g. grafein písať] kardiokairograf, registrácia 

jednotlivých fáz srdcovej činnosti pomocou rtg. snímok.  

cardio|cele, es, f. – [cardio- + g. kelé prietrţ] kardiokéla, prietrţ srdca otvorom v bránici. 

cardio|centesis, is, f. – [cardio- + g. kentésis nabodnutie] kardiocentéza, nabodnutie srdcovej 

komory. 

cardio|cerebralis, e – [cardio- + g. cerebron mozog] kardiocerebrálny, týkajúci sa srdca a mozgu. 

cardio|cutaneous syndrome – sy. LEOPARD; →syndrómy. 

Cardio Green
®
 (Hynson, Westscott & Dunning) – Viride indocyanini 25 al. 50 mg v 1 fľaštičke, 

lyofylizát indocya-nínovej zelene; →indocyanínová zeleň. Podáva sa v dávke 5 mg, deťom 2,5 mg 

(dms >2 mg/kg), dojčatám 1,25 mg, pomaly i. v. v 1 ml rozpustidla. Priemerne sa zhotovuje 5 

dilučných kriviek. Najmenej 1 týţd. po aplikácii C. sa nemajú vykonávať vyšetrenia s rádioaktívnym 

jódom. Pripravený rozt. treba spotrebovať v priebehu 1 d. 

cardio|cytus, i, m. – [cardio- + g. kytos bunka] →kardiocyt. 

cardio|diaphragmaticus, a, um – [cardio- + g. diaphragma bránica] kardiodiafragmatický, týkajúci sa 

kardie a bránice. 

cardio|dynia, ae, f. – [cardio- + g. odyné bolesť] kardiodýnia, bolesti srdca. 

cardio|úhobia, ae, f. – [cardiophobia] kardiofóbia, strach zo srdcovej choroby. 

cardio|genes, es – [cardio- + g. gignesthai vznikať] kardiogénny. 

cardio|gramma tis, n. – [cardio- + g. gramma zápis] kardiogram. 

cardio|graphia, ae, f. – [cardio- + g. grafein písať] kardiografia. 

cardio|hepato|megalia, ae, f. – [cardio- + g. hepar pečeň + g. megas veľký] →kardiohepatomegália. 

cardio|chalasia, ae, f. – [cardio- + g. chalasis ochabnutie] kardiochalázia, ochabnutie al. 

nedostatočnosť činnosti kardie.  

cardio|chirurgia, ae, f. – [cardio- + g. cheirurgiá práca rúk] →kardiochirurgia. 

cardio|inhibitory carotid sinus syndrome – Charcotov-Weissov-Bakerov →syndróm. 



cardio|lipinum, i, n. – [cardio- + g. lipos tuk] →kardiolipín. 

Cardiolite inj. sicc.
®
 (Du Pont de Nemours) – biely lyofilizát určený na rozpúšťanie v rozt. inj. 

technecistanu (
99m

Tc) sodného a označenie technéciom 
99m

Tc. Zloţenie: Tetrakis (2-

methoxyisobutylisonitrilum) Cuprosi tetrafluoroboras 1 mg + Stannosi chloridum dihydricus 70 mg + 

Cysteinum hydrochloridum 1 mg + Natrii citras dihydratis 2,6 mg + Mannitolum 20 mg.  

Ide o katiónový komplex izonitrilu s technéciom 
99m

Tc, kt. sa hromadí v ţivom tkanive myokardu v 

závislosti od miestneho prekrvenia analogicky ako chlorid tálny (
201

Tl); →Cardio-Spect. Pouţíva sa 

ako diagnostikum pri záťaţovom teste na dg. ischemickej choroby srdca a lokalizáciu infarktu 

myokardu, na hodnotenie funkcie a motility srdcových komôr. Podáva sa v dávke 370 aţ 1100 MBq 

i. v. Pri záťaţovom teste sa odporúča zobrazovanie za 0,5 – 2 h po inj., pri vyšetrení v pokoji za 1–2 

h. 

cardio|logia, ae, f. – [cardio- + g. logos náuka] →kardiológia. 

cardio|lysis, is, f. – [cardio- + g. lynein uvoľniť] →kardiolýza. 

cardio|malacia, ae, f. – [cardio- + g. malakiá zmäknutie] →kardiomalácia. 

cardio|megalia, ae, f. – [cardio- + g. megas veľký] →kardiomegália.  

Cardiomegalia glycogenica – Pompeho →syndróm. 

cardio|megaly-laryngeal paralysis syndrome – Ortnerov →syndróm. 

cardio|melic syndrome – Holtov-Oramov →syndróm. 

cardio|myo|pathia, ae, f. – [cardio- + g. mýs-myos sval + g. pathos choroba] kardiomyopatia, syn. 

idiopatická hypertrofia srdca, kardiomegália neznámej etiológie, myokarditická kardiopatia, 

myokardiopatia, myokardóza, prim. choroba myokardu. 

Cardiomyopathia alcoholica – alkoholická kardiomyopatia. 

Cardiomyopathia congestiva – kongestívna kardiomyopatia. 

Cardiomyopathia hypertrophica – hypertrofická kardiomyopatia. 

Cardiomyopathia hypertrophica obstructiva – hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia. 

Cardiomyopathia idiopathica familiaris – Kugelov-Stoloffov →syndróm. 

Cardiomyopathia infectiosa – infekčná kardiomyopatia. 

Cardiomyopathia infiltrativa – infiltratívna kardiomyopatia. 

Cardiomyopathia ischemica – ischemická kardiomyopatia; →ischemická choroba srdca. 

Cardiomyopathia latens – skrytá kardiomyopatia, hypertrofická kardiomyopatia bez hypertrofie. 

Cardiomyopathia obliterativa →cardiomyopathia restrictiva. 

Cardiomyopathia post partum – popôrodná kardiomyopatia. 

Cardiomyopathia restrictiva – syn. c. obliterans, reštrikčná (obliteračná) kardiomyopatia. Pod 

pojem c. sa zahrňuje skupina ochorení myokardu, kt. príčinou nie je koronárna skleróza, ochorenie 

perikardu, artériová, príp. pľúcna hypertenzia ani vrodená chyba. Postihuje prevaţne ľudí vo veku 

20 – 40 r. Jej výskyt sa odhaduje na 0,5 – 2,5 % všetkých pitvaných pacientov, kt. exitovali na 

kardiovaskulárnu chorobu. 

Dg. – stanovuje sa na základe anamnézy, fyz., EKG, rtg, echokardiografického vyšetrenia, 

ľavokomorovej ventrikulografie, CT, príp. NMR. Biopsia myokardu je invazívna metóda, kt. riziko nie 

je vyváţené jej dg. hodnotou; dá sa ňou odlíšiť chron. konstrikčná perikarditída. Pri katetrizácii srdca 



sa v pokročilom štádiu zisťuje zvýšenie najmä koncového diastolického tlaku, zníţenie minútového 

srdcového vývrhu a ejekčnej frakcie ľavej komory. Pri dfdg. odlíšení koronárnej choroby má veľký 

význam koronarografia.  

Dfdg. – treba odlíšiť najmä ischemickú chorobu srdca, exsudatívnu perikarditídu, mitrálnu 

insuficienciu, valvulárnu aortovú stenózu a i. 

Podľa príčiny sa delia na: 1. idiopatické (prim.) formy; 2. sek. formy. 

Primárna kardiomyopatia – sú trvalé a chron. poškodenia myokadu neznámej genézy. Podľa 

hemodynamických kritérií sa delia na tri formy (SZO, 1984): a) hypertrofická; b) dilatačná 

(kongestívna); c) reštrikčná. 

▪ Hypertrofická kardiomyopatia – HCM, je charakterizovaná mohutnou asymetrickou hypertrofiou 

jednotlivých al. všetkých vrstviev srdcovej steny, najmä výtokovej časti ľavej komory a 

medzikomorovej priehradky. Nejde o difúzne zhrubnutie stien, ako je to napr. pri aortálnej stenóze 

al. hypertenznej chorobe, ale len o hypertrofiu určitej časti steny ľavej komory. Histol. ide o 

zhrubnutie svalových vláken s ich nepravidelným kríţením (tzv. cik-cak obrazy). Transverzálny 

priemer myocytov dosahuje 3 – 5-násobok normy. V hypertrofovanej svalovine sú drobné fibrotické 

loţiská. V histol. obraze dominuje nešpecifická disperzná fibróza myokardu, v elektronoptickom 

obraze zmeny na mitochondriách (napučanie, deformácia aţ rozpad, kristolýza) a kontraktilných 

fibríl (poruchy priečneho pruhovania aţ myolýza). V hypertrofovaných kardiomyocytoch je zvýšený 

obsah glykogénu a katecholamínov. 

Rozoznávajú sa dva typy hypertrofickej kardiomyopatie: a) obštrukčný typ; b) typ bez obštrukcie. 

Obštrukčný typ – HOCM, syn. idiopatická hypertrofická subvalvulárna stenóza aorty, vyznačuje sa 

zúţením výtokovej časti ľavej komory. Ide o funkčnú obštrukciu, kt. sa uplatňuje len počas systoly. 

Počas systoly proximálna časť hypertrofovanej medzikomorovej priehradky zhrubne natoľko, ţe 

vyvolá zúţenie výtokovej časti ľavej komory. K obštrukcii výtoku prispieva aj a systolický dopredný 

pohyb mitrálnej chlopne (angl. systolic anterior motion): následkom rýchlejšieho prúdu krvi zúţeným 

miestom vzniká relat. podtlak v porovnaní s tlakom vo vtokovej oblasti ľavej komory, a tým 

vťahovanie mitrálneho aparátu do miesta podtlaku, najmä predného cípu, kt. je najbliţšie. 

Neobštrukčný typ – HNCM, vyznačuje sa hypertrofiou rozličných častí ľavej komory so zmenšením 

dutiny ľavej komory a následným zníţením jej diastolického plnenia (zvýšený koncový diastolický 

tlak) pri takmer normálnej systolickej funkcii srdca. 

Následkom zníţenej poddajnosti hypertrofovaných komôr sa môţe postupne vyvinúť zlyhanie ľavej 

komory.  

Etiológiu ochorenia nepoznáme. Okrem sporadických foriem sú známe autozómovo dominantne 

(HOCM, HNCM) a autozómovo recesívne dedičné formy (HNCM). Prípady s pozit. rodinnou 

anamnézou a histol. obrazom bez hypertrofie myokardu sa označujú ako hypertrofická 

kardiomyopatia bez hypertrofie (c. latens). 

Klin. obraz – býva spočiatku asymptomatický, s postupom choroby sa vyvíja dýchavičnosť, 

stenokardie, palpitácie, synkopy, príznaky zlyhania srdca, príp. náhlym exitom. Typický je zdvíhavý 

úder hrotu. Auskultačne sa zisťuje často drsný ejekčný (funkčný), neskorý systolický šelest, 

počuteľný parasternálne vľavo a v oblasti hrotu s propagáciou do axily. Na EKG sú prejavy 

hypertrofie a preťaţenia ľavej komory. Asi v 20 % prípadov je prítomná patol. vlna Q najmä vo 

zvodoch V4–6, podmienená fibrózou v oblasti septa. Na rtg snímke sa je koncentrická hypertrofia 

ľavej komory, príp. prejavy stázy na pľúcach. Echokardiograficky sa zisťuje asymetrická hypertrofia 

septovej svaloviny (pomer hrúbky septa k hrúbke zadnej steny ľavej komory je > 1,3), katetrizáciou 

zvýšené hodnoty systolického a koncového diastolického TK. Medzi komorou a aortou je uţ v pokoji 



tlakový gradient asi 7 – 13 kPa (50 aţ 100 mm Hg), kt. sa zníţi po podaní -blokátorov. V prípade, 

ţe tento gradient chýba, moţno ho vyvolať podaním izoproterenolu, digitalisom al. glukagónom. 

