CH – skr. angl. crown–heel, vrchol temena–päta (dĺţka plodu).
CH, Ch →Charrière.
CH50 – funkčný test celkovej hemolytickej aktivity →komplementu. Meria sa schopnosť sériových
zriedení séra lyzovať štandardný prípravok ovčích erytrocytov obalených protilátkami proti ovčím
erytrocytom. Recipročné zriedenie séra, kt. lyzuje 50 % erytrocytov, vyjadruje sa ako celkový titer
komplementu v jednotkách CH50/ml séra.
chabá (periférna) chôdza – porucha →chôdze vyvolaná postihnutím spinálneho motorického okruhu.
Pri postihnutí obidvoch končatín je chôdza bez opory nemoţná. Častejšie bývajú postihnuté akrálne
časti končatín, pacient „ťahá“ končatinu za sebou. Pri poškodení ihlicového nervu (n. fibularis)
pacient dvíha končatinu, našľapuje najprv na prsty a aţ potom na pätu (kohútia, peroneálna
chôdza).
chabá obrna – periférna obrna, pri kt. svakly postihnutej končatiny sú ochabnuté. Vzniká pri postihnutí
perifíérneho motoneurónu (od jadra po periférny nerv). Svaly sú hypotonické, prorioceptívne reflexy
zníţené aţ vyhasnuté, prítomné sú zánikové príznaky, vyvíja sa svalová atrofia a včas sa zjavujú
vazomotorické príznaky, svalové fascikulácie a fibrilácie. Pohyblivosť sbvalov je porušená, ale
obvykle nie na všetkých svaloch končatiny; op. spastická obrna, pri kt. sú svaly následkom poruchy
centrálnych dráh hypertonické.
Chabertia – rod nematód parazitujúcich na zvieratách.
Chabertia ovarina – druh parazitujúci v čreve oviec, kôz a dobytka.
Chaddockov príznak (reflex) – [Chaddock, Charles Gilbert, 1861 – 1936, amer. neurológ pôsobiaci
v St. Louis] 1. pyramídový, iritačný, extenzný reflex; extenzia palca nohy sa vybaví po dráţdení
okolia vonkajšieho členka ostrým predmetom; 2. pri hemiplégii vyvoláva bolestivé podráţdenie
predlaktia na lakťovej strane flexiu zápästia a extenziu prstov.→reflexy.
Chadwickov príznak – [Chadwick, James R., 1844 – 1905, bostonský gynekológ, prezident
Americkej gynekologickej spoločnosti] vo včasnom štádiu gravidity má vaginovulvárny hlien
modrasté sfarbenie.
chaeromania, ae, f. – [g. chairein tešiť sa + g. maniá vášeň] cherománia, chorobná, prehnaná
veselosť.
Chaetogaster limnaei – červ parazitujúci na vodných ulitníkoch; →Oligochaeta.
Chagasia – [Chagas, Carlos J. R., 1879 – 1934, brazílsky bakteriológ pôsobiaci v Rio de Janeiro]
podrod komárov Anopheles ţijúci v stred. a juţ. Amerike.
Chagasova choroba – [Chagasia] Chagasova-Cruzova choroba, choroba vyvolaná prvokom
Trypanosoma cruzi (Chagas 1909) prenášaným hmyzom, americká →trypanozomiáza. Vyskytuje sa
najmä v oblasti Latinskej Ameriky (infikovaných je 16 – 18 miliónov ľudí). Najväčší význam majú
ploštice, kt. pôvodcov infekcie prenášajú na človeka a rezervoárové zvieratá utvárajúce prírodné
ohniská nákazy. Prírodným rezervoármi parazita sú juhoamerické cicavce, vačice, pásovce a i.
ţijúce
Predpokladá sa tvorba neurotoxínu, kt. vyvoláva deštrukciu gangliových buniek
a megaformáciu dutých orgánov. Leukocytózu a pyogénne účinky podmieňuje →chagastoxín.
V akút. forme sa prejavuje horúčkou, lymfadenopatiou, miernou hepatosplenomegáliou,
myokarditídou a meningizmom. Na koţi môţe byť lokálny opuch. Najťaţší priebeh má u detí do 5-r.
Metacyklické tripomastigoidné formy bičíkovca prenikajú v imeste inokulácie, kde sa vyvíja lokálny
zápal. Niekedy sa tvoria uzlíky, tzv. chagómy. Na koţi sa prejavujú červenou, bolestivou škvrnou, kt.
pretrváva aţ 3 mes. Najčastejšie sa vyskytuje na tvári, ale aj inde. Ak bola infikovaná sliznica očí
a mihalnice, prejaví sa ochorenie ako edém mihalnice a konjunktivitída (Romaňov syndróm).

Postihnuté bývajú lymfatické uzliny, kt. sa zväčšujú. Trimastigoidné štádiá prvokov sa nachádzajú
v periférnej krvi asi 10 d od infekcie a zostávajú v nej po celý čas akút. fázy. V chron. fáze sú v krvi
len ojedinelé.
Príznaky akút. fázy sú variabilné – od asymptomatického priebehu aţ po ťaţkú letálnu formu.
U malých detí vznikajú prvé príznaky aţ o 3 zýţd. Prejavujú sa vysokými horúčkami,
hepatosplenomegáliou, myokarditídou, vyráţkou a lymfadenopatiou. Vyskytujú sa podkoţné opuchy
na tvári a nohách. Ak sa trypanozómy mnoţia v myokarde, vyskytujú sa poruchy prevodového
systému srdca, vynikajú arytmie aţ zastaveni srdca. Častou komplikáciou je embólia pľúc. Akútna
fáza môţe trvať aj niekoľko mes.
Chron. priebeh choroby môţe byť spočiatku asymptomatický, bičíkovec sa len zriedka nachádza
v periférnej krvi. Najčastejšími príznakmi sú kardiomegália a kardiomyopatia, ako aj poruchy
prevodového systému, niekedy je prítomný megaezofág al. megakolón.
Prenos trypanozóm sa uskutočäňuje aj transplacentárne z amtky na plod v 26. a 37. týţd. gravidity.
Známy je aj prenos materským mliekom, transfúziou kontaminovanej krvi a orgánovými
transplantáciami.
Dg. – v endemických oblastiach treba za moţnú Ch. ch. pokladať jaţdé horúkové ochorenie
s lymfadenopatiou a myokarditídou. V akäútnej fáze je dôleţitý priamy mikroskopický nález parazita
hribej kvapke z periférnej krvi (trypanomastigoidné štádiá), kt. saodoberá niekoľkokrát/d. Zhotovujú
sa aj tenké roztery. Dôkaz bičíkovcov je sťaţený tým, ţe sú veľmi krehké a rýchlo sa rozpadávajú.
Preparáty sa majú preto nechať zasychať pomaly v parách kys. osmičelej al. formalínu.
V preparátoch farbených Giemsovým rozt. sa zisťujú typické trypanozómy s veľkou undulujúcou
membránou. V akút. fázach sa parazity dokazujú v 95 %, v chron. len v 5 % prípadov. Z imunol.
Metód sa pouţíva imunofluorescenčný test, nepriamy hemaglutinačný tast a test ELISA. Vyuţíva sa
aj kultivácia in vitro, inokulácia laboratórnym myšiam al. xerodiagnostika. Veľmi citlivá je detekcia
DNA Trypanosoma cruzi pomocou PCR.
V chron. fáze sa zisťujú len amastigotné štádiá, a to v tkanivách získaných biopsiou. Dg. sa opiera
o dôkaz špecifických sérových protilátok IgG, nepriamy hemaglutinačný tast, nepriamu
imunofluorescenciu a ELISA. Veľmi citlivá je aj PCR na dôkazDNA parazita v krvi.
Th. chemoterapeutikami je nevyhnutná v začiatočných štádiách – podávajú nitrofurfurylidíny, 15 aţ
25 mg/kg počas 3 týţd. al. nifurtimox na elimináciu tkanivových trypanozóm (deťom sa podáva 15 –
20 mg/kg počas 90 d, dospelým 10 mg/kg počas 120 d). Z ďalších prípravkov sa podáva
benzonidazol 4 – 5 mg/kg počas 30 d (k jeho neţiaducim účinkom patrí exantém a polyneuropatia).
Inak je th. symptomatická. Prevencia sa opiera o zabránenie kontaktu s prenášačom (hygiena
bývania). Dezinsekcia sa robí raz/3 mes. chlórdanom a organofosfátmi.
chagastoxín – lipopolysacharid, kt. vyvoláva leukocytózu a má pyogénne vlastnosti. Uplatňuje sa pri
→Chagasovej chorobe.
chagoma, ti,s, n. – [Chagasova choroba + -oma bujnenie] chagóm, koţná reakcia pri →Chagasovej
chorobe.
chagón – zápalový infiltrát na mieste uštípnutia plošticou pri →Chagasovej chorobe.
Chailetia – rod stromov a krov rastúcich v trópoch.
Chailetia cymon – druh rastúci v juţ. Afrike, obsahuje jedovatú kys. fluóroctovú.
Chailetia toxicaria – druh rastúci v juţ. Afrike, kt. plody a semená sú jedovaté.

Chain, Ernst Boris – (1906 – 1979) britský biochemik nem. pôvodu, spolu so sirom Alexandrom
Flemingom a sirom Howardom Walterom Floreyom nositeľ Nobelovej ceny za med. a fyziol., kt. im
bola udelená r. 1945 za práce o antibaktériových látkach produkovaných mikroorganizmami.
chalarosis, is, f. – [g. chalaza krúpy] chalaróza, koţné ochorenie vyvolané hubou Chalaza pyogenes.
chalasia, ae, f. – [g. chalán uvoľniť, otvárať] →chalázia.
chalaza – miesto na vajíčku, kde preniká cievny zväzok z vajíčkovej šnôry do vajíčka).
chalázia – [chalasia] zníţenie napätia zvierača, kt. sa nekontrahuje; insuficiencia, napr. močovodu,
kardie. Prechodná ch. kardie sa vyskytuje častejšie u novorodencov a menších dojčiat. Prejavuje sa
sklonom k vracaniu najmä v leţiacej polohe, pri plači a palpácii brucha; por. achalázia.
chalazion, ii, n. – [g. chalaza krúpa] hordeolum internum, vnútorné hordeolum, ľudovo ,,studený
jačmeň“; chron. granulomatózny zápal mazovej ţliazky v tarzálnej platničke, t. j. na vnútornej
(zadnej) ploche mihalnice (Meibomova ţľaza), kt. vývody ústia na okraj mihalnice. Ch. môţe byť
akútne, keď sa okolie ţliazky zápalovo infiltruje a cez spojovku presvitá ţltosivé miesto
abscedovaného obsahu ţliazky. Vyvoláva ho najčastejšie stafylokoková infekcia. Nad postihnutou
ţľazou v akút. štádiu je koţa nadvihnutá a prekrvená, postihnuté miesto je palpačne bolestivé.
Častejšie sa ch. rozvíja chronicky ako granulomatózny proces v Meibomovej ţľaze. Ţľaza je
edematózna, zväčšená a parenchým postupne nahrádza granulačné tkanivo. Zápal vyvoláva chron.
dráţdenie al. upchatie vývodu s infekciou ţľazy málo virulentnými mikróbmi (najčastejšie
Staphylococcus aureus). V chron. štádiu je hmatateľný nebolestivý uzlík veľkosti hrášku, nad kt. je
koţa voľne pohyblivá a nezmenená. Málokedy sa vyprázdni do spojovkového vaku a koţný hrbolček
zmizne; na tarzálnej strane ostávajú polypózne granulácie. Niekedy pôsobí ch. tlakom na rohovku a
zhoršuje videnie vzniknutým astigmatizmom v určitom meridiáne. Dg. sa stanoví po everzii
mihalnice.
Th. – v akút. štádiu je konzervatívna. Aplikujú sa teplé obklady al. solux. Malé ch. sa môţe
spontánne v priebehu 2 – 3 mes. vstrebať. Ch. marginale lokalizované tesne vo vývodoch ţliaz na
okraji mihalnice, kt. je porušený granulačným tkanivom, treba ošetrovať opakovanými masáţami a
expresiou vývodov Meibomových ţliaz a vyčkávať. Predčasným chir. výkonom by sa mohol porušiť
ostrý okraj mihalnice. Niekedy treba cielene aplikovať antibiotiká. Pri neúspechu je indikovaná
exkochleácia z tarzálnej strany po everzii mihalnice kolmo na jej okraj. Po incízii sa odstráni obsah
ostrou lyţičkou a vyprázdni puzdro ch. Potom sa aplikujú širokospektrálne antibiotiká vo forme masti
a ľahký krycí obväz na 24 h. Resorpcia sa dá urýchliť injekciou kortikosteroidov do granulómu.
chalazodermia, ae, f. – [g. chalaza krúpa + g. derma koţa] vydutie istého úseku koţe aţ do podoby
laloka; cutis laxa.
chalcedón – skrytokryštalická odroda kremeňa. Kvapľový al. hroznovitý metakoloid, kt. vzniká
dehydratáciou a začiatočnou kryštalizáciou koloidného gélu SiO 2.xH2O.
chalcitis →chalkitis.
chalcosis, is, f. bulbi – [g. chalkos kov, meď + -osis stav] →chalkóza.
chalicosis, is, f. – [g. chalix kremeň, vápno + -osis stav] →chalikóza.
chalikóza – [chalicosis] 1. starší názov pre zaprášenie pľúc oxidom kremičitým (silikóza); 2.
zaprášenie pľúc vápnom.
chalinoplastiké, es, f. – [g. chalix kremeň, vápno, piesok + g. plastiké( techné) tvárne umenie]
chalinoplastika, plastická operácia úst, najmä ústnych kútikov.

chalkitis, itidis, f. – [g. chalkos kov, meď + -itis zápal] chalcitída, chalkitída, očná choroba vyvolaná
dlhodobým pôsobením medi al. jej zliatin.
chalkofilné prvky – prvky, kt. ľahko reagujú so sírou, tvoria sulfidy. Patria sem všetky farebné a ťaţké
kovy (Sb, Pb, Bi, Sn, Ag, Hg, Cu).
chalkogenidy – binárne zlúč. chalkogénov (O, S, Se, Te, Po) s menej elektronegat. prvkami. Ch.
II –II
najmenej elektronegat. prvkov sú typické iónové zlúč. Ch. typu M X kryštalizujú obyčajne ako
I –I
halogenidy typu M X v štruktúre typu chloridu sodného. Známe sú aj niekt. hydrochalkogenidy typu
I
–I
M (HX) , kt. kryštalizujú obyčajne ako hydráty.
chalkogény – [g. chalkos ruda, kov + g. gennaó tvorím] nekovy VI. hlavnej podskupiny periodickej
sústavy prvkov; patrí sem O, S, Se, Te a Po. Ch. majú nekovový charakter, ale Se, Te a Po majú uţ
prechodné postavenie medzi nekovmi a kovmi. Se a Te sú známe vo viacerých modifikáciách (aj v
kovovej). Kyslík je pri obyčajných podmienkach plynný, S, Se, Te a Po sú tuhé. V prírode sa ch.
vyskytujú v mnohých rudných zlúč. Pri vyššej teplote sú to veľmi reaktívne prvky. Tvoria zlúč. s
väčšinou prvkov. S najmenej elektronegat. prvkami sú viazané iónovou väzbou a majú záporný
I
II
oxidačný stupeň –II. Ich zlúč. s alkalickými kovmi a kovmi alkalických zemín typu M 2X a M X sú
typické soli. V zlúč. s nekovmi sú viazané kovalentnou väzbou a môţu mať záporný i kladný
oxidačný stupeň. Ich max. oxidačný stupeň je VI (okrem, kyslíka). V zlúč. s nekovmi sú obyčajne 2-,
príp. 6-väzbové (okrem kyslíka). Binárne zlúč. sú obyčajne oxidy, sulfidy, selenidy a teluridy (aj
chalkogenidy). S, Se, Te a Po sa zlučujú s kyslíkom na oxidy, od kt. sa odvodzujú príslušné
IV
VI
I
IV
I
VI
kyslíkaté kys., napr. H2X O3, H2X O4 al. soli, napr. M 2X O3, M 2X O4.
chalkografia – mikroskopické skúmanie nepriehľadných rudných minerálov v nábrusoch v odrazenom
svetle pod polarizačným mikroskopom.
chalkomycín – C35H56O14, Mr 700,80; antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces bikiniensis
®
(NRRL 2737 ).
Chalkomycín

chalkón – benzylidén-acetofenón, benzalacetofenón, fenylstyrylketón; 1,3-difenyl-2-propen-1-ón,
C15H12O, Mr 208,25 C6H5CH =CHCOOC6H5. Dráţdi koţu.
chalkopyrit – sulfid medi a ţeleza, CuFeS2, Mr 183,51; zlatoţltý aţ zelenkastoţltý, stredne tvrdý
rudný nerast, kryštalizuje v štvorcovej sústave. Hlavná ruda medi. Vyskytuje sa v okolí Banskej
Štiavnice. Syntetický ch. sa pouţíva v polovodičovej technike.
Chaddockov reflex – Chaddockov príznak, stimulácia koţe ostrým predmetom okolo vonkajšieho
členka zhora nadol vyvoláva extenziu palca; vyskytuje sa pri léziách extrapyra-mídovej dráhy;
→reflexy.
chalkosféra – zemský obal, sulfidová geosféra.

chalkóza – [chalcosis] 1. chron. otrava →meďou; 2. D-chalkóza – 4-dideoxy-3-O-metyl-Dxylulohexóza, C7H14O4, Mr 162,18; zloţka chalkomycínu a lankomycínu.

D-chalkóza

chalkozín – sulfid meďnatý; →meď.
chalodermia, ae, f. – [g. chalán unaviť + g. derma koţa] zníţenie napätia koţe.
chalóny – syn. inhibítory mitózy, antimitotické látky. Bunkovošpecifické inhibítory, regulujú normálne
zrenie buniek. Ch. sa tvoria v tkanivách, na kt. pôsobia a zastavujú rast buniek po dosiahnutí
naprogramovaného tvaru orgánu. Pokles tvorby ch. má za následok vystupňované delenie buniek. V
epidermis ide o glykoproteín s Mr 25 000. Podľa F. Marksa ch. regulujú nahradenie odumretých al.
funkčne neschopných buniek proliferáciou z kmeňových buniek.
chaluhy – trieda hnedých rias →Phaeophyta.
chamae- – prvá časť zloţených slov z g. chamais nízky, na zemi.
chamaecephalicus, a, um – [chame- + g. kefalé hlava] chamecefalický, týkajúci sa →chamecefálie.
chamaecephalia, ae, f. – [chamae- + g. kefalé hlava] →chamecefália.
chamaecephalus, i, n. – [chamae- + g. kefalé hlava] jedinec s →chamecefáliou.
chameaconchia, ae, f. – [chamae- + l. concha mušľa] →chamekonchia.
Chamaeleontidae – chameleónovité. Jaštery patriace k plazom. Hlava vybieha do prilbicovitého
výbeţku. Telo je na bokoch sploštené, na chrbte má ostrú hranu. Ch. majú dlhé a tenké nohy,
kliešťovito zrastené prsty, kt. sa môţu prichytiť o konár stromu. Pri šplhaní si pomáhajú dlhým
ovíjavým chvostom. Oči sa môţu pohybovať nezávisle od
seba. Hmyz chytajú dlhým vymrštiteľným jazykom. Menia farbu
podľa
prostredia.
Chameleón
obyčajný
(Chamaeleo
chamaeleon) ţije okolo Stredozemného mora, iné aj v Ázii.
Chameleón obyčajný

Chamaelirium luteum (Liliaceae) – chamélirium ţlté. Trváca bylina s kopijovitými listami, malý
okrúhly podzemok a drobné zelenobiele kvety koncom leta. Rastie na mokrých miestach juhových.
oblasti USA. Drogu tvorí podzemok obsahujúci saponíny vrátane chamelirínu a he-lonínu. Zvyšuje
tonus maternicového svalstva a produkciu mlieka. Zabíja a pomáha vypudzo-vať parazity. V
ľudovom liečiteľstve ho pouţívali uţ severoamerickí Indiáni vo forme záparov a tct. pri amenorei a
bolestivej menštruácii, hroziacom potrate, nevoľnosti počas gravidity a pri určitých formách ţenskej
neplodnosti.
Chamaemelum nobile (L.) All. (Astraceae) – paruman spanilý, ľudovo harmanček rímsky (čes.
rmenec sličný). Viacročná, 0,3 m vysoká bylina s vyššími kvetonosnými stonkami a kratšími
nerodivými výhonkami. Listy sú 2-krát perovito delené s nitkovitými segmentmi. Kvetné úbory sú
terčovité s jazykovitými bielymi okrajovými kvetmi a ţltými rúrkovitýmii kvetmi vnútri. Kvetné lôţko je
(na rozdiel od rumančeka) plné. Pochádza zo záp. Európy, ale rastie divo predovšetkým v
Stredomorí. V niekt. krajinách sa pestuje na farm. a kozmetické účely. Súkvetia sa zberajú
postupne, ako rozkvitajú, od júna do augusta. Trhajú sa na poludnie za suchého počasia a sušia sa

čo najrýchlejšie pri teplote do 40 °C. Zle uskladňované sušené úbory ľahko vlhnú, hnednú, a
strácajú účinnosť, preto sa uskladňujú v uzavretých nádobách. Destiluje sa z nich silica (1 – 1,5 %).
Účinnou zloţkou silice, vydestilovanej uţ v 16. stor. vo Frankfurte nad Mohanom, je podobne ako pri
rumančeku najmä chamazulén. Ďalej obsahuje flavónové glykozidy, horké látky a org. kys.
Droga má antiflogistické, dezinfekčné a spazmolytické účinky. Vnútorne sa pouţíva vo forme nálevu
pri tráviacich poruchách spojených s kŕčovitými bolesťami al. pri menštruačných ťaţkostiach.
Vonkajšie pouţitie má v dermatológii a stomatológii. Silica sa pridáva do pleťových vôd, mydiel a
prísad na kúpanie. Je vzácnejší ako rumanček. Pripravuje sa z neho nálev (10 g drogy na 100 ml
vriacej vody, 15 min vylúhovať) na umývanie koţe pri furunkuloch, na kúpeľ mastných vlasov al. pri
zvýšenej tvorbe lupín. V pleťových maskách nahrádza rumanček. Pri veľmi citlivej pokoţke však
niekedy vyvoláva alergické reakcie.
chamaeprosopia, ae, f. – [g. chamai nízky, na zemi + g. prosópon tvár] →chameprozopia.
chamazulén – syn. dimetulén; 7-etyl-1, 4-dimetylazulén, C14H16, Mr 184,27; antiflogistický princíp
získaný z chamazulogénnych zlúč. nachádzajúcich sa v rumančeku (Matricaria
cham-milla), paline pravej (Artemisia absinthium) a rebríčku obyčajnom (Achillea
millefolium). Prvý ho izoloval Ruzicka a Rudolph (1931).
Chamazulén

Chamberlandov filter – filter tvaru sviečky z nepolievaného porcelánu pouţívaný na filtrovanie
mikroorganizmov, dostupný v niekoľkých stupňoch porozity.
Chamberlenove kliešte – [Chamberlen, Peter, 1560 – 1631, angl. pôrodník, chirurg kráľovnej Anny]
pôrodnícke kliešte. Navrhol ich r. 1631 P. Chamberlen a zhotovil jeho syn Hugh Chamberlen (1664
aţ 1728). Boli to dve zakrivené duté ţeliezka, kt. sa zavádzali oddelene a okolo hlavičky dieťaťa sa
spojili svorkou.
chamecefália – [chamaecephalia] deformovaná hlava s plochou nízkou tvárou.
chamekonchia – [chamaeconchia] malá, nízka očná dutina krátkozrakého oka.
chameleón minerálny – triviálny názov mangánanu draselného K2MnO4.
chameprozopia – [chamaeprosopia] nízka a široká tvár s výrazne širokým a plochým nosom
Chamomilla bohemica – obchodný druh rumančeka kamilkového →Matricaria recutita.
®

Champix – vysokoselektívny agonista nikotínových acetylcholínových receptorov (42), kt. majú
významnú úlohu vo väzbe nikotínu v CNS a vo vyplavovaní dopamínu; pouţíva sa v th. závislosti od
tabaku; vareniklín.
chance – angl. náhoda, náhodná chyba. Chyba pri pozorovaní, získavaní dát ap., vyvolaná náhodnou
variabilitou (random variation). Ovplyvňuje výsledok vlastného pokusu a súvisí s veľkosťou vzorky,
kt. sa pouţivla na sledovanie (menšia vzoprka zvyšuje variabilitu). Na odhad pravdepodobnosti
ovplyvnenia výsledku náhodnou variabilitou sa pouţívajú štatistické metódy; →štatistika.
Chanceho fraktúra – [Chance, G. Q., britský rádiológ 20. stor.] horizontálny rázštep neurálneho
oblúka a tela stavca, obyčajne lumbálnej oblasti, vyvolaný flekčne-distrakčným násilím.
chancre – [franc. vred, l. cancer rak] šankr; 1. prim. koţná lézia v mieste vstupu infekcie, napr. pri
herpese, sporotrichóze, tbc, tularémii al. trypanozomiáze; 2. tvrdý vred.
Chancre induré – tvrdý, pravý, Hunterov vred. Nebolestivý prim. afekt pri syfilise, vznikajúci
v mieste vstupu infekcie vo forme malej červenej papuly al. erózie pokrytej chrastičkou, kt. sa

rozpadáva za vzniku okrúhlej al. oválnej, indurovanej a mierne vyvýšenej lézie s erodovaným,
mokvajúcim povrchom a nebolestivou, nefluktuujúcou, tuhšou regionálnou lymfadenopatiou (bubo);
hojí sa bez jazvenia.
Chancre mixe – zmiešaný šankr vyvolaný súčasnou infekciou Treponema pallidum (prim. syfilis) a
Haemophilus ducreyi (chancroid).
Chancre monorecidive – ch. redux.
Chancre mou – mäkký vred.
Chancre redux – ch. monorecidive, recidíva vredu po čiastočnom vyhojení následkom
nedostatočnej th., spojená s lymfadenopatiou a prítomnosťou početných spirochét v mieste lézie.
Chancre tuberculotique – prim. afekt pri tbc.
chancriformis, e – [chancre + l. forma tvar] šankriformný, napr. pyoderma chancriforme.
chancroid – [chancre + l. eidos podobný] šankroid, syn. mäkký vred, zmiešaný šankr, pohlavne
prenášaná choroba vyvolaná Haemophilus ducreyi, charakterizovaná bolestivým prim. vredom v
mieste inokulácie, obyčajne na vonkajších genitáliách, spojená s regionálnou lymfadenitídou.
chancroidum phagaedenicum – fagedenický, rozleptávajúci šankroid, šíriaci sa plazivo do okolia a
hĺbky.
chancroidum serpiginosum – serpiginózny šankroid, šankroid s tendenciou šíriť sa v podobe kriviek.
chancroideus, a, um – [chancre + l. eidos podobný] šankroidný, podobný šankru, napr. bubo
chancroideum.
changri-karcinóm – forma rakoviny vyskytujúca sa v Tibete ako následok popálenín malými peciami,
kt. sa nosia na tele.
,

Ch ang Shan – chang šan, čín. názov koreňa kra Dichroa febrifuga Lour. Basak, Aseru (Saxifragaceae), rastúceho v Číne, na Filipínach a Jáve a v Indii. Pre jeho antiparazitické, emetické a
antipyretické účinky sa pouţíva v th. malárie. Obsahuje rozličné izomérne aktívne alkaloidy, napr.
febrifugín, izofebrifugín, a -, - a -dichroíny.
channelopathy – angl. →kanalopatia.
®

Chantix – vysokoselektívny agonista nikotínových acetylcholínových receptorov (42), kt. majú
významnú úlohu vo väzbe nikotínu v CNS a vo vyplavovaní dopamínu; pouţíva sa v th. závislosti od
tabaku; vareniklín.
chanoklavín – syn. sekaklavín; 2-metyl-3-[1,3,4,5-tetrahydro-4-(metylamino)benz[cd]indol-5-yl]-2propen-1-ol, C16H20N2O, Mr 256,34; prekurzor tetracyklických ergolínov, agroklavínu, elymoklavínu a
amidu kys. lyzergovej.