Ľavokomorovou ventrikulografiou sa dá znázorniť loakilizácia a rozsah zúţenia výtokovej časti ľavej 

komory. Prognóza ochorenia je neistá. Hrozí srdcová nedostatočnosť (poles pôvodnej hyperkontrak-

tility a ejekčnej frakcie so vznikom pľúcnej stázy) a akút. poruchy rytmu.  

V th. sa odporúčajú antagonisty -adrenergických receptorov, antagonisty vápnika a inhibítory ACE. 

Digitalis je nevhodný s výnimkou fibrilácie predsiení. Pri neúspechu farmakoterapie prichádza do 

úvahy chir. výkon (excízia časti hypertrofického septa, transaortová myotómia – myektómia, príp. v 

kombinácii s aortokoronárnym bypassom al. náhradou mitrálnej chlopne). Mortalita je asi 5 , pri 

kombinovaných výkonoch vyššia. 

▪ Dilatačná kardiomyopatia – syn. stázová, kongestívna kardiomyopatia, patrí k najčastejším prim. 

c. Charakterizuje ju drobnoloţisková disperzná fibróza neznámej, pp. multifaktorovej 

etiopatogenézy, na kt. sa okrem vyvolávajúcich príčin (infekčné a nutrično-toxické faktory) 

zúčastňuje genet. predispozícia, imunoalteračné procesy a hormónové vplyvy. Príkladom je c. pri 

chron. alkoholizme. Etanol a jeho metability pôsobia toxicky najmä na mitochondrie a zniţujú tvorbu 

energie v myokarde. Toxicky môţu pôsobiť aj iné zloţky alkoholických nápojov (napr. kadmium, kt. 

sa pouţívalo na zlepšenie kvality pivnej peny). Navyše alkoholici trpia obyčajne podvýţivou, 

deficitom vitamínov, esenciálnych karboxylových kys. a infekciami. U väčšiny alkoholikov sa však 

kardiomyopatia nevyvinie. Ochorejú zrejme len osoby genet. disponované, príp. s poškodením 

myokardu. Pôvodná Bollingerova predstava o objemovom preťaţení tzv. srdca pivárov (Münchener 

Bierherz, 1884) sa nepotvrdila. Pri popôrodnej kardiomopatii, kt. sa zjavuje do 3. mes. po pôrode, sa 

pp. uplatňujú rôzne činitele, ako sú infekcie, lieky, nutričné faktory a imunoalteračné procesy 

následkom vplyvu plodu na organizmus matky. 

Ide o dilatáciiu ľavej komory, príp. aj ľavej predsiene a pravej komory bez hypertrofie ich stien s 

prim. zníţeným systolickým vývrhom v dôsledku poruchy kontraktility. Ejekčná frakcia sa zniţuje z 

normálnych hodnôt 60 – 70 % na 15 – 20 %. Pretoţe sa systolický a minútový vývrh zniţuje, ostáva 

v komorách na konci systoly väčší objem krvi. Počas diastoly pritečie do komôr normálny objem krvi, 

preto sa postupne zvyšuje koncový diastolický tlak, kt. sa prenáša do pľúcnych ţíl a kapilár a vzniká 

pľúcna stáza spojená s dýchavičnosťou. Následkom prim. zlyhania ľavej komorty prenesením tlaku 

do a. pulmonalis zlyháva aj pravá komora; zriedka zlyháva pravá komora súčasne s ľavou komorou 

al. ako prvá. Pri výraznej dilatácii komôr nastáva rozšírenie prstenca AV chlopní a mitrálna al. 

trikuspidálna nedovieravosť. V hypokinetických oddieloch srdca sa v dôsledku stagnácie krvi tvoria 

tromby, kt. sa môţu odtrhnúť a vyvolať embolizáciu v artériovom (z ľavého srdca) al. pľúcnom 

riečisku (z pravostranných oddielov srdca). V dilatovaných komorách stúpa spotreba ATP a vznikajú 

ektopické loţiská elekt. aktivity. Tak vznikajú extrasystoly, tachykardia al. fibrilácia predsiení a 

komôr. Následkom fibrotických zmien, kt. môţu postihnúť aj septum vznikajú rozličné typy blokád. 

Následkom hemodynamicky preťaţeného srdca vzniká často galopový rytmus.  

Klin. obraz – charakterizujú príznaky srdcovej nedostatočnosti, kt. sa zjavuje aţ v pokročilom štádiu, 

poruchy rytmu, príp. kardiálne podmienené artériové embólie. Na EKG sa zistia rozličné arytmie 

(extrasystoly, AV a ramienkové blokády, fibrilácia predsiení) a zmeny repolarizačného úseku 

(ploché, bifázické aţ negat. vlny T). Na rtg snímke je srdce guľovitého tvaru s bilaterálnou dilatáciou, 

pokročilom štádiu prejavy stázy v malom obehu. 

Th. – zameriava sa na zvládnutie srdcovej nedostatočnosti, arytmií a podávanie antikoagulancií. Uţ 

od včasných štádií sa podávajú antagionisty vápnika (enalapril, chinapril) a -blokátory (metoprolol). 

Pri manifestnej kardiomyopatii je prognóza ochorenia zlá. 

▪ Reštrikčná kardiomyopatia – RCM, syn. obliteračná kardiomyopatia, OCM, etiologicky 

nejednotná skupina ochorení, vyvolaných infiltráciou svaloviny rozličnými látkami, kt. podmieňujú jej 



rigiditu a zníţenú kontraktitilitu, príp. s patol. bujnením väziva s následným zhrubnutím nástenného 

endokardu. V stred. Európe je zriedkavá; v Afrike je jej výskyt častejší. Vyskytuje sa sporadicky, ale 

známy je aj familiárny výskyt. Môţe vzniknúť v kaţdom veku, najčastejšie postihuje muţov v 

strednom veku. Hemodynamicky ju charakterizuje zvýšené diastolické plnenie komôr pri spočiatku 

normálnej systolickej funkcii. Na rtg snímke nebýva srdcový tieň zväčšený. Ventrikulografiou sa 

znázorní malá a deformovaná dutina srdcovej komory. Echokardiografiou sa dajú odlíšiť org. 

chlopňové chyby, poruchy kinetiky po infarkte myokardu, vrodené srdcové chyby ap. a zhodnotiť 

stav ľavej komory, posúdiť pľúcna hypertenzia a odhaliť perikardový výpotok. CT odlíši konstrikčnú 

perikarditídu, NMR jazvy, infiltrácie a zhrubnutia perikardu. Patrí sem Löfflerova fibroplastická 

→endokarditída, →endomyokardiálna fibróza a →fibroelastóza endokardu. 

Sekundárne kardiomypatie – sek. kardiomyyopatie sa vyskytujú v rámci generalizovaného zákl. 

ochorenia (tab.). Hemodynamickým následkom môţe byť zhoršenie prevaţne kontrakčnej 

schopnosti (napr. hypotyreóza) al. relaxačnej (napr. glykogenóza, hemochromatóza, sarkoidóza, 

diabetes mellitus), príp. obidvoch schopností. 

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

Sekundárne (špecifické) kardiomyopatie 

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

Zapalové: karditída, poinfarktový sy., kolagenózy (lupus erythematosus systemicus, dermatomyositis,  

   sclerodermia a i.) 

Infekčné: baktériové a vírusové myokarditídy (napr. Coxsackie B) 

Nutrično-toxické: alkohol, beri-beri, kwashiorkor, lieky (napr. cytostatiká a mnohé iné), ťaţké kovy (Cd, Co, Cr,  

    Mn, Zn) 

Metabolické: amyloidóza, diabetes mellitus, glykogenózy, hemochromatóza, porfýria, mukopolysacharidózy  

    steatóza 

Endokrinné: hyper- a hypotyreóza, hyper- a hypoglukokorticizmus, akromegália, feochormocytóm, karcinoid 

Neuropatie a myopatie: Friedreichova ataxii, dystrophia musculorum progressiva, Steinertova myotonia atro- 

    phica 

Infiltratívne: prim. nádory srdca a metastázy nádorov, leukemická a myelómová infiltrácia, kosáčiková anémia 

Fyz. škodliviny – traumatické al. aktinické 

Popôrodná kardiomyopatia 

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

cardio|myo|tomia, ae, f. – [cardio- + g. mýs-myos sval + g. tomé rez] →kardiomyotómia. 

cardio|palmus, i, m. – [cardio- + g. pallein kmitať, chvieť sa) →palpitácie. 

cardio|pathia, ae, f. – [cardio- + g. pathos choroba] →kardiopatia.  

   Cardiopathia nigra – Ayerzov →syndróm.  

cardio|peri|cardialis, e – [cardio- + l. pericardium osrdcovník] kardioperikardiálny, týkajúci sa srdca a 

osrdcovníka. 

cardio|peri|card|itis, itidis, f. – [cardio- + l. pericardium osrdcovník + -itis zápal] kardioperikarditída, 

zápal srdca a osrdcovníka. 

cardio|phobia, ae, f. – [cardio- + g. fobos strach] kardiofóbia, iracionálny strach zo srdcovej choroby. 

cardio|plastica, ae, f. – [g. kardia ţalúdkový vchod + g. plastiké (techné) tvárne umenie] 

→kardioplastika. 

cardio|plegia, ae, f. – [cardio- + g. plégé rana] →kardioplégia. 

cardio|pleuralis, e – [cardio- + g. pleurá pohrudnica] kardiopleurálny, týkajúci sa srdca a pohrudnice. 

cardio|pneumo|graphia, ae, f. – [cardio- + g. pneumón pľúca + g. grafein písať] kardiopneumografia, 

zaznamenávanie srdcovej činnosti a dýchania. 



cardio|ptosis, is, f. – [cardio- + g. ptosis pokles] kardioptóza, pokles srdca. 

cardio|pulmonalis, e – [cardio- + l. pulmo pľúca] kardiopulmonálny, srdcovopľúcny. 

cardio|punctura, ae, f. – [cardio- + l. pungere pichať] kardiopunktúra, nabodnutie srdcovej komory z 

th. al. dg. dôvodov, kardiocentéza. 

cardio|pyloricus, a, um – [cardio- + pylorus vrátnik] kardiopylorický, týkajúci sa kardie a vrátnika 

ţalúdka. 

Cardioquin
®
 →chinidínpolygalakturonát. 

cardio|respiro|graphia, ae, f. – [cardio- + l. spirare dýchať + g. grafein písať] kardiorespirografia, 

grafický záznam srdcovej a respiračnej činnosti, zried. 

cardio|rrhaphia, ae, f. – [cardio- + g. rhafé šev] →kardiorafia. 

cardio|rrhexis, is, f. – [cardio- + g. rhexis roztrhnutie] →kardiorexia. 

cardio|sclerosis, is, f. – [cardio- + g. skleros tvrdý] →kardioskleróza. 

cardio|scopia, ae, f. – [cardio- + g. skopein pozorovať] →kardioskopia. 

cardio|scopos, i, m. – [cardio- + g. skopein pozorovať] →kardioskop. 

cardio|sedativus, a, um – [cardio- + g. sedare upokojiť] →kardiosedatívny, upokojujúci srdcovú 

činnosť. 

cardio|spasmus, i, m. – [g. kardia ţalúdkový vchod + g. spasmos kŕč] →kardiospazmus. 

Cardio–spect
®
 kit (Frederic Joliot-Curie National Research Institute for Radiobiology and 

Radiohygiene, Maďarsko) – rádionuklidové diagnostikum. Zloţenie: Tetrakis (2-methoxyiso-

butylisonitrilum) Cuprosi tetrafluoroboras 0,5 mg + Stannosi chloridum dihydricus 0,3 mg + Glycinum 

16 mg + Natrii pyrophosphas decahydricus 5,2 mg + Cysteini hydrochloridum monohydricum 2 mg. 

Ide o katiónový komplex izonitrilu s technéciom 
99m

Tc, kt. sa hromadí v myokarde (~ 1,5 % podanej 

aktivity pri záťaţi a 1,2 % v pokoji), v závislosti od koronárneho prietoku analogicky ako chlorid tálny 

(
201

Tl). Pouţíva sa na scintigrafiu srdca pri ischemickej chorobe srdca, infarkte myokardu a 

hodnotenie globálnej funkcie srdcových komôr. Podáva sa v dávke 370 aţ 725 MBq i. v., na dfdg. 

ischémie od jazvy sa aplikujú 2 inj. pri záťaţi a v pokoji. Ak sa vykonávajú obidve vyšetrenia ten istý 

d, odporúča sa poradie pokoj – záťaţ. 

cardio|stimulans, antis – [cardio- + l. stimulare podnecovať] →kardiostimulans. 

cardio|stimulator, oris, m. – [cardio- + l. stimulare podnecovať] →kardiostimulátor.  

cardio|tacho|metron, i, n. – [cardio- + g. tachys rýchly + g. metron miera] →kardiotachometer. 

Cardiotec
®
 →technécium 

99m
Tc teboroxím. 

cardio|therapia, ae, f. – [cardio- + g. therapeiá liečenie] →kardioterapia, liečenie srdcových ochorení. 

cardio|thymia, ae, f. – [cardio- + g. thýmos hnev, náruţivosť] →kardiotýmia. 

cardio|thyreo|toxic|osis, is, f. – [cardio- + glandula thyreoidea štítna ţľaza + g. toxon jed + -osis 

stav] →kardiotyreotoxikóza. 

cardio|toco|graphia, ae, f. – [cardio- + g. tokos pôrod + g. grafein písať] →kardiotokografia. 

cardio|tomia, ae, f. – [g. kardia ţalúdkový vchod + g. tomé rez] →kardiotómia. 

cardio|tonica (remedia) – [cardio- + g. tonos napätie] →kardiotoniká. 



cardio|tonicus, a, um – [cardio- + g. tonos napätie] kardiotonický, zvyšujúci tonus a silu srdcovej 

kontrakcie. 

cardio|toxinum →kadiotoxín. 

cardio|valvulo|tomia, ae, f. – [g. kardia ţalúdkový vchod + l. valvula chlopňa + g. tomé rez] 

kardiovalvulotómia, operačné preťatie ţalúdkovej krdie. 

cardio|vascularis, e – [cardio- + l. vas cieva] kardiovaskulárny, srdcovocievny. 

cardio|versio, onis, f. – [cardio- + l. vertere obracať] →kardioverzia. 

Cardiovirus – vírus podobný Epsteinov-Barrovej vírusu, rod vírusov čeľade Picornaviridae, kt. 

vyvolávajú encefalomyelitídy a myokarditídy; patria sem dve skupiny C., vírusy 

encefalomyokarditídy (EMC-vírusy) a murínnej encefalomyelitídy. 

cardio-vocal syndrome – Ortnerov →syndróm. 

Cardioxane
®
 inj. sicc. (Chiron B. V.) – Dexrazoxanum (ICRF 187) 500 mg lyofilizovanej substancie v 

1 amp. Kardioprotektívum; →dexyrazoxán.  

card|itis, itidis, f. – [g. kardia srdce + -itis zápal] zápal srdca; →karditída. 

C. rheumatica – reumatický zápal srdca; →reumatická horúčka. 

C. streptococcica – streptokokový zápal srdca. 

C. verrucosa – nebaktériová endokarditída s tvorbou bradavčitých vegetácií v blízkosti uzatváracích 

línií mitrálnych a aortálnych chlopní. Vyskytuje sa pri lupus erythematosus, sklerodermii, 

trombotickej purpure a i. kolagenózach. 

Cardizem
®
 →diltiazemhydrochlorid. 

Cardura
®
 →doxazosínmezylát. 

Carduus personata (L.) Jacq. (Asteraceae) – bodliak lopúchovitý (čes. bodlák lopuchovitý). Trváca 5 

– 18 dm vysoká bylina rastúca u nás od údolí po vysokohorské polohy pozdĺţ potokov a ich nív. 

Kvety sú tmavofialové, zriedka biele, plodom je 4 mm naţka. 

carentia, ae, f. – [l. carere postrádať] karencia, nedostatok niekt. nevyhnutnej látky, kt. má za 

následok chorobný stav. 

Careyov-Coombsov šelest →Coombsov šelest. 

Carex (Cyperacea) – ostrica. U nás rastie viacero druhov:  

Carex alba Scop. – ostrica biela (čes. ostřice bílá). Trváca, 15 – 35 cm vysoká bylina rastúca u nás 

v karpatskom oblúku od Devína po Pieniny a údolie Hornádu. Má slabý, dlhý podzemok, štíhle, 

hladké byle. Mäkké, aţ 1 mm široké, plytko ţliabkované, neskôr štetinovito zvinuté listy. Má 

obyčajne 3 klásky, plevy sú nahrdzavelé so širokou bielou obrubou, pamechúriky dlhšie ako plevy, 

široko vajcovito nafúknuté, asi 3,5 mm dlhé, v zrelosti aţ čiernohnedé. Kvitne od marca do júna. 

Carex brizoides L. – ostrica traslicovitá (čes. ostřice třeslicovitá). Trváca 2 – 7 (9) dm vysoká 

ţivozelená bylina rastúca hojne od níţin po horské pásma, najmä okolo riek a potokov. Má dlhý 

plazivý podzemok, slabé, poľahnuté byle, 1,5 – 3 mm široké listy. Kláskov býva 3 – 6, sú 5 – 10 dlhé 

a 1 – 3 mm široké. Plevy sú naţltkasté so zeleným stredným nervom. Kvitne od mája do júna. 

Poskytuje výborný materiál na rôzne čalúnnické práce. 

Carex digitata L. – ostrica prstnatá (čes. ostřice prstnatá) – u nás hojný druh trvácej 20 – 30 cm 

vysokej byliny, kt. rastie v tienistých listaných lesoch. Indikuje dobré pôdne a i. pomery lesa. 



Carex leporina L. – ostrica zajačia (čes. ostřice zaječí) u nás beţný druh trvácej, 3 – 6 dm vysokej, 

ţivozelenej, trsovitej byliny. Rastie v pahorkatinách aţ po vysokohorské polohy. 

Carex Michelii Host. – ostrica Micheliho (čes. ostřice Micheliova) trváca 20 – 40 cm vysoká bylina, 

u nás hojne rastúca v juţnej pahorkatinnej oblasti od Záhoria po Potisie. 

Carex muricata L. (C. Pairaei F. Schultz.) – ostrica mäkkoostnatá (čes. ostřice měkkostěná) u nás 

veľmi hojná trváca bylina, vysoká asi 60 cm. 

Carex pilosa Scop. – ostrica chlpatá (čes. ostřice 

chlupatá) hojná trváca bylina, vysoká asi 40 cm. 

Carex remota (L.) Gruff. – ostrica oddialená (čes. 

ostřice řídkoklasá) častý druh trvácej byliny rastúcej v 

hustých trsoch, dorastá do výšky 30 – 50 cm. 

Carex silvatica Huds. – ostrica lesná (čes. ostřice lesní) 

trváca, svieţozelená, trsnatá, 30 – 80 cm vysoká bylina, 

u nás hojná najmä v pahorkatinných a horských 

oblastiach. 

 

Obr. Vľavo: Carex alba, vpravo: Carex silvatica 

carfecillinum natricum →karfecilín sodný. 

Carezyme Prick Test Antigen
®
 plv. (Procter & Gamble) imunopreparát, diagnostikum obsahujúce 

proteíny, minerály a sacharózu. 

carfimatum →karfimát. 

cargutocinum →kargutocín. 

caries, ei, f. – [l.] chron. zápal kostí spojený s jej rozrušením. 

Caries carcinomatosa – karcinomatózny karies, rozrušenie kostného tkaniva rakovinou. 

Caries dentium – zubný kaz. Najčastejšia choroba zubov, kt. vzniká následkom poruchy miestnej 

rovnováhy medzi demineralizačnými, kyslými a neutralizačnými, (re)mineralizačnými zloţkami slín. 

Reverzilné včasné štádium charakterizuje čiastočná (pórovitá) demineralizácia skloviny, neskôr 

postupný rozpad skloviny, zuboviny, príp. cementu.  

Etiológia c. d. nie je presne známa. Kariogénne pôsobia všetky faktory podporujúce hromadenie 

povlaku a vznik retenčných miest, ako sú nečistoty, anomálne postavenie zubov, chybné výplne a 

korunky. Podľa chem.-parazitárnej teórie najdôleţitejšiu úlohu majú mikroorganizmy schopné 

metabolizovať cukry na kys.; zubný povlak s nízkym pH vyvoláva demineralizáciu skloviny a dentín. 

V patogenéze c. d. sa uplatňujú viaceré poruchy skloviny; môţu vznikať preeruptívne al. 

posteruptívne. 

1. Preerutpívne vzniknuté poruchy skloviny 

• Opákne škvrny – syn. opacity skloviny, idiopatické škvrny skloviny, vnútorné hypoplázie skloviny. 

Ide o biele, opákne, zriedkavejšie naţltlé, často ohraničené, jednotlivé, niekedy symetrické škvrny 

na morfol. intaktnej sklovinovej ploche. Vyskytujú sa náhodne na jednotlivých al. viacerých trvalých, 

príp. mliečnych zuboch. Sú lokalizované na incizálnej tretine frontálnych zubov a na hrbčekoch 

premolárov a molárov. Škvrnitosť podmieňuje zmenený lom svetla. Elektrónopticky sa v mieste 

opacity zisťuje dezorientácia apatitových kryštálov na periférii sklovinových priziem a mikropriestory 



vyplnené väčšími kryštálmi. Ide o lokálnu poruchu tvorby skloviny s pp. účasťou traumy mliečnych 

zubov. Neskôr sa opacity mineralizujú a pretrvávajú celý ţivot. 

• Traumatická hypopolázia skloviny – vzniká mechanickým účinkom mliečnych rezákov, kt. korene 

sú v blízkosti tvoriacej sa korunkovej skloviny trvalých nástupcov. Ide o opákne sklovinové škvrny s 

anomálnou morfológiou plôšky. 