Chanoklavín

Chaoborus – syn. Corethra, rod komárov z čeľade Culicidae.
chaos – [g. chaskó, chainó, roztváram tlamu; chasma priepasť] neporiadok, max. neusporiadanosť,
rozvrat, zmätok, absencia štruktúry; por. →entropia. Pôvodne v g. mytológii nekonečná priepastná
prázdnota, pôvodný stav všetkého súcna. Predstava ch., kt. stál na začiatku všetkých vecí, je
príznačná pre mýtické a náboţenské systémy mnohých kultúr. Má významnú úlohu v obradoch, kt.

zmysel je revitalizácia prírody al. spoločnosti cez symbolický návrat k stavu prvotného ch. s jeho
tvorivou potenciou.
Chaotický stav spoločnosti, kt. sa vymanil kontrole, označuje Durkheim ako →anómiu.
Usporiadanosť spoločnosti sa reprodukuje v procese socializácie členov spoločnosti a reštrukturu-je
v procese adaptácie na meniace sa podmienky prostredia. K zákl. problémom sociológie patrí
otázka, nakoľko je usporiadanosť spoločnosti sociálnou realitou a nakoľko len fikciou vnášanou do
reality spätne prostredníctvom sofistikovaných metód empirického bádania a teoretických
pojmových konštrukcií. Podľa Boudona má sociálna realita charakter bytostného neporiadku. Tento
chaotický stav je paradoxným dôsledkom snahy mnohých nezávislých sociálnych subjektov
usporiadať spoločnosť podľa svojich predstáv o tom, čo je ţiaduce a rozumné. Reprodukcia ch. je
nezamýšľaným dôsledkom snáh o definitívne usporiadanie spoločnosti, vedených často
protikladnými záujmami. Reprodukcia tohto ch. však predpokladá totalitné presadenie jedinej pravdy
ako poznanej nevyhnutnosti. Všadeprítomnosť rizika ch. ako odvrátenej strany rešpektovania
slobody sociálnych aktérov váţne spochybnila optimizmus teórií industriálnej, riadenej, programovej,
kybernetickej a i. spoločnosti, rozšírených v 50. a 60. r.
Za špecifický prístup k problémom ch. moţno pokladať teóriu entropie. Otázka, či sú procesy rastu
informačnej komplexnosti (negenetropie) len lokálnym ostrovčekom v celkovom trende vesmíru k
dezorganizácii s max. entropiou, sú zatiaľ otvorené.
Chaos chaos – Pelomyxa carolinensis.
Chaoulova terapia – [Chaoul, Henri, 1887 – 1964, libanonský rádiológ pôsobiaci v Nemec-ku]
→terapia.
chaperon – (franc. chaperon gardedáma) šaperón, proteín, kt. napomáha správnemu zbaľovaniu
polypeptidového reťazca do vyšších štruktúr a skladaniu podjednotiek do nadmolekulových celkov.
Viaţe sa napr. na určité oblasti vznikajúceho polypeptidu, čím bráni vzniku neţiaducej vzájomnej
interakcie tejto oblasti s inými úsekmi toho istéhjo polypeptidu, nesprávnemu usporiadaniu al.
predčasnej degradácii. Jestvujú rozličné šaperóny vo všetkých bunkových kompartmentoch, špecifické
pre určité proteíny; ich väzba nevyţaduje energiu.
Chapmanov agar – selektívna pôda na izoláciu a diferenciáciu patogénných stafylokokov na základe
odbúrania a kolikvácie ţelatíny (pozit. Stoneova reakcia), štiepenia maltózy, tolerancie NaCl a tvorby
pigmentu.
CHAPS – skr. 3-[(3-cholamidopropyl)dimetylamonio]-1-propánsulfonát, vnútorná soľ N,N-dimetyl-N-(3sulfopropyl)-3-[[(3,7,12)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-amino]-1-propanamíniumhydroxidu, C32H58N2O7S, Mr 614.88; sulfobetaínový zwitteriónový derivát kys. cholovej. Pouţíva sa ako
nedenaturujúci biol. detergent.

CHAPS

Charadriidae – Limicolae, kulíkovité, vtáky
patriace do radu bahniakov. Väčšina z nich sa u nás zdrţuje len počas ťahu. Sú to malé aţ stredne
veľké vtáky s jemnou telesnou stavbou, bohatým operením a páperím po celom tele. Majú pomerne
vysoké nohy, kt. sa brodia v bahnitom prostredí, dobre a vytrvalo chodia v plytkej vode. Veľmi dobre
a rýchlo lietajú, let majú prudký. Ţijú na bahnistých al. kamenistých brehoch morí, jazier a riek, na

močiaroch a mokrých lúkach. Väčšina druhov má dlhý zobák, ktorým vyberá ţivočíšnu potravu z
bahna, prípadne z bahnistej, mäkkej pôdy. Hiezdia na zemi a mláďatá nekŕmia. Ţivia sa ţivočíšnou
potravou, niektoré špeciálne určitou skupinou ţivočíchov, napr. lastúrničiare morskými lastúrnikmi.
Otvárajú ich šikovne z bokov silne stisnutým zobákom. Zväčša sú sťahovavé. Najčastejšie sa
zdrţujú pri brehoch stojatých i tečúcich vôd, na mokrých lúkach i v lesoch. Vajíčka sú obyčajne na
jednom konci hrotité a majú ochrannú škvrnitú kresbu. Bahniaky hniezdia na zemi, v hniezde sú
obyčajne 4 vajíčka. Mláďatá sa nezdrţujú v hniezde, sú bystré a po výstrahe rýchle utekajú a
ukrývajú sa. Niekt. hniezdia u nás, zväčša však nad naším územím iba preletujú
a to pri ťahu. Cibík chochlatý (Vanellus vanellus) hniezdi u nás najčastejšie.
Hniezdo si stavia na mokrých lúkach, okolo močiarov. Pri vyrušení vzlietne
a ozýva sa prenikavým hlasom. Kulík riečny (Charadrius dubius) hniezdi na
piesčitých a štrkovitých brehoch rybníkov a riek. Rýchlo sa pohybuje po zemi.
Kulík riečny

Hvizdáky (Numenius spp.) majú dlhý ohnutý zobák. Rozšírené sú po celom svete. Väčšiu časť roka
strávia v močiaroch, na súši sa zdrţujú len v čase párenia.
charakter – [g. vryp] povaha, ráz, osobitosť osobnosti, jednotný súhrn psychických vlast-ností,
príznačných získaných čŕt osobnosti. Pojem ch. sa v psychol. pouţíva vo viacerých zmysloch: 1.
syn. črty, osobitosti, jedinečnosti, t. j. kaţdý pozorovateľný znak, kvalita al. vlastnosť, v kt. sa dá
dajaká vec, osoba, zviera al. udalosť poznať ako odlišná od iných (ch. udalosti, veci atď.); 2.
súborné znaky, t. j. povaha objektu ako celku; 3. všetky mentálne al. behaviorálne črty osoby, súhrn
jej všetkých psychických čŕt; 4. integrovaný systém čŕt al. behaviorálnych tendencií, kt. uschopňujú
jedinca k reagovaniu, odolávaniu prekáţkam, a to relat. konzistentným spôsobom a vo vzťahu k
morálnym poţiadavkam; na rozdiel od pojmu osobnosť sa zdôrazňuje vôľový aspekt a morálka; 5.
osoba opísaná v literatúre ako určitý hrdina; 6. status al. rola vo svojej povahe; 7. nápadne odlišná
osoba, napr. excentrik.
Termín ch. prvý pouţil Theophrastos (3. stor pr. n. l.) vo svojom diele Etické charaktery (čes. preklad
Povahopisy, 1925), v kt. opísal niekoľko desiatok psychol. typov (pokrytca, lakomca, samoľúbeho a
i.). Významným pojmom bol ch. v psychiatrii v 20. a 30. r. 20. stor., keď sa vyvinulo viac náuk o ch.,
tzv. charakterológií, kt. nahrádzali laické ľudoznalectvo a nevedecké sústavy opisu a zisťovania
povahy človeka (napr. frenológiu) a pokúšali sa prispieť potrebám psychodiagnostiky.
Široké poňatie ch. presadzoval P. Lersch (1931, 1938), podľa kt. je to ,,súhrn duševných dispozícií“.
L. Klages (1936) ch. pokladal za osobitnú prirodzenosť (Sonderbeschaffenheit) ,,osobnej duše“. V
širšom slova zmysle ch. chápe aj Arnold (1987) ako ,,nedeliteľnú osobitnú (individuálnu) svojráznosť
osoby (jeho jastva) prejavujúcu sa v určitých spôsoboch preţívania, kt. sa celostne usporadúvajú,
sú podriadené zmene, ale v podstate pretrvávajú“. V zásade však platí, ţe ch. sa prejavuje v činoch,
konaní, nie zmýšľaní a cítení.
Naproti tomu H. Remplein (1965) poníma ch. uţšie – ako ,,relat. konštantu osobného snaţenia,
cítenia a chcenia hodnôt“. S. L. Rubinštejn triedi zloţité psychické vlastnosti človeka na schopnosti a
charakterové vlastnosti a spája prvé s ,,organizačne výkonovou“ a druhé s motivačnou stránkou
psychickej regulácie správania. Súvisí to s delením psychických vlastností na ,,povrchové“
(pozorovateľné) prejavy osobnosti a ,,pramenné“ (vnútorné determinanty týchto prejavov, v novšej
terminológii faktory), ako ich navrhol R. B. Catell (1950).
Podstata charakteru sa hľadala vo vôli, inokedy v citoch (Ribot) al. spôsoboch konania ako ,,typický
modus reakcie“ (Watson, Ewald). Pedagóg J. F. Herbart stotoţňoval ch. s vlastnosťami vôle, resp.
chcenia. Podľa Adlera (1927) je ch. sociálny pojem. U Robinsona nemá vraj zmysel hovoriť o ch.,
ale Baumgartnerová (1933) proti tomu namieta: je nemenej dôleţi-tou charakteristikou Robinsona, či
svoje stroskotanie prijal tupo apaticky, al. sa rýchlo snaţil zlepšiť svoju situáciu stroskotanca. F.

Baugartnerová (1933) na základe prehodnotenia rôznych názorov na ch. dospieva k záveru, ţe
charakterová vlastnosť je konštantná psychická riadiaca sila (Richtkraft, intrapsychická aktivita), kt.
určuje aktívne i reaktívne správanie človeka v prostredí. Ch. je tak určitou štruktúrou vlastností.
N. D. Levitov (1969) chápe vôľu len ako zloţku ch. a poukazuje na to, ţe uţšie poňatie ch. môţe
viesť k schematizmu a formalizmu a ch. vymedzuje ako psychické usporiadanie osob-nosti človeka,
prejavené v jeho zameraní a vôli. Zameranie a vôľa sa vzťahujú aj ku konaniu, resp. činnosti, pričom
v zameraní preţíva človek svoje vzťahy k okoliu a vo vôli sa realizujú ciele vyplývajúce z potrieb. Ch.
tak obsahuje jednotu, resp. protiklad preţívania a správania. Ešte výraznejšie zdôrazňuje vzťah ch.
ku konaniu V. S. Merlin (1970), kt. vlastnosti ch. vymedzuje ako pohnútky ku konaniu a ch. ako
celkom individuálnu špecifickú vlastnosť danej osobnosti, kt. sa prejavuje v typických spôsoboch
správania za typických okolností a je určovaná vzťahom osobnosti k týmto okolnostiam. V tomto
zmysle definoval ch. H. C. Warren (1934) ako ,,systém zameraných konatívnych tendencií“.
Zákl. problémom ch. je jeho vzťah k morálke. Pôvodne sa ch. chápal ako zloţka osobnosti. Ch.
podľa Allporta (1937) je etický pojem: ch. je zhodnotená osobnosť, kým podľa Allersa (1929; 1935)
pojem ch. obsahuje normatívne hľadisko a charakterové vlastnosti sa posudzujú podľa hodnotového
úsudku (Werturteil): ch. vykazuje vzťah k hodnotám (,,ch. človeka je zákonitosť jeho konania, druh
pravidla al. maxima“ a v tomto zmysle vyjadruje jeho hodnotovú orientáciu, je to ,,individuálny
kategorický imperatív“. Jestvujú však vlastnosti osobnosti, kt. sú eticky neutrálne, napr. vytrvalosť,
rozhodnosť, dôslednosť a i., takţe ch. nevyčerpáva celok charakteristík osobnosti. Druhou stránkou
tohto problému je vzťah ch. a charakteristiky: osobnosť sa dá charakterizovať psychickými
vlastnosťami osobnosti, ale táto charakteristika osobnosti nie je úplná. Häberlin (1925) stotoţňuje
ch. a osobnosť, je to osobitná, individuál-na, jedinečná osobnosť.
Hellwig (1967) zdôrazňoval vzťah ch. k hodnotám: 1. hodnotenie sa zúčastňuje na utváraní ch. (kto
priznáva vysokú hodnotu láske k blíţnemu, utvára iný ch. ako ten, čo tento druh lásky nepokladá za
dôleţitý); 2. ch. sám a kaţdá charakterová vlastnosť predstavujú určité hodnoty, ţivotne praktické,
morálne, sociálne a i. Ch. by tak vyjadroval len zloţku osobnosti. Tak chápe ch. aj Eysenck (1960),
a to ako ,,viac al. menej stabilný a zotrvávajúci systém konatívneho správania“. (V psychol. sa
hodnoty obvykle pokladajú za pozit., ako to, čo človek pokladá za dobré, a teda do istej miery aj
významné v pozit. zmysle významné.)
Podľa Stagnera (1961) charakterové črty vyjadrujú sociálnu aprobáciu al. dezaprobáciu, majú
eticko-konvenčný rámec, vyjadrujú hodnotiace súdy nad správaním jedinca, preto sa ťaţko definujú.
Ch. sa spája predovšetkým s jastvom, sebazapojením, silou ega, emočnými konflikt-mi,
temperamentom. Delikventi vykazujú slabú silu ega, majú nepriaznivý obraz seba samého,
nesmierne vnútorné problémy a hostilné postoje. Wittlich (1941) sa pokúsil defino-vať konkrétne
charakterové vlastnosti Klagesovho systému. Napr. zdrţanlivosť je podľa neho len vlastnosť
správania (nie charakteru); náročnosť ,,spôsob vyjadrenia zdôrazneného seba-citu“; záľuba v
dobrodruţstve ,,osobitná citová vloha úzko zmiešaná s miernou formou priebehu preţívania“, ostáva
však otvorené, či táto vloha je ,,smädom po činoch, hladom po úspechu al. niečím iným“.
Čisto fenomenologicky zaloţené poňatie ch. podal Klages (1929): skúma utváranie sveta nezávisle
od toho, aké vecné faktory tvoria jeho základ, nepátra po tom, aké sú reálne sily charakterových
vlastností; neskúma reálne sily utvárajúce v charaktere to, čo nazývame lakomosť, ale študuje
fenomén lakomosti, hľadá jeho podstatné znaky, usporadúva jej typové protiklady, abstrahuje od
reálnych činiteľov tejto povahovej vlastnosti; jej úlohou je objasniť podstatu dajakého predmetu v
abstrakcii od jeho reálnej existencie. Zákl. teoretickým problémom podľa Klagesa je výstavba
charakteru: 1. Kvantit. základy ch. tvoria vlohy k cíteniu, snaţeniu, schopnosti, pamäť. 2. Kvalitu
ch. tvoria ,,pudové pruţiny“ (,,Triebfedern“) dvojakého druhu, t. j. tendencia: a) k uvoľňovaniu
väzieb; b) k pútaniu (obidve tieto tendencie majú zmyslové, personálne a duchovné dimenzie; k

duchovným patrí napr. pud po poznaní, tvorení, láska ku kráse, spravodlivosti); kvalitu ch. tvoria
vlastnosti smeru, kt. sú v podstate citovými dispozíciami. 3. Štruktúra ch., t. j. konštanta priebehu,
nezávislá od materiálu a pudov; tempo priebehu určitej vlastnosti, zodpovedá pojmu temperament.
4. Tektonika (výstavba) ch., napr. zrelosť–nezrelosť, harmónia–disharmónia, stabilita–labilita a i. 5.
Účinky charakteru na spoločenský ţivot, t. j. skôr vlastnosti osobnosti al. ,,ţivotnej spôsobilosti“, ako
je vernosť, dôverčivosť, poctivosť atď. 6. Vlastnosti správania, kt. poukazujú na podstatné, vnútorné
vlastnosti ch. a vyjadrujú len povrch osobnosti, nie jeho hĺbku (napr. nepokoj, poslušnosť,
mnohovravnosť, málovravnosť ap.).
Podľa Arnolda (1969) je Klagesova analýza značne umelá a poplatná jeho filozofii protichodnosti
ducha a duše (,,duch ako protivník duše“) a štrukturuje výstavbu ch. tým, ţe zdôrazňuje 6 zákl.
druhov pojmov umoţňujúcich pochopiť kaţdé preţívanie: 1. pociťovanie; 2. pudenie k pohybu; 3.
zrenie (videnie); 4. pud k utváraniu; 5. akt ponímania; 6. vôľový akt. Posledné dva akty sú
duchovnej, prvé štyri vitálnej povahy. Základná Klagesova idea, ţe duch ubíja ţivot sa však pokladá
za spornú.
Podľa genetickej teórie (Peck a Havighurst, 1960) závisí ch. od úrovne morálneho vývoja. Vývoj
ch. sa uskutočňuje v tomto slede:
• Tzv. amorálny ch. typický pre deti v 1. r. ţivota sa podobá klin. charakteristike psychopatickej
osobnosti: nedostatok ohľadu na záujmy iných ľudí, kt. sa chápu len ako prostriedky na
uspokojovanie vlastných potrieb, impulzívne egoistické konanie s nedostatkom zábran.
• Prospešný ch. typický pre deti predškolského a mladšieho školského veku charakterizuje
internalizácia princípu správania sa iných, deti sa správajú tak ako sa správajú al. by sa správali iní,
chcú byť takí ako iní, aby nenastala sociálna dezaprobácia (aby nevyvolali odpor al., odmietanie a
aby o nich dobre zmýšľali). Ide tu o formálny ohľad na mienku ostatných; ak chýba vonkajšia
kontrola, môţe sa jedinec správať aj bez zábran. Ako správne chápe len to, čo zodpovedá
pravidlám, nemá internalizované abstraktné princípy cti, zodpovednosti atď.
• Konformný ch. typický pre psychiku dieťaťa školského veku, na rozdiel od predchádzajúceho typu
je uţ správanie menej impulzívne, viac vnútorne kontrolované a menej egoistické, uplatňuje sa
ohľad na ostatných, ale skôr preto, ,,aby sa nepovedalo“, a ,,aby sa to ostatní nedozvedeli“;
správanie sa uvoľňuje.
• Iracionálne vedomý ch. adolescentov a dospelých má uţ internalizované abstraktné princípy, napr.
čestnosti, avšak svojrázne poňaté a zakladajúce osobitné poňatie správneho a nesprávneho na
báze emočného vzťahu; je to teda akási ,,slepá morálka“, zaloţená na strnulej aplikácii abstraktných
morálnyh princípov, bez dostatočného ohľadu na okolnosti a dôsledky. Ide o následok internalizácie
a prijatie vzorcov správania svojich rodičov.
• Racionálne altruistický ch. – najvyššia úroveň morálneho vývoja jedinca, kt. uţ nemá strnulé
iracionálne morálne schémy, ale je ,,realisticky morálny“, t. j. koná s ohľadom na danú situáciu a
moţné dôsledky pre iných; zvaţuje hľadisko sociálneho dopadu svojho konania (altruizmus),
egoistické sklony ustupujú do pozadia.
Dospelý jedinec vo svojom morálnom vývoji obvykle ustrnie na určitej úrovni, kt. je charakteristická
pre správanie dieťaťa určitého veku: väčšina dospelých sa v tomto zmysle vyznačuje akýmsi
morálnym infantilizmom.
K osobnostným faktorom (vektorom) ch. podľa Pecka a Havighursta (1960) patria: 1. morálna
stabilita, t. j. spôsobilosť rešpektovať morálny kódex bez ohľadu na osobné uspokojenie; 2. tzv. sila
ega, t. j. spôsobilosť primerane (realisticky) vnímať, myslieť, cítiť a chcieť, byť emočne vyrovnaný a
nekonfliktový; 3. sila superega, t. j. súlad správania s vlastnými vnútornými morálnymi princípmi; 4.
spontaneita, t. j. tendencia vyjadrovať v správaní svoje city a snahy, netlmiť ich prejavy; 5.

priateľskosť, t. j. generalizovaný postoj príchylnosti k ostatným ľuďom; 6. komplex trestuhodnosti, t. j.
spôsobilosť pociťovať odpor a úzkosť pri vynorení sa spoločensky dezaprobovaných (nemorálnych)
impulzov (predstáv, myšlienok, pocitov). Najvyššie pozit. korelácie so zrelosťou ch. vykazovala
morálna stabilita a sila ega, najniţšiu (negat.) koreláciu komplex viny (r = –0,3). Morálne vysoko
vyspelí jedinci majú len málokedy pocit viny, lebo ich neobťaţujú dezaprobatívne impulzy.
Úroveň vývoja ch. určujú rôzne sociálne činitele, najmä rodinná výchova. Najvyššiu koreláciu so
zrelosťou ch. vykazuje vzájomná dôvera medzi rodičmi a dieťaťom (r = + 0,64) a konzistencia
rodinnej východy (r = + 0,58). Spontaneitu určuje mierna, nie príliš prísna výchova. Slabinou tejto
teórie, kt. nesie stopy psychoanalytických aspektov, je schematické priraďovanie typov ch.
vývojovým fázam psychiky, lebo morálna nezrelosť je zloţitejším javom ako autormi uvaţovaná
vývojová retardácia.
Iné vývojové stupne morálky identifikoval L. Kohlberg (1970), kt. vyšiel zo správania človeka vo
vnútornej konfliktnej situácii. Rozhodujúcim faktorom je svedomie a odmietnutie sebazavrhnutia,
sebaodsúdenia.
Psychoanalytické poňatie ch. vychádza zo zdôraznenia vplyvu raných detských skúseností. Napr.
podľa Abrahamovej teórie análneho charakteru (1925) extrémne náročný tréning udrţovania
telesnej čistoty v ranom detstve má za následok fixáciu na análne štádium vývoja libida, čo sa
neskôr prejaví tzv. ,,kompulzívnou osobnosťou“ (prehnaná čistotnosť, pedantstvo, svoj-hlavosť,
lakomosť). Iné hypotézy, napr. o dôsledkoch orálnej saturácie a frustrácie pri dojčení na neskoršie
formovanie tzv. orálneho charakteru sa empiricky preskúšali, ale výsledky sú sporné. Fenomén
osobnej morálky vyjadruje psychoanalýza termínom superego (nad-Ja) a chápe ho najmä ako
systém vnútorných zábran, kt. má pôvod v introjekcii rodičovských zákazov; je to vlastne
internalizovaný obraz rodičov.
Podľa Rubinštejna (1961) je ch. sústava generalizovaných pohnútok, motívov upevnená v indivíduu..., utváranie charakterových vlastností osobností je procesom generalizácie a stereotypizácie ich pohnútok, motívov“. ,,Stavebným materiálom“ ch. sú motívy vyjadrené ţivotnými
okolnosťami a ,,vlastnosť ch. je v konečnom dôsledku tendenciou, pohnútkou, motívom, kt. sa u
určitého človeka zákonite zjavuje za obdobných podmienok“. Behavioristi chápu teda ch. ako
systém zvykov, ako naučenú tendenciu konať v určitých situáciách určitým spôsobom.
charakteristika štatistického súboru →štatistika.
charakterológia – [charakter + g. logos náuka] náuka o →charaktere; pestovali ju najmä nem.
psychológovia ako všeobecnú teóriu charakteru (Utitz, 1925) al. ako konkrétnu charakterologickú
sústavu (Klages, 1910; Lersch 1938).
Charcot, Jean-Martin – (1825 – 1893) paríţsky neurológ. Štúdium med. ukončil r. 1848 prácou o
arthritis nodosa. Pôsobil r. 1856 pôsobil v Ústrednej správe nemocníc (od r. 1856), vo veľkej ţenskej
nemocnici (hospis) La Salpôtrière v Paríţi (od r. 1862), ako vedúci katedry patol. anat. paríţskej LF
(od r. 1972) a novozaloţenej neurol. kliniky (do r. 1882). Venoval sa najmä štúdiu duševných
porúch, skúmal ich telesný pôvod. Koncom 70. r. ho zaujala hystéria (hysterická hemianestézia a
ováriá, hystero-epilepsia, hysterická katalepsia a letargia). Zaoberal sa otázkami loţiskovej a
roztrúsenej sklerózy, paralysis agitans, tabes dorsalis a ním prvýkrát opísaným tabes spasmodica
(symetrická a amyotrofická laterálna skleróza). Robil pokusy s aplikáciou kovov a magnetov
(Burqova metaloskopia a metaloterapia). Neskôr svoju pozornosť obrátil na hypnózu, kt. pokladal za
experimentálnu formu hystérie. Domnieval sa, ţe ide v podstate o hystériu a ţe jej príčinou je
abnormalita nervového systému. Jeho ţiakom bol aj Sigmund Freud (1856 – 1939).
Jeho prednášky, kt. mával 2-krát/týţd., navštevovalo aţ 500 – 600 poslucháčov z rôznych krajín. Z
početných prác najvýznamnejšie sú: Leçons sur les maladies du système nerveux faites á la

Salpôtrière (4 vydania, preloţená do mnohých jazykov), Localisations dans les maladies du cerveau
et de la moelle épinière (odmenená r. 1880 cenou Akadémie vied Prix Monthyon). Pod jeho
vedením vyšli aj práce jeho ţiakov, ako Bournevilleova a Regnardova Iconographie photographique
de la Salpôtrière od Bournevillea a Regnarda (1876 – 80) a Ri-cheriva Études cliniques sur
,
l hystéro-épilepsie ou grande hystérie (1881). Bol spoluzakladateľom a redaktorom Archives de
physiologie normale et pathologique (od r. 1868), Archives de neurologie (od r. 1880) a Revue
mensuelle de médecine et de chirurgie (od r. 1878), od r. 1878 ako Revue de médecine).
Charcotov kĺb – [Charcot, Jean-Martin, 1825 – 1893, paríţsky neurológ] →neuropatická artropatia.
Charcotov príznak – [Charcot, Jean-Martin, 1825 – 1893, paríţsky neurológ] zdvihnuté obočie s
ochabnutým svalstvom líc pri periférnej obrne n. facialis; →syndrómy.
Charcotov syndróm – [Charcot, Jean-Martin, 1825 – 1893, paríţsky neurológ] Charcotova
intermitentná hepatálna horúčka následkom intermitentnej obštrukcie hlavného ţlčovodu
konkrementom a cholangitídy; →syndrómy.
Charcotova choroba – [Charcot, Jean-Martin, 1825 – 1893, paríţsky neurológ] zastarané označenie
pre amyotrofickú laterálnu sklerózu; →syndrómy.
Charcotova chôdza – [Charcot, Jean-Martin, 1825 – 1893, paríţsky neurológ] typická porucha
chôdze pri Friedreichovej →ataxii.
Charcotova intermitentná hepatálna horúčka – [Charcot, Jean-Martin, 1825 – 1893, paríţsky
neurológ] →Charcotov sy. (→syndrómy).
Charcotova noha – [Charcot, Jean-Martin, 1825 – 1893, paríţsky neurológ] →Charcotov kĺb.
Charcotova triáda – [Charcot, Jean Martin, 1825 – 1893, paríţsky neurológ] nystagmus, intenčný tras
a skandovaná reč; pokladala sa za charakteristický prejav sclerosis multiplex, vyskytuje sa však len
asi v 15 % prípadoch.
Charcotove-Leydenove kryštály – [Charcot, Jean-Martin, 1825 – 1893, paríţsky neurológ; Leyden,
Ernst V van, 1832 aţ 1910, nem. internista pôsobiaci v Berlíne a Königsbergu] zahrotené,
oktaedrické kryštáliky v spúte pri asthma bronchiale; vyskytujú sa spolu s eozinofilnými leukocytmi a
zjavujú sa pri akút. astmatickom záchvate.
Charcotova-Marieho-Toothova-Hoffmannova choroba – [Charcot, Jean-Martin, 1825 aţ 1893,
paríţsky neurológ; Marie, Pierre, 1853 – 1940, paríţsky neurológ; Tooth, Howard H., 1856 – 1925,
brightonský neurológ; Hoffmann, Johann, 1857 – 1919, heidelbergský neurológ] neurogénna
svalová atrofia, peroneálna svalová dystrofia; →choroby; myopatie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Klasifikácia Charcotovho-Marieho-Toothovho syndrómu a hereditárne motoricko-senzorické neuropatie
(HMSN)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dominantné
gén/proteín
chromozóm (lokus)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––
–
Demyelinizujúce
CMT 1A:
PMP-22
17p11
CMT 1B:
P0 proteín
1q22
CMT 1C:
LITAF
16p13
CMT 1D:
EGR2
10q21
CMT 1E:
P0 proteín
1q22
CMT 1F:
ľahké reťazce neurofilamentov
8p21
HNPP:
PMP-22 delécia
17p11
HMSN 3
Dejerine-Sottas
PMP-22;
P0; ERG2
8q23
Termosenzitívne
PNS & CNS hypomyelinizujúce: SOX10
22q13
Senzorické PN + strata sluchu:
konexín-31
1p35
Hypomyelinizujúce, asymptomatické: ARHGEF
10; 8p23
Recesívne
CMT 4A:
GDA P1
8q21.1
CMT 4B:
MTMR2
11q23
CMT 4B2:
SBF2
11p15
CMT 4C:
SH3TC2 (KIAA1985)
5q32
CMT 4D (Lom):
NDRG1
8q24
CMT 4E:
EGR2
10q21
CMT 4F:
Periaxín
19q13
HMSN-Russe:
10q23
CMT 4H:
12q12
HMSN 3
Dejerine-Sottas
P0; PMP-22; EGR2;
Periaxín
HMSN + juvenilný glaukóm
Katarakty
CCFDN, CTDP1
18qter
Cockaynov syndróm:
5
Kongenitálne hypomeylinizujúce P0, PMP-22 & EGR-2
Farberova lipogranulomatóza
ceramidáza;
8p22
Nedostatočná glykácia
PMM2
16p13
Krabbeho syndróm
GALC
14q31
MLD:
ARSA
22q13
PMP-22 bodové mutácie
Refsumova choroba – deti
10pter-p11.2
adolescenti-dospelí:
PEX7
6q22
deti:
PEX1
7q21
HMSN + CNS: Heterogenénne
Viazaná na chromozóm X
Konexín-32
Pyramidové javy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Axónové
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dominantné
CMT 2A1:
KIF1B
1p36
CMT 2A2:
MFN2
1p36
CMT 2B:
RAB7
3q13-q22
CMT 2C:
12q23-q24

CMT 2D:
GARS
CMT 2E:
ľahké reťazce neurofilamentov
CMT 2F:
HSPB1
CMT 2G:
CMT 2I:
P0
CMT 2J:
P0
CMT 2L:
HSPB8
HMSN-proximálna:
HMSN 5: pyramídové javy
HMSN + atrofia optika
HMSN + hluchota
P0
Konexín 31 (GJB3)
Dysfunkcia očí + uší
HMSN 6 (+ strata zraku):
MFN2
HSMN + ulcero-mutilácie
HSAN I
HSMN + ataxia
Recesívne
AR-CMT2A:
Lamín A/C
AR-CMT2B:
AR-CMT + zachrípnutie CMT 2K: GDAP1
AR-CMT + pyramídové javy (CMT 2H):
Akrodystrofia
Andermann (corpus callosum Δ): KCC3
Ataxia s neuropatiou:
TDP1
Obrovskoaxónová
Gigaxonin
HMSN + optická neuropatia a hluchota
Infantilná axónová + resp. insuficiencia
Letálna novorodenecká
Neuroaxónová dystrofia
Ouvrier: začiatok v ranom detstve
Syndrómy
Začiatok HMSN v detstve
CNS + HMSN
Hluchota + HMSN
Viazaná na chromozóm X
Konexín-32 (ţeny):
2:
3:
4 (Cowchock):
5:
Senzorické PN + hluchota:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CMT + intermediárne NCV
Dominantné
CMT DIA: 10q24
CMT DIB: DNM2; 19p12
CMT DIC: tyrozyl-tRNA syntetáza; 1p34
CMT DI3: P0; 1q22
CMT-X (semidominantná)
CMT 2E: ľahké reťaz. neurofilamentov; 8p21

7p14
8p21
7q11-q21
12q12
1q22
1q22
12q24
3q13

1p36

7q22
1q21
19q13.3
8q21.1
8q21.3
15q13
14q31
16q24

Xq13
Xp22.2
Xq26
Xq24
Xq21
Xq23

Recesívne
CMT RIA: GDA P1; 8q21.1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ostatné poruchy
α-Metylacyl-CoA racemáza {AMACR}
Brachiálna plexopatia, hereditárna
Neuropatie so začiatkom v detstve
Poruchy CNS a hlavových nervov
Kongenitálne demyelinizujúce
EGR2:
10q21
P0:
1q22
PMP-22:
17p11
ARHGEF10;
8p23
Cowchock
Dejerine-Sottas (HMSN 3)
Loţiskové zmeny myelínovej pošvy
CMT 4B:
MTMR2;
1q23
CMT 4B2:
SBF2
11p15
CMT 4E: EGR2; 10q21
CMT 4F
Periaxin
19q13
P0
1q22
Juvenilný glaukóm
Hereditárne
Distálne motorické neuropatie
Senzorické neuropatie
Tlakové paralýzy
Metabolické poruchy
Minifascikuly a dysgenéza gonád
HMSN
HSN:
DHH
12q12
Myelínové poruchy; recesívne
Myelínové proteíny
Vertikálny talus:
HOXD10
2q31; dominantný
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Demyelinizujúce
Dominantné
CMT 1A:
PMP-22
17p11
CMT 1B:
P0 proteín
1q22
CMT 1C:
LITAF
16p13
CMT 1D:
EGR2
10q21
CMT 1E:
P0 proteín
1q22
CMT 1F:
Ľahké reťazce neurofilamentov
8p21
Recesívne
CMT 4A:
GDA P1
8q21.1
CMT 4B:
MTMR2
11q23
CMT 4B2:
SBF2
11p15
CMT 4C:
SH3TC2 (KIAA1985)
5q32
CMT 4D (Lom):
NDRG1
8q24
CMT 4E:
EGR2
10q21
CMT 4F:
Periaxín
19q13
CMT 4H:
12q12
Recesívne
AR-CMT2A:
Lamín A/C
1q21

AR-CMT2B:
19q13.3
AR-CMT + zachrípnutie (CMT 2K): GDAP1
8q21.1
AR-CMT + pyramídové javy (CMT 2H):
8q21.3
Axónové
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dominantné
CMT 2A1:
KIF1B
1p36
CMT 2A2:
MFN2
1p36
CMT 2B:
RAB7
3q13-q22
CMT 2C:
12q23-q24
CMT 2D:
GARS
7p14
CMT 2E:
ľahké reťazce neurofilamentov
8p21
CMT 2F:
HSPB1
7q11-q21
CMT 2G:
12q12
CMT 2I:
P0
1q22
CMT 2J:
P0
1q22
CMT 2L:
HSPB8
12q24
Ložiskové zmeny myelínovej pošvy
CMT 4B
MTMR2
11q23
CMT 4B2
SBF2
11p15
CMT 4E:
EGR2
10q21
CMT 4F
Periaxin
19q13

Charcotov-Weissov-Bakerov syndróm – [Charcot, Jean-Martin, 1825 – 1893, paríţsky neurológ;
Weiss, Soma, 1898 – 1942; Baker, James P., bostonskí lekári] – syn. sy. sínusového uzla, sy.
chorého sínusu, sick sinus syndrome; →syndrómy.
Charcotov-Wilbrandtov syndróm – zraková agnózia v dôsledku oklúzie a. cerebralis posterior
dominantej hemisféry.
Chargafovo pravidlo – počet purínových a pyrimidínových báz v dvojksrutkovnici DNA je rovnaký.
CHARGE syndróm – (angl. skr. coloboma of the eye, heart defects, atresia of the choanae,
retardation of growth and/or development, genital and/or urinary abnormalities, and ear
abnormalities) kompletný vrodený sy. zahrňujúci mnoho vrodených porúch (srdcopvé chyby,
poruchy zraku, sluchu, rovnováhy atď.) vyţadujúci intenzívnu liečebnú starostlivosť, vďake ktorej
deti preţívajú a môţu sa ďalej vyvíjať. Dg. je prevaţne klinická, genet. test nie je spoľahlivý, je
prítomná mutácia génu CHD7 na chromozóme 8, kt. sa zúčastňuje na regulácii ďalších génov. Ide
o nové dominantné mutácie, nie sú však prítomné u všetkých postihnutých.
charitas, atis, f. – [g. charis pôvab, láska, l. caritas váţnosť, úcta, priazeň, láska] charita,
milosrdenstvo, dobročinnosť. Podľa kresťanských predstáv ide o praktickú lásku k blíţnemu.
Pôvodne išlo najmä o almuţny, resp. bezplatnú starostlivosť o chudobných, chorých ap., kt. cirkev
poskytovala prostredníctvom rehoľných rádov a i. V 20. stor. sa ch. stala známou ako pomenovanie
katolíckej dobročinnej inštitúcie. Od r. 1927 existovala u nás Ústredná katolícka charita. Charitatívna
činnosť je vlastne sociálnou starostlivosťou, zabezpečujúcou min. podmienky ţivota jedinca. V
cirkevnom význame ide o rozmanitú hmotnú i duchovnú činnosť, zameranú na poskytovanie úľavy
od bolesti, duševných problémov, najmä na starostlivosť o telesnú a duševné postihnutých ap.
charitas, atis, f. – [g. charis pôvab, láska] charita, láska, milosrdenstvo.
charizma – [g. charisma dar, milosť] v pôvodnom zmysle ,,boţia milosť“, v katolíckej vierouke
výnimočné duchovné dary, kt. zosiela Duch svätý pre dobro cirkvi (týka sa napr. neomylnosti
pápeţa). Do sociológie ho zaviedol M. Weber, kt. si ho vypoţičal od bádateľov skúmajúcich dejiny
raného kresťanstva. Ch. chápe ako nehodnotiacu kategóriu a pouţíva ho vo svojej typológii panstva

a sociológie politiky. Charizmatickou osobnosťou je človek, kt. výnimočné vlastnosti dokáţu okolo
neho sústrediť obdivovateľov a stúpencov. Môţe ísť o náboţenského proroka, politického vodcu,
víťazného bojovníka, mimoriadne úspešného kupca, i o slávneho lupiča al. piráta.
Charizmatické panstvo sa líši od panstva tradičného a byrokratického tým, ţe nemá pevne
ustanovené štruktúry. Charizmatická autorita býva labilná; ak sa neustále neosvedčuje novými
zázrakmi al. hrdinsklými skutkami, stráca vodca vplyv na svojich stúpencov. Ch. je mimo-riadnou
vlastnosťou a môţe sa uplatniť len v mimoriadnych okolnostiach. Je ohrozená, akonáhle prevládnu
kaţdodenné ekonomické záujmy, všedné snahy o majetok a rodinu. Z mi-moriadných výbojov
hrdinského bojovníka vzniká beţný štát, z mimoriadneho osvietenia proroka beţná cirkev, z
múdrosti mimoriadneho filozofa beţná škola a z revolučnej politickej idey beţná strana. Vo všetkých
prípadoch nastáva zosvetštenie ch., a tým jej postupné znehodnotenie a rozplynutie.
Charlesov zákon – [Charles, Jacques Alexander César, 1746 – 1823, franc. fyzik] →zákony.
Charlinov syndróm – [Charlin, Carlos, 1886 – 1945, čílsky oftalmológ] nazociliárna neuralgia:
bolestivosť, iritída, keratitída, rinorea a bolestivé zdurenie nosa pri neuralgii n. nasociliaris;
→syndrómy.
Charnleyova artroplastika – [Charnley, John sir, *1911, brit. ortopéd] nahradenie bedrového kĺbu
Charnleyovou protézou.
Charon evagatus – [Charon mytologický prevozník podsvetia + l. evagari rozširiť sa] vírus ţltej
zimnice.
Charon vallis – [Charon mytologický prevozník + l. valles údolie] vírus horúčky údolia Rift (Rift
valley).
Charophyceae →chary.
Charrièrova stupnica – [Charrièr, Joseph, Fréderic Benoit, 1803 – 1876, paríţsky výrobca nástrojov]
skr. Ch., kovový disk s otvormi, kt. priemer slúţi ako štandard pre hrúbku katétrov al. buţí; 1 Ch. = 1
french = 1/3 mm Ø.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Charrièrova stupnica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mm charrière mm charière mm
charrière
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33
11,3
19
6,3
10
3,3
32
10,7
18
6,0
9
3,0
30
10,0
17
5,7
8
2,7
28
9,3
16
5,3
7
2,3
25
8,7
15
5,0
6
2,0
24
8,0
14
4,7
5
1,67
22
7,3
13
4,3
4
1,35
20
6,7
12
4,0
3
1,0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

charta, ae, f. – [g. charté-chartos papyrusový list] papier; listina, papierový obal na lieky. Základný
obalový materiál vnútorných aj vonkajších liekov. Vlastnosti papiera sa zlepšujú impregnáciou,
vrstvením, natieraním. Z papiera sú vrecúška, skladačky, kartónové obaly vyrobené zo strojových
lepeniek.
Charta bibula – sací, filtračný papier.
Charta cerata – voskovaný papier.
Charta exploratoria – reagenčný papierik.

Charta filtratoria – filtračný papier.
Charta laccae musci rubra – červený lakmusový papier.
Charta nitrata – papier napustený rozt. dusičnanu draselného, liadkový papier.
Charta picata – dechtovaný papier.
Charta sinapisata – horčicový papier, horčicová náplasť, papier s vrstvou horčinovej múky, z kt. sa
po navlhčení vyvíjal horčičný éterický olej pôsobiaci miestne prekrvenie.
chartaceus, a, um – [l. charta papier] papyrusový, papierový.
chartreuzín – syn. lambdamycín; 10-[[6-deoxy-2-O-(6-deoxy-3-O-metyl--D-galaktopyra-nozyl)--Dgalaktopyranozyl]oxy]-6-hydroxy-1metylbenzo[h][1]benzopyrano-[5,4,3-cde]-[1]benzopyran5,12-dión; C32H32O14, Mr 640,58; antiobiotikum-

Chartreuzín

Produkuje ho kultúra Streptomyces chartreusis z africkej
pôdy a i. druhmi Streptomyces zo Sev. Ameriky.
Charvát, Josef – (1897–1984) čes. internista, endokrinológ.
Zakladateľ českej endokrinológie a priekopník lekárskej kybernetiky. Pôsobil na II. internej klinike.
Počas okupácie bol väznený v koncentračných táboroch Buchenwald a Dachau. R. 1937 zaloţil
endokrinologickú spoločnosť. R. 1945 zaloţil III. internú kliniku UK, kt. prednostom bol aţ do r.
1970. R. 1954 bol vymenovaný za akademika ČSAV, r. 1956 zaloţil Laboratórium pre
endokrinológiu a metabolizmus. Je autorom pôvodnej neurohumorálnej koncepcie o rozličných
formách vzťahov medzi hormónmi a CNS. Veľkú pozornosť venoval rozhodovacím procesom vo
vnútornom lekárstve, imunológii, vplyvu vonkajšieho prostredia na zdravie a stresu ako biol. a
spoločenskému javu. Z mnohých prác najvýznamnejšia je prvá čes. učebnica endokrinológie
Choroby ţláz s vnitřní sekrecí (1935), monografia Vitaminy a hormony (1952), Ţivot, adaptace a
stres (1969).
Charvátov príznak – [Charvát, Josef, 1897 – 1984, čes. internista, endokrinológ, akademik] zdurenie
slinových ţliaz pri diabetes mellitus.
Charvátove pilulky – [Charvát, Josef, 1897 – 1984, čes. internista, endokrinológ, akademik] triviálny
názov pipuliek obsahujúcich chlorid chinínia, jodid draselný a fenobarbital. Pouţíval sa v th.
oligosymptomatickej hypertyreózy s kardiovaskulárnymi príznakmi.
chary – Charophyceae, trieda oddelenia zelených rias. Ich stielka sa člení na medziuzlové a uzlové
bunky, z kt. praslenovite vyrastajú bočné konáre obmedzeného rastu. K podkladu stielku pripájajú
bezfarebné rizoidy. Ch. sa pohlavne rozmnoţujú oogamiou, nepohlavne hľúzkami. Sú jednodomé
al. dvojdomé. Rastú v sladkých a brakických vodách (6 rodov, 200 druhov). U nás rastie rod chara
(Chara), napr. chara korunkatá (Chara coronata), a rod nitela (Nitella).
chasma, tis, n., chasmus, i, m. – [g. chasmé zívanie, chasmen ostať otvorený] kŕčovité zívanie,
kŕčovité otváranie úst pri zívaní.
Chassaignac, Charles-Marie-Édouard – (1805 – 1879) paríţsky chirurg. Med. ukončil r. 1835 v
Paríţi a doktorát získal prácou De la fracture du col du fémur, étudiée spécialment sous le point de
,
vue de l anatomie pathologique (1837). V tom istom r. mu bol po obhájení práce Quels sont les
agents de la circulation veineuse etc. udelený titul prof. agrégé LF, kde pôsobil ako prosektor a
neskôr chirurg Ústrednej správy nemocníc a viceprezident Anatomic-kej spoločnosti. Na LF sa však

nedostal ani po 7 konkurzoch, kt. pred ním vyhral Blandin, Bérard, Laugier, Malgaigne a Nélaton.
,
Konkurzné tézy vydal potom v zborníku r. 1851 ako Études d anatomie et de pathologie chirurgicale.
Členom Lekárskej akadémie sa stal aţ po uverejnení svojho objavu nekrvavej operačnej metódy
(Écrasement linéaire).
Chassaignacov hrbolček – [Chassaignac, Charles-Marie-Édouard, 1805 – 1879, paríţsky chirurg]
tuberculum anterius vertebrae cervicalis septae, karotický predný hrbolček priečneho výbeţku VI.
krčného stavca.
Chassaignacov steh – [Chassaignac, Charles-Marie-Édouard, 1805 – 1879, paríţsky chirurg]
pokračujúci koţný steh bez viditeľných vpichov. Vylepšil ho Halsted.
Chassaignacova obrna – [Chassaignac, Charles-Marie-Édouard, 1805 – 1879, paríţsky chirurg] syn.
pronatio dolorosa, subluxatio radii per anularis. Charakteristická pseudoparéza predlaktia malých
detí následkom subluxácie hlavice rádia cez lig. anulare pri náhlom potiahnutí dieťaťa za rameno.
Chauffardov-Minkowskiho syndróm – [Chauffard, Anatole, 1855 – 1932, paríţsky inter-nista;
Minkowski, Oskar, 1858 – 1931, nem. internista] hereditárna sferocytóza; →syndrómy.
Chauffardov-Stillov syndróm – [Chauffard, Anatole, 1855 – 1932, paríţsky internista; Still, Geroge
F., sir, 1868 – 1941, londýnsky pediater] →Stillov sy. (→syndrómy).
de Chauliac, Guy – (koniec 13. stor. Chauliac, Auvergne aţ 1367/70 Avignon) franc. chirurg. Vďaka
podpore cirkvi študoval med. v Paríţi, Bologni a Montpellieri. Bol ţiakom Henriho de Mondeville
(1260 – 1320). Pôsobil ako lekár počas morovej epidémie v Paríţi r. 1348, neskôr ako osobný lekár
avignonského pápeţa Klementa VI, Inocenta VI. a Urbana V. R. 1346 dokončil svoje
najvýznamnejšie dielo Chirurgia magna, kt. bolo vyše 200 r. obľúbenou učebnicou. Uvádza v ňom >
3000 citátov ~ 100 autorov, pričom vyzdvihuje najmä arab. chir. podľa Abulcasisa. Pri ošetrovaní
strelných rán odporúčal zbaviť ranu domnelého ,,jedu“, potom pomocou umelých dráţdidiel vyvolať
hnisanie, kt. pokladal za čistiaci proces. Opísal početné operačné metódy, napr. amputáciu
končatiny len s jej podviazaním. Bol prísnym zástancom humorálnej patológie (náuky o 4 šťavách) a
pri th. aplikoval venesekciu a laxatíva na vnútorné prečistenie.
chaulmoogra oil – šalmogrový olej. Tuhý olej vylisovaný zo semien Hydnocarpus, Taraktogenos
kurzii King (Bixaceae), Hydrocarpus wigthiana Blume a H. anthelmintica Pierre (Flacourtiaceae). V
semenách je ~ 50 % šalmogrového oleja, kt. obsahuje glyceridy kys. šalmogrovej a hydrokarpovej s
malým mnoţstvom glyceridov kys. palmitovej a i.
chavicín – 1-[5-(1,3-benzodioxo-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]piperidín, C17H19NO3, Mr 285,33; ţltavá
olejovitá kvapalina, jedna z najaktívnejších zloţiek čierneho korenia; pri
státí nastáva izomerizácia ch. na piperín so stratou štipľavosti.
Chavicín

chavikol – 4-(2-propenyl)fenol, p-alylfenol, C9H10O, Mr 134,17; látka nachádzajúca sa spolu s
prchavými betelovými olejmi v listoch Piper betle L. (Piperaceae).
Chavikol

ChB – skr. angl. z l. Chirurgiae Baccalaureus bakalár chirurgie.
CHD – skr. angl. 1. coronary heart disease ochorenie vencovitých tepien; 2. congenital heart disease
vrodené ochorenie srdca.

CHE – skr. cholínesteráza.
Cheadleho choroba – [Cheadle, Walter B., 1836 – 1910 angl. pediater, priekopník umelej výţivy
dojčiat] dojčenský skorbut.
Chédiakov-Higashiho syndróm – [Chédiak, Alexander Moisés, *1903, havanský sérológ; Higashi,
Otakata, jap. pediater 20. stor. pôsobiaci na univerzite v Akita] →syndrómy.
Chédiakov-Steinbrinckov-Higashiho syndróm – [Chédiak, Alexander Moisés, *1903, havanský
sérológ 20. stor.; Steinbrinck, W., nem. lekár 20. stor.; Higashi, Otakata, jap. pediater 20. stor.
pôsobiaci na univerzite v Akite] →syndrómy.
cheil/o- – prvá časť zloţených slov z g. cheilos pera.
cheilalgia, ae, f. – [cheil-+ g. algos bolesť] bolesť pier.
cheilangioscopia, ae, f. – [cheil- + g. angeion cieva + g. skopeo pozorujem] cheilangio-skopia,
mikroskopické vyšetrovanie ciev a sliznice pier.
cheilectomia, ae, f. – [cheil- + g. ektomé odstrániť] →cheilektómia.
cheilectropion, i, m. – [cheil- + g. extropion od ektrepein obrátiť navonok] →cheilektropión.
cheilektómia – [chelectomia] chir. odstránenie pery al. jej časti.
cheilektropión – [cheilectropion] everzia, vyvrátenie pery.
cheilitis, itidis, f. – [cheilos pera + -itis zápal] →cheilitída.
Cheilitis abrasiva praecancerosa – torpídne perzistujúce erozívne zmeny na dolej pere u starších
muţov; moţný je prechod do spinocelulárneho epiteliómu.
Cheilitis actinica – cheilitída zo slnečného ţiarenia, vysokej teploty a suchého prostredia, silných
vetrov obsahujúcich častice prachu al. piesku. Prejavuje sa opuchom dolnej pery s vezikulami,
eróziami, krustami a šupením; vyskytuje sa najmä v juţ. krajinách.
Cheilitis angularis – cheílitída s angulárnymi, bolestivými ústnymi kútikmi; ,,perlèche“.
Cheilitis apostematosa – zápal pier s tvorbou vredov; ch. glandularis.
Cheilitis commissuralis – zápal pier postihujúci najmä ústne kútiky (komisúry); ,,perlèche“.
Cheilitis contacta – kontaktný zápal pier.
Cheilitis exfoliativa – exfoliatívny zápal pier; ţivočervené, šupiace sa, krustózne a opuchnuté pery;
môţe byť prejavom konštitucionálnej neurodermitídy.
Cheilitis glandularis apostematosa – vzniká sek. infekciou z ch. glandularis simplex. Ide o zriedkavý chron. zápal pier s ich zdurením, abscedovaním a ulceráciou.
Cheilitis glandularis purulenta superficialis – syn. myxadenitis labialis, Baelzova choroba,
progresívny hnisavý zápal malých hlienových ţliaz na okraji pier.
Cheilitis glandularis simplex – Puentova choroba, jednoduchý zápal slinových a hlienových
ţliazok na perách, kt. sa prejavuje ich zdurením vo forme purpurovočervených papuliek veľkosti
špendlíkovej hlavičky, z kt. vyteká viskózna tekutina; postihuje najmä dolnú peru, zriedka aj hornú.
Tento typ ch. vzniká pri heterotopii slinových ţliazok na červeni pier, keď ich vývody ústia na voľnom
povrchu. Infekcia, kt. sa ľahko dostáva do slinových ţliazok, vyvolá chron. prebiehajúci zápal ţliazok
i okolitého interstícia. Často recidivuje.
Cheilitis glandularis suppurativa – cheilitis glandularis apostematosa; povrchová forma sa
označuje ako Baelzova choroba, hĺbková forma ako Volkmannova choroba.