• Systémové hypoplázie skloviny – škvrny kombinované s defektmi skloviny vo forme jamiek, rýh, 

brázd ap., kt. vznikajú následkom poruchy metabolizmu počas obdobia tvorby skloviny napr. pri 

ťaţkých ochoreniach, avitaminóze a i. Postihujú zuby homogénne. Po prerezaní sa môţu sfarbiť. Aţ 

65 % z nich vzniká v prvých 10 mes. ţivota. Meziálne hrbčeky 1. trvalého molára sa tvoria 

prenatálne. Prim. porucha súvisí pp. s tvorbou matrice ameloblastmi, resp. odontoblastmi, a to 

prenatálne (zriedka), neonatálne al. postnatálne. Vyskytujú sa najmä u predčasne narodených detí. 

Na mliečnych rezákoch môţu za vhodných okolností (zvýšený prívod cukrov) vznikať akút. 

cervikálne lézie (melanodoncia). 

• Tetracyklínové zuby – sivoţlté, ţltkasté aţ tmavohnedé sfarbenie koruniek mliečných al. trvalých 

zubov. V UV svetle svetloţlto fluoreskujú. Tetracyklín (TTC) sa ukladá do tvrdých tkanív zuba, 

najmä dentínu pozdĺţ rastových lézií, menej do skloviny. Kritickým je najmä obdobie tvorby 

cervikálnej skloviny a dentínu v gingivovej tretine korunky. Na vznik sfarbenia stačí dávka 20 mg/kg, 

môţe však vzniknúť uţ po jeho jedinej dávke lieku. Časom sa môţe mierne zníţiť. Sfarbenie 

mliečnych zubov vzniká po podávaní TTC do 9. mes. ţivota. Neskoršie podávanie sfarbí zreteľne aj 

trvalé zuby (šestorky uţ od 6.mes.). TTC prechádza placentou, preto sa nemá podávať od 29. týţd. 

gravidity. U nás je zákaz podávať TTC gravidným ţenám a deťom do 8. r. ţivota. 

2. Posteruptívne vzniknuté poruchy skloviny  

• Konzumácia cukrov – pri kontakte povlaku so skvasiteľným cukrom nastáva glykolýza a vznik org. 

kys. V priebehu niekoľkých min po konzumácii cukru klesá pH povlaku z asi 6,7 na 4,0 (Stevensova 

krivka). Pokles pH pod kritickú hodnotu pH (asi 5,5) vyvoláva odvápňovanie skloviny a dentínu. 

Predpokladá sa, ţe bez skvasiteľných cukrov kaz nevzniká. 

• Porucha neutralizačnej funkcie slín – čiastočná neutralizácia kys. utvorených v povlaku nastáva 

účinkom tlmivýéhosystému slín (najmä hydrogénuhličitanového). Tvrdá potrava podporuje saliváciu, 

a tým zvyšuje tlmivú kapacitu slín, kým suchosť úst (xerostómia) podporuje vznik kazu, ako aj 

gingivitídy. 

• Vysoký obsah fluóru v povrchu skloviny – F brzdí demineralizáciu skloviny kyselinami utvorenými v 

povlaku, pri nadmernom obsahu F v pitnej vode (> 3 ppm) al. pri intoxikácii fluoridmi môţe vzniknúť 

→fluoróza skloviny. 

• Kriedové škvrny a hnedo sfarbené fisúry – syn. iniciálny kaz, skoré kariézne lézie, angl. white 

spot), vznikajú na voľných, inšpekcii prístupných hladkých plochách, väčšinou na predilekčných 

miestach v odstupe 1 – 2 mm paralelne od okraja ďasien. Sú často pokryté povlakom, povrchová 

plocha je často bez lesku. Nemajú sa sondovať, pretoţe hrozí preniknutie sondy cez povrchovú 

vrstvu a utvorenie kavity. Kazová lézia vzniká predilekčne na tých plochách zubov, kde sa tvorí 

zubný povlak (odontoplakia) z mikroorganizmov, t. j. v oblasti krčka zubov, na ich aproximálnych 

plôškach, v jamkách a ryhách ţuvacích plôch premolárov a molárov. Demineralizácia skloviny sa 

spočiatku javí ako kriedová škvrna, kt. neskôr kavituje. Vzniká defekt, kt. má tendenciu penetrovať 

smerom k dutine zuba a zapríčiňovať zápal zubnej drene. Pacient udáva pocit retenciie potravy v 

kazovej dutine, bolestivé pocity na chem., termické al. tlakové dráţdenie.  

Podľa štádia vývoja sa rozoznáva c. d. superficialis, media a profunda, podľa lokalizácie fisúrové 

lézie (okluzálny kaz), jamkový kaz; kaz na voľných hladkých plochách zuba (kriedová škvrna; 

vyskytuje sa najčastejšie ako marginálno-cervikálna lézia), lézie na aproximatívnych hladkých 



plôškach (pod aproximatívnym kontaktom), kaz cementu (koreňový kaz) a sek. kaz (na okraji 

výplne, príp. korunky al. pod nimi). 

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

Blackova klasifikácia zubného kazu 

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

Trieda I   – kavita v jamkovitých al. štrbinovitých defektoch na oklúznom povrchu premolárov a molárov, ling- 

                   válnom povrchu horných rezákov a vo faciálnych a lingválnych brázdach, niekedy prítomných na  

                   oklúznych povrchoch molárov  

Trieda II   – kavita na proximálnom povrchu premolárov a molárov 

Trieda III  – kavita na proximálnom povrchu rezákov a premolárov, kt. nevyţaduje odstránenie angulus incisivus 

Trieda IV – kavita na proximálnom povrchu rezákov a premolárov, kt. vyţaduje odstránenie angulus incisivus 

Trieda V   – kavita na gingiválnej tretine labiálneho, lingválneho al. bukálneho povrchu 

Trieda VI  – kavita na incizálnej hrane al. hladkom povrchu zuba nad výškou kontúry 

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

Dg. – iniciálne štádium sa prejaví bielou, kriedovou škvrnou. Štádium kavitácie skloviny sa dg. 

vizuálne, inštrumentálne (sondou), rtg presvietením zuba napr. halogénovým svetlom. Rtg snímka 

znázorňuje len kazy na aproximálne plôškach. Na stanovenie kazovej aktivity sa pouţívajú: 1. 

epidemiol. ukazovatele – logitudinálne sledovanie a výpočet prírastku kazov; 2. biochem. testy – 

stanovenie tlmivej kapacity sliny; 3. mikrobiol. testy – stanovenie mnoţstva mikroorganizmov v 

ďasnovom povlaku, napr. Streptococcus mutans (napr. pomocou súpravy Dentocult R SM Strip 

Mutans
®
), laktobacilový test (Dentocult R LB

®
 Orion Diagnostika, Espoo; Vivadent

®
). Mikrobiol. testy 

sa pouţívajú u pacientov s rizikom kazu (napr. pri oligosialii a xerostómii), pri hodnotení úspechu 

profylaktického programu a kontrole účinku chemoprevencie a chemoterapie. Pomocou 

laktobacilového testu moţno verifikovať aj údaje pacientov o zmenách stravovacích návykov 

(zníţenie konzumácie sacharidov). 

Prevencia c. d. – významnú úlohu má zdravotná výchova, výţiva (dojčenie v prvých mes. ţivota, 

návyk dieťaťa na konzumovanie tvrdej potravy, obmedzenie konzumácie jedál s vysokým obsahom 

cukrov), pravidelne vykonávaná hygiena ústnej dutiny, detekčné rozt. identifikujúce zubný povlak, 

fluoridácia tvrdých zubných tkanív endogénnou i exogénnou cestou (fluór v pitnej vode; v zubných 

pastách, tbl., mlieku, lakoch, rozt.).  

Správne individuálne mechanické čistenie zubov má odstrániť povlak, pričom sa uplatňuje aj 

pôsobenie fluoridov. Najčastejšie sa pouţíva cirkulárna metóda: uhol dlhej osi kefky má zvierať s 

osou zuba 90°, pohyby kefky majú byť malé, kruhovité pod tlakom, aby sa vlákna dostali do 

medzibzubných priestorov, pri väčších pohyboch sa kefka pohybuje horizontálne; začína sa orálne. 

Pri pseudovačkoch < 4 mm sa osvedčuje Bassova metóda vymývania sulkusu: pouţíva sa 

dvojradová kefka, kefka má smerovať do sulkusu pod 45° uhlom, pohyby kefky majú byť vibračné na 

mieste pod ľahkým tlakom. Pri recesoch al. úzkej pripojenej gingíve sa odporúča Stillmanova 

metóda: 45° uhol v smere apexu, zubná kefka sa posúva vertikálne od ďasna k zubu (od červenej k 

bielej) a mierne sa krúti, avšak tak, aby sa zabránilo prehĺbeniu recesov. 

Zuby treba čistiť asi 3 min 2-krát/d (12-h intervaly), pri kazoch treba navyše po kaţdom jedení 

odstrániť zvyšky jedál a raz/d odstrániť povlak. Najprv sa čistia rizikové plôšky, potom systematicky 

ostatné. U nezručných, manuálne postihnutých, duševne chorých a detí sa osvedčujú elekt. kefky s 

gracilnou hlavičkou a naprogramovanými pohybmi kefky. Ich prednosťou je nezávislosť od zručnosti 

pacienta, kratší čas čistenia a súčasná masáţ. 

Pri nesprávnej technike čistenia zubov môţe nastať poškodenie tvrdých al. mäkkých tkanív tkanív. K 

poškodeniu tvrdých tkanív patrí cervikálna a interdentálna abrázia. Poškodenie gingívy býva časté 

(aţ 50 %), najmä u mladých osôb, kt. si intenzívne a často čistia zuby tvrdými zubnými kefkami. 

Mnohovláknové kefky vyvolávajú povrchnejšie, kým kefky s postavením V a medzerami medzi 



zväzočkami hlbšie lézie. Postihnuje zväčša vestibulárne plochy 3. – 6. zubov. Treba zmeniť techniku 

čistenia zubov (cirkulárna metóda s malými krúţivýmni pohybmi), pouţívať mäkšiu kefku s plochými 

vláknovými poľami, zaoblenými koncami vláken (zabrúsiť nové zubné kefky na pemze al. pilníčku na 

nechty) a kefky s krákou pracovnou časťou.  

K pomocným prostriedkami na interdentálne čistenie zubov patria zubné nite, kefka a niť, 

,,superfloss“ (vystuţený koniec, sčasti kefka a sčasti niť), kefka na čistenie medzizubných 

priestorov, zubné šparchadlo, mikrokefka a interdentálna kefôčka. 

Th. – spočíva v exkavácii kariézneho dentínu a ostatného kazom zmeneného tkaniva pomocou 

ručných al. strojových rotačných nástrojov, vypreparovaní kavity podľa stanovených pravidiel a 

rozsahu poškodenia, aplikácii klin. koruniek, vyplnení kavity materiálom modelovaným tak, aby sa 

obnovil pôvodný anat. tvar zuba a jeho optimálna ţuvacia a fonetická funkcia. Pri devitalizovaných 

zuboch, najmä s rozsiahlou deštrukciou klin. korunky prinášajú takmer trvalý th. efekt. Chybná výplň 

kariézneho zuba môţe dráţdiť ďasná a periodoncium (iatrogénna marginálna al. okluzálna iritácia). 

Výplne a korunky treba zhotovovať tak, aby sa zabránilo retencii povlaku s následnou gingivitídou a 

sek. kazom. Okraje výplní a korunky sa majú vţdy umiesťovať supragingiválne. Na to sú často 

potrebné chir. zásahy na ďasnách (napr. jednoduchá papilektómia). Na úpravu výplní, predĺţenie ich 

ţivotnosti a zabránenie vzniku sek. kazu sa pouţívajú rôzne materiály, ako je amalgám, kompozitné 

výplne, kovy (zlato) a keramika. 