Cheilitis granulomatosa – granulomatózny zápal pier s difúznym zdurením pery, vyskytuje sa
najmä na hornej pere. Môţe sa pridruţiť, príp. vyskytnúť sa izolovane makrocheilia, poduškové
zdurenie líc (pareiitis granulomatosa), čela (metopitis granulomatosa), podnebia (uranitis
granulomatosa), jazyka (glossitis granulomatosa). Histol. ide o tuberkuloidné granulómy al.
lymfocytové infiltráty. Príčina ochorenia nie je jasná, predpokladá sa, ţe ide o angioneurotický
fenomén; por. Melkerssonov-Rosenthalov sy.
Cheilitis herpetica – zápal pier pri infekcii herpes simplex.
Cheilitis impetiginosa – impetiginózny zápal pier, postihuje len koţu.
Cheiltis phlegmonosa – flegmonózny zápal pery zapríčiňujúci mohutné zdurenie s tuhou infiltráciou.
Cheilitis plasmacellularis – plazmocelulárny zápal pier, prejavuje sa infiltráciou a livídnočerve-ným
sfarbením jednej pery s lakovým leskom; histol. ide o hustý plazmocelulárny infiltrát.
Cheilitis radioacitinica – zápalové postihnutie pier vyvolané pôsobením rádioaktívnych lúčov.
Cheilitis solaris – solárna cheilitída, vzniknutá po slnení.
Cheilitis venenata – zápal pier sprevádzajúci intoxikácie (poleptania).
Cheilitis vulgaris – opuch pery napr. následkom častého olizovania pier, pôsobenia studeného
vetra, kontaktného ekzému vyvolaného rúţom al. zubnou pastou.
cheilitída – [cheilitis] zápal pery. Môţe postihovať koţu, červeň pier al. vlhkú orálnu časť sliznice pier.
Impetigo postihuje len koţu (nie sliznicu), kým herpes môţe postihnúť koţu i sliznice. Na časti pier
pokrytej koţou môţe ísť o erytém, vezikulózny zápal, zriedka pseudomembranózny, častejšie
vredovitý; z hlbokých zápalov sa vyskytujú nehnisavé i hnisavé, a z tých flegmóny i ohraničené
abscedujúce zápaly.
Ch. môţu vyvolať rozličné faktory, ako sú mechanické (traumatické), aktinické (slnečné ţiarenie),
termické (oparenie, omrznutie), chem. vplyvy (poleptanie kys. a zásadami, farbivá v tyčinkách na
pery, ústnych vodách, zubných pastách, príp. ţivice, z kt. sa zhotovujú proté-zy). Pri niekt. léziách
ide len o chem. pôsobenie, inokedy sa pridruţuje alergizujúca zloţka. Na koţi i červenie pier býva v
akút. štádiu erytém, edém, často puchiere, ragády a tvorba krúst. Na koţi sa často rozvinie obraz
ezkému. V chron. štádiu je je najviac v popredí ,,olupovanie pier“. (Olupovanie pier môţe nastať aj
pri horúčkových ochoreniach (celkové infekcie, katary horných dýchacích ciest, rinitídy.) Môţu sa
pritom tvoriť aj ragády, k čomu sa pridruţuje aj mechanický faktor (trenie pier vreckovkou pri rinitíde
a neskôr príp. okusovanie zaschnutých pier).
Ch. môţe vzniknúť aj pri niekt. karenčných ochoreniach, ako je ariboflavinóza a pelagra. Na perách
sa tvoria ragády, fisúry a exfoliácia povrchových vrstiev.
Príčinou hlbokého zápalu pier je infekcia, kt. prestúpi z periapikálnych zubných loţísk pri vzplanutí
periapikálneho zápalu. Viac je tu postihnutá orálna časť pier: Vo vestibule sa dá nahmatať bolestivý
infiltrát, kt. moţno sledovať aţ do periapikálnej oblasti. Jeho kolikváciou sa utvorí absces. Priebeh
tejto formy je benígnejší ako formy, pri kt. infekcia vniká do koţe.
Pri vzniku ch. v koţnej časti pier sa uplatňuje mikróbiová flóra, najčastejšie Staphylococcus aureus.
Bolestivý opuch pery vzniká progresiou zápalového infiltrátu z drobných folikulitíd al. furunkulu pery,
často ako následok vytláčania. Pri kolikvácii zápalového infiltrátu sa môţu zjaviť hnisavé pustuly.
Pera býva zdurená, bolestivá, začervenená, niekedy vidieť hnisavú pustulu. Môţu byť prítomné aj
celkové príznaky (horúčka, tachykardia).
K celkovým infekčným ochoreniam vyvolaným streptokokmi patrí eryzipel, kt. je na perách
zriedkavý, častejší na hornej pere. Ch. hornej pery je veľmi nebezpečná, lebo infekcia sa môţe

krvnou cestou rozšíriť do vnútra lebky (do sinus cavernosus). Dfdg. treba odlíšiť flegmónu, furunkul
a eryzipeloid.
Th. – odporúča sa hospitalizácia, pokoj na posteli, antibiotiká, te- kutá diéta rúrkou, aby sa pera
nepohybovala. Len pri utvorení abscesu sa môţe vykonať malá punkčná incízia. Zákaz vytláčať
hnis.
cheilo- – prvá časť zloţených slov z g. cheilos pera.
cheiloalveoloschisis, is, f. – [cheilo- + l. alveolus lôţko + g. schizis rozdelenie] rázštep pery a
zubného lôţka.
cheiloangioscopia, ae, f. – [cheilo- + g. angeion cieva + g. skopein pozorovať] cheiloangioskopia,
mikroskopické vyšetrenie prietoku krvi v krvných cievach pier.
cheilocarcinoma, tis, n. – [cheilo- + carcinoma] cheilokarcinóm, rakovina pier.
cheilofágia – [cheilophagia] chorobný návyk hrýzť si pery.
cheilognathoglossoschisis, is, f. – [cheilo- + g. gnathos čeľusť + g. glossa jazyk + g. schizis
rozdelenie] cheilognatoglososchíza, rázštep pery, čeľusti a jazyka.
cheilognathopalatoschisis, si, f. – [cheilo- + g. gnathos čeľusť + l. palatum podnebie + g. schizis
rozdelenie] cheilognatopalatoschíza, rázštep hornej pery, čeľusti a tvrdého podnebia, syn. rictus
lupinus ,,vlčia tlama“.
cheilognathoprosoposchisis, si, f. – [cheilo- + g. gnathos čeľusť + g. prosopon tvár + g. schizis
rozdelenie] cheilo-gnatoprozoposchíza, rázštep pier, čeľusti a tváre.
cheilognathopalato(urano)staphyloschisis, si, f. – [cheilo- + g. gnathos čeľusť + g. úranos klenba
+ l. palatum podnebie + g. schizis rozdelenie] cheilognatopalato(urano)stafyloschíza, rázštep hornej
pery, čeľusti, tvrdého a mäkkého podnebia a čapíka.
cheilognathoschisis, is, f. – [cheilo- + g. gnathos čeľusť + g. schizis delenie] cheilognatoschíza,
rázštep hornej pery a čeľuste.
cheilognathouranoschisis, is, f. – [cheilo- + g. gnathos čeľusť + g. úranos klenba + g. schizis
rozdelenie] cheilognatouranoschíza, rázštep pery, čeľusti a mäkkého podnebia.
cheiloidum, i, n. – [g. chélé klepeto + g. eidos podoba] cheloid, keloid, zhrubnutá jazva nádorového
vzhľadu pripomínajúca klepeto raka.
cheilophagia, ae, f. – [cheilo- + g. fagein hltať] →cheilofágia.
cheiloplastica, ae, f. – [cheilo- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] cheilopastika, plastická operácia
pier.
cheilorrhaphia, ae, f. – [cheilo- + g. rhafé šev] cheilorafia, chir. zošitie pier.
cheiloschisis, is, f. – [cheilo- + g. schizis delenie] cheilozchíza; →rázštep pier.
cheilosis, is, f. – [cheil- + -osis stav] →cheilóza.
cheilostomatoplastike, es, f. – [cheil- + g. stoma-stomatos ústa + g. plastiké (techné) tvárne úmenie]
cheilostomatoplastika, plastická operácia rázštepu pier a podnebia.
cheilotomia, ae, f. – [cheilo- + g. tomé rez] cheilotómia, chir. preťatie pery.
cheilóza – [cheilosis] tvorba ,,kútikov“, prasklín, drobných krúst v ústnych kútikoch; →an-gulus
infectiosus.
cheir/o- – prvá časť zloţených slov vyjadrujúca, ţe sa niečo vzťahuje na ruku.

cheiragra, ae, f. – [cheir- + g. agra lov] dna postihujúca kĺby ruky.
cheiralgia, ae, f. – [cheir- + g. algos bolesť] bolesť rúk.
Cheiralgia paraesthetica – bolestivé parestézie na ruke.
cheirarthritis, itidis, f. – [cheir- + g. arthron kĺb] cheirartritída, zápal kĺbov ruky.
cheirobrachialgia, ae, f. – [cheir- + l. brachium rameno + g. algos bolesť] bolesť v ramene a ruke
cheirocinaesthesia →cheiroanaesthesia.
cheirofasia, ae, f. – [cheiro- + g. fasis reč] →cheirofázia.
cheirofázia – [cheirofasia] 1. posunková reč hluchonemých; 2. veštenie z otvorenej dlane;
cheiromantia.
cheirognostica, ae, f. – [cheiro- + g. gnosis poznanie] cheirognostika,
cheirokinaesthesia, ae, f. – [cheiro- + g. kinésis pohyb + g. aisthesis vnímanie] cheirokinestézia,
subjektívne vnímanie pohybov ruky, najmä pri písaní.
cheirolín – 1-izotiokyanato-3-(metylsulfonyl)-propán, metylpropylsulfónový horčičný
C5H9NO2S2, Mr 179,26; látka izolovaná zo semien Cheiranthus cheiri L. (Cruciferae).

dusík,

cheirologia, ae, f. – [cheiro- + g. logos náuka] cheirológia, posunková reč hluchonemých; chirológia.
cheiromantia – syn. →cheirofázia.
cheiromegalia, ae, f. – [cheiro- + g. megas-megalú veľký] cheiromegália, nadmerný vzrast rúk.
cheirophasis, is, f. – [cheiro- + g. fasis reč] cheirofázia, posunková reč hluchonemých.
cheiroplastica, ae, f. – [cheir- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] cheiroplastika, plastická operácia
ruky.
cheiropodalgia, ae, f. – [cheiro- + g. pous noha + g. algos bolesť] bolesti rúk a nôh.
cheiropompholyx, icis, f. – [cheiro- + g. pomfolyx puchier] cheiropomfolyx, tvorba puchierov na
rukách.
cheiropractica, ae, f. – [cheiro- + g. praktikos činný, účinný] chiropraktika, legálna th. metóda, pri kt.
sa mechanickým pôsobením liečiteľa, manuálnym ,,naprávaním“ ovplyvňujú poruchy chrbtice,
najmä subluxácie. Metóda nie je neškodná a môţe vyvolať plégiu.
cheiropraxia →cheiropraktika.
cheiroscopia, ae, f. – [cheiro- + g. skopein pozorovať] →ch(e)iroskopia
cheiroscopus, i, m. – [cheiro- + g. skopein pozorovať] →cheiroskop.
cheiroschisis, is, f. – [cheiro- + g. schisis mmm] vrodený rázštep ruky.
cheiroskop – prístroj, kt. sa pouţíva na th. porúch binokulárneho videnia (→zrak) a nácvik správnej
lokalizácie a fúzie. Skladá zo základnej dosky s nosnými stĺpikmi, z vodiacich líšt na vkladanie
predlôh a z očnicovej dosky s okulármi nastavenými podľa očného rozostupu vyšetrovaného. Jeho
zorné pole je rozdelené pomocou zrkadla, kt. je umiestené pred ľavým okulárom tak, ţe pravým
okom pozoruje pracovnú plochu základnej dosky a ľavým predlohu. Pri pohľade cez okuliare vidí
vyšetrovaný predlohu akoby premietnutú do roviny pracovnej
plochy. Jeho úlohou je správne prekresľovať predlohy al. správne
zlučovať doplnkové obrázky ap.; →stereopsia.

Schéma cheiroskopu. 1 – okulár; 2 – zrkadlo; 3 – predloha; 4 – rámik na pridrţanie papiera. Vyšetrovaný
pozoruje ľavým okom v zrkadle predlohu a prekresľuje ju na papier upevnený v rámiku, na kt. sa pozerá pravým
okom

cheiroskopia – [cheiroscopia] metóda, kt. sa pouţíva pri th. porúch binokulárneho videnia a nácviku
správnej lokalizácie a fúzie; →cheiroskop.
cheirospasmus, i, m. – [cheiro- + g. spasmos kŕč] kŕč svalov ruky, pisársky kŕč.
chelatácia – tvorba chelátových komplexov; →cheláty.
chelatometrická titrácia – analytická metóda, v kt. sa pouţívajú odmerné činidlá tvoriace pevné
cheláty, napr. kys. etyléndiamíntetraoctová (EDTA) vo forme dihydrátu jej dvojmocnej soli (Chelaton
n+
III). Niekt. aminopolykarbónové kys. tvoria v rozt. s 2- aţ 4.-mocnými kovovými iónmi (Me , kde n =
2 – 4) za vhodných aciditných podmienok prakticky nedisociované cheláty definovaného
stechiometrického zloţenia. V takýchto prípadoch nemoţno katión dokázať beţnými analyt.
reakciami ani organočinidlami, kt. inak s katiónom poskytujú význačné farebné reakcie. Tieto javy
sa dajú vyuţiť na presné odmerné stanovenie mnohých kovov.
2–

3–

V reakčných systémoch sa EDTA označuje ako H4Y a jej jednotlivé anióny H2Y , HY
Reakcie chelatónu 3 s katiónom prebieha podľa všeobecnej rovnice:
Me

n+

(4–n)–

+ H2Y2 = MeY

+2H

4–

a Y .

+

Na reakcii sa zúčastňujú vodíkové ióny, preto kvantit. tvorba chelátov závisí od pH rozt., kt.
predpísanú hodnotu treba pri analýze dodrţovať. Katión reaguje sa chelatónom 3 nezávisle od
svojho mocenstva vţdy v pomere 1:1.
Ako indikátory sa v ch. t. sa pouţívajú org. farbivá, kt. za podmienok stanovenia poskytujú
s príslušným katiónom komplexy, sfarbené inak ako čistý indikátor za tých istých podmienok.
Komplex katiónu s indikátorom musí byť primerane slabší ako jeho chelát s odmerným činidlom.
Indikácia spočíva v tom, ţe v ekvivalentnom bode posledná spotrebovaná kv. odmerného rozt.
vytesní a zviaţe katión z indikátorového komplexu, čím sa farba rozt. význačne zmení.
chelatón – komplexón, org. N-aminokyselina. Najdôleţitejší je ch. I (kys.
nitrilooctová N(CH2CO2H)3, ch. II (kys. etyléndiamíntetraoctová H 4Y), ch. III (dvojsodná soľ kys.
,
,
etyléndiamíntetraoctovej Na2H2Y.2H2O) a ch. IV (kys. N,N,N ,N -1,2-cyklohexándiamíntetraoctová).
Pouţívajú sa v →chelatometrii.
cheláty – [g. chélé noţnice, klepetá] skrátený názov chelátových komplexov, t. j. vnútorných
komplexných zlúč. Ide o cyklické zlúč. komplexného charakteru, pri kt. sa na vzniku prstenca
zúčastňuje kovový prvok al. vodík. Funkčné skupiny ligandy sa zachytia o centrálny atóm ako
klepetá, pričom vzniká viacčlenný kruh, napr. [Cu(en) 2]X2, [CoCl2(en)2]; (en – etyléndiamín,
H2N.CH2.CH2.NH2). Chelátové ligandy moţno vo vzorci symbolizovať oblúkom, kt. spája
zodpovedajúce miesta koordinačnej sféry
centrálneho atómu, a skratkou ligandu.
Z hľadiska príjmu ţivín organizmami je
dôleţité, ţe sú rozp. vo vode v pomerne
širokých hra-niciach pH, takţe nechelátovou
väzbou pútaný kov (napr. ţelezo) pri zmene pH ľahko vypadúva a je potom k dispozícii. Pri
nedostatku ţeleza vo výţive rastlín sa pouţíva ch. Fe-EDTA (kys. Fe-etylénamínotetraoctová), z kt.
sa tento prvok rýchlo uvoľňuje.

+

chelerytrín – syn. toddalín, 1,2-dimetoxy-12-metyl[1,3]benzodioxolo[5,6]fenantridínium, [C21H18NO4] ;
látka izolovaná z koreňa lastovičníka väčšieho (Chelidonium majus
L., Papaveracae); voľná báza je bezfarebná, soli vykazujú fialovú
fluorescenciu.
Chelerytrín

Chelicerata – Euchelicerata, klepietkavce, článkonoţce, nadtrieda
podkmeňa článkonoţcov (Arthropoda), kmeňa Articulata. Ich telo sa skladá z hlavohrude a bruška.
Na hlave sú klepietkovité al. pazúrikovité chelicery, hmatadlá (pedipalpy) a štyri páry končatín. K.
nemajú na brušku končatiny. Dýchajú pľúcnymi vačkami i vzdušnicami, hrotnáče ţiabrami. Patria
sem triedy: Merostomata (hrotnáče), Arachnoidea (pavúkovce) a Pantopoda (nohatky).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klasifikácia klepietkavcov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nadkmeň: Panarthropoda
3. kmeň: Articulata
3. podkmeň: článkonoţce (Arthropoda)
Natrieda: klepietkavce (Chelicerata, Euchelicerata)
2. trieda: pavúkovce (Arachnoidea)
1. rad: šťúry, škorpióny (Scorpionida)
2. rad: kosce (Opilionida)
3. rad: šťúriky (Pseudoscorpionida)
4. rad: solifúgy (Solifuga)
5. rad: šťúrovky (Palpigradiae)
6. rad: cytoftalmy (Cyphopthalmida)
7. rad: pavúky (Araneida)
8. rad: amblypygy (Amblypygida)
9. rad: tartaridy (Schizomida)
10. rad: uropygy (Uropygida)
11. rad: ricinuly (Ricinuleida)
12. rad: roztoče (Acarida)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

chelidonín

–

chelidoninum,

syn. styloforín; 5,6,7,12,13,14-hexahydro-13-metyl-[1,3Ibenzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo-[4,5-i]-fenantridín-6-ol, C20H19NO5, Mr
353.36; alkaloid izolo-vaný z koreňa lastovičníka väčšieho
Chelidonium majus L., Stylophorum diphyllum (Michx.) Nutt.,
Dicranostigma franchetianum (Prain) Fedde (Papaveraceae) a i.;
(+)-forma sa nazýva difylín; má sedatívne účinky.
Chelidonín

Chelidonium majus L. (Papaveraceae) lastovičník väčší. Trváca bylina rozšírená v mier-nom pásme.
Rastie ako burina rumovísk. Má dlhostopkaté prízemné listy, aţ 80 cm vysokú byľ s perovitostrihanými listami a ţlté kvety v okolíkoch. Kvitne v máji–septembri. V
celej rastline je pomarančovo sfarbená mliečna šťava s obsahom
alkaloidov. Drogu tvorí usušená kvitnúca vňať (Herba chelidonii),
zbavená hrubých častí. Listy sú na spodnej strane modrozelené, byľ
rozkonárená, zaguľatená. Droga má ostro horkú chuť, nepríjemný
zápach. Zákl. obsahovými látkami sú alkaloidy benzofenantridínového,

protoberberínového a protopínového typu > 20), viazané väčšinou na kys. chelidónovú. Vňať
obsahuje asi 0,6 % alkaloidov, najmä chelidonín, sangvinarín, chelerytrín, berberín a protopín. Ďalej
sú prítomné flavonoidy. Droga al. z nej pripravené extrakty sa pouţívajú ako cholagogá
(cholekinetiká) a spazmolytiká. Zmes alkaloidov má bakteriostatický účinok na grampozit. baktérie.
Skupina benzofenantridínových alkaloidov pôsobí cytotoxicky (mitotický jed). V ľudovom liečiteľ-stve
sa čerstvá mliečna šťava pouţiíva na odstránenie bradavíc. V ojedinelých prípadoch sa ţiada
čerstvá kvitnúca vňať (Herba chelidonii recens) al. koreň (Radix chelidonii). Vzhľadom na toxickosť
alkaloidov treba pri zbere pouţívať ochranné prostriedky a chrániť najmä oči (vytekajúca šťava leptá
rohovku). Plínius oranţovému mlieku pripisoval liečivý účinok: ak sa ním natrú vypichnuté oči
lastoviček, vráti sa im vraj zrak. Alchymisti v ţltom koreni videli ,,kameň mudrcov“.
Chelidonium majus

®

Chel-Iron – ferocholinát.
cheloidosis, is, f. – [g. chélé klepeto + g. eidos podoba + -osis stav] cheloidóza, vrodený sklon k
nadmernej tvorbe väzivového tkaniva v rane, patol. jazvenie; keloidóza.
cheloidum, i, n. – [g. chélé klepeto + g. eidos podoba] keloid.
Chelonia imbricata – kareta pravá. Korytnačka ţijúca v tropických a subtropických moriach. Je
menšia ako C. mydas. Má ohnutý okraj vrchnej čeľuste.
Chelonia mydas – kareta obrovská. Korytnačka ţijúca v tropických moriach, loví sa pre chutné mäso.
Meria > 1 m a váţi aţ 450 kg. Okraj vrchnej čeľuste má rovný.
chem/o- – prvá časť zloţených slov z g. chemeiá chémia.
chémia – [g. chemeiá] prírodná veda, kt. sa zaoberá látkami a ich trvalými premenami.V materiálnych objektoch (telesách) hľadá ch. ich podstatu, zisťuje charakteristické vlastnosti, skúma
deje, pri kt. sa vlastnosti látky trvale menia a formuluje zákony, kt. tieto premeny charakterizujú.
Vývoj ch. moţno rozdeliť do niekoľkých etáp: 1. ch. staroveku (< 4. stor. n. l.); 2. obdobie
→alchýmie (4. – 16. stor.); 3. obdobie iatrochémie (16. – 17. stor.); 4. obdobie flogistónovej teórie
(1700 – 1774; →flogistón); 5. obdobie modernej ch., ako exaktnej vedy, kt sa začala rozvíjať aţ od
18. stor. najmä zásluhou Lavoisiera.
V najstarších časoch sa ch. vyvíjala ako empirická veda zo skúseností získaných pri výrobe
a spracovaní kovov, v domácnostiach, lekárňach. K týmto skúsenostiam sa pripájali rôzne
metafyzické teórie, kt. vyplývali z náboţenských predstáv vtedajších ľudí. Najväčšie mnoţ-stvo
vedného materiálu v tomto smere nahromadili Egypťania vo svojich kňazských seminá-roch, kt. boli
súčasne dielňami a laboratóriami. Uţ okolo r. 3000 pred n. l. poznali Egypťania rôzne kovy a
zliatiny, farbenie látok a sklo. Gréci asi od r. 700 pred n. l. prebrali kultúru staršieho Orientu a utvorili
jednotnú teoretickú sústavu, kt. vyvrcholila Aristotelom. Grécki filozofi nemali vzťah k
experimentálnej metóde, zato viac sa venovali teoretickým úvahám o podstate samej hmoty. Ich
snahou bolo vybudovať najprv teóriu a len potom z nej odvodiť jednotlivé javy v prírode. Opakom
tejto deduktívnej metódy bola moderná induktívna metóda, kt. tvorcom bol najmä angl. filozof
Francis Bacon Verulámsky (1561 aţ 1626).
Zákl. otázkou bolo, či hmota vypĺňa priestor spojito, al. či sa skladá z jednotlivých, navzájom
oddelených častíc. Názor o kontinuite hmoty a jej deliteľnosti do nekonečna úplne vytlačil
atomizmus. Pôvod myšlienky, ţe hmota sa skladá z atómov, sa kladie do Indie (filozof Kanada),
odkiaľ prenikla do Grécka, kde sa ďalej rozvinula. Z g. filozofov v tomto smere vynikol Leukippos (~

r. 500 pred n. l.), →Demokritos z Abdery (460 – 370 pred n. l.) a →Epikuros zo Samu (341 – 270
pred n. l.).
Podľa Demokrita sú atómy najmenšie častice hmoty s háčikmi, kt. sa navzájom pripútavajú. Padajú
prázdnym priestorom ustavične a roztrúsene a pri náhodných stretnutiach utvárajú nekonečné
mnoţstvo rozmanitých vírov. Vznik sveta vysvetľoval tak, ţe najväčšie atómy sa dostali do stredu a
utvorili Zem. Najmenšie atómy utvorili nebeskú klenbu, kde sa oheň mieša so vzduchom a zapaľuje
hviezdy. Podľa Demokrita náš svet raz zahynie a z jeho atómov vzniknú v priestore nové svety. Len
atómy a priestor sú večné. Svety v nekonečnom priestore vznikajú a zanikajú. Svet teda nevznikol
stvorením. Atómy sú podľa Demokrita rôzne veľké. Predpokladal ţe väčšie atómy sa pohybujú
väčšou rýchlosťou, takţe dohonia menšie, kt. sa pohybujú menšou rýchlosťou. Naopak, Epikuros
tvrdil, ţe všetky atómy padajú rovnakou rýchlosťou v priamych rovnobeţkách.
Aristotelove názory o piatich ţivloch prevzal stredovek takmer bezo zmeny. V neskorších storočiach
boli základom učenia o transmutácii kovov (→alchýmia).
Za →Aristotela (348 – 322 pred n. l.), kt. bol nepriateľom atomizmu, Demokritova náuka ustúpila
náuke o štyroch ţivloch. Štvorlátkovej náuke Aristoteles pridal piaty ţivel – éter. Podľa Aristotela sa
všetka hmota skladá z prahmoty, kt. je len jedna, a z piatich ţivlov, t. j. zo zeme, vody, vzduchu,
ohňa a éteru, kt. prahmote dodávajú určité vlastnosti.
V prvých storočiach n. l. sa ch. venovali najmä na slávnej alexandrijskej akadémii a neskôr Arabi,
najmä po ich preniknutí do Španielska (→arabská medicína).
Za začiatok modernej ch. moţno pokladať obdobie renesancie. Prvá chemická monografia sa
pripisuje Basiliovi Valnetinovi (~ 15. stor.), zakladateľovi iatrochémie. Úloha chémie podľa neho nie
je výroba zlata z menejcenných kovov, ale th. chorôb. Ch. sa mala zaoberať výrobou liekov.
Hlavným predstaviteľom iatrochémie bol Paracelsus (1493 – 1541), geniálny reformátor lekárstva.
Zdravé telo má podľa neho určité zloţenie, pomer látok, kt. je v chorom tele porušený. Úlohou ch. je
dodať chorému telu určité zloţky v správnom pomere. V období iatrochémie sa pestovala aj
technická chémia. V tomto smere vynikol najmä franc. chemik Bernard Palissy (1519 – 1589), ktorý
sa zaoberal najmä keramikou a nem. chemik Johann Rudolph Glauber (1603 aţ 1668), ktorý bol
ešte sčasti alchymikom. Pripravil mnohé zlúčeniny a správne vysvetlil niekt. chem. reakcie.
V 2. polovici 17. stor. vystúpil angl. vedec Robert Boyle (1627 – 1691) s novým názorom na ch.
Tvrdil, ţe jej úlohou nie je výroba zlata, al. robiť ľudí nesmrteľnými, ale poznávanie prírody a
hľadanie pravdy. Boyle prvý definoval prvok ako skutočnú hmotu, z kt. sa skladajú látky. Zlučovanie
a rozlučovanie látok vysvetľoval svojou korpuskulárnou teóriou.
Všetka pozornosť sa v tom čase obracala na horenie. Celý stredovek do 18. stor. nemal jasno v
pojmoch oheň, para, plyn, horľavé látky. Boyle napr. pálil kovy a prírastok na hmotnosti kovu
pripisoval matérii ohňa. Nem. chemik Joachim Stahl (1660 – 1734) však vyslovil názor, ţe látky, ako
síra, uhlie, olej a spopolniteľné kovy obsahujú zvláštny princíp, →flogistón, kt. sa pri vyššej teplote
premení na matériu ohňa a v plameni sa rozptyľuje. Zo spálenej látky moţno späť získať pôvodnú
látku, keď sa pridá dostatočné mnoţstvo flogistónu. Popol je kov zbavený flogistónu. Prírastok
hmotnosti pri spaľovaní sa vysvetľoval negat. hmotnosťou flogistónu. Flogistónová teória, kt. bola vo
svojej podstate reakčná, ovládala tri generácie chemikov, medzi kt. boli i slávne mená ako Black,
Cavendish a Priestley (tzv. pneumatická ch.). Uţ Lomonosov r. 1748 však dokazoval, ţe zväčšenie
hmotnosti kovu, kt. sa zahrieva je zlučovanie sa čiastočiek vzduchu s kovom. Prvý zistil, ţe
zahrievaním kovu v zatavenej rúrke sa celková hmotnosť nemení. Nezávisle od angl. pneumatikov
pracoval švéd. lekárnik Scheele (1742 – 1786), kt. pripravil kyslík skôr ako Priestley. Aj Scheele bol
však prívrţencom flogistónovej teórie. Chem. podstatu ohňa ako oxidáciu látok vysvetlil aţ A. L.
Lavoisier v 18. stor.