Caries humida – vlhký karies, s hnisaním. 

Caries sicca – suchý karies, bez hnisania. 

Caries spinalis – tbc ostitída stavcov a medzistavcovej chrupky. 

carina, ae, f. – [l.] karína, hrebeň, hrebienok. 

Carina epiglottica – pozdlţná hrana prebiehajúca v strednej časti hrtanovej príchlopky, v laryngo-

skopickom obraze sa javí ako tuberculum epiglotticum nad prednou časťou hlasivkovej štrbiny. 

Carina tracheae – hrebeň priedušnice, hrana vyčnievajúca do priedušnice na mieste vetvenia do 

bronchov. 

Carina urethralis vaginae – močovorúrový hrebienok pošvy, hrbček pošvovej sliznice smerujúci k 

vonkajšiemu ústiu močovej rúry. 

carinamidum →karinamid. 

carinatus, a, um – [l.] vyklenutý. Pectus carinatum – ,,vtáčí“ hrudník, deformácia hrudníka po 

rachitíde.  

carindacillinum →karindacilín. 

Cariniho syndróm – [Carini, Antonio, tal. dermatológ] →syndrómy. 

cariogenes, es – [l. caries hniloba + g. gignesthai vznikať] kariogénne, vyvolávajúci kaz, skazený, 

postihnutý kazom. 

cariosus, a, um – [l. caries hniloba] kariózny, skazený, postihnutý kazom. 

carisoprodolum →karisoprodol. 

Carlensova sonda – [Carlens, Eric, štokholmský otológ] dvojcestná sonda, kombinácia 

endotracheálnej a endobronchiálnej sondy. Pouţíva sa na separované odsávanie al. dýchanie pri 

chir. zákrokoch na pľúcach v narkóze (tzv. jednopľúcna anestézia), napr. pri abscese pľúc, 

bronchiektáziách, bronchopulmonálnej fistule. Dása zaviesť do hlavného kmeňa bronchov aj 

naslepo (bez bronchoskopickej kontroly) a jej poloha kontrolovať auskultačne. Cieľom je uvedenie 



operačného poľa do pokoja a zabránenie zanesenia infekčného materiálu. C. s. s karínovým 

násadcom zabraňujúcim jej dislokácii sa zavádza do pravého hlavného bronchu, kým Whiteova 

dvojcestná sonda do ľavého bronchu. Do obidvoch bronchov moţno zavádzať širokú, plastickú 

Robertschawovu al. →Bryceho-Smithovu-Saltovu sondu bez karínového násadca. Ku komplikáciám 

intubácie patrí hypoxémia následkom funkčného pravo-ľavého skratu, pri pravostrannej intubácii 

obštrukcia pravého bronchu pre horný lalok, pri nesprávnom zavádzaní poškodenie hrtana, trachey 

a bronchu.  

Carletonova škvrna – [Carleton, Bukk G., 1856 – 1914, amer. lekár] škvrnité sklerotizované loţisko 

osteoperiostitídy pri kvapavke na rtg snímke, prejav septickej metastázy. 

Carlina acaulis L. (Asteraceae) – krasovlas bezbyľový (čes. pupava bezlodyţná). Droga: Radix 

carlinae (syn. Radix carlinae acaulis). Koreň obsahuje rezervný fruktozán inulín (18 aţ 22 %), 

svetlo- aţ tmavohnedo sfarbenú omamne zapáchajúcu silicu (1,5 – 2 %), kt. obsahuje karlínový oxid 

a seskviterpén karlín, ďalej ţivice a enzým, kt. vyvoláva zráţanie mlieka. Pripisujú sa mu účinky 

diuretika, diaforetika a dermatika. Silica zvyšuje chuť do jedenia, karlínový oxid silice pôsobí 

antibaktériovo, preto sa podáva pri dyspepsiách a dysmikróbiách. Pre veľký obsah inulínu je droga 

vhodná aj pre diabetikov. Zvonka sa pouţíva pri hnisavých koţných afekciách, sek. infikovaných 

ekzémoch ap. Neţiaduce účinky sa nepozorovali. Priemerná dávka je 1,5 g drogy. Na šálku záparu 

sa odporúča 1 kávová lyţička drogy. Zápar sa pije 4-krát/d. Pri horúčkových 

ochoreniach horných dýchacích ciest je vhodné podávať spolu s drogami: Flos 

sambuci, Flos tiliae, príp. Herba thymi, Herba menthae piperitae. Pri nechutenstve 

sa do drogy môţu pridať Herba millefolii, Folium melissae, Herba cinchori, Herba 

dracunculi, Herba hyperici ai. Na obklady, vyplachovanie a kúpele sa pouţíva 

zápar z 2 polievkových lyţíc drogy na šálku a z 1 lyţice octu. 

Carlina acaulis 

Carmanov príznak – [Carman, Daniel Russel, 1875 – 1914, amer. fyziológ] →príznaky. 

carmellosum natricum – sodná soľ →karboxymetylcelulózy. 

carminativa (remedia) – [l. carminare mykať vlnu] karminatíva. Veľmi slabo účinné spazmolytiká, 

uţívané na uľahčenie odchodu črevných plynov. Najčastejšie sa uţívajú čajoviny pripravené z 

Fructus carvi, Fructus foeniculi, Flos chamomillae a i., al. vetrová voda Aqua carminativa (ČSL 4) a 

červená vetrová voda Aqua carminativa rubra (ČSL 4) s obsahom Oleum carvi, Ol. citri, Ol. 

citronellae, Ol. coriandri, Ol. foeniculi a Ol. menthae.  

Carminaticum babynos
®
 gtt. (Centinox & Schuppan) – Foeniculi extractum fluidum 9,6; Chamomillae 

extractum fluidum 6 g + Coriandri extractum fluidum + Sorbitoli solutio 70 % 4,2 g + 

Polyethylenglycolum 4,2 g + Saccharum natricum 6 mg v 30 ml rozt. Fytofarmakum, karminatívum, 

spazmolytikum. Podáva sa pri flatulencii, dyspepsiách, spazmoch GIT a nechutenstve v dávke 3-

krát/d 3 – 15 kv. 

Carmustine
®
 inj. sicc. (Bristol-Meyers Squibb) – Carmustinum (BCNU) 100 mg lyofilizovanej 

substancie v 1 fľaštičke. Cytostatikum; →karmustín. 

carmustinum →karmustín. 

carneus, a, um – [l. carno-carnis mäso] mäsový, svalový. 

Carnettov príznak – [Carnett, J. B., amer. lekár] →príznaky. 

carnidazolum →karnidazol. 

carni|ficatio, onis, f. – [l. carno-carnis mäso + l. facere činiť] →karnifikácia. 

carnificatus, a, um – [l. carno-carnis mäso + l. facere činiť] karnifikovaný, zmenený karnifikáciou. 



carnisonum →karnizón. 

Carnitene
®
 inj. (Sigmatau Labs.) – Levocarnitinum 1 g v 1 amp.; →levokarnitín. 

carnitinum, i, n. – [l. carno-carnis mäso] →karnitín. 

Carnitor
®
 →levokarnitín. 

carni|voria, ae, f. – [l. carno-carnis mäso + l. vorare ţrať] karnivoria, mäsoţravosť, hmyzoţravosť. 

carno|phobia, ae, f. – [l. carno-carnis mäso + g. fobos strach] karnofóbia, chorobný strach pred 

mäsitými jedlami. 

carnolit →urán. 

carnosin|aemia, ae, f. – [carnosinum + g. haima krv] →karnozinémia. 

carnosus, a, um – [l. carno-carnis mäso] mäsitý. 

Carnot, Nicolas Léonard Sadi – (1796 – 1832) franc. fyzik pôsobiaci v Paríţi; zomrel ako 36-r. na 

choleru počas jej epidémie. Vypracoval teóriu tepelných strojov na základe fyz. zákonov (1824) a 

poloţil základy termodynamiky. Formuloval 2. termodynamickú vetu. Dokázal, ţe v tepelnom stroji 

vzniká hybná sila len pri prechode tepla z teplejšieho telesa (ohrievača) na menej teplé teleso 

(chladič), t. j. na účet vyrovnávania teplotného rozdielu. Pri prechode tepla z chladiča na ohrievač 

však treba vykonať mechanickú prácu. Zistil aj hranicu účinnosti tepelného stroja. Pretoţe tepelný 

stroj koná prácu len pri tepelnej expanzii pracovnej látky (para, plyn), max. prácu vyvinie taký 

tepelný stroj, v kt. sa podľa C. zmena teploty pracovnej látky uskutoční v súvislosti so zmenou jej 

objemu. Ostatné zmeny sú neuţitočné (napr. zahrievanie časti stroja trením al. pri dotyku 

chladnejších a teplejších látok). Vychádzal z nemoţnosti skonštruovať „perpetuum mobile prvého 

druhu“, t. j. stroj, kt. by konal prácu sám od seba, bez toho, aby dostával energiu zvonku, C. 

dokázal, ţe účinnosť tepelného stroja nezávisí od druhu pracovnej látky, ale len od rozdielu teplôt 

ohrievača a chladiča. Čím je väčší tento rozdiel, tým je väčšia aj účinnosť; Carnotov →cyklus.  

Carnotov cyklus – [Carnot, Nicolas Léonard Sadi, 1796 – 1832, franc. fyzik] →cyklus. 

caro, carnis, n. – [l.] mäso. C. luxurians – nadmerne vyvinuté granulačné tkanivo pri hojení rán. 

Caroliho syndróm – [Caroli, J., franc. gastroenterológ] →syndrómy. 

caroten|oideus, a, um – [l. carota mrkva + g. eidos podoba] karotenoidný, podobný →karoténu. 

caroten|osis, is, f. →karotenóza. 

carotenum, i, n. – [l. carota mrkva] →karotén. 

caroti(co)|dynia, ae, f., caroti|dodynia, ae, f. – [g. karotis krčnica + g. odyné bolesť] karotidodýnia, 

karoti(ko)dýnia, bolesť v oblasti očí a krku pri tlaku na krčnicu; Hilgerov →syndróm. 

carotico|tympanicus, a, um – [g. karotis krčnica + l. tympanum bubienok] karotikotympa-nický, 

týkajúci sa krčnice a bubienka. 

caroticus, a, um – [g. karotis krčnica] karotický, krčnicový. 

carotis, itidis, f. (arteria) – [g. karotis krčnica] krčnica. 

carotolum →karotol. 

caroxazonum →karoxazón. 

carpainum →karpaín. 

carpalis, e – [l. carpus zápästie] zápästný. 



carp|ectomia, ae, f. – [g. carpus zápästie + g. ektomé vyňanie] karpeketómia, odstránenie 

zápästných kostí. 

Carpenterov efekt – [Carpenter, Willima, 1813 – 1885, londýnsky fyziológ] →efekt. 

Carpenterov syndróm – [Carpenter, George, 1859 – 1910, angl. lekár] syn. akrocefalopoly-

syndaktýlia, skr. ACPS; →syndrómy. 

carpentimycinum →karpentimycín. 

carpeus, a, um – [l. carpus zápästie] zápästný. 

carphenazinum →karfenazín. 

carpho|logia, ae, f. – [g. karfologein zbierať chumáčiky vlny z obleku] →floccilegium. 