V 18. stor. oţila stará idea o zloţení hmoty z atómov v Daltonovej atómovej teórii, kt. moţno zhrnúť
do týchto postulátov: 1. hmota nevyplňuje priestor úplne a spojite, ale skladá sa z malých častíc,
ďalej nedeliteľných a od seba oddelených prázdnym priestorom; 2. atómy jedného prvku sú
rovnaké, t. j. majú rovnakú hmotnosť, veľkosť a tvar; 3. atómy rôznych prvkov sú rôzne a majú
rôzne vlastnosti; 4. zlučovanie prvkov vzniká zlučovaním atómov; 5. zlučovanie prvkov nastáva v
pomere hmotnosti atómov, t. j. podľa určitých hmotnostných pomerov (Daltonove zákony;
→zákony).
Na základe skutočnosti, ţe atómové hmotnosti, stanovené Daltonom, boli celé čísla, angl. lekár
William Prout vyslovil r. 1815 hypotézu, ţe všetký prvky sa skladajú z vodíka. V Proutovej hypotéze
oţila stará idea pralátky. Keď však švéd. chemik Jakob Berzelius (1779 aţ 1848) stanovil atómové
hmotnosti s väčšou presnosťou a franc. chemik Jean Servais Stas dokázal, ţe atómové hmotnosti
väčšiny prvkov nie sú celé čísla, Proutova hypotéza sa stala neudrţateľnou. Po objave izotopov sa
však ukázalo, aké zdravé jadro mala Proutova hypotéza.
Od 2. polovice 19. stor. nastáva veľký rozmach ch. K základným zákonom (zákon zachovania
hmoty a energie, zákon jednoduchých a pomnoţných zlučovacích pomerov, Avogadrov zákon)
prispeli najmä fyz.-chem. bádania. R. 1870 objavil rus. chemik D. I. Mendelejev najdôleţitejší chem.
zákon – prirodzenú sústavu chem. prvkov.
R. 1831 – 38 odvodil angl. fyzik a chemik Michael Faraday (1791 – 1867) elektrolytické zákony: 1.
vylúčené mnoţstvo kovu z elektrolytu, ak sa kov vylučuje ako jediný produkt rozkladu, je priamo
úmerné mnoţstvu prúdu, kt. prešiel za ten istý čas; 2. vylúčené mnoţstvo iónov z rozt. rôznych zlúč.
zodpovedajú chem. ekvivalentom.
Švéd. chemik Svante Arrhenius (*1876) vybudoval svoju teóriu elektrolytickej disociácie. Z nej sa
vybudovala valenčná teória, kt. vysvetľovala zlučovanie elekt. silami. Skúmali sa elekt. výboje v
zriedených plynoch. Objav elektrónu ako jednotky elektronegat. elektriny obohatil spolu s objavom
rádioaktivity naše poznanie o hmote a vzťahu medzi hmotou a ener-giou.
Ako veda zaoberajúca sa skúmaním hmoty (látky) má za úlohu utvoriť teóriu org. chémie. Táto
úloha súvisí s vybudovaním štruktúry chem. zlúč. Pritom musí odolávať matematickému fetišizmu
(následkom matematického spracovania pohybových zákonov elementárnych častíc hmoty sa
zabúda na hmotu a zostávajú len rovnice); súčasne sa má uchrániť pre fyz. idealizmom, kt. sa
prejavuje v rôznych teóriách, najmä v teórii rezonancie vypracovanej Paulingom a i.
Ch. skúma procesy, kt. sa odohrávajú medzi atómami a molekulami, a usiluje sa cieľavedome
utvoriť nové látky, kt. sa v prírode nevyskytujú.
Analytická chémia – zaoberá sa štúdiom rozboru látok, študuje chem. zloţenie látok a ich zmesí
rozkladom na jednoduchšie zloţky. Určuje, z akých súčastí sa skladá látka al. zmes (kvalit.
analytická ch.) a aké je pomerné hmotnostné zastúpenie týchto súčastí v danej látke al. zmesi
(kvantit. analytická ch.). Podľa mnoţstva látky pouţitej na analýzu sa rozoznáva kvantit.
mikroanalýza al. semimikroanalýza. Tieto analýzy si vyţadujú špeciálne zariadenia (fotometriu,
spektrografiu, chromatografické metódy, elektroforézu a i. deliace metódy), ako aj pozorovanie pod
mikroskopom a veľmi citlivé váhy (do 0,01 mg s odhadom výchylky na 0,001 mg).
Anorganická chémia – ch. prvkov a zlúč. s výnimkou org. zlúč. (zlúč. uhlíka).
Aplikovaná chémia – praktické vyuţitie chem. poznatkov, ch. pouţitá v rozličných odvetviach vedy
a výroby (potravinárska, poľnohospodárska, mineralogická, jadrová atď.). Je tieţ základným
činiteľom rozsiahleho chem. priemyslu, prispieva k zvyšovaniu ţivotnej úrovne a krytiu rastúcich
potrieb spoločnosti; →chemická technológia; →chemické inžinierstvo.
Biologická chémia – študuje chem. procesy prebiehajúce v ţivých organizmoch.

Farmaceutická chémia – študuje deje prebiehajúce pri príprave liečiv.
Fyzikálna chémia – syn. teoretická ch., zaoberá sa chem. javmi a procesmi, kt. sa nachádzajú na
rozhraní fyz. a chémie. Študuje stavy hmoty, chem. rovnováhu a rýchlosť chem. reakcií, zmeny
energie, kt. sprevádzajú chem. deje, štruktúru chem. látok, termodynamické a kinetic-ké deje.
Uplatňuje sa prakticky pri riešení všetkých základných problémov ch. Na ich štúdium pouţíva fyz.
metódy a pomôcky, a hojnou mierou matematiku.
Niekt. uţšie odbory fyzikálnej ch. majú osobitné pomenovanie, napr. atomistika, kt. sa zaoberá
štúdiom štruktúry atómov a molekúl, koloidná ch., kt. sa zaujíma o disperzné sústavy obsahujúce
častice s rozmermi 1 –
s chem. reakciou, o fázovej a chem. rovnováhe, elektrochémia, študujúca súvislosti medzi chem. a
elekt. javmi, reakčná kinetika, kt. predmetom štúdia je reakčná rýchlosť reakcií a spôsob ich
priebehu, magnetochémia, kt. hľadá súvislosť medzi magnetickými javmi a chem. štruktúrou a
fotochémia, kt. sa zaoberá súvislosťami medzi chem. dejmi a ţiarením.
Jadrová chémia – nukleárna ch., skúma chem. deje vznikajúce pri jadrových reakciách prebiehajúcich vnútri atómov, a to jednak samovoľné transmutácie nuklidov ako následok zmeny jadra al.
následné zmeny chem. zlúč. (vlastná rádiochémia), jednak skúma vplyv al. následky
vysokoenergetického ţiarenia na látky, na ich chem. zloţenie (radiačná chémia).
Klinická chémia – syn. fyziologická ch., aplikovaná ch., kt. vyuţíva poznatky a metódy ch. na dg. a
th., ako aj štúdium chem. procesov prebiehajúcich v organizme; klin. →biochémia.
Lekárska chémia – 1. výučbový predmet na lekárskych fakultách, ch. v rozsahu potrebnom pre
lekára; 2. aplikovaná ch., kt. sa zaoberá chem. zloţením ľudského tela, látok privádzaných do
organizmu, ich metabolizmom (resorpciou, distribúciou, transformáciou a elimináciou), súvislosťami
medzi chem. a fyziol. procesmi (fyziol. ch.), ako aj pôsobením endogénnych a exogénnych látok na
organizmus; por. klin. →biochémia.
Makromolekulová chémia – jej vznik podnietila rozvíjajúca sa výroba rozličných tovarov z
polymérov.
Nukleárna chémia – jadrová ch.
Organická chémia – zaoberá sa org. zlúč., t. j. látkami, v kt. molekulách je viazaný uhlík (s výnimkou niekoľkých jeho najjednoduchších zlúč.). Chem. deje prebiehajúce v organizmoch študuje
→biochémia, kt. podáva dôleţité informácie biológii, najmä pokiaľ ide o fyziol. rastlín a ţivočíchov,
genetiku, ako aj med. a priemysel, kt. synteticky vyrába dôleţité farmaceutické prípravky vrátane
antibiotík a i.
Syntetická chémia – ch. syntetických látok.
Špeciálna chémia – ch. jednotlivých prvkov.
Teoretická chémia – všeobecná ch., hľadá zákony, kt. sa riadia chem. procesy (reakcie), rozvíja
a zdokonaľuje chem. teórie experimentálnou prácou v laborat. a priemyselnom meradle, objasňuje
zloţenie a štruktúru látok. V minulosti sa tento pojem pouţíval ako syn. pre fyzi-kálnu ch.,
zdôrazňoval štúdium teoretických problémov ch.Teoretické problémy vzniku hornín a Zeme i
praktické pouţitie rudných a nerudných materiálov študuje geochémia, otázkami chem. reakcií a
procesov v kozme sa zaoberá kozmochémia a ekologickými otázka-mi ch. tvorby a ochrany
ţivotného prostredia.
Všeobecná chémia – teoretická ch., v súčasnosti málo pouţívaný termín, zaoberá sa zovšeobecňovaním chem. vlastností a reakcií, typizáciou určitých skupín chem. látok a procesov.

chemiatria – [chem- + g. iatros lekár] vyhľadávanie, výroba chem. liečiv a ich uplatnenie v th.
Zakladateľom ch. je →Paracelsus.
chemická fyzika – vedný odbor, kt. skúma vlasnosti a štruktúry látok na základe detailného poznania
elektrónovej štruktúry atómov a molekúl a ich vzájomného pôsobenia. Rieši problémy atómovej a
molekulovej fyziky, atómovej a molekulovej spektroskopie, štatistickej termodynamiky rovnováţnych
a nerovnováţnych dejov. Vyuţíva sa pritom najmä teoretický aparát kvantovej mechaniky a
štatistickej fyziky. Na základe poznania fyz. aspektov štruktúry látok a ich premien teoreticky
interpretuje a predvída chem. vlastnosti látok. Vznikla na prelome 19. a 20. stor. Súčasný rozvoj ch.
f. je podmienený utvorením kvantovej mechaniky a objavmi nových spektroskopických metód.
Kľúčové disciplíny ch. f. sú kvantová ch. a molekulová spektroskopia.
chemická nomenklatúra – názvoslovie chem. prvkov a zlúčenín. Slov. názvoslovie anorganických
látok je blízke českému, kt. základy poloţil Presl r. 1828. Rozvoj slovenského názvoslovia
usmerňovala Komisia pre chemickú terminológiu SAV, riadiac sa zásadami Medzinárodnej únie pre
teoretickú a aplikovanú chémiu (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC).
Názvy chem. prvkov sa väčšinou utvorili poslovenčením latinských názvov (napr. fosfor –
phosphorus), pre viaceré prvky sa však pouţívajú domáce názvy odlišné od latinských (napr. sodík
– natrium). Slov. a l. názov, značka, protónové (atómové) číslo a relat. atómová hmotnosť chem.
prvkov sú v tab.
Niekt. skupiny prvkov majú skupinové názvy: kovy, nekovy, polokovy, alkalické kovy, kovy
alkalickch zemín, halogény, vzácne plyny, typické prvky, prechodné kovy, kovy vzácnych zemín,
lantanoidy, aktinoidy, transurány, uranoidy, curoidy, platinové kovy.
Názvy zlúč. sú obyčajne dvojslovné, zloţené zo substantíva a adjektíva; podstatným menom je
obyčajne jeho elektronegatívnejšia časť (napr. hydrogénuhličitan sodný, staré názvy hydrouhličitan
sodný, bikarbonát sodný, NaHCO3).
Prípony
-id nevalenčná prípona, ktorá sa pripája ku koreňu alebo jeho začiatočnej časti, ak je
elektronegatívnejšia časť anorg. látky zloţená z atómov jedného prvku (niekedy aj dvoch prvkov),
napr. chlorum chlor/id, nitrogenium nitrid, oxygenium oxid, suplhur, sulphid, oxygenium oxid
(predtým kysličník), sulphur sulphid (predtým sírnik), hydrogenium a oxygenium hydroxid.
-an prípona charakterizuje oxidačný stav centrálneho prvku, pripája k valenčnej prípone, ktorá
charakterizuje jeho oxidačný stav, napr. chlór – chlórny chlórnan; ak je centrálny atóm v oxidačnom
stave VI, pripája sa prípona -an priamo ku koreňu názvu prvku, napr. síra síran.
Valenčné prípony, kt. sa pouţívajú na označenie oxidačného stavu prvku v oxidoch, oxokyselinách
a ich soliach ap. (I – VIII) vyjadrujú aj atómový pomer v stechiometrickom vzorci zlúč.; hodnota
indexu pri značke prvku závisí od oxidačného stupňa elektronegatívnejšej zloţky (tab. 1).
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 1. Valenčné prípony vyjadrujúce oxidačný stav prvku v zlúčenine
––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vzorec
Značka
Oxidačný
Valenčná Názov prvku
zlúčeniny
prvku stav v zlúčenine prípona
––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NaCl
Na
I
-ný
sodný
K2S
K
I
draselný
CaCl2
Ca
II
-natý
vápenatý
MgO
Mg
II
horečnatý
AlCl3
Al
III
-itý
hlinitý
Fe2O3
Fe
III
ţelezitý
SiCl4
Si
IV
-ičitý
kremičitý
CO2
C
IV
uhličitý

PCl5
P
V
-ečný
fosforečný
N2O5
N
V
-ičný
dusičný
SF6
S
VI
-ový
sírový
CrO3
Cr
VI
chrómový
IF7
I
VII
-istý
jodistý
Mn2O7
Mn
VII
manganistý
OsF8
Os
VIII
-ičelý
osmičelý
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predpony – ak tieto valenčné prípony nestačia, pouţívajú sa navyše grécke radové číslovkové
predpony di-, tri-, tetra-, penta- . . . al. grécke násobné číslovkové predpony bis-, tris-, tetrakis-,
penta-kis- . . ., napr. K4P2O7 difosforečnan tetradraselný (predtým dvojfosforečnan štvordrasel-ný),
Al(PO)3 tris(fosforečnan) hlinitý.
–––––––––––––––––––––––––––––––Tab. 2. Skupina periodickej sústavy
–––––––––––––––––––––––––––––––3
4
5
6
7
B
C
N
O
F
Si
P
S
Cl
As
Se
Br
Te
I
–––––––––––––––––––––––––––––––––III –IV
–III
–II
–I
=

minimálne oxidačné číslo

Viacložkové zlúčeniny – zlúč. obsahujúce tri a viac prvkov majú racionálne dvojslovné názvy,
napr. kys. dusičná HNO3, výnimočne jednoslovné názvy, napr. kyanovodík HCN.
Zlúčeniny obsahujúce atómové skupiny chalkogénov (O, S, Se) majú nevalenčnú príponu -yl, napr.
OH – hydrox/yl, SO2 – sulfuryl, NO – nitrozyl, NO2 – nitryl, PO – fosforyl, PS – tiofosfor/yl, CO –
karbonyl, CS – tiokarbon/yl.
Viacloţkové kys. majú v názve slovo kyselina a prídavne meno zloţené z názvu kyselinotvorného
prvku, príslunej valenčnej prípony (vyjadrujúcej oxidačné číslo jeho atómu), funkčnej predpony, príp.
V
aj z gréckej číslovkovej predpony, napr. H3PO4(P ) kys. trihydro-génfosforečná. Môţu sa pouţívať aj
predpony meta- a orto-, napr. kys. metafosforečná HPO3, kys. ortofosforečná H3PO4, neodporúča
sa však pouţívanie predpony pyro-, napr, kys. pyrofosforečná H4P2O7 (správne kys.
tetrahydrogéndifosforečná).
Hydroxidy – názvy hydroxidov (zlúč. atómov kovového prvku obsahujúce funkčnú skupinu OH)
pozostávajú z podstatného mena hydroxid a prídavného mena zloţeného z názvu kovového prvku a
príslušnej valenčnej prípony, napr. hydroxid draselný KOH). Ak hydroxid obsahuje okrem skupiny
OH aj atóm al. inú atómovú skupinu, podstatné meno je zloţené z názvu obidvoch zloţiek
oddelených spojovníkom, napr. hydroxid-oxid hlinitý Al(O)OH.
Soli – názvy solí (zlúčeniny zloţené z iónov) sa odvodzujú od bezkyselíkatých kys. a tvoria sa ako
názvy binárnych zlúč., napr. hydrogénsulfid draselný KHS. Názvy aniónov odvodených od
kyslíkatých kys. pozostávajú z názvu kyselinotvorného prvku s valenčnou príponou príslušného
oxidačného čísla a z nevalenčnej prípony -an (rozšírenú o funkčnú predponu, príp. aj o grécku
–
číslovkovú predponu), napr. bis(hydrogénsíran) (HSO4 )2, prídavným menom je názov prvku
+
2+
tvoriaceho katión s valenčnou príponou, napr. (K Mg ) – draselno-horečnatý. Viaceré soli majú
triviálne názvy, napr. modrá skalica CuSO4.5H2O
Deriváty kyselín – názvy derivátov kyselín (zlúč. zloţené z charakteristických funkčných skupín) sa
skladajú z názvu elektronegatívnejšej časti v 1. páde a názvu elektropozitívnejšej časti v 2. páde,
napr. dichlorid karbonylu COCl2.

Koordinačné zlúčeniny – názvy koordinačných zlúčenín (zlúč. obsahujúce koordinačné častice,
komplexy) z podstatného a prídavného mena, kt. sa líšia v závislosti od toho, či koordinačná
zlúčenina obsahuje komplexy s kladným, zápornýrm al. nulovým nábojom. Kaţdý komplex sa
skladá z jedného (jednojadrový) al. viacerých (viacjadrový) centrálnych atómov a ligandov. Komplex
sa uvádza v hranatých zátvorkách, napr. K3[Fe(CN)6] hexakyanoţelezitan tridraselný (predtým
hexakyanoţelezitan draselný).
Ligandy – názvy ligandov (neutrálne molekuly al. anióny) sa pouţívajú s nevalenčnou príponou -o.
Názvy anorg. ligandov sú odvodené z ich medzinárodného názvu (výnimkou je voda – akva
(predtým akvo) H2= a amoniak – ammin (predtým amo) NH3. Názvy org. ligandov sú odvodené z ich
latinských al. triviálnych názvov (tab. 4).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 4. Názvy ligandov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vzorec
Názov
Názov ligandu
Skratka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H2O
voda
akva
–
NH3
amoniak
ammin
–
CO
oxid uhoľnatý
karbonyl –
C2H4
etén
etylén
–
C2H5N
pyridín
pyridín
py
(CH2) 2(NH2)2
etyléndiamín
etyléndiamín
en
CS(NH2)2
tiomočovina
tiourea
tu
CS(NH)NHNH2
tiosemikarbazid tiosemikarbazid
Htsc
–
H
hydrid
hydrido
–
–
F
fluorid
fluoro
–
–
Cl
chlorid
chloro
–
–
O2
oxid
oxo
–
–
OH
hydroxid
hydroxo
–
2–
SO3
siričitan
sulfito
–
2–
SO4
síran
sulfáto
–
–
NO2
dusitan
nitro, nitrito
–
–
NO3
dusičnan
nitráto
–
–
NH2
amid
amido
–
2–
CO3
uhličitan
karbonáto
–
–
HCOO
mravčan
formiáto
–
–
CH3COO
octan
acetáto
–
2–
(COO)2
šťavelan
oxaláto
ox
–
CS(NH)NHNH
–
tiosemikarbaziato tac
–
CH3CONH
acetamid
acetamido
–
–
(CH3)2N
dimetylamid
dimetylamido
–
–
C5H7O2
acetylo
acetonáto
acac
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Slovenské názvoslovie organických látok – začalo sa tvoriť po druhej svetovej vojne. Vychádza
zo ţenevského názvoslovia (1892), názvoslovia IUPAC (1969) a čes. názvoslovia (1974).
Systémový názov je utvorený zo slabík a príp. doplnený číselnými indexami, napr. hexán, 1,3-tiazol;
triviálny názov nemá systémový význam, napr. močovina.
Acyklické uhľovodíky – prvé štyri nasýtené uhľovodíky (alkány) s nerozvetveným reťazcom majú
triviálne názvy, ostatné majú názov utorený z kmeňa gréckej číslovky a prípony -an:
1. metán
6. hexán
11. undekán
16. hexadekán
21. henikozán
2. etán
7. heptán
12. dedokán
17. heptadekán
22. dokozán
3. propán
8. oktán
13. tridekán
18. oktadekán
23. trikozán
4. bután
9. nonán
14. tetradekán
19. nonadekán
24. tetrakozán

5. pentán

10. dekán

15. pentadekán

20. ikozán

atď.

Uhľovodíky s dvojitou väzbou (alkény) majú príponu -én, uhľovodíky s trojitou väzbou (alkíny)
príponu -ín (propán, propén, propín).
Polohu násobnej väzby nenastených uhľovodíkov s dlhým reťazcom vyjadruje číslo pred názvom
(uhlík, z kt. násobná väzba vychádza musí mať čo najmenšie číslo):
5

4

CH3– CH2–

3

2

1

CH=

CH–

CH3

Jednoväzbové skupiny vzniknuté odmyslením vodíka z uhľovodíka majú názvy utvorené z kmeňa
názvu uhľovodíka a prípony -yl, -enyl, -inyl.
Uhľovodíky, ktoré majú na jednom konci zakončenie –CH(CH3)2 sa označujú predponou izo-, napr.
izopropyl
CH3
∕
CH ―
\
CH3

Triviálne názvy sa zachovali pri etyléne CH2=CH2, aléne CH2=C=CH2, acetyléne HC≡CH a izopréne
CH3
CH2=C–CH=CH2
Cyklické uhľovodíky – názvy sa tvoria z názvu acyklických uhľovodíkov pomocou prípony cyklo(pentán, cyklopentán), pri bicyklických pomocou predpony bicyklo-. Bicyklické uhľovodíky s jedným
spoločným atómom sa nazývajú spirocyklické a ich názvy sa tvoria pomocou prípony spiro-, napr.
spiro[4,5]dekán.
Pre uhľovodíky tvoriace základ terpénov sa pouţívajú triviálne názvy mentán, tujan, karán, pinán,
bornán, kamfén.
Aromatické uhľovodíky (arény) majú najčastejie triviálne názvy. Vzájomnú polohu substituentov na
benzénovom jadre moţno vyznačiť pouţitím aj symboliky o- (orto-) pre polohu 1,2-, m- (meta-) pre
polohu 1,3- a p- (para-) pre polohu 1,4-.
Heterocyklické zlúč. – názvy sa tvoria z predpony (tab.), ktorá charakterizuje heteroatóm a z
prípony, kt. charakterizuje veľkosť kruhu. Ich vzorce sa píšu s heteroatómom na vrchole a číslujú sa
v smere otáčania hodinových ručičiek.
Ak sú v elektronegatívnejšej časti zlúč. s nesubstituovanými atómami vodíka, kt. majú kyslý
charakter, vyznačia sa v názve slovom hydrogén (predtým hydro), napr. NaH 2PO4 dihydrogénfosforečnan sodný.
Ak je v elektronegatívnejšej časti zlúč. viacero častíc, pomenujú sa jednotlivo, oddelia sa spo–
jovníkom a uvedenú v abecednom poradí, napr. AlO(OH) hydroxid-oxid hlinitý (predtým oxidohydroxid); viacero častíc v menej elektronegat. časti zlúč. sa označia obdobne, napr. KNaSO4 –
síran draselno-sodný (predtým sodno-draselný).
Počet solvatovaných molekúl vo vzorci zlúč. sa v názve vyjadrí číslovkovou predponou (pred-pona
–
mono- sa zvyčajne neuvádza), napr. CaSO4 ½ H2O hemihydrát síranu vápenatého, BaCl2.2H2O –
dihydrát chloridu bárnatého.
Predpona cis- vyjadruje dve susedné, predpona trans- dve protiľahlé polohy ligandov v komplexe.

Jednozložkové (singulárne) zlúč. – majú spravidla triviálne názvy (napr. O2 – kyslík, O3 – ozón);
ich racionálne názvy utvoríme pomocou číslovkových predpôn, napr. O2 – dikyslík, O3 – trikyslík, Sn
– polysíra.
Dvojzložkové (binárne) zlúč. – majú spravidla racionálne názvy, napr. diboran B2H6, fluorid sodný
NaF; niekt. majú triviálne názvy, napr. H 2O voda, iné ako čpavok NH3, kys. soľná HCl sa pouţívajú
len v technickej praxi. Zlúč. vodíka, v ktorých je vodík elektronegatívnejšou časťou sa nazývajú
hydridy (napr. CaH2 – hydrid vápenatý).
Zlúč. s prechodnými prvkami – majú prídavné meno v genitíve, napr. NbH hydrid nióbu. Ak je
vodík menej elektronegatívnou časťou binárnej zlúč., má názov zloţený z názvov obidvoch prvkov a
nevalenčnej prípony -o, napr. H2S – sírovodík.
Zlúč. s neprechodnými prvkami – II. – VI. skupiny periodickej sústavy sa skladajú z názvu prvku a
nevalenčnej prípony -án, napr. AlH3 – alán, H2Sn – polysulfán.
Pri ostatných zlúč. sa prihliada na elektronegativitu atómov a valenčný, resp. nevalenčný charakter
zlúč.:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Tab. 5. Predpony heterocyklických zlúčenín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Hetero- Mocenstvo Predpona
HeteroMocenstvo Predpona
atóm
atóm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––O
II
ox-(a-)
Bi
III
bizm-(a-)
S
II
ti-(a)
Si
IV
sil-(a)
Se
II
selen-(a)
Ge
IV
germ-(a)
Te
II
telur-(a)
Sn
IV
stan-(a)
N
III
az-(a)
Pb
IV
plumb-(a)
P
III
fosf-(a)*
B
III
bor-(a)
As
III
arz-(a)*
Hg
II
merkur-(a)
Sb
III
stib-(a)*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Ak nasleduje prípona -in, nahradzujú sa za predpony fosfor, arzén, antimón
Komplexné katióny – názvy pozostávajú z podstatného menakatión a prídavného mena zloţeného z koreňa latinského názvu komplexotvorného prvku, z predpony vyjadrujúcej názov a počet
+
ligandov a z prípony vyjadrujúcej jeho oxidačné číslo, napr. [CoCl(NO 3)-(NH3)4] –
tetraamminchloronitrátokobaltitý katión.
Komplexné anióny – názvami sú prídavné mená zloţené z koreňov latinskch názvov komplexného prvku, z predpony vyjadrujúcej názov a počet ligandov, z prípony vyjadrujúcej jeho
oxidačné číslo a nevalenčnej prípony -an, napr. [Fe(CN)6] hexakyanoţelezitanový anión.
Neutrálne komplexy – názvy sa skladajú z podstatného mena komplex, prídavné meno sa tvorí z
koreňa názvu prvku, z predpony vyjadrujúcej názov a počet ligandov a z prípony vyjadrujúcej jeho
oxidačné číslo, napr. [CuOH2=O2Cl2] – diakva-dichloromeďnatý komplex (starý názov
dichloromeďnatý komplex).
Niektoré koordinačné zlúčeniny majú triviálny názov (napr. Hofmannova modrá – KFe-[(Fe(CN6)] .
H2O.
Ióny – názvy sa odvodzujú z názvu príslušných zlúčenín, napr. chlorid sodný NaCl, sodný katión
+
–
Na , chloridov anión Cl . Katióny vzniknuté adíciou protónu k rôznym neutrálnym časticia majú
+
+
+
+
jednoslovné názvy, napr. PH4 – fosfónium, H3O oxónium, C5H5NH – pyridínium, (CH3)3S
+
tetrametylsulfónium. Uvádzajú sa v genitíve, napr. H3OClO4 – chloristan oxónia. Výnimkou je NH4 –

amónium, ktorý sa
tetrametylamónny.

uvádza

s

valenčnou

príponou

-ny,

napr.

(CH3)4NOH

–

hydroxid

Symboly niektorých chem. zlúčenín odporúčané Slovenskou biochemickou spoločnosťou
pri SAV (1984)
Symboly aminokyselín sa skladajú z 3 písmen (Ala, Gly atď.). Pouţívajú sa na označovanie
sekvencií aminokyselín vpolypeptidoch; jednopísmenové symboly v prípade ich dlhých sekvencií, a
to v tabuľkách, zoznamoch, obrázkoch; nemajú sa pouţívať v texte ani tam, kde sa pouţívajú
jednopísmenové symboly iných látok, napr. nukleotidov.
Symboly derivátov glukózy: pyranózové a furanózové formy sa označia príponami p a f; symboly
konfigurácie D a L (menšie typy písma) a anomérne predpony sa uvádzajú, keď je to potrebné, ako
predpony.
Symboly nukleozidov a nukleotidov: trojpísmenové symboly sú určené pre akékoľvek chemické
zmeny nukleozidov a nukleotidov, jednopísmenové len pre nukleozidové zvyšky v sekvenciách;
,
,
spojovníky medzi nimi označujú intramolekulové fosfodiesterové väzby 3 –5 a terminálny fosfátový
zvyšok sa označuje malým p.
chemická reakcia – chem. zmena spojená so zmenou zloţenia a štruktúry al. len so zmenou
štruktúry chem. látok.
Klasifikácia anorganických reakcií – podľa zmeny počtu východiskových látok a produktov sa
rozlišujú:
1. syntéza – zlučovanie, reakcia dvoch al. viacerých látok, pri kt. vzniká jedna látka, napr.: S + O 2 =
SO2, H2 + Cl2 = 2 HCl
2. analýza – rozklad, reakcia jednej látky, pri kt. vznikajú dve al. viacero látok, napr. 2 HgO = 2 Hg +
O2, CaCO3 = CaO + CO2
3. zámena – substitúcia, reakcia jednoduchej látky so zlúč., pri kt. vzniká nová jednoduchá látka a
nová zlúč., napr. H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2, CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu
4. podvojná zámena – podvojná substitúcia, reakcia dvoch rôznych zlúč., pri kt. vznikajú dve nové
zlúč., napr. H2SO4 + 2 NaOH = 2 H2O + Na2SO4, BaCl2 + K2SO4 = BaSO4 + 2 KCl
5. premena – transmutácia, reakcia jednej látky, pri kt. vzniká nová látka, napr. 3 O 2 = 2 O3,
NH4NCO = (NH2)2CO.
Podľa chem. vlastností reagujúcich látok sa rozlišujú:
+

1. protolytické reakcie – častice reagujúcich látok si vymieňajú protón H , napr. HNO3 + KOH = H2O
+
+ KNO3 (H3O + OH– = H2O + H2O)
2. oxidačno-redukčné reakcie – častice reagujúcich látok si vymieňajú elektrón e–, napr.: CuSO4 +
2+
2+
Zn = ZnSO4 + Cu (Cu + + Zn = Zn + Cu)
3. vylučovacie reakcie – reakcie častíc, pri kt. vznikajú málo rozp. látky, resp. uvoľňuje plyn napr.
+
–
NH4Cl + KOH = NH3↑ + H2O + KCl (NH4 + OH = NH3↑ + H2O al. Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4↓
4. komplexotvorné reakcie – reakciou častíc vznikajú koordinačné zlúč., napr. NiCl2 + 6 NH3 =
2+
2+
[Ni(NH3)6]Cl2 (Ni + 6 NH3 =[Ni(NH3)6] ).
Klasifikácia organických reakcií – v org. chémii sa pri klasifikácii ch. r. pouţívajú iné kritériá.
Podľa reakčnej cesty sa rozlišujú adičné, eliminačné, substitučné reakcie a molekulové prešmyky.
Podľa spôsobu zániku väzby môţe ísť o homolytické (radikálové) al. o heterolytické (polárne,
iónové) reakcie, kt. môţu byť nukleofilné al. elektrofilné.

Podľa elementárnych zložiek určujúcich rýchlosť reakcie sa rozoznávajú mono-, bi- a viacmolekulové ch. r.
Podľa toho, či sa uvoľňuje al. spotrebúva teplo v priebehu ch. r. sa rozlišujú exotermické a endotermické ch. r., podľa toho, či sú všetky zložky reakčnej sústavy v jednej fáze al. nie, sa hovorí o
homogénnych a heterogénnych ch. r.
Dôleţité rozdelenie ch. r. moţno uskutočniť na základe chem. kinetiky: izolované ch. r. sa riadia
kinetickými reakciami prvého, druhého a tretieho poriadku; zloţitejšie sú ch. r. súčasné
(simultánne), kt. sa neriadia uvedenými pravidlami a rozdeľujú sa na zvratné, bočné (látky reagujú
súčasne v dvoch rôznych smeroch
P
A

/

), postupné (vznik medziproduktov A → B → C), spojené (jedna ch. r. prebieha len súčasne
\
Q

s druhou, kt. ju indikuje A + B → M, A + C → N) a reťazové. Osobitným prípadom sú ch. r.
katalyzované (→katalýza).
chemická rovnica – zápis →chemickej reakcie pomocou značiek chem. prvkov a vzorcov chem. zlúč.
Pred značkami, resp. vzorcami látok sú čísla vyjadrujúce pomer látkových mnoţstiev, koeficienty ch.
r. Jestvuje viac spôsobov zápisu chem. reakcií:
1. stechiometrický zápis, napr. 2 P + 5 O = P2O5
2. molekulový zápis, napr. P4 + O2 = P4O10
3. stavový zápis, napr. C(s, grafit) + O2(g) = CO2(g)
4. termodynamický zápis, napr. C(s, grafit) + H2O(g) = CO(g) + H2
+

2–

5. úplný iónový zápis, napr.: 2 H3O + SO4
6. skrátený iónový zápis, nar. Ba
7. stručný zápis, napr. 2 Mn

VII

2+

2–

+ SO4
–I

–

+

+

2–

+ 2 Na + 2 OH = 4 H2O + 2 Na + SO4

= BaSO4↓
II

+ 10 Cl = 5 Cl2 + 2 Mn .

chemická rovnováha – stav, v kt. reakčná sústava nemení ďalej svoje zloţenie, kým sa nezmenia
vonkajšie podmienky. Chem. reakcia sa nikdy nekončí úplným zánikom východiskových látok, vţdy
sa zastaví skôr. V ch. r. sú v sústave prítomné všetky reagujúce zloţky.
Všetky chem. reakcie sú vratné, t. j. prebiehajú súčasne v oboch smeroch (↔). Zo začiatku je
rýchlosť priamej reakcie taká veľká, ţe rýchlosť spätnej reakcie je zanedbateľná. Podmienku ch. r.
vyjadruje rovnováţna konštanta Ka, kt. sa rovná podielu zo súčinu rovnováţnych aktivít produktov a
reaktantov, povýšených na absol. hodnoty príslušných stechiometrických koeficientov. Napr. pre
všeobecnú reakciu aA + bB = pP + rR je
p

r

aP aR
Ka = (–––––––)
a
b rovn
aA aB
2

Termodynamické kritériá ch. r. sú: maximum entropie: dS = 0, d S < S; minimum Gibbsovej
2
2
(Helmholtzovej) energie: dG = 0, d G > 0 (dA = 0, d A > 0). Vplyv teploty na ch. r. vyjadruje reakčná
izobara a izochora.
chemická technológia – náuka o výrobných procesoch chem. cestou, o chem. dejoch, ich
podmienkach a zariadeniach potrebných na ich prevádzku. Podľa charakteru vyrábaných látok a
spôsobu výroby sa chem. technológia delí na technológiu anorg. a org. látok. Výroba zákl.
chemikálií sa označuje ako ťaţká chémia; špecializované smery sú keramika, sklárstvo, technológia

hnojív, palív, plastov, potravín, vody, výbušnín, ţeleza a farebných kovov (metalurgie) ap.
Špecializujú sa ďalšie odbory: ch. lekárska, farmaceutická, potravinárska, hutnícka, agrochémia atď.
chemická väzba – spojenie atómov prvkov v molekule vonkajšími (valenčnými) elektrónmi. Pri vzniku
molekuly nastáva vzájomné pôsobenie elektrónov s elektrónmi, elektrónov s jadrami a jadier s
jadrami, pričom sa zniţuje celková energia novovzniknutého systému. Podľa teórie molekulových
orbitálov sa pri väzbe jadrá a vnútorné (zaplnené) orbitály pribliţujú k sebe, pričom sa
valenčnéorbitály jednotlivých atómov vzájomne prekrývajú, čím vznikajú molekulové orbitály MO.
Elektrónová štruktúra molekuly sa opisuje podobne ako elektrónová štruktúra atómu. Na rozdiel od
atómových orbitálov AO je pohyb elektrónov na MO v poli zloţitý, preto ho treba zjednodušiť.
Takýmto zjednodušením je metóda lineárnej kombinácie atómových orbitálov LCAO, kt.
vychádza z týchto predpokladov: ak máme napr. dvojcentrový MO v dvojatómovej molekule s
rovnakými atómami, potom elektrón, kt. sa na tomto orbitáli nachádza, je v určitom okamihu bliţšie
k jednému jadru, a teda pôsobí naň príťaţlivá sila od bliţšieho jadra. Okrem toho naň pôsobia
ostatné elektróny. Z toho vyplýva, ţe v blízkosti jadra A sa MO podobá na AO charakterizovaný
vlnovou funkciou A (Schrödingerova rovnica). Rovnako je to pri MO v blízkosti jadra B. Pre vlnovú
funkciu potom platí:  = N(A + B), resp.  = N(A – B) (N je normovací koeficient). V prvom
prípade ide o väzbový MO, v druhom o protiväzbový MO. Vzťah medzi energiami s AO dvoch
rovnakých atómov a MO väzbových (), resp. protiväzbových (*) je zrejmý z obr. 1.

Elektróny, kt. sú na -MO, sa nachádzajú v poli oboch jadier
(obr. 2).
Energia elektrónov na väzbovom MO
na AO zniţuje ako následok
kvantovomechanických interakcií, kt.
elektrónov. Max. hustota elektrónov je
jadrami, čo vyvoláva ich vzájomnú
protiväzbovom MO, kt. má niţšiu
nastáva zníţenie elektrónovej hustoty
3), a tým ich vzájomné odpudzovanie a nemoţnosť utvoriť ch. v.

v porovnaní s ich energiou
existencie
špecifických
vznikajú pre nerozlíšiteľnosť
pritom v oblasti medzi
súdrţnosť.
Pri
energiu ako pôvodny AO,
v oblasti medzi jadrami (obr.

Väzba, kt. vzniká medzi atómami s rovnakou elektronegativitou,
sa nazýva kovalentná nepolárna väzba (napr. väzba v molekule
HCl). V takomto prípade pre vlnovú funkciu MO platí:  = N(A +
B) ( vyjadruje mieru polárnosti orbitálov). Pri kovalentnej
polárnej väzbe nie je rozloţenie elektrónovej hustoty medzi
jadrami symetrické. Elektróny na väzbových MO sa nachádzajú
dlhší čas v blízkosti elektronegatívnejšieho atómu B. Ak sa  blíţi
∞, elektróny zotrvávajú v blízkosti atómu B celý čas a väzba sa mení na iónovú.
chemická zlúčenina – chem. látka zloţená z atómov rôznych prvkov. Za ch. z. sa pokladajú látky, v
kt. sú atómy jedného al. viacerých prvkov viazané navzájom →chemickou väzbou, teda nielen
zloţité látky, napr. H2O, NaCl, Pb(NO3)2, ale aj jednoduché látky, napr. dusík N2, obyčajný kyslík O2,
ozón O3, biely fosfor, červený fosfor ap.
Väčšina ch. z. sa riadi zákonom násobných zlučovacích pomerov a zákonom násobných
zlučovacích pomerov (→Daltonove zákony). Ide o tzv. daltonidy. Patria sem napr. binárne zlúč.

zloţenia AxBy, kde x, y sú malé a celé čísla. Na chem. diagramoch ,,vlastnosť–zloţenie“ zodpovedá
singulárny bod S (obr. 4).

Obr. 4. Diagram ,,vlastnosť–zloženie“ pri daltonidoch

Obr.

5.

Diagram

,,vlastnosť–

zloženie“ pri bertolidoch

Ch. z. premenného zloţenia, kt. sa neriadia zákonom stálych zlučovacích pomerov sa nazývajú
nestechiometrické zlúč., bertolidy. Zaraďujú sa medzi daltonidy a tuhé rozt. Fyz. vlastnosti
bertolidov (elekt. vodivosť, tvrdosť atď.) v oblasti homogenity sa menia spojite bez toho, ţe by sa
vyznačovali singulárnym bodom na diagramoch ,,vlastnosť–zloţenie“ (obr. 5). Bertolidy moţno
pokladať za tuhé rozt. 2 al. viacerých chem. zlúč. (daltonidov), kt. nie sú schopné samostatne
existovať. Názov pochádza od Kurnakova (1912).
chemické inžinierstvo – aplikácia fyz. a chem. zákonitostí v chem. praxi, najmä pre rozma-nité
odvetvia chem. výroby. Rieši a navrhuje nové chem. továrne, výrobné postupy a úpravu prevádzok,
konštrukcie aparatúr a zariadení chem. výroby. Otázkami produktivity výroby sa zaoberá chem.
inţinierska ekonómia
chemické vzorce – symbolické vyjadrenie chem. zlúč. Prvý ch. z. pouţil Berzelius. V súčasnosti sa
pouţívajú stechiometrické, funkčné, molekulové, štruktúrne, konfiguračné a koordinačné ch. v.
1. Stechiometrické vzorce – empirické vzorce, kt. sa odvodili z experimentálne zisteného % zlúč.
(chem. analýzou). Vyjadrujú stechiometrické zloţenie zlúč. Počet zlúčených atómov sa v nich
vyznačuje indexovou číslicou vpravo dole za značkou prvku (číslica 1 sa neuvádza), napr. H 2O,
KNO3, Na3PO4. Určitý známy počet atómov al. atómových skupín sa označuje indexom n (n = 2, 3,
...), napr. H2Sn, neznámy počet atómov indexom x, napr. (NaPO3)x. Zo stechiometrického vzorca
okrem najjednoduchšieho atómového zloţenia vyplývajú aj zlučovacie pomery a % zlúč. Ak treba
osobitne zdôrazniť, ţe ide len o stechiometrický vzorec látky, uvádza sa v zloţených zátvorkách,
napr. {KCl}, {BH3}, {CaCO3}.
2. Funkčné vzorce – syn. racionálne vzorce, vyjadrujú aj charakteristické atómové – funkčné –
skupiny, ako zloţené ióny, radikály ap., sú to zjednodušené štruktúrne vzorce. Moţno ich pre
prehľadnosť vyjadrovať v okrúhlych zátvorkách. Ak sa vo vzorci vyskytujú viackrát, ich počet sa
vyjadrí indexovou číslicou vpravo dole za zátvorkou, napr.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stechiometrický vzorec Funkčný vzorec
Funkčné skupiny
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2–
{K2SO4}
K2SO4
anión SO4
+
{HN}
NH4N3
katión NH4 , anión N3
–
{CaH2O2}
Ca(OH)2
anión OH
{C2H6O}
CH3CH2OH
atómové skupiny CH3, CH2, OH
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V zloţitejších molekulách sa funkčné skupiny pre prehľadnosť oddeľujú bodkou, príp. väzbovou
čiarkou na stred značky prvku, al. sa uvádzajú v zátvorkách, napr.
H2N–NH2 al. NH2 . NH2 al. (NH2)2;

H3–C–CH3 al. CH3 . CO . CH3 al. (CH3)2CO.
O
Ak sa má zdôrazniť, ţe funkčná skupina tvorí komplex, uvádza sa v hranatých zátvorkách, napr.
[Ni(NH3)6]Cl2, K2[Ni(CN)4], [CoCl3(NH3)3]. Vzorec solvatujúcej molekuly v kryštalo-solváte (napr. v
kryštalohydráte) sa od vzorca základnej zlúč. oddelí bodkou. Počet molekúl sa vyjadrí číslicou pred
príslušným vzorcom, napr. FeSO4 . 7H2O, 3CdSO4 . 8H2O, SnO2 . xH2O. Bodkou sa oddelia aj
vzorce zlúč., od kt. je odvodený vzorec podvojnej zlúč., napr. KCl . MgCl2 . 6H2O al. C6H5N . HCl.
3. Molekulové vzorce – syn. sumárne vzorce, vyjadrujú nielen stechiometrické zloţenie, ale aj
mólovú hmotnosť látky. Uvádzajú sa v prípade, ţe látok obsahujúcich molekuly, t. j. častice zloţené
z konečného, vţdy toho istého počtu zloţených atómov, kt. ako celok nemajú elekt. náboj.
Molekulovým vzorcom moţno rozlíšiť polymérne zlúč., napr. NO 2 (monomér), N2O4 (dimér) al. C2H2
(monomér), C6H6 (trimér).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stechiometrický vzorec Molekulový vzorec
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
{HCl}
HCl
{HO}
H2O2
{CH}
C6H6
{P2O5}
P4O10
{HSO4}
H2S2O8
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Štruktúrne vzorce – nezobrazujú obyčajne priestorové usporiadanie zlúčených atómov, len
poradie navzájom zlúčených atómov a typ chem. väzby, napr. H2SO4, C2H4.
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Ak má molekula zloţité priestorové usporiadanie, pomerne ťaţko sa znázorňuje jej štruktúrny
vzorec, napr. {P2O5}, {C6H12O}.
┌––––––O––––-┐ CH3
/
CH2–CH2–CH2–C
\
CH3
Smer, dĺţka a tvar spojovacej čiarky sú v štruktúrnych vzorcoch celkom ľubovoľné
a prispô-sobujú sa moţnostiam tlače. Niekt. skupiny atómov, kt. sa často opakujú,
píšu sa skrátene, napr. –CH3, –CH2, –CO–. Pre niekt. kruhové útvary sa píšu
dokonca len mnohouholníky, v kt. kaţdý roh znamená uhlíkový atóm s príslušným
počtom atómov vodíka, ak nie je na mieste rohu symbol iného prvku, napr.
{C6H12O}.

Ak vyznačíme v štruktúrnom vzorci všetky valenčné elektróny, hovoríme o elektrónovom
štruktúrnom vzorci, napr. NH3, CO2, CaC2.
H
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Geometrické izoméry moţno rozlíšiť číslovaním polôh ligandov, resp. substituentov, al. pred-ponami
cis- a trans-, resp. orto-, meta-, para-, napr. ligandy v planárnych komplexoch sa číslujú takto:

Napr. substituenty v benzénovom jadre sa číslujú takto
1,3-dichlórbenzén = m-dichlórbenzén
poloha 1,2 = o- (orto-)
poloha 1,3 = m- (meta-)
poloha 1,4 = p- (para-)
Optické izoméry sa v závislosti od špecifickej optickej otáčavosti označujú znamienkami (+) a (–), v
staršej literatúre d-, l-. Racemická zmes sa označuje (+), v staršej literatúre dl-, inaktívna forma má
označenie mezo- (vo vzorci ms-). Konfiguračný vzťah sa vyjadruje písmenami D a L. Nie je správ.
,,štruktúrne“ rozpísať stechiometrický vzorec, napr. {P2O5}
O
O
\\
//
P–O–P
//
\\
O
O
pretoţe taká molekula nejestvuje.
5. Konfiguračné vzorce – sú zjednodušeným zobrazením priestorového usporiadania molekúl al.
2+
iónov. Napr. hexahydrát síranu nikelnatého NiSO4.6H2O je zloţený z katiónov [Ni(H2O)6] a aniónov
2–
2–
–II
VI
SO4 . V anióne SO4 sú atómy O usporiadané okolo atómu S v rohoch tetraédra (štvorstena),
II
naproti tomu molekuly H2O sú okolo atómu Ni usporiadané v rohoch oktaédra (osemstena).
2+
Konfiguračný vzorec, napr. katiónu [Ni(H2O)6] , sa obyčajne znázorňuje jedným z týchto dvoch
spôsobov:

Konfiguračný vzorec molekuly CH3(CHOH)3COOH
H

OH H

CH3 – C – C – C – COOH
OH H

OH

Asymetrický atóm v konfiguračných vzorcoch moţno podľa potreby označiť hviezdičkou.
H

OH
\*/

C
/ \
H3C COOH

6. Koordinačné vzorce – vyjadrujú koordinačné čísla jednotlivých zloţených zloţiek. Napr.
+
+
koordinačné číslo katiónu Na v kryštálovej štruktúre chloridu sodného NaCl je 6 (katión Na je
–
–
obklopený 6 aniónmi Cl ), koordinačné číslo aniónu Cl je takisto 6:

+

–

6

Štruktúru NaCl moţno zobraziť vzorcom {Na Cl ––}, v kt. zloţené zátvorky znamenajú, ţe ide
6

o stechiometrický pomer zloţiek, znamienka + a – upozorňujú, ţe látka je zloţená z elektrostaticky
sa priťahujúcich iónov, index nad zlomkovou čiarou je koordinačné číslo katiónu a index pod
zlomkovou čiarou je koordinačné číslo aniónu. Podobne aj štruktúra kryštálu oxidu hlinitého Al 2O3
(korundu) má mrieţkový charakter a moţno ju charakterizovať

6

vzorcom {AlO––},
nie však vzorcom O=Al–O–Al=O al.
4
O
/
\
Al – O – Al
\
/
O

7. Oxidové vzorce – pouţívajú sa často na opis zloţitých zlúč., najmä v oblasti chémie silikátov.
Napr. stechiometrický vzorec minerálu muskovitu zistený chem. rozborom je K 2H4Al6Si6O24, kt. sa
vyjadruje oxidovým vzorcom K2O. 3Al2O3 . 6SiO2 . 2H2O.
chemické značky – medzinárodné skratky na označenie chem. prvkov, odvodené od ich latinských
názvov. Dalton na označenie prvku pouţíval obrazové značky. Ch. z. zaviedol Berzelius (1811).
Tvorí ich niekedy len veľké začiatočné písmeno, zväčša sa však skladá z dvoch písmen l. názvu
prvku, napr. vodík, l. hydrogenium, má značku H, vápnik, l. calcium, sa označuje Ca ap.
chemický ekvivalent – časť molekuly, príp. iónu, kt. pri danej chem. reakcii poskytuje al. prijíma
+
jeden elektrón al. je svojimi účinkami ekvivalentná jednému vodíkovému iónu H , jednému atómu
vodíka al. polovici atómu kyslíka. Ch. e. sa vţdy určuje podľa stechiometrickej rovnice príslušného
chem. deja.
chemický potenciál →potenciál.
chemicus, a, um – [l.] chemický, týkajúci sa chémie, látkového pôsobenia.
chemikália – 1. látka určená na uskutočňovanie chem. reakcií (→činidlo, skúmadlo, reagencia); 2.
látka vyrobená chem. procesom.
chemisorpcia – chemosorpcia, dej prebiehajúci na povrchu tuhých látok, pri kt. nastáva selektívne
silové pôsobenie aktívnych centier povrchu na niekt. zloţku kvapalnej al. plynnej zmesi v kontakte s
tuhou látkou. Na rozdiel od fyz. adsorpcie tu pôsobia sily charakteristické pre chem. väzbu.
Mnoţstvo adsorbátu chem. viazaného na povrch so zvyšujúcou teplotou stúpa (vplyv aktivačnej

energie adsorbovaných molekúl) a pri určitej teplote dosahuje maximum. Teplo uvoľňované pri ch.
sa rádovo pohybuje na úrovni tepelných efektov chem. reakcií. Desorpcia adsorbátu z povrchu je
často nevratná – desorbát je chem. odlišný od adsorbátu. Rovnováha pri ch. sa obyčajne dá
vystihnúť Langmuirovou izotermou. Kinetika ch. sa skúma obdobne ako kinetika chem. reakcií
katalyzovaných heterogénnym katalyzátorom.
chemismus, i, m. – chemizmus, označenie chem. dejov v tele, obyčajne zloţitých; chem. zloţenie a
vlastnosti.
chemitaxis, is, f. – chemotaxis.
chemizácia – chemifikácia, všetranné vyuţitie chémie a chem. metód v technike, priemysle,
poľnohospodárstve zavádzaním najnovších poznatkov a metód s cieľom dosiahnuť zefektívnenie
prevádzok a optimalizáciu kvality výrobkov.
chemoatraktant – [chemo- + g. atrahere priťahovať] chemotaktický faktor, kt. vyvoláva pozit.
→chemotaxiu.
chemoautotrof – [chemo- + g. autos sám + g. trofé výţiva] jedinec vyţadujúci na rast len anorg. látky
s CO2 ako jediným zdrojom uhlíka (autotrof) a oxidujúci anorg. chem. zlúč. ako zdroj energie; patria
sem niekt. baktérie a prvoky; por. fotoautotrof.
chemobiotikum – kombinácia chemoterapeutika a antibiotika.
chemocarcinogenesis, is, f. – [chemo- + carcinoma rakovina + g. genesis vznik] chemokarcinogenéza, vyvolanie rakoviny chem. látkami.
chemocauter – chemokauter
chemoceptor – chemoreceptor.
chemocoagulatio, onis, f. – [chemo- + l. coagulare zráţať] chemokoagulácia, zráţanie látok
pomocou chem. propstriedkov.
chemodectoma, tis, n. – [chemo- + g. dechesthai prijímať + -oma bujnenie] →chemodektóm.
chemodektóm – [chemodectoma] nádorové bujnenie tkaniva chemorecepčného systému. Patrí sem
ch. glomus caroticum, ciliárneho, jugulárneho al. vágového telieska.
Chemodektón glomus caroticum – chemodectoma glomeris carotici, nádor glomus caroticum
oválneho tvaru v oblasti bifurkácie a. carotis communis. Rastie obvykle pomaly, nezrastá s okolím
(okrem malígneho variantu), je nebolestivý. Za typický príznak sa pokladá pohyblivosť do strán, nie
však vertikálne. Môţe byť prítomný opuch krku, chrapot, hltacie ťaţkosti, niekedy sy. karotického
sínusu. Dg. – stanovuje sa artériografiou, pri kt. sa zisťuje bohatá vaskularizácia nádoru. Dg.
potvrdzuje biopsia. Dfdg. – treba odlíšiť uzlinový sy, zmiešaný nádor priušnice, branchiálne cysty,
aberantnú štítnu ţľazu al. aneuryzmu. Th. – je chir., operácia býva technicky náročná. Rtg th.
nebýva úspešná.
Chemodektón vráskovca (chemodectoma corporis ciliaris) je zriedkavý. Klin. sa prejavuje
postupnou protrúziou bulbu, opuchom mihalnice al. postupnou stratou zraku. Neskôr sa dajú
nahmatať masy nádoru v temporálnej oblasti orbity. Th. spočíva v exstirpácii nádoru a exenterácii
orbity.
Chemodektón jugulárneho telieska (chemodectoma corporis jugularis) býva uloţený pod
spodinou vnútorného ucha v blízkosti r. tympanicus n. IX. Prejavuje sa tinitom, progredujúcou
hluchotou, často krvavým výtokom z ucha. Nádor môţe prerastať do vonkajšieho zvukovodu,
deštruovať spánkovú kosť al. sa propagovať do lebkovej dutiny. Th. je chir.