Carpinus betulus L. (Betulaceae) – hrab obyčajný (čes. habr obecný). Strom u nás veľmi hojný v 

juţných a stredných častiach dorastajúci do 25 m výšky. Poskytuje pre kolárstvo 

a rezbárstvo drevo vhodné na výrobu rôzneho náradia a nástrojov, pouţíva sa 

na ţivé ploty a i. 
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carpipraminum →karpipramín. 

carp|itis, itidis, f. – [l. carpus zápästie + -itis zápal] karpitída, zápal synoviovej membrány zápästných 

kĺbov domácich zvierat, kt. sa prejavuje opuchom, bolesťou a krívaním. 

carpo- – prvá časť zloţených slov z l. carpus zápästie, týkajúci sa zápästia. 

carpo|carpalis, e – [carpo- + l. carpus zápästie] karpokarpálny, týkajúci sa dvoch častí zápästia, 

najmä kĺbov medzi zápästnými kosťami. 

Carpoglyphus – rod roztočov.  

   Carpolyphus passularum – tyreoglyfidový roztoč ţijúci na sušenom ovocí; vyvoláva dermatitídy. 

carpo|meta|carpalis, e – [carpo- + l. metacarpus záprstie] karpometakarpálny, týkajúci sa zápästia a 

záprstia. 

carpo|pedalis, e – [carpo- + l.  pés-pedis noha] karpopedálny, týkajúci sa zápästia a členkov. 

carpo|pedal|spasmus, i, m. – [carpo- + l.  pés-pedis noha + l. spasmus kŕč] karpopedálne spazmy, 

tetanické kŕče na rukách a nohách; →tetánia. 

carprofenum →karprofén. 

carpronium chloridum →karpróniumchlorid. 

Carpueho operácia – [Carpue, Joseph Constantine, 1764 aţ 1846, angl. chirurg] indiánska 

rinoplastika. 

carpula – farm. karpula, obchodné označenie valcovitej amp. Inj. tekutina je v sklenom valčeku 

uzavretom 2 gumovými zátkami. Po vloţení do špeciálnej inj. striekačky sa jedna zátka prepichne a 



druhá slúţi ako piest, kt. obsah c. vyprázdňujeme. Pouţíva sa výlučne na lokálne anestetiká určené 

na aplikáciu v stomatol. 

carpus, i, m. – [l.] zápästie, súbor 8 zápästných kostí uloţených medzi kosťami predlaktia a 5 

záprstnými kosťami; →ossa carpi.  

   Carpus curvus (valgus) →Madelungova deformita. 

carrageen →karagén. 

carrageeninum →karagenín. 

Carrarov syndróm – [Carraro, Arturo, tal. chirurg pôsobiaci v Rovigu] →syndrómy. 

Carrel, Alexis – (1873 – 1944) amer. chirurg franc. pôvodu, nositeľ Nobelovej ceny (1912) za práce o 

suturácii krvných ciev, transfúzii krvi a transplantácii orgánov. 

Carrelova terapia – [Carrel, Alexis, 1873 – 1944, amer. chirurg franc. pôvodu] →terapia. 

Carrelov-Dakinov roztok – [Carrel, Alexis, 1873 – 1944, amer. chirurg franc. pôvodu; Dakin, Henry 

Drysdale, 1880 – 1952, amer. chemik angl. pôvodu] →roztoky. 

carrier – [angl.] nosič, prenášač, transportér.  

Carrionov syndróm – Carrionova →choroba.  

Carriónova choroba – [Carrión, Daniel, A., 1850 – 1885, peruánsky študent medicíny, kt. sa sám 

očkoval a zomrel na bartonelózu] choroby. 

carsalamum →karsalam. 

cartapum →kartap. 

carteololum →karteolol. 

Carterov-Robbinsov test →test. 

carthaminum →kartamín. 

Carthamus tinctorius L. (Compositae, Asteriaceae) – poţlt farbiarsky (astrovité). Je jednoročná 

rastlina s priamou rozkonárenou stonkou, kt. v období dozrievania drevnatie. Podľa kultivaru a 

stanoviska dorastá do výšky asi 1 – 1,5 m. Listy má väčšinou podlhovasto kopijovité, na okraji 

zúbkaté a pilkovité. Oranţové rúrkovité kvety tvoria úbor s priemerom 15 – 30 mm. Plody sú 

podlhovasté lesklé naţky so štyrmi slabo vystupujúcimi rebrami na povrchu. Vnútri kaţdej naţky je 

olejnaté semeno. Je to prastará kultúrna rastlina pochádzajúca z Východnej Indie. Poznali ju uţ v 

starom Egypte, Grécku a Ríme. V súčasnosti je najviac rozšírená v Strednej Ázii, Indii a Stredomorí. 

Semená poţltu obsahujú prchavý olej (20 %), kt. 75 % tvorí kys. linolová. Tento technický olej sa dá 

rafináciou upraviť na jedlý. Okrem toho obsahuje ţltého farbivo a tmavočervené farbivo kartamín 

(saflórová červeň), kt. slúţilo uţ v starom Egypte na prípravu líčidiel a na farbenie tkanív. Dodnes je 

súčasťou niekt. neškodných prírodných divadelných líčidiel. Prchavý olej 

dráţdi citlivú pleť, podobne ako olej slnečnicový, orechový, ľanový al. konopný. 

Od 18. storočia vzrástol význam poţltu ako olejnatej rastliny. Pre obsah oleja v 

semenách sa pestuje doteraz. Usušené kvety sa niekedy pouţívajú v ľudovom 

liečiteľstve ako náhradka šafranu a farbenie pokrmov. 
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carticainum →kartikaín. 

cartilagines laryngis – [l. cartilago chrupka + larynx hrtan] chrupky hrtana, tvarový podklad hrtana, kt. 

je u muţa vysoký 7 cm, u ţeny 5 cm. Tvorí ho 9 chrupiek, nepárové: 1. štítna chrupka (c. 

thyreoidea); 2. prstencová chrupka (c. cricoidea); 3. príchlopková chrupka (c. epiglottidis) a párové: 

1. hlasivkové chrupky (c. arytaenoidea); 2. kornikulátové chrupky (c. corniculata); 3. sézamoidné 

chrupky (c. sesamoidea; obr. 2). 

cartilagines nasi – [l. cartilago chrupka] hyalínové chrupky nosa, podklad najväčšej časti vonkajšieho 

nosa, spojené navzájom a s apertura piriformis väzivom (obr. 4 a 5). Patria sem: 1. c. septodorsalis; 

2. c. apicis nasi; 3. c. nasales; 4. c. sesamoideae; 5. c. vomeronasales (obr. 5). 

cartilagineus, a, um – [l. cartilago chrupka] chrupkový. 

cartilago, onis, f. – [l.] chrupka. 

Cartilago accessoria nasales →cartilagines nasi. 

Cartilago accessoria nasi →cartilagines nasi. 

Cartilago alaris majoris (minoris) →cartilagines nasi. 

Cartilago annularis – syn. c. cricoidea; →cartilagines laryngis. 

Cartilago apicis nasi (alaris major) – párová chrupka nosa, syn. cartilago alaris majoris, má 

podkovovitý tvar, kt. vystuţuje krídlo nosa a zúčastňuje sa na tvorbe septa a hrotu nosa. Menší crus 

mediale sa prikladá k dolnému okraju lamina septi a pars cutanea septi nasi a väzivovo sa spája s 

crus mediale druhostrannej chrupky. Väčšie oddialenie obidvoch chrupaviek sa prejaví vertikálnou 

vkleslinou na hrote nosa (dvojrohý nos). Crus laterale je väčší, oválny; tvorí podklad krídla nosa. 

Cartilago articularis – kĺbová chrupka. 

Cartilago arytaenoideae – hlasivkové chrupky, párová chrupka hrtana, obkolesujúca nozdru, 

zúčastňuje sa aj na vývoji nosového hrotu. Nasadajú na horný okraj platničky prstencovej chrupky. 

Sú párové, 10 – 12mm vysoké, tvaru trojbokého ihlanu, s prihroteným vrcholom (apex), obráteným 

kraniálne. Trojuholníková basis vybieha dopredu vo forme štíhleho processus vocalis, na kt. sa 

upína lig. vocale, dorzomediálne do tupšieho processus muscularis (úpon m. cricoarytaenoidues 

dorsalis et lateralis). Na spodnej ploche tohto výbeţku je jamka (facies articularis cricoidea), kt. sa 

prikladá hlasivková chrupavka na horný okraj prstencovej chrupavky. Mediálne plochy hlasivkových 

chrupiek sú trojuholníkové, rovné, zhruba rovnobeţné; zvierajú zadný oddiel hlasovej štrbiny (pars 

intercartilaginea rimae glottidis). Zadná plocha je tieţ úzka, vyhĺbená do fovea oblonga (m. 

thyreoarytaenoideus). Nad ňou, asi v strede laterálnej plochy, je okrúhla jamka fovea triangularis, v 

rozsahu kt. sú v sliznici zhluky mucinóznych ţliazok. Fovea triangularis je obkolesená vyšším lemom 

(crista arcuata) vykleňujúcim sa vpredu nahor do hrbolčeka (colliculus) (obr. 1, 2). 

Cartilago auriculae – syn. c. conchae, elastická chrupka, kt. tvorí podklad ušnice (obr. 6 a 7). 

Chrupka ušnice je vcelku formovaná rovnako ako sama ušnica. Chrupkový podklad však chýba 

ušnému lalôčiku (lobulus auriculae). Z crus helicis vyčnieva dopredu prihrotená spina helicis, na kt. 

sa upína m. auricularis temporalis. Z dolného konca helixu vybieha jazýčkovitý výbeţok (cauda 

helicis), oddelený od vlastnej chrupky brázdou vyplnenou väzivom (fissura antitragohelicina). Na 

dorzomediálnej ploche prebieha po eminentnia conchae sulcus cruris helicis; eminentia fossae 

triangularis je oddelená od eminentia conchae nehlbokým sulcus anthelicis transversus. Zúţeným 

isthmus cartilaginis autori súvisí chrupka ušnice s lamina tragi, chrupkovou platničkou tragu, kt. sa 

predlţuje do ţliabkovitej chrupky vonkajšieho zvukovodu (→cartilago meatus acustici externi). Na 



chrupke ušnice sa začínajú viaceré svaly. Časť z nich sa na nej aj končia, iné sa rozbiehajú do 

okolia. 

Svaly, kt. sa začínajú aj končia na ušnici sú: 1. m. helicis major – vystupuje od spina helicis nahor 

po helixe, na kt. končí); 2. m. helicis minor – pripája sa na crus helicis; 3. m. tragicus – pokrýva 

ventrálnu plochu lamina tragi; 4. m. antitragicus – začína sa na antitragu, prebieha cez fissura 

antitragohelicina a upína sa na cauda helicis; 5. m. transversus auriculae – prebieha naprieč cez 

fossa anthelicis na dorzomediálnej ploche medzi eminentia scaphae a eminentia conchae; 6. m. 

obliquus auriculae – prebieha šikmo medzi eminentia conchae k eminentia fossae triangularis cez 

sulcus anhelicis transversus. 