Chemodektón vágového telieska podmieňuje nebolestivý opuch za uhlom sánky a pred proc.
mastoideus. Malé nádory nevyvolávajú ťaţkosti, objemnejšie zuţujú vstup do paţeráka, sťaţujú
hltanie, zapríčiňujú obrnu hlasivky al. tlakom na nervové vlákna hemiatrofiu jazyka, m.
sternocleidomastoideus al. m. trapezius. Th. je chir. (totálna exstirpácia nádoru).
chemodifferentiatio, onis, f. – [chemo- + l. differentia rozdiel] neviditeľný bod, v kt. nastáva
rozlíšenie skutočnej diferenciácie buniek na rudimentárne orgány embrya, predchádza a kont-roluje
diferenciáciu buniek.
chemodynéza – iniciácia cytoplazmatického prúdenia v rastlinných bunkách chemickými látkami.
®

Chemogen – amantadín.
chemoheterotrof – [chemo- + g. heteros iný, druhý + g. trofé výţiva] jedinec vyţadujúci ako zdroj
uhlíka preformované org. zlúč. a ako zdroj energie oxidáciu org. zlúč.
chemoimunológia – imunochémia.
chemokauterizácia – [chemocauterisatio] deštrukcia tkaniva aplikáciou leptavej chem. látky.
chemokinesis, is, f. – [chemo- + g. kinésis pohyb] →chemokinéza.
chemokinéza – [chemokinesis] zvýšená aktivita organizmu následkom prítomnosti chem. látky.
chemokíny – skupina →cytokínov, kt. vyvolávajú chemoatrakciu rôznych typov leukocytov a majú aj
ďalšie účinky (na rast nádorov, myelopoézu, angiogenézu, majú imunomodulačný účinok). Opísalo
sa 14 štruktúrne podobných ch., v kt. molekule je takmer 50 % identických sekvencií aminokyselín.
Ide o nízkomolekulové látky (Mr 8000 – 10 000). Podľa prim. štruktúry sa delia na -ch., kt. sú relat.
špecifické pre neutrofily a -ch. pôsobiace preferenčne na monocyty. Ch. stimulujú expresiu
leukocytových 2-integrínov, zvyšujú tvorbu leukotriénov a adhéziu neutrofilov k endotéliám.
Hlavným predstaviteľom -h. je IL-8, najstarší známy -ch. je trombocytový faktor 4 (PF4), ďalej k
nim patrí monocytový chemoatraktantový peptid 1 (MCP-1) a -ch. regulujúci aktivitu normálne
exprimovaných a secernovaných T-buniek (angl. regulated upon activation normal T cell expressed
and secreted, RANTES).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehľad ľudských chemokínov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skratka
Názov (angl.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1. C-X-C chemokíny (-chemokíny) obsahujúce motív ELR
FCP-2
Granulocyte chemotactic protein-2
SDF
G-1 Stromal cell-derived factors-1 
PBP
Plateled basic protein
TG
-thromboglobulin
CTAP-III
Connective tissue-activating protein-2
NAP-2
Neutrophil activating protein 2
ENA-78
Epithelial-derived neutrophil attractant
MGSA/GRO Melanoma growth-stimulating activity/growth-related oncogen-(pri myšiach CINC)
GRO- (pri myšiach MIP-2)
GRO- (pri myšiach MIP-2)
IL-8
Interleukin-8 (NAP-1)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––2. C-X-C chemokíny (a-chemokíny) neobsahujúce motív ELR
IP-10
Gamma interferon-inducible protein 10
MIG
Monokine induced by interferon 
PF-4
Platelet factor 4
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. C-chemokiny)
I-309
T-cell activation gene 3 (ľudský analóg myšieho TCA3)
MIP-1
Macrophage inflammatory protein 1 
RANTES
Regulated on activation, normal T-cell expressed and secreted
Eotaxín
Eosinophil-active chemokine
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. C-chemokíny
Lymfokatín
Lymphocatin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

chemokoagulácia – [chemocoagulatio] koagulácia tkanív vykonávaná pomocou chem. látok. Slúţi na
zastavenie krvácania (napr. pri epistaxe). Pouţíva sa napr. dusičnan strieborný (argentum nitricum),
kys. chromová al. kys. trichlóroctová.
chemolitholysis, is, f. – [chemo- + g. lithos kameň + g. lysis uvoľnenie] chemolitolýza, rozpúšťanie
konkrementov chem. prostriedkami (→cholelitiáza).
chemolitotrof – [chemolithotroph] jedinec vyuţívajúci ako zdroj uhlíka CO 2 a ako zdroj energie
oxidáciu anorg. zlúč.
chemoluminiscencia – luminiscencia vznikajúca priamou transformáciou chem. energie na svetelnú;
→bioluminiscencia.
chemolysis, is, f. – [chemo- + g. lysis uvoľnenie] chemolýza, chem. rozklad.
chemomorphosis, is, f. – [chemo- + g. morfósis zmena] chemomorfóza, zmeny vo vývoji a raste
organizmu vyvolané chem. vplyvmi.
chemonucleolysis, is, f. – [chemo- + l. nucleus (pulposus) jadro stavca + g. lysis uvoľnenie]
→chemonukleolýza.
chemonukleolýza – [chemounucleolysis] rozpustenie nucleus pulposus medzistavcovej platničky
pomocou inj. proteolytických látok, ako je chymopapaín; pouţíva sa najmä v th. hernie stavca.
chemonukleárny reaktor – špeciálne upravený jadrový reaktor určený na ciele technickej radiačnej
chémie, resp. radiačnochem. technológie. Účelnou úpravou jadrového paliva pri oţarovaní sa
-ţiarenie a neutrónové ţiarenie, ale aj kinetická energia štiepnych trosiek. Pre max.
radiačné vyuţitie aktívnej zóny oţarované médium cirkuluje a slúţi súčasne aj ako moderátor. Ch. r.
sa pouţíva pri radiačnochem. procesoch, ako je fixácia vzdušného dusíka (syntéza oxidov dusíka a
kys. dusičnej), rozklad oxidu uhličitého, príprava hydrazínu z čpavku, príprava etylénglykolu z
metanolu, oxidácia benzénu na fenol ap.
chemoorganotrof – [chemoorganotroph] jedinec vyţadujúci ako zdroj uhlíka preformované org. zlúč.
a ako zdroj energie oxidáciou org. zlúč.; ide o niekt. baktérie.
chemopalidektómia – [chemo- + pallidum vnútorná časť šošovkovitého jadra bazálnych ganglií
mozgu + g. ektomé odstránenie] deštrukcia časti globus pallidus aplikáciou chem. látky.
chemopalidotalamektómia – [chemo- + pallidum vnútorná časť šošovkovitého jadra bazálnych
ganglií mozgu + thalamus lôţko + g. ektomé odstránenie] deštrukcia časti globus pallidus a talamu
aplikáciou chem. látok.
chemophysiologia, ae, f. – biochémia.
chemoprevencia – syn. chemoprofylaxia, zabránenie vzniku al. rozvoju ochorenia pomocou chem.
látok; →prevencia.

chemoprofylaxia – podávanie chem. látok s cieľom zabrániť vzniku al. progresii ochorenia, napr.
u osôb, kt. boli v kontakte s tbc – profylaktické podávanie INH, u osôb, kt. cestujú do oblastí
zamorených maláriou – podávanie chlorochínu; →profylaxia.
chemoprophylaxia, ae, f. – [chemo- + g. profylassein stráţiť sa pred niečím] →chemoprofylaxia.
chemoreceptor, oris, m. – [chemo- + l. recipere prijímať] 1. chem. skupina v bunke schopná viazať
chem. látky, lieky ap.; 2. špecializované bunky a nervové zakončenia, kt. premieňajú chem. podnety
na elekt. vzruchy. Patria sem zmyslové receptory citlivé na chem. zloţenie látky, kt. kontroluje,
najmä chem. v krvnom riečisku, napr. čuchové a chuťové receptory. K periférnym artériovým ch.
patria bohato vaskularizované a inervované štruktúry na miestach vetvenia a. carotis (glomus
caroticum) a v oblúku aorty (glomus aorticum); pokles pO 2 v artériovej krvi, vzostup pCO2 a
+
koncentrácie H má za následok podráţdenie ch. a hyperventiláciu. Centrálne ch. sa nachádzajú na
ventrálnej strane predlţenej miechy v blízkosti bulbárneho dýchacieho centra, kde leţia
+
chemosenzibilné oblasti registrujúce zmeny zloţenia likvoru (pp. koncentrácie H ) a reflektoricky
ovplyvňujú dýchanie. Farmakologicky ch. ovplyvňujú napr. narkotiká a analgetiká zníţením ich
citlivosti a môţu vyvolať centrálny útlm dýchania.
chemoresistencia – [chemoresistentia] špecifická odolnosť buniek proti chem. látkam.
chemoresistentia, ae, f. – [chemo- + l. resistere brániť sa] →chemorezistencia.
chemosensibilis, e – [chemo- + l. sentire vnímať] chemosenzibilný, citlivý na →chemoterapeutiká.
chemosensoricus, a, um – [chemo- + l. sentire vnímať] chemosenzorický, vnímajúci chem. látky,
napr. pri vnímaní zápachov.
chemoserotherapia, ae, f. – [chemo- + serum + g. therapeiá liečenie] chemoséroterapia, liečenie
pomocou farmák, ako aj sér.
chemosféra – vrstva hornej atmosféry, v kt. sa odohrávajú významné fotochemické reakcie (30 – 80
km).
chemosis, is, f. – [g. zápalové ochorenie očí] →chemóza.
chemosmosis, is, f. – [chem- + osmosis] chemosmóza, pôsobenie chem. účinkami cez semipermeabilnú membránu.
chemosorpcia →chemisorpcia.
chemostat – zariadenie na dlhodobú kultiváciu mikróbov, do kt. sa stále privádza čerstvý a odvádza
spotrebovaný ţivný rozt. aj s časťou buniek a ich produktmi.
chemosterilanty – chem. látky sterilizujúce ţivé organizmy obidvoch pohlaví. Vyuţívajú sa na
ochranu rastlín, najmä v rámci autocídnych metód boja proti hmyzu.
chemosupresia – profylaxia pomocou chemoterapeutík po vzniknutej infekcii, teda počas
inkubačného obdobia. Ch. zabraňuje vzniku baktériového ochorenia, napr. pri laborat. infekcii (týfus,
tularémia, brucelóza, tbc a i.); →chemoprofylaxia.
chemosyntéza – spôsob autotrofnej výţivy, pri kt. mikroorganizmy bez pigmentov získavajú energiu
oxidáciou anorganických zlúč. a z prijatého CO 2 syntetizujú org. látky. Energiu získavajú oxidáciou
2+
2+
NH3, NO2, H2S, S, CO, H2, Fe , Mn .
chemotacticus, a, um – [chemotaxis] chemotaktický, týkajúci sa →chemotaxie.
chemotalamektómia – [chemothalamectomia] deštrukcia časti talamu aplikáciou chem. látky.
chemotaxis, is, f. – chemotaxia, taxia voľne pohyblivých buniek mikróbov al. pohlavných buniek
rastlín a ţivočíchov vyvolaná chem. dráţdidlami. Hnilobné baktérie reagujú pozit. chemotakticky na

mnohé org. látky (asparagín, dextrín, močovina, peptón ap.) a na niekt. anorg. soli. Pri stretnutí
pohlavných buniek majú dôleţitú úlohu ,,vábivé“ látky (gamóny), kt. obyčajne vylučujú samičie
pohlavné orgány. Spermatozoidy niekt. machov reagujú na kys. citrónovú. Koncentrácia dráţdidiel
je obyčajne veľmi nízka. Rozoznáva sa záporná ch. (pohybová reakcia proti smeru chem.
podráţdenia) a kladná ch. (v smere chem. podnetu).
chemoterapia – [chemotherapia] liečenie pomocou chem. látok; →chemoterapeutiká.
chemoterapeutiká – [chemotherapeutica] liečivá pouţívané na chemoterapiu, v širšom slova zmysle
ide o uplatnenie chem. látok v th. V praxi sa termín ch. zuţuje na protiinfekčné a protiinvazívne ch.,
t. j. na chem. látky, pouţívané proti rozličným, prevaţne infekčným mikroorganizmom a proti
inváznym organizmom, a to vo vonkajšom prostredí, ako aj v organizme hostiteľa: →antiseptiká a
dezinficienciá, antibaktériové ch. (→antibiotiká; →sulfónamidy), →antivirotiká, →antiprotozoiká,
→antimalariká, →antimykotiká, →antiparazitiká, →anthel-mintiká.
K ch. patria najmä sulfónamidy s bakteriostatickým účinkom. Ovplyvňujú syntézu kys. listovej
potrebnej na metabolizmus proliferujúcich mikróbov. Pôsobia na grampozit. i gramnegat. baktérie,
nokardie, aktinomycéty i chlamýdie. Lokálne aplikované ch. sa uplatňujú v th. baktériových infekcií
koţe, ulcerácií s baktériovou kontamináciou. Lokálnu aplikáciu treba obmedziť na krátky čas pre
relat. vysokú resorpčnú toxickosť a senzibilizačnú potenciu. Patrí sem kloroxín (dichlórchinolid),
mafenid, nitrofurantoín, sulfatiazol, strieborná soľ sulfadiazínu a sulfatiazolu, sulfizomidín, taurolidín
a i.
Významnou skupinou sú ch. typu kys. nalidixovej (deriváty kys. 1-etyl-1,4-dihydro-4-oxo-3pyridínkarboxylovej s prikondenzovaným benzénovým resp. pyridínovým aromatickým kruhom). Sú
účinné najmä pri infekciách močových ciest. Patrí sem kys. nalidixová a kys. oxolínová. Pre
rezistenciu ich v súčasnosti nahrádzajú fluórované analógy, tzv. fluochinolóny, kt. majú široké
spektrum antibaktériovej účinnosti, nemajú zdruţenú rezistenciu s antibiotikami ani s väčšinou
pouţívaných ch. a sú účinné.
Adjuvantná chemoterapia doplnková ch. rakoviny pouţívaná po odstránení prim. nádoru inou
metódou (operáciou al. ţiarením). Je vhodná najmä pri nádoroch s tendenciou k rýchlemu
hematogénnemu metastazovaniu (sarkómy), pri karcinóme prsníka, testes, v ORL oblasti, GIT a i.
Indukčná chemoterapia – pouţitie farmák ako iniciálnej th. u pacientov s pokročilým štádiom
karcinómu, kt. sa nedá liečiť iným spôsobom.
Kombinovaná chemoterapia – súčasné al. následné podávanie dvoch
chemoterapeutík s cieľom zvýšiť ich účinnosť; pouţíva sa najmä v ch. rakoviny.

al.

viacerých

Neodjuvantná chemoterapia – predoperačná ch., prim. ch., iniciálna ch. u pacientov s
lokalizovaným karcinómom, kt. moţno liečiť inou metódou, kt. však nie je dostatočne účinná s
cieľom zníţiť následky nádoru pred th. inými metódami.
Paliatívna chemoterapia – ch., kt. zmierňuje príznaky, ale neovplyvňuje chorobu al. jej priebeh. Ide
napr. o paliatívnu monoterapiu u geriatrických pacientov, v zlom celkovom stave, s kachexiou al.
útlmom krvotvorby vyvolaným predchádzajúcou th.
Predoperačná chemoterapia – neoadjuvantná ch.
Primárna chemoterapia – neoadjuvantná ch.
Regionálna chemoterapia – ch., najmä rakoviny vo forme regionálnej artériovej perfúzie nádoru.
Záchranná chemoterapia – angl. rescue (salvage) chemotherapy, podávanie kombinácie dvoch
látok, z kt. jedna má značnú orgánovú toxickosť a druhá zniţuje toto riziko. Umoţňuje to podávanie
vyšších látok toxickej látky (napr. metotrexatátu s leukovorínom al. tymidínom).

chemothalamectomia,a e, f. – [chemo- + thalamus lôţko + g. ektomé odstránenie] →chemotalamektómia.
chemotherapeuticus, a, um – [chemo- + g. therapiá liečenie] chemoterapeutický, liečiaci
chemoterapeutikami, chem. pripravenými prípravkami, týkajúci sa →chemoterapie.
chemotherapeutica – [chemo- + g. therapiá liečenie] →chemoterapia.
chemotherapia, ae, f. – [chemo- + g. therapiá liečenie] →chemoterapia.
chemoticus, a, um – chemotický; 1. týkajúci sa chemózy; 2. zvyšujúci tvorbu lymfy v spojovke.
chemotológia – syn. tribológia, náuka, kt. sa zaoberá výskumom trenia a opotrebovania látok, častí
strojov, mechanizmov ap.
chemotransmiter →transmiter.
chemotrofia – [chemotrophia]
chemoautotrofia.

spôsob

výţivy

niekt.

najniţších

organizmov

anorg.

zlúč.;

chemotronika – vedný odbor zaoberajúci sa štúdiom mechanizmov elektrochemických procesov v
tuhých, kvapalných a plynných látkach.
chemotropismus, i, m. – [chemo- + g. tropos smer] chemotropizmus; 1. pohybová smerová reakcia
buniek al. jednobunkových organizmov na chem. podnety; schopnosť rastliny rásť smerom k
výţivným látkam; 2. smerová reakcia fagocytov k miestu zápalu.
chemóza – [chemosis] edematózne presiaknutie spojovky.
chemurgia, ae, f. – [chem- + g. egron práca] odvetvie zaoberajúce sa získavaním surovín pre org.
syntetický priemysel z materiálu kaţdoročne sa obnovujúcej rastlinnej bunky, najmä vyšších rastlín
(drevín).
®

Chendol – anticholelitogenikum; →chenodiol.
®

Chenix – anticholelitogenikum; →chenodiol.
®

Chenocedon – anticholelitogenikum; →chenodiol.
®

Chenocol – anticholelitogenikum; →chenodiol.
chenodeoxycholát – anión al. soľ kys. chenodeoxycholovej; →chenodiol.
®

Chenodex – anticholelitogenikum; →chenodiol.
chenodiol – kys. (3,5,7)-3,7-dihydroxycholán-24-ová, syn. kys. antropodeoxychylová, kys.
galodeoxycholová, kys. chenodeoxycholová, kys. chenoová, CDC, C 24H40O4, Mr 392,56; hlavná
ţlčová kys. mnohých stavovcov. Vyskytuje sa ako N-glycínový a N-taurínový konju-gát. S inými
ţlčovými kys. tvorí zmiešané micely s lecitínom v ţlči, v kt. rozpúšťa cholesterol a tým uľahčuje jeho
®
®
®
®
vylučovanie. Pouţíva sa ako anticholelitogenikum (Fluibil , Hekbilin , Chendol , Chenix ,
®
®
®
®
®
Chenocedon , Chenocol , Chenodex , Chenofalk , Chenosäure ,
®
®
®
®
Chenossil , Cholanorm , Kebilis , Ulmenide ).
Chenodiol

®

Chenofalk →kyselina chenodeoxycholová.
Chenopodiaceae →mrlikovité.

®

Chenosan cps. (PRO MED. CS v spolupráci s Dr. Falk Pharma) – Acidum chenodeoxycholicum 250
mg v 1 ţelatínovej tob. Disolvens cholesterolových ţlčových konkrementov; →kyselina
chenodeoxycholová.
®

Chenosäure – anticholelitogenikum; →chenodiol.
®

Chenossil – anticholelitogenikum; →chenodiol.
cherománia – [chaeromania] chorobná, prehnaná veselosť, vystupňovaný sy. mániodepresív-nej
psychózy.
cherophobia, ae, f. – [chaerophobia] chorobná averzia voči veselosti, zábave.
cherry angiomas – [angl.] čerešňové angiómy, syn. kapilárne angiómy, senilné angiómy, De
Morganove škvrny. Ide o jasnočervené aţ purpurové, hladké kupolovité lézie, kt. predstavujú
teleangiektatické cievne poruchy, lokalizované obyčajne na trupe a horných končatinách; vyskytujú
sa u väčšiny starších osôb, môţu sa však manifestovať aj v mladšom veku.
cherubínová tvár →cherubinizmus.
cherubinizmus – [cherubinismus, hebr. cherubin anjel, g. cherubíni stráţcovia nebies strašidelného
vzhľadu] cherubínová tvár: obojstranné, väčšinou symetrické zväčšenie sánky, príp. aj čeľustí s
deformáciou líc. Ide o autozómovo dominantne dedičné ochorenie, kt. sa manifestuje uţ v 1. – 3. r.
ţivota a kulminuje v puberte, v 3. decénium nastáva reosifikácia. Histol. sa zisťuje vaskularizované
tkanivo s fibroblastickými elementmi, kolagénnými vláknami a nepravidelne usporiadanými
obrovskými bunkami; v postihnutej oblasti je výrazná lakunárna resorpciu zubných koreňov.
Chesterova choroba →choroby.
Chevassuho katéter – [Chevassu, Maurice, 1877 – 1957, paríţsky urológ] močovodová cievka s
olivkovitým koncom, kt. uzatvára ústie močovodu, aby zabránil refluxu kontrastnej látky do
močového mechúra.
Cheyletiella – rod roztočov, z kt. niekt. druhy môţu u ľudí vyvolať dermatózy.
Cheyletiella blakei – roztoč parazitujúci na mačkách.
Cheyletiella parasitovorax – druh parazitujúci na králikoch.
Cheyletiella yasguri – druh parazitujúci na psoch.
Cheyneov nystagmus – [Cheyne, John, 1777 – 1836, dublinský lekár] Cheyneov-Stokesov
nystagmus, osobitný nystagmus s rytmom podobným Cheyneovmu-Stokesovmu dýchaniu.
Cheyneovo-Stokesovo dýchanie – [Cheyne, John, 1777 – 1836; Stokes, William, 1804 aţ 1878,
dublinskí lekári] forma periodického dýchania. Ide o rytmicky kolísavý typ dýchania so zvyšujúcou
sa a klesajúcou frekvenciou a amplitúdou, ako aj prestávkami. Vyskytuje sa pri encefalitíde a
poruchách prietoku mozgu ako výraz poškodenia bulbárneho dýchacieho centra. Môţe sa vyskytnúť
aj u zdravých po krátkodobom výstupe do výšok a v spánku; príčinou je pokles pO2 s následným
poklesom stimulácie dýchacieho centra.
Cheyneovo-Stokesova psychóza – [Cheyne, John, 1777 – 1836, škótsky lekár; Stokes, William,
1804 – 1878, dublinský lekári] psychické poruchy charakterizované úzkosťou a nepokojom spojené
s Cheynovým-Stokesovým dýchaním.
CHF – skr. angl. congestive heart failure kongestívne zlyhanie srdca.
Chiari, Johann Baptist V. L. – (1817 – 1854) rak. chirurg, pôrodník a gynekológ pôsobiaci na I.
viedenskej klinike pre materstvo. R. 1840 sa habilitoval na docenta, r. 1853 získal profesúru na
v Prahe a o rok neskôr vo Viedni, kde kratko potom zomrel na choleru. Rok po smrti mu vyšla

učebnica pôrodníctva a gynekológie, v kt. je prvá prezentácia hygienickej koncepcie jeho ţiaka I.
Semmelweisa.
Chiariho choroba →Buddov-Chiariho sy. (→syndrómy).
Chiariho operácia – [Chiari, Karl, viedenský ortopéd] →operácie.
Chiariho retikulum – [Chiari, Hans, 1851 – 1916, patológ pôsobiaci vo Viedni a Prahe, syn JOhanna
Chiariho] sieť jemných vláken, kt. sa niekedy rozprestiera v pravej predsieni srdca medzi chlopňou
sinus coronarius, chlopňou v. cava inferior a crista terminalis; idepp. o neúplne resorbované septum
spurium. Môţe byť jadrom tvorby trombu.
Chiariho syndróm – [Chiari, Karl, 1851 – 1916, ortopéd pôsobiaci vo Viedni a Prahe] →ArnoldovChiariho sy. (→syndrómy).
Chiariho-Arnoldov syndróm – [Chiari, Hans, 1851 – 1916, patológ pôsobiaci vo Viedni a Prahe;
Arnold, Julius, 1835 – 1915, heidelbergský patológ] →Arnoldov-Chiariho sy. (→syndrómy).
Chiariho-Buddov syndróm →Buddov-Chiariho sy. (→syndrómy).
Chiariho-Frommelov syndróm – [Chiari, Johann Baptist, 1817 – 1854, gynekológ pôsobiaci vo
Viedni a Prahe; Frommel, Richard Julius Ernst, 1854 – 1912, erlangenský gynekológ] laktačná
atrofia genitálií, atrofia maternice a sek. amenorea pri popôrodnej predlţenej al. dlhotrvajúcej
laktácii. Prejavuje sa bolesťami brucha, chrbta a hlavy, psychickými zmenami. Ide pp. o útlm
vegetatívnych a germinatívnych funkcií ovárií podmienený poruchami osi medzimozog–
hypotalamus–hypofýza, ako aj štítnej ţľazy. Dg. sa stanovuje na základe nálezu hyperprolaktinémie
a zníţených hodnôt FSH. Bazálna teplota má monofázický priebeh. Môţná je reštitúcia ad integrum,
často však pretrváva amenorea; por. Argonzov-Ahumadov-Castillov sy.
chiasma, tis, n. – [g.] chiazma, skríţenie v podobe g. písmena c (ch). 1. Gen. vzájomné prekríţenie
chromozómov, resp. chromatíd v období ich konjugácie (neskorá profáza aţ 1. anafáza). Na
miestach kríţenia vzniká zlom a môţe nastať nastáva výmena sa časti chromozómu (crossing
over). Ch. sa delia podľa miesta ich vzniku, častosti výskytu a vzájomných vzťahov opakovaných
prekríţení ap. 2. Oftalm. miesto polovičného prekríţenia (semidecussatio) vláken n. opticus v dutine
lebky (pred hypofýzou). Vlákna z temporálnych polovíc sietnice
pokračujú za ch. na rovnakej strane (neprekríţené), kým z nazálnych
polovíc sietnic sa prekríţia a pokračujú na opačnej strane. Takéto
usporiadanie je podmienkou binokulárneho videnia.
Chiasma opticum – decussatio optica, skríţenie zrakového nervu:
časť hypotalamu tvoraná dekusá-ciou, resp. kríţením vláken
zrakového nervu z mediálnej polovice kaţdej sietnice.
Chiasma tendinum digitorum manus – skríţenie šliach m. flexor
digitorum profundus a m. flexor digitorum sublimis.
chiasmaticus, a, um – [g. chiasma skríţenie] chiazmatický, skríţený.
chiasmometer, i, m. – chiazmometer, prístroj na meranie deviácie očných osí od ich normál-neho
panparalelného priebehu.
chiastometer, i, m. – [g. chiastos prekríţený + g. metron miera] syn. chiasmometer, prístroj na
meranie odchýlky optických osí z ich normálneho paralelizmu.
chiazma →chiasma.

chibská ihla – [od jap. mesta Chiba, kde bola ihla vyvinutá] jemná, veľmi tenká, flexibilná oceľová ihla
s malým vnútorným Ø, kt. sa pouţíva na kanyláciu veľmi malých ţlčovodov pri perkutánnej
transhepatálnej cholangiografii.
chicagská choroba – severoamerická →blastomykóza.
chien de fusil (poloha) – [franc. s natiahnutými končatinami] poloha utekajúceho (poľovníckeho) psa;
poloha tela s extenziou šije a chrbta a natiahnutými dolnými končatinami. Vyskytuje sa pri
meningitíde a encefalitíde.
Chiewitzov orgán – [Chiewitz, Johan Henrik, 1850 – 1901, dán. anatóm] embryonálny výrastok za
príušnicou, kt. môţe prerastať do nej al. vymiznuť.
Chiewitzova vrstva – [Chiewitz, Johan Henrik, 1850 – 1901, dán. anatóm] prechodná vrstva vláken
oddeľujúca vnútornú a vonkajšiu vrstvu neuroblastov v caliculus ophthalmicus.
chigoe – Tunga penetrans.
chikungunya (horúčka) – [v tanzánčine, resp. Swahili skrútiť sa] akút. horúčková arbovírusová
infekcia podobná dengue. Vyvoláva ju alfavírus, prenášaju ju komáre rodu Aëdes (A. aegypti, Culex
fatigans). Rezervoárom sú pp. rozličné stavovce. Za epidémie sa uplatňuje cyklus človek–komár–
človek. Vyskytuje sa v juhových. Ázii a rovníkovej Afrike. Inkubačné obdobie trvá 2 – 12 d.
Ochorenie sa prejavuje artralgiami a myalgiami trvajúcimi asi 1 týţd., niekedy však dlhšie, na rozdiel
od dengue lymfadenopatia chýba. Niekedy je prítomná hemoragická horúčka; prvýkrát pozorovaná
v Tanzánii (1952). Dg., dfdg. a th. →dengue.
chí-kvadrát – -kvadrát, štatist. označenie teoretického rozloţenia pravdepodobnostného znaku
náhodnej veličiny.-kvadrát sa pouţíva v rôznych situáciách štatistického testovania hypotéz.
Mnoho testových kritérií je za platnosti nulovej hypotézy rozloţené priamo al. asymptoticky (pre
veľké rozsahy výberov) pomocou tohto pravdepodobnostného zákona. Ide najmä o testy
nezávislosti v kontingenčných tabuľkách, napr. Pearsonov test. Na tomto rozlo-ţení sú zaloţené
testy vierohodnosti, modelov asociácie vo viacrozmerných kontingenčných tabuľkách, testy dobrej
zhody empirických početností s teoretickým predpokladom, testy zhody modelov v mnohorozmernej
analýze,
kvadrát odlišuje svoje prvky pomocou parametra k = počet stupňov voľnosti; rozloţenie vzniká
teoreticky ako súčet štvorcov k nezávislých štandardne normálne rozloţených náhodných veličín.
Podielom 2 nezávislých veličín s -kvadrátovým rozloţením vzniká F-rozloţenie, kt. sa pouţíva na
testovanie rovnosti rozptylov normálnych rozloţení a v analýze rozptylu.
Dôleţitou vlastnosťou rozloţenia je aditívnosť (súčet 2 nezávislých náhodných veličín v -kvadráte s
k = k1 + k2 stupni voľnosti). Táto vlastnosť sa vyuţíva napr. pri vyhľadávaní vhodného modelu
asociácie v mnohorozmernej kontingenčnej tabuľke postupným zjednodušovaním vzťahu a
vypúšťaním interakčných členov; aj pri rozklade štvorcov v modeloch analýzy rozptylu (s prechodom
k pomeru F-rozloţenia). Všeobecne má -kvadrátové rozloţenie aj parameter necentrality, kt. má
význam pre štúdium silofunkcie testu a pri osobitných testových situáciách.
Chilaiditiho syndróm – [Chilaiditi, Demetrius, *1883, röntgenológ pôsobiaci vo Viedni a Istambule]
interpozícia flexura dextra colonis (zriedka tenkého čreva) medzi pečeň a bránicu. Prejavuje sa
pocitmi tlaku v epigastriu, kt. sa zmierňuje v leţiacej polohe.
chil/o- – prvá časť zloţených slov z g. cheilos pera.
chilalgia, ae, f. – [ch(e)il- + g. algia bolesť] →cheilalgia.
,
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Children s Chewable Multivitamin ctb. (National Vitamin) – multivitamínový prípravok. Zloţenie:
Acidum folicum 0,3 mg + Cyanocobalaminum 0,45 mg + Colecalciferolum 0,47 + Thiaminum nitras