Svaly, kt. sa začínajú na ušnici a rozbiehajú sa do okolia sú rudimentom svalstva, kt. sa pohybovala 

ušnica všetkými smermi; patria k nim: 1. m. auricularis temporalis – syn. m. auricularis anterior, m. 

attrahens auriculae, začína sa na spina helicis a smeruje šikmo dopredu po fossa temporalis, na kt. 

sa končí; posúva ušnicu nepatrne dopredu; 2. m. auricularis superior – syn. m. attolens auriculae, je 

súčasťou m. epicranii temporoparietalis, preto sa nazýva pars parietalis m. epicranii 

temporoparietalis; začína sa na eminentia fossae triangularis a rozbieha sa nahor do galea 

aponeuritica; 3. m. auricularis nuchalis – syn. m. auricularis post., m. retrahens auriculae; začína sa 

na eminentia conchae a inzeruje na processsus mastoideus a na vonkajšom okraji linea nuchalis 

terminalis. 

Cartilago conchalis – syn. →cartilago auriculae. 

Cartilago corniculata (Santorini) – párové chrupky hrtana, malé, elastické asi 3 mm dlhé, naţltlé 

kónické chrupky nasadajúce na hroty hlasivkových chrupiek tak, ţe ich predlţujú dorzomediálnym 

smerom. Sú obkolesené sliznicovými riasami (plicae aryepiglotticae) podobne ako klinovité, chrupky 

(cartilagines cuneiformes Wrisbergi-Morgagni) (obr. 2).  

Cartilago costalis – rebrová chrupka, chrupkový predný úsek rebra; →costa. 

Cartilago cricoidea – prstencová chrupka hrtanu, nepárová chrupka hrtana. Tvorí jeho bázu. Má 

tvar pečatného prsteňa. Jej úzka predná časť (arcus) je asi 5 mm vysoká, smerom navonok a 

dozadu sa zvyšuje a prechádza do širokej asi 2 – 3,5 cm vysokej, štvoruholníkovej platničky 

(lamina). Predná plocha platničky je hladká, zadná plocha je v strede rozdelená vertikálnou hranou 

(crista cricoidea) na mierne vyhĺbené políčka (foveae laminae), pre začiatok m. cricoarytaenoideus 

dorsalis. Laterálne, v mieste, kde arcus prechádza do platničky, je kruhovitá jamka (facies articularis 

thyreoidea) pre skĺbenie s cornu cricoideum štítnej chrupavky. Horný a dolný okraj platničky je 

zhustený, uprostred mierne vyhĺbený. Na hornom okraji, laterálne od tohto vyhĺbenia, je na kaţdej 

strane oválna konvexná plôška (facies articularis arytaenoidea), na kt. nasadá hlasivková chrupka 

(cartilago arytaenoidea). Prstencová chrupka je umiestená tak, ţe arcus je pod dolným okrajom 

štítnej chrupky, pričom platnička sa vkladá do priestoru medzi zadnými okrajmi platničiek štítnej 

chrupky (obr. 2). 

Cartilago cuneiformis – klinovitá chrupka, malá chrupka niekedy utvorená pod skupinou ţliazok z 

plica aryepiglottica; →cartilagines laryngis. 

Cartilago entoglossa – nekonštantná 

hyalínová chrupka uloţená v báze jazyka. 

Cartilago epiglottidis – syn. c. epiglottica, 

príchlopková chrupka je nepárová chrupka 

hrtana, ţltavej farby, kt. sa v tvare listu spredu 

zhora skláňa nad vchodom od hrtanu. Tvorí 

chrupkový skelet hrtanovej príchlopky (obr. 1). 



Cartilago epiphysealis – epifýza, rastová chrupka. 

Cartilago interossealis – chrupka, kt. spája povrchy nepohyblivých kostí. 

Cartilago intervertebralis – syn. discus intervertebralis. 

Cartilago intraarticularis – syn. c. articularis, c. obducens, tenká chrupková vrstva, obyčajne 

hyalínová, na kĺbovom povrchu kostí. 

Cartilago intrathyreoidalis – chrupka spájajúca alae cartilaginis thyreoidalis v ranom období 

ţivota. 

Cartilago Jacobsoni →cartilago 

vomeronasalis. 

Cartilagines laryngis – chrupky hrtana 

(obr. 1, 2, 3). 

Cartilago lateralis nasi →cartilagines 

nasi. 

Cartilago meatus acustici – chrupka 

vonkajšieho zvukovodu má tvar ţliabku 

otvoreného nahor a dozadu (obr. 7). 

Predná stena chrupky je pokračovaním 

lamina tragi, dolný ohyb a zadná stena s 

chrupavkou ušnice nesúvisia a sú od nej 

oddelené hlbokým zárezom (incisura terminalis 

auris). Mediálne je chrupka zvukovodu väzivovo 

pripojená k okraju kostného porus acusticus 

externus osseus a k processus zygomaticus. Voľné 

okraje chrupkového ţliabka sú spolu spojené 

väzivovou blanou, kt. sa pripája k spánkovej kosti a 

najmä k spina supra meatum. Na prednom dolnom 

obvode sú v chrupke dve vertikálne, väzivom 

vyplnené štrbiny (foramina cartilaginis meatus 

acustici ext., syn. incisureae Santorini). Týmito štrbinami môţu prenikať zápalové procesy z 

priušnice pod koţu vonkajšieho zvukovodu. O chrupku vonkajšieho zvukovodu sa opiera značná 

časť hlavičky sánky; jej pohyby sú v porus acusticus ext. hmatné. 

Cartilago Morgagni – c. cuneiformis; →cartilagines laryngis. 

Cartilago nasales accessoriae – syn. cartilagines alares minores, sú to 2 – 3 malé chrupky 

v predĺţení zadného konca crus laterale (processus alaris cruris lateralis): predlţujú tak crus laterale 

aţ k okraju maxily, s kt. je crus laterale spojené hustejším väzivom. 

Cartilago paraseptalis Jacobsoni →cartilago vomeronasalis. 

Cartilago Santorini – c. corniculata; →cartilagines laryngis.  

Cartilago septodorsalis – chrupka nosa, má sagitálne postavenú lamelu, kt. tvorí chrupkovú časť 

prepáţky nosa (lamina septi) a dva strieškovite sa zbiehajúce výbeţky (laminae dorsi). Lamina septi 

je štvorhranná, svojím dorzálnym okrajom sa prikladá k lamina mediana ossis ethmoidis, kaudálnym 

okrajom k vomeru a tvrdému podnebiu, kraniálnym k sutura internasalis; k prednej zaoblenej hrane 

sa pripája väzivová pars cutanea septi. U detí vybieha lamina septi dozadu medzi lamina mediana a 

vomer do tzv. processus sphenoideus. Lamina dorsi sú trojuholníkové aţ štvorhranné. Svojím 

kraniálnym okrajom sa podkladajú pod ossa nasalia. Ich kaudálny okraj sa pripája väzivom ku 



cartilago apicis nasi a vykleňuje sliznicu v dutine 

nosa vo forme valu (limen nasi). →cartilagines nasi. 

Cartilago sesamoidea – nekonštantná malá 

chrupka (chrupky) na prednom konci hlasivkového 

väzu. 

Cartilagines laryngis sú malé chrupky, kt. môţu 

byť uloţené vo ventrálnej časti lig. vocale, 

v slizničnej riase medzi hlasivkovými chrupkami (v 

plica interaryteaenoidea) al. v lig. hyothyreoideum 

laterale (tzv. cartilagines triticeae). 

Cartilagines nasi sú 1 – 2 drobné chrupky, kt. sa 

vkladajú do väziva vypĺňajúceho uhol medzi crus laterale a lamina dorsi cartilaginis septodorsalis 

(obr. 4, 5). 

 

Obr. 5. Chrupky vonkajšieho nosa. 24 – cartilago nasi lateralis; 25 – 

cartilago alaris majoris; 26 – crus mediale; 27 – crus laterale (podľa 

Feneisa, 1996) 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Cartilago auriculae. a – laterálna 

plocha; b – mediálna plocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Chrupky vonkajšieho ucha (pohľad spredu). 5 – cartilago meatus 

acustici; 6 – incisura cartilaginis meatus acustici; 7 – lamina tragi; 9 – 

lobulus auricularis; 10 – cartilago auricularis; 11 – helix; 12 – crus helicis; 13 

– spina helicis; 14 – cauda helicis; 15 – antihelix; 16 – fossa triangularis; 17 

– crura antihelicis; 18 – scapha; 19 – concha auricularis; 20 – cymba 



conchalis; 21 – cavitas conchalis; 22 – antitragus; 23 – tragus; 24 – 

incisura anterior; 25 – incisura intetragica; 26 – tuberculum 

auriculare Darwini; 28 – sulcus auricularis post.; 29 – tuberculum 

supratragicum (podľa Feneisa, 1996)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Cartilago vomeronasalis Jacobsoni (32) a chrupky nosovej 

priehradky. 19 – radix nasi; 26 – crus mediale; 30 – cartilago septi nasi; 

30a – processus lateralis; 31 – processus posterior (podľa Feneisa, 

1996) 

 

Cartilago thyreoidea – štítna chrupka, nepárová chrupka hrtana. Skladá sa z 2 štvoruholníkových 

doštičiek (laminae), kt. predné okraje sa spájajú v strednej čiare v uhle menšom (u muţov) al. 

väčšom, resp. oblúkom (u ţien). Kraniálne sa predné okraje nespájajú, takţe vzniká zárez (incisura 

thyreoidea superior) prechádzajúci navonok do horného okraja doštičky, zakrivený v podobe 

písmena S. Sotva znateľná incisura thyreoidea inferior pokračuje laterálne do dolného, konkávneho 

okraja platničky vykleňujúcej sa asi v strede vo forme tuberculum thyreoideum inferius. Od tohto 

hrbolčeka vystupuje po zadnej ploche chrupky šikmo dozadu hrana (linea obliqua) s úponom m. 

sternothyreoideus a so začiatkom m. thyreohyoideus, ukončená vrcholčekom (tuberculum 

thyreoideum superius). Za linea obliqua je políčko, od kt. odstupuje pars thyreopharyngica dolného 

zvierača hltana. Pred linea obliqua môţe byť otvor (foramen thyreoideum) pre n. et vasa laryngica 

superioria. Zadné okraje platničiek sú hrubé, zaoblené; kraniálne vybiehajú do dlhých horných rohov 

(cornua hyoidea), kaudálne do kratších dolných rohov (cornua cricioidea). Koniec týchto rohov je 

zaoblený a predstavuje kĺbovú plochu – facies articularis cricoidea – pre spojenie s prstencovou 

chrupkou (cartilago cricoides) (obr. 1, 2, 3).  

Cartilago tracheales – podkovovitá hyalínová chrupka, vystuţujúca vpredu a na bokoch 

priedušnicu, spojené väzivom (ligg. anularia trachealia). Je ich 15 – 20, sú 2 – 4 mm vysoké, na 

vonkajšej strane ploché, vnútri mierne vyklenuté. Prvé 3 sú nepravidelné, vysoké a svojimi koncami 

zrastajú al. sa rozdvojujú, príp. spájajú šikmými mostíkmi. Dolný okraj posledného prstenca vybieha 

vpredu v strede k bifurkácii priedušnice vo forme ostrého jazýčka. Dorzálne je medzi koncami 

chrupaviek rozopnutá väzivová stena (paries membranaceus), v kt. sú namiesto chrupaviek snopce 

hladkého svalstva; →trachea (obr. 1, 3). 



Cartilago tritica – elastická chrupka veľkosti pšeničného zrna vo väze štítnej chrupky (obr. 1, 2, 3). 

Cartilago tubae auditivae – c. tubae pharyngotympanicae, chrupka sluchovej trubice (obr. 9). 

Pozostáva prevaţne z hyalínovej chrupky a má tvar laterokaudálne otvoreného ţliabka. Mediálnu 

stenu tvorí súvislá chrupavčitá platnička (lamina medialis), kt. sa pri hornom obvode kornút-kovite 

ohýba do krátkej lamina cartilaginis lateralis. Zvyšok laterálnej steny a dolný obvod trubice je 

väzivový (lamina membranacea). Chrupku 

pripája tuhé väzivo ku kostnej časti a svojím 

horným okrajom sa kladie do sulcus tubae 

pharyngotympanicae, pozdĺţ fissura 

sphenopetrosa. Tu je uloţená mediálne od 

foramen ovale a končí sa pri hornom okraji 

lamina medalis processus pterygoidei pri 

fossa scaphoides; →tuba pharyngotympanica. 

 

Obr. 9. Cartilago tubae auditivae (sluchová 

trubica pravej strany spredu) 2 – m. tensor 

tympani (napínač bubienka, uloţený v semicanalis 

musculi tensoris tympani nad tuba auditíva; jeho 

šľacha sa otáča pribliţne v pravom uhle laterálne 

okolo processus cochleariformis a upína sa na bázu manubrium mallei); 14 – ostium tympanicum tubae 

auditoriae (ústie tuby v prednej stene stredoušnej dutiny, sčasti chrupka a väzivo, sčasti kosť); 15 – pars ossea 

tubae auditoriae (kostný úsek tuby uloţený dorzolaterokraniálne; zaujíma asi 1/3 jej dĺţky, leţí pod semicanalis 

musculi tensoris tympani; začína sa medzi canalis caroticus a foramen sponisum); 16 – isthmus tubae 

auditoriae (zúţenie medzi chrupkovou a kostnou časťou sluchovej trubice); 17 – cellulae pneumaticae (malé 

výklenkyv stene kostnej časti sluchovej trubice); 18 – pars cartilaginea tubae auditoriae (ventromediálne 

uloţená chupkovitá časť tuby dlhá asi 2, 5 cm); 22 – lamina membranacea (sliznicový a väzivový podiel steny 

v pars cartilaginea); 25 – ostium pharyngeum tubae auditoriae (lievikovité aţ štrbinovité ústie tuby, uloţené nad 

valom m. levator veli palatini, vo výške dolného nosového priechodu v bočnej stene hltanu, 1 cm pred zadnou 

stenou hltana)(podľa Feneisa, 1996) 

 

Cartilago vomero|nasalis – syn. c. paraseptales, c. Jacobsoni; nepárová chrupka hrtana, úzke, 7 

aţ 15 mm dlhé chrupky kaudálne medzi chrupkovým septom a vomerom, prikladajúce sa bilaterálne 

k prednej časti kaudálneho okraja lamina septi cartilaginis septodorsalis. Svojou dolnou hranou sa 

spájajú s vomerom a maxilou. U človeka sú najvyvinutejšie v embryonálnom období, lebo sú 

miestom, kde vzniká organon vomeronasale Jacobsoni. Všetky chrupky nosa vznikajú z chrupkovitej 

capsula ethmoidea a sú najventrálnejším neosifikovaným zvyškom chondrokránia (obr. 8). 

Cartilago Wrisbergi – c. cuneiformis; →cartilagines laryngis. 

cartridge – [angl.] počítač. kazeta (magnetickej pásky). 

Cartrol
®
 →karteololhydrochlorid. 

Cartura
®
 tbl. (Pfizer) – Doxazosini mesilas 1, 2, 4 al. 8 g v 1 tbl. Selektívny a kompetitívny blokátor 

postgangliových a1-receptorov, vazodilatans, antihypertenzívum; →doxazosín.  

carubicinum →karubicín. 

Carum carvi L. (Apiaceae) – rasca lúčna (čes. kmín kořenový). Jedno- aţ dvojročná bylina s 

hranatou, riedko rozkonárenou a riedko listnatou, aţ 100 cm vysokou stonkou. Kvety sú obojpohlavné, 

koruny biele al. ruţovočervené, plody ryhované rozpadové dvojnaţky. Rastie na lúkach, pasienkoch a 



medziach. Pôvodom v Eurázii, dnes sa pestuje v celej Európe. Zberá sa zrelý plod. Droga: Fructus 

carvi (syn. Fructus cari carvi), rascový plod, tvoria rozpadnuté dvojnaţky, 3 – 6 mm dlhé, asi 1 mm 

hrubé, sivohnedé, obojstranne končisté a polmesiačikovite ohnuté. Majú charakteristický pach. 

Obsahujú 3 – 7 % silice (Oleum carvi, ČSL 4), kt. sa získava destiláciou vodnou parou. Jej základnou 

zloţkou je nositeľ pachu (+)-karvón, ďalej (+)-limonén (35 %). Od pomeru 

týchto zloţiek závisí zápach a kvalita. V nízkej koncentrácii obsahuje 

dihydrokarvón, geraniol, myrcén, karveol a (+)-dihydrokarveol, ako aj 

flavonoidy (kvercetín a kemferol), kumaríny, tuk a bielkoviny. 

 

 

 

Carum carvi 

 

Pripisuje sa jej účinok karminatíva, spazmolytika, stomachika, digestíva, laktagoga. Práškovaná droga 

(0,5 – 1 g) sa uţíva 2 – 4-krát/d v mede, dţeme ap. Na zápar sa odporúča 1 kávová lyţička na šálku 

vody aţ 4-krát/d. Odvar sa pripravuje krátkym prevretím 1 kávovej lyţičky rasce na šálku vody. Oleum 

carvi sa ordinuje 2 – 3-krát/d v dávke 3 kv. Droga sa kombinuje s drogami Fructus anisi a Fructus 

foeniculi. Dezinfekčné a bakteriostatické, ale aj protizápalové vlastnosti silice (Oleum carvi) vhodne 

dopĺňajú silice podobných vlastností, a to Oleum anisi a Oleum foeniculi. Najviac rascovitého plodu sa 

spotrebuje ako korenina; zvonku sa pouţíva silica ako súčasť mazadiel na prekrvenie pokoţky a je 

zloţkou prípravkov proti koţným parazitom. Neţiaduce účinky sa nepozorovali. 

Odvodené prípravky – Oleum carvi, Spiritus carvi, Species carminativae, Aqua carminativa. 

carumonamum →karumonam. 

caruncula, ae, f. – [l.] karunkula, hrbolček, mäkký výrastok. 

Caruncula amniotica – malé výrastky z amniového epitelu nachádzajúce sa niekedy pri 

placentárnom úpone pupočníkovej šnôry, výrastky amnia, Schultzeho karunkuly, v kt. sa nachádza 

ductus vitellinus. 

Caruncula hymenalis – syn. c. myrtiformis, bradavkovité výstupky ako zvyšky panenskej blany po 

pôrode. 

Caruncula lacrimalis – sliznicový hrbolček (sĺzna jahôdka) vo vnútornom 

očnom kútiku, pokrytý vrstevnatým dlaţdicovitým al. cylindrickým epitelom 

sliznicového charakteru. 

Obr. Caruncula lacrimalis (26) a vnútorný očný kútik 15 – cilia; 25 – plica 

semilunaris conjunctivae 

Caruncula myrtiformis – syn. c. hymenales, lalôčikovité vyvýšeniny okolo pošvového vchodu. 

Caruncula salivaris →caruncula sublingualis. 

Caruncula sublingualis – syn. c. salivaris, sliznicový hrbolček, podjazykové vyvýšeniny na kaţdej 

strane frenulum linguae, na hrote kt. sú ústia ductus 

sublingualis major a ductus submandibularis.  

Obr. Ústna dutina (jazyk je zdvihnutý). 9 – labium 

inferius; 10 – commissura labiorum; 21 – frenulum labii 

inferioris; 22 – gingivae; 23 – margo gingivalis; 24 – 

papilla gingivalis; 26 – caruncula sublingualis 



Caruncula urethralis – karunkula močovej rúry. Sliznicové výrastky na obvode vonkajšieho ústia 

močovej rúry. Prejavujú sa ako červenkasté bolestivé nádorčeky veľkosti hrachu. Tvoria ich 

papilomatózne proliferujúci prechodný epitel a invagináce do strómy. Histol. môţe pripomínať 

karcinóm, je však benígny. V stróme bývajú flebektázie. Vznikajú následkom opakovaných infekcií. 

Carusova čiara, Carusov kruh – [Carus, Karl Gustav, 1789 – 1869, nem. pôrodník] normálna os 

panvového vchodu. 

carvacrolum →karvakrol. 

Carvallov príznak – [Carvallo. J. M. Rivero, mexický kardiológ] →príznaky. 

carvedilolum →karvedilol. 

carvonum →karvón. 

caryo- – prvá časť zloţených slov z g. karyon orech, jadro. 

caryo|clasis, is, f. – [caryo- + g. klasis rozbitie] →karyoklázia. 

caryo|gamia, ae, f. – [caryo- + g. gamos svatba] →karyogámia. 

caryo|kinesis, is, f. – [caryo- + g. kinsin pohybovať] →karyokinéza. 

caryo|logia, ae, f. – [caryo- + g. logos náuka] →karyológia. 

caryo|lympha, ae, f. – [caryo- + l. lymha tekutina] →karyolymfa. 

caryo|lysis, is, f. – [caryo- + g. lynein rozpúšťať] →karyolýza. 

caryo|mitosis, is, f. – [caryo- + g. mitos vlákno] →karyomitóza. 

caryo|phagus, i, m. – [caryo- + g. fagein poţierať] →karyofág. 

caryo|philus, a, um – [caryo- + g. filiá láska] karyofilný, farbiaci sa tiazínamóniovými farbivami. 

Caryophanon
®
 – [caryo- + g. phanus jasný, pestrý] rod baktérií nejasnej afiliácie, kt. zahrňuje 

grampozit., asporogénne, paličkovité mikróby nachádzajú sa v kravskom hnoji. 

caryophyllenum →karyofylén. 

caryo|plasma, tis, n. – [caryo- + g. plasma hmota] →karyoplazma. 

caryo|rrhexis, is, f. – [caryo- + g. rhéxis roztrhnutie] →karyorexia. 

Caryosan
®
 stm. (Dental) – zinkoxideugenolový cement, dentálny výplňový materiál. Po zmiešaní 

prášku s tekutinou stuhne zmes v ústach za 4 – 7 min na neutrálnu a pomerne tuhú cementovú 

hmotu, kt. má veľmi nízku rozpustnosť, mechanickú odolnosť aj v okrajových častiach výplne a 

mierne antibaktériový účinok, za 15 min po stuhnutí dosahuje tuhosti tlaku aţ 20 MPa. V blízkosti 

pulpy nevyvoláva toxickú reakciu. Pri tuhnutí nastáva len mierne zahriatie materiálu. C. nesfarbuje 

zubné tkanivá ani výplne. S práškom Rapid sa s výnimkou kompozitných materiálov pouţíva ako 

podloţkový materiál a pod definitívnu výplň, s práškom Normal na plnenie koreňových kanálikov a 

dočasnú fixáciu kovových al. ţivicových koruniek.  

caryo|soma, tis, n. – [caryo- + g. soma telo] →karyozóm. 

carzenidum →karzenid. 

carzinophillinum →karzinofilín. 

 