3,25 + Riboflavinum 3,61 + Pyridoxini hydrochloridum 3,83 + Retinoli acetas 5 mg + Nicotinamidum
13,9 mg Alfa-tocoferoli acetas 30 mg + Natrii ascorbas 67,5 mg v 1 ţuvacej tbl.
chilectomia, ae, f. – [ch(e)il- + g. ektomé odstrániť] →cheilektómia.
chilectropion – [ch(e)il- + g. ektropion bolesť] →cheilektropium.
chiliazmus – [g. chilias tisíc] syn. milenarizmus (z l. millenium tisícročie) modifikácia kresťanského
učenia o druhom príchode Krista. Ch. sa spája s predstavou o premene sveta v tisícročnom
kráľovaní Krista so spravodlivými na zemi, kt. údajne predpovedá Zjavenie Sv. Jána (Apokalypsa).
Išlo o náboţenské hnutia sprostredkované rôznymi sektami v ranom kresťanstve: Cirkev ho
odmietla medzi 2. a 3. stor. Ako heréza sa potom zjavoval v celom stredoveku (napr. v rámci
husitstva a protestantizmu). Učenie má podobu utópie a vyjadruje túţbu ľudí po stave blaţenosti uţ
na tomto svete a sociálnej spravodlivosti zabezpečenej vyššou mocou.
chilitída – [ch(e)ilitis] →cheilitis.
chiloalveoloschíza – [ch(e)iloalveoloschisis] →cheilalveoschíza.
Chilodon cucullatus →Holotricha.
Chilodonella cyprini →Holotricha.
Chilognatha – rad článkonoţcov triedy Diplopoda, nadtriedy Myriapoda; patria sem stonoţky.
chilognatoglososchíza – [ch(e)ilognathoschisis] →cheilognatoglososchíza.
chilognatopalatoschíza – [ch(e)ilognathopalatoschisis] →cheilalognatopalatoschíza.
chilognatoprozoposchíza – [ch(e)ilognathoprosoposchisis] →cheilognatoprozoposchíza.
chilognatoschíza – [ch(e)ilognathoschisis] →cheilognatoschíza.
chilognatouranoschíza – [ch(e)ilognathouranoschisis] →cheilognatouranoschíza.
chilomastigiáza – [chilomastigiasis] ochorenie vyvolané prvokmi rodu →Chilomastix.
Chilomastix – [chilo- + g. mastix bič] rod parazitických prvokov tvaru hrušky al. citróna (rad
Retortamonalida, trieda Zoomastigophorea) s 3 bičíkmi a 1 jadrom, kt. sú
umiestené mimo cytostómy. Vyskytujú sa v čreve rôznych stavovcov vrátane
ľudí. Všetky druhy sú nepato-génne al. len mierne patogénne.
Chilomastix mesnili – syn. Cercomonas intestinalis, nepatogénny črevný bičíkovec
človeka hruškovitého tvaru, kt. môţe vyvolať vodnaté hnačky. Dg. →Giardia
intestinalis.

chilomastóza – [chilomastosis] ochorenie vyvolané →Chilomastix mesnili charakterizované vodnatou
hnačkou.
chilofágia – [ch(e)ilophagia] →cheilofágia.
chiloplastika – [ch(e)iloplastica] →cheiloplastika.
Chilopoda – [g. chilias tisíc + g. pús-podos noha] stonôţky, Chilopoda, trieda podkmeňa
vzdušnicovcov (Tracheata) kmeňa obrúčkavcov (Annelida). Ţijú pod kameňmi a lístím, v zemi a na
iných skrytých miestach. Telo majú pretiahnuté a sploštené s veľkým počtom článkov, na kaţdom
článku je jeden pár nôh. Na hlave majú jeden pár tykadiel, jeden pár hryzadiel, dva páry čeľustí

a jednoduché očká. Článkovanosť tela je heteronómna (striedajú sa širšie nezdvojené články s
uţšími); články nesú pár veľkých a silných nôţok. Posledný pár nôh (vlečné nohy) slúţi na obranu,
preto býva predĺţený, zhrubnutý, pokrytý tŕňmi alebo kliešťovitý. Dýchajú vzdušnicami. Exkrečné
ústroje sú Malpighiho rúrky a čeľustné ţľazy. Pohlavný otvor je na predposlednom článku tela. Vývoj
majú priamy. Stonôţka ucholaková (Lithobius forficatus) ţije pod kôrou pňov, pod kameňmi i pod
spadnutým lístím, je asi 2,5 cm veľká, gaštanovohnedej farby. Telo má zloţené z hlavy a 19
článkov. Je dravá. Ţiví sa hmyzom (pavúky ap.). Samičky vláčia vajíčka jednotlivo so sebou (ako
pohyblivé dravce ich nedokladajú a neupatrujú). Zemivka ţltkastá (Geophilus flavidus) ţije na
podobných, ale vlhkejších miestach, je ţltkastej farby a má > 100 článkov. V. sa ţivia drobnými
ţivočíchmi, napr. hmyzom.
chilopodiáza – ochorenie vyvolané článkonoţcami.
chilorafia →cheilorafia.
chiloschíza →cheiloschíza.
chilostomatoplastika →cheilostomatoplastika.
chilotómia →cheilotómia.
chilóza →cheilóza.
chimaera, ae, f. →chiméra.
chimafilín – 2,7-dimetyl-1,4-naftaléndión, 2,7-dimetyl-1,4-naftochinón, C12H10O2, Mr 186,20; látka
izolovaná z rastliny Chimaphila carymbosa Pursh. a Pyrola incarnata (Fisch.)
Fernald (Ericaceae).
Chimafilín

chiméra – [chimaera, g. chimaira v starogréckych bájoch obluda s časťami tela leva, draka a kozy]
netvor, obluda.
Gen. bunka jedinca, kt. nepochádza z jedinej, ale z odlišných zygot, napr. krviniek pochá-dzajúcich z
dizygotného dvojčaťa. Ide o jedince vzniknuté umelým mechanickým spojením vegetatívnych častí 2
organizmov (štiepenie, transplantácia) a ich neskorším zrastením. Ch. môţu vznikať aj mutatívne pri
poruche mitózy, komplexu plastidov ap. Pri rastlinách sú sektoriálne ch. (na priečnom reze sú
rozdielne pletivá usporiadané do sektorov), meridiálne ch. (časť povrchových pletív je odlišná),
periklinálne ch. (povrchové pletivá sa odlišujú od vnútorných). Nerovnaké pletivá sa na rozdiel od
údajných vegetatívnych kríţencov gen. neovplyvňujú. Vznik ch. u ţivočíchov je zriedkavý.
chimerizmus – schopnosť utvárať →chiméry, prítomnosť buniek rozličného pôvodu u toho istého
indivídua.
chimérové protilátky – molekuly imunoglobulínov, kt. časť (napr. konštantné oblasti) pochá-dza z
jedného biol. druhu a druhá časť (napr. variabilné úseky) z iného druhu; →imunotoxíny.
chimonantín – 1-demetylkalykantidín, C22H26N4, Mr 346,46; látka izolovaná z listov rastliny
Chimonanthus fragrans Lindle (Calicanthaceae).
Chimonantín

chimylalkohol – syn. testriol, (+)-3-(hexadecykloxy)-1,2- propándiol, -hexadecylglyceryléter,
C19H40O3, CH3(CH2)15OCH2CHOHCH2OH, Mr 316,51; látka izolovaná zo semenníkov býkov a bravov
(Hirano, 1936).
chinacilín – quinacillinum, kys. 6-[[(3-karboxy-2-chinoxalinyl)karbonyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia1-azabicyklo-[3.2.0]heptan-2-karboxylová, C18H16N4O6S, Mr
416,42; polosyntetické antibiotikum podobné penicilínu, účinné
najmä proti Stapylococcus aureus.
Chinacilín
chinagolid →quinagolid.
4
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1

chinakrín – quinacrinum, syn. mepakrín; N -(6-chlór-2-metoxy-9-akridinyl)-N ,N -dietyl-1,4pentándiamín, C23H30ClN3O, Mr 399,96; anthelmintikum, účinné proti cestódam, antimalarikum;
veterinárne antiprotozoikum a teniacídum. Prípravky – dihydrochlorid
®
®
®
dihydrát C23H32Cl3N3O.2H2O – RP 866 , SN 390 , Acrichine ,
®
®
®
®
Acriquine , Atabrine dihydrochloride , Atebrine hydrochloride , Erion ,
®
®
®
®
Chinacrin hydrochloride , Italchin , Metoquine , Palacrin ).
Chinakrín

chinalbarbitón – sekobarbital.
chinaldín – quinaldinum; 2-metylchinolín, C10H9N, Mr 143,18; anestetikum pouţívané na transport
a spra-covanie rýb. Dráţdi sliznice.
Chinaldín

chinaldínová červená – Quinaldine Red; 2-[2-[4-(dimetylamino)fenyl]etenyl]-1-etylchinolí-niumjodid,
C21H23-IN2, Mr 430,33; tmavočervený prášok, indikátor
®
(Eastman no. 1361 ).
Chinaldínová červená

chinaldínová

modrá

–

Quinaldine
Blue,
1-etyl-2-[3-(1-etyl-2(1H)chinolinylidén)-1-propenyl]chinolíniumchlorid, C25H25ClN2, Mr 388,96; histol.
farbivo (na farbenie chromozómov).
Chinaldínová modrá

chinaldínsulfát

– quinaldinum sulfuricum; 2-metylchinolínsulfát, C10H9N.H2SO4, Mr 214,27;
anestetikum pouţívané na transport a spracovanie rýb. Silne dráţdi sliznice.
Chinaldínsulfát

chinalizarín – quinalizarinum; 1,2,5,8-tetrahydroxy-9,10-antracéndión, C14H8O6, Mr 272,60; červené
ihličky so zeleným kovovým leskom. Moridlo bavlny, pretým sa pouţíval
ako farbivo.
Chinalizarín

chinamín – quinaminum, 8-(5-etenyl-1-azabicyklo[2.2.2]-okt-2-yl)-2,3,8,8-tetrahydro-3-H-furol[2,3-b]indol-3-ol, C19H24N2O2, Mr 312,40; látka nachádzajúca sa v kôre
chinínovníka Cinchona pubescens Vahl, (C. succirubra Pav.) a C. officinalis L.
(C. ledgeriana Moens), Rubiaceae.
Chinamín

chinapril – quinaprilum; kys. [3S-[2[R*(R*)]3R*]]-2-[2-[[1-etoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]-amino]-1oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-izochinolínkarboxylová,
C25H30N2O5, Mr 438,52; inhibítor enzýmu konvertujúceho
angiotenzín; diuretikum, antihypertenzívum.
Chinapril

Ch. vyvoláva: 1. zníţenie tvorby angiotenzínu II, a tým pokles tvorby aldosterónu a hyperkaliémiu; 2.
zníţenie sekrécie renínu (v dôsledku odstránenia spätnej väzby ACE na sekréciu renínu); 3.
odbúravanie bradykinínu, a tým, zvýšenú aktivitu kinínov a prostaglandínov. U hypertonikov
zapríčiňuje pokles TK v leţiacej polohe i v ortostáze s poklesom periférneho cievneho odporu ciev,
bez kompenzačného zvýšenia tepovej frekvencie, výraznejších zmien prietoku krvi obličkami a
glomerulárnej filtrácie. Antihypertenzívny účinok po perorálnom podaní sa dostavuje asi za 1 h a
vrcholí v 2. – 4. h. Max. antihpertenzívny účinok sa pozoruje po 3 – 4 týţd., býva dlhodobý a
krátkodobé vynechanie liečiva nevyvoláva náhle zvýšenie TK (rebound). U pacientov s kardiálnou
insuficienciou pôsobí ch., zníţenie pľúcneho kapilárneho tlaku, ,,preload“ i ,,afterload“, zvýšenie
minútového vývrhu bez zvýšenia tepovej frekvencie.
Po podaní p. o. sa vstrebáva asi 60 %. Po vstrebaní sa zväčša metabolizuje najmä v pečeni na
účinný metabolit chinalaprát a sčasti na ďalšie neúčinné metabolity. Vylučuje sa najmä močom. Biol.
t0,5 je ~ 1 h.
Indikácie – 1. esenciálna hypertenzie; 2. kardiálna dekompenzácia (príp. s digoxínom).
Kontraindikácie – 1. precitlivenosť na ch.; 2. anamnéza angioneurotického edému; 3. stenóza a.
reanlis; 4. stavy po transplantácii obličiek; 5. stenóza ľavého ţilového ústia, stenóza aorty,
hypertrofická kardiomyomaptia; 6. prim. hyperaldosteronizmus; 7. gravcidita a dojčenie; 8. renálna
insuficiencia (klírens kreatinínu < 0,5 ml/s); 9. dialýza; 10. hepatopatie; 11. deti.
Nežiaduce účinky – 1. kardiovaskulárne: u pacientov s depléciou vody a soli sa občas zjavuje
ortostatická hypotenzia aţ synkopa. naj,ä na začiatku th.; ojedinele vyvoláva prudký popkles TK,
tachykardiu, palpitácie, arytmie, stenokardie aţ infarkt myokardu a mozgovú cievnu príhodu; 2.
renálne: ojedinele vzniká zhoršenie obličkových funkcií a proteinúria; 3. dýchacie cest: príleţitostne
sa zjavuje suchý dráţdivý kašeľ a bronchitída, zriedka dýchavica, rinitída, sínusitída, ojedinele
bronchospazmus, glositída a pocit sucha v ústach; ojedinele vzniká angioneurotický edém hrtana,

hltana a l. jazyka; 4. GIT: niekedy vzniká nauzea, vracanie, zápcha, strata chuti do jedenia.
ojedinele cholestatický ikterus, hepatopatia, pankreatopatia, ileus; 5. koţa: niekedy sa dostavujú
alergické reakcie, ako exantém, zriedka urtika al. erytematózne, psoriatiformné zmeny,
fotosenzibilita, alopecia, onycholýza a zhoršenie Raynaudovho sy.; niekedy bývajú koţné reakcie
spojené s horúčkou. myalgiami, artralgiami, vaskulitídou, eozinofíliou a zvýšeným titrom
autoprotilátok; 6. nervový systém: niekedy vznikajú bolesti hlavy, únava, zriedka skleslosť, depresie,
poruchy spáhku, impotencia, parestézie, poruchy rovnováhy, zmätenosť, hučanie v ušiach,
rozmazané videnie; 7. krvotvorba: niekedy sa dostavuje útlm krvoťtvorby (pokles koncentrácie
hemoglobínu, hematokritu, počtu leukocytov al. trombocytov, ojedinele granulocytopénia aţ
pancytopénia).
Interakcie – antihypertenzívny účinok ch. zvyšujú iné antihypertenzíva, diuretiká, anestetiká,
neurolepletiká (imipramín); zoslabujú ho analgetiká, antiflogistiká (kys. acetylsalicylová,
indometacín) a NaCl. Ch. vyvoláva väčšie zvýšenie sérovej koncentrácie draslíka po podaní
draslíka al. diuretík šetriacich draslík a väčšie zvýšenie hodnôt lítia pri th. lítiom; zvyšuje pôsobenie
alkoholu a zhoršuje resorpciu tetracyklínu.
Dávkovanie – hypertenzia s kardiálnou insuficienciou: po úprave príp. deficitu soli a tekutín (napr.
následkom diuretickej th., vracania, hnačky) sa začína dávkou 2, 5 mg, pri malígnej hypertenzii aţ
10 mg/d a po 3 týţd. sa táto v prípade potreby zvýši na 20, max. 40 mg/d. Kardiálna insuficiencia:
začína sa dávkou 5 mg, potom ju moţno zvýšiť aţ na 2-krát 20 mg/d; pri dlhodovej th. a
dostatočnom účinku sa zniţuje na 2-krát 5 – 10 mg/d. Pri zníţenej funkcii obličiek (klírens kreatinínu
0,5 – 1 ml/s, kreatinín v sére < 120 mmol/l) a u starších osôb sa udrţovacie dávky zniţujú asi na
polovicu.
Počas th. treba kontrolovať sérové hodnoty kreatinínu, elektrolytov, vylučovanie bielkovín močom,
KO, stav imunitym (najmä pri kolagenózach – lupus erythematosus systemicus, sklerodermii – a
súčasnej th. kortikosteroidmi, cytostatikjami a antimetabolitami), zvýšenú opatrnosť si vyţaduje
súčasná th. alopurinolom, prokainamidom al. líthiom.
Pri angioneurotickom edéme s postihnutím jazyka, hlasiviek ao. hrtana sa mná okamţite za kontroly
EKG a TK s. c. podať 0,3 – 0,5 mg, resp. pomaly i. v. 0,1 mg adrenalínu a potom kortikoidy, i. v.
antihistaminoká a antagonisty H2-receptorov. Pri predávkovaní (intoxikácii) sa do 30 min. odporúča
urobiť výplach ţalúdka, podať adsorbenciá a nátriumsulfát. Pri hypo-tenzii sa upravuje objem
telových tekutín (NaCl a voda), príp. sa podajú i. v. katecholamíny a angiotenzín II. Biotransformuje
sa na účinný chinaprilát; má krátky biol. t0,5, avšak dlhodobý účinok; účinok sa prejaví do 1 h.
Indikácie, kontraindikácie, neţiaduce účinky a interakcie →enalapril. V priebehu prvej dávky má byť
pacient sledovaný; úvodná dávka je 2,5 – 5 mg, udrţovacia dávka 20 – 40 mg raz/d.
®

®

®

®

®

Prípravky –CI-906 , PD 109452-2 , Accupril , Accuprin , Accupro tbl. Gödecke, Accupro 5, 10 a
®
®
20 tbl. obd. Léčiva; kombinovaný prípravok – Accuzide tbl. obd. Gödecke.
chinapyramín – quinapyrinum; 4-amino-6-[(2-amino-1,6-dimetyl-4(1H)-pyrimidinylidén)-amino]-1,2dimetylchinolíniový konjugát; antiprotozoikum, účinné
proti trypanozómam (dimetosulfát C19H28-N6O8S2 – M
®
®
7555 , Antrycide ).

Chinapyrín

®

Chinascorbin dr. (Léčiva) – Quinini sulfas 60 mg + Acidum ascorbicum 100 mg + Coffeini 10 mg v 1
dr.; anripyretikum. Pouţíva sa v th. ochorení horných dáchacích ciest a chrípkových ochorení.
Kontraindikáciou je precitlivenosť na zloţky prípravku, arytmie, insuficiencia srdca, gravidita a
laktácia.
chinazolín – quinazolinum; syn. fenmiazín, 1,3-benzodiazín, C8H6N2, Mr 130,14; šupinky so
zápachom po chinolíne, mierne horkej chuti, neutrálnej reakcie; rozp. vo väčšine org. rozpúš-ťadiel.
Alkaloidy ch. tvorí skupina ~ 30 alkaloidov, kt. sa vyskytujú vo vyšších rastlinách, ţivočíchoch
a baktériách. Odvodzujú sa biosynteticky od kys. antranilovej. Predstaviteľom ţivočíšnych ch. je
glomerín, rastlinných febrifugín. V širšom slova zmysle sem patrí aj rybí tetrodoxín
(zwit-teriónový polyhydroxy-2-iminoperhydrochinazolín).
Chinazolín
,

chinbolón –

-(1-cyklopenten-1-yloxy)androsta-1,4-dien-3-ón; 17-cyklo-pent-1 enyléter 1-dehydrosterónu, C24H32O2, Mr 353,52; anabolikum
®
(Anabolicum Vister ).
Chinbolón

chinestradiol
–
quinestradiolum;
(cyklopentyloxy)estra-1,3,5(10)-trien-16,17-diol,
®
®
356,49; estrogén (Colpovis , Pentovis ).

(16,17)-3C23H32O3,
Mr

Chinestradiol

chinestrol

–

quinestrolum;
3-(cyklopentyloxy)-19-nor-17-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol,
C25H32O2; estrogén.
Chinestrol

chinetazón
–
quinethazonum;
7-chlór-2-etyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-6-chinazolínsulfónamid,
C10H12ClN3-O3S, Mr 289,76; sulfónamidový deriváts odlišnou chem. štruktúrou, ale podobnými
účinkami ako tiazidové diuretiká; pouţíva sa v th. hypertenzie a edémov;
®
®
®
podáva sa p. o. (CL 36010 , Aquamox , Hydromox ).
Chinetazón

chinfamid

–

quinfamidum;

1-(dichlóracetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-chinolinyl ester kys. 2furánkarboxylovej, C27H13Cl2NO4, Mr 354,19; antiamébikum (Win
®
®
®
40014 , Amenide , Amenox ).
Chinfamid

chingestanolacetát – 3-(cyklopentyloxy)-19-nor-17-pregna-3,5-dien-20-yn-17-ol acetát, C27H36O3;
progestín.
chingestrón – quingestronum; 3-(cyklopentyloxy)pregna-3,5-dien-20-ón, C26H38O2, Mr 382,59;
®
®
progestín (W 3399 , Enol Luteovis ).
Chingestrón

chinhydrón – quinhydronum, syn. zelený hydrochinón, C6H4O2C6H4(OH), molekulová zlúč. pbenzochinónu a hydrochinónu, Mr 218,20, t. t. 171 °C, tmavozelené kryštáliky nerozp.
vo vode. Pouţíva sa v analyt. chémii ako elektróda pri potenciometrickom
stanovovaní pH.
Chinhydrón

,

chinidín –
-chinín, pitayín, 6 metoxycinchanan-9-ol, C20H24-N2O2, Mr 324,41; prirodzený alkaloid kôry
chinovníka; antiarytmikum; →Chinidinium sulfuricum, ČSL 4. Pôvodne ho
pripavil Pasteur na th. malárie,v th. arytmií sa začal pouţívať po náhodnom
objavení jeho antiarytmických účinkov pri th. malárie (Wenckebach, 1915).
Chinidín

Pravotočivý stereoizomér chinínu získaný z rozličných druhov škoricovníka (Cinchona) a jeho
hybridov. Je to základné antiarytmikum so širokým spektrom účinku na tachykardie vzniknuté na
podklade reentry, ako aj extrasystolické tachyarytmie. Priamym účinkom na bunkovú membránu
inhibuje pohyb iónov, predlţuje refraktérnu fázu kardiomyocytov, potláča automaciu, najmä v
ektopických centrách a spomaľuje vedenie vzruchu. Jeho nepriamy alfalytický účinok sa prejavuje
vazodilatáciou a reflexným zvýšením automacie SA uzla; anticholínergický účinok má za následok
blokádu cholínergických receptorov srdca. Po podaní p. o. sa rýchlo resorbuje, na plazmatické
bielkoviny sa viaţe 70 – 90 %. Hydroxyluje sa z veľkej časti v pečeni a len malé mnoţstvo sa
vylučuje obličkami, preto na jeho biotransformáciu nemá významný vplyv zlyhanie funkcie obličiek.
Biol. t0,5 je 7 – 9 h, predlţuje sa s vekom a najmä pri hepatopatii a srdcovej nedostatočnosti. Podáva
sa p. o., parenterálne len v kombinácii s prokaínamidom.
Indikácie – farmakologická kardioverzia fibrilácie a flutteru predsiení, udrţanie sínusového rytmu po
kardioverzii (často v kombinácii s digoxínom), obmedzenie recidív záchvatov supraventrikulárnej i
komorovej tachykardie.
Kontraindikácie – predlţenie intervalu QT, manifestná srdcová nedostatočnosť, sy. chorého sínusu,
blokáda Tawarovho ramienka, poruchy AV-prevodu, myasthenia gravis, zlyhanie pečene.
Nežiaduce účinky – kardiálne: poruchy vedenia vzruchu, útlm sínusového uzla, negat. inotropný
účinok, predlţenie refraktérnej fázy s rizikom malígnej komorovej arytmie, najmä po vyšších
dávkach aplikovaných za sebou, pri rozšírení úseku QRS a intervalu QT > 25 %. Vysoké
koncentrácie chinidínu zniţujú kontraktilitu myokardu. Pri rýchlom podaní môţe nastať prudký
pokles TK. Extrakardiálne: hnačky, nauzea, bolesti hlavy, závraty, tinitus, poruchy zraku, alergické
reakcie (horúčka, exantém Quinckeho edém), hemolytická anémia, trombocytopénia. Vplyvom na

nervosvalovú platničku môţe zhoršiť stav pri myasthenia gravis, potencuje účinok myorelaxancií a
aminoglykozidov. Neţiaduce účinky boli časté pri klasických prípravkoch s krátkym biol. t0,5.
Zavedenie retardovaných liekových foriem zníţilo ich riziko.
Interakcie – chinidín zvyšuje koncentráciu digoxínu, potencuje účinok hypotenzív a liečiv
s depresívnym účinkom na sínusový uzol (b-blokátory a blokátory vápnikového kanála), potencuje
účinok kumarínových antikoagulancií (riziko krvácania); koncentráciu chinidínu zvyšuje cimetidín,
zniţujú ju barbituráty, fenytoín, rifampicín. Jeho arytmogénny účinok zvyšuje hypokaliémia a
hypomagneziémia.
Dávkovanie – farmakologická kardioverzia: iniciálna dávka 400 mg, ďalej 200 mg kaţdé 2 h do
celkovej dávky 2 g al. do obnovenia sínusového rytmu; udrţovacia dávka: 200 – 400 mg 4-krát/d.;
retardované formy: iniciálna dávka 500 mg, ďalej 250 – 500 mg kaţdé 4 h za kontroly EKG do max.
dávky 400 mg, udrţovacia dávka 250 mg 2 – 3-krát/d.
®

Prípravky – Chinidini sulfas cps. (magistraliter), Tbl. chinidini puri 0,2 MVM tbl. Medica-menta, Tbl.
®
chinidini sulfurici 0,2 MVM tbl. Medicamenta.
®

Kyslý síran tetrahydrát chinidínu – C20H26N2O6S.4H2O, chinidínbisulfát – Chinidin-Duriles ,
®
®
®
®
®
Kiditard , Kinidin , Kinidrin , Kinichron , Quiniduran .
®

®

®

®

Glukonát chinidínu – C26H36N2O9 – Duraquin , Dura-Tab , Gluquinate , Quinaglute ).
®

®

Polygalakturonát chinidínu – (C20H24N2O2.C6H10O7.H2O)x(Cardioquin , Galactoquin , Naticardi®
®
na , Sineflutter ).
®

®

Retardované formy – Kinidin Durules tbl. ret. Astra, Kinilentin 200 mg depot tbl. obd. Leiras.
®

Kombinovaný prípravok – Rhythmochin inj. Byk Gulden (Chinidini sulfas 100 mg + Procainamidi
hydrochloridum 300 mg v 10 ml inj. rozt.).
Chinidinium sulfuricum – skr. Chinidin. sulfuric., ČSL 4, síran chinidínia, dihydrát chinidíniumsulfátu, C40H50N4O8S.2 H2O, Mr 746,95 (Mr bezvodého 746,92). Sú to jemné, bezfarebné,
obyčajne splstené ihličkovité kryštáliky al. biely, ľahký
kryštalický prášok, bez zápachu, veľmi horkej chuti. Je ťaţko
rozp. vo vode, dobre rozp. vo vriacej vode, ľahko rozp. v 95
% liehu a dobre rozp. v chloroforme.
Chinidinium sulfuricum

Dôkaz
a) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí miernym zahriatím v 25,0 ml vody. Rozt. sa pouţije aj na skúšky b) a
c). 5,0 ml rozt. sa zriedi vodou na 10,0 ml, pridá sa 5 kv. brómovej vody a ihneď 10 kv. zriedeného
rozt. amoniaku; tekutina sa sfarbí zeleno (chinové alkaloidy).
b) K 10,0 ml roztoku zo skúšky a) sa pridá 8 kv. rozt. dusičnanu strieborného a tekutina sa zamieša
sklenou tyčinkou; po chvíli sa vylučuje biela zrazenina, rozp. v koncentrovanej kys. dusičnej (rozdiel
od síranu chinínia).
c) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridá rozt. chloridu bárnatého; vylučuje sa biela zrazenina, nerozp.
2–
v zriedenej kys. chlorovodíkovej (SO4 ).
d) Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou (str. 87/ČSL I) sa nanesú na štart rozt. látok v 95 % liehu v
poradí:
1. 4 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml),
2. 4 ml rozt. overenej vzorky síranu chinidínia (10 mg/ml),
3. 4 ml rozt. chinínia /10 mg(ml),

4. 4 ml rozt. cinchonínu (0,25 mg/ml).
Vyvíja sa zmesou benzén–éter–dietylamín (20 :1:5 obj.). Po vybratí z komory sa vrstva vysuší voľne
na vzduchu (do vymiznutia zápachu dietylamínu) a rovnomerne sa postrieka jódbizmutitanovým
detekčným skúmadlom. Na chromatograme 1 moţno pozorovať oranţovú škvrnu, kt. má rovnakú
polohu a farbu ako škvrna na chromatograme 2. Chromatogramy 1, 3 a 4 sa ďalej pouţijú na
skúšku na iné chinové alkaloidy.
Stanovenie obsahu
Asi 0,2000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 0,500 g látky pri 120 °C do
konštantnej hmotnosti) sa rozpustí v 25,0 ml anhydridu kys. octovej, pridajú sa 3 kv. rozt.
malachitovej zelenej a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zo zeleného do ţltého
sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,02490 g C40H50N4O8S.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
Dávkovanie – dms p. o. je 0,6 g, dmd p. o. 3,0 g; th. dávka jednotlivá p. o. 0,2 – 0,4 g, denná p. o.
0,6 – 2,0 g.
®

®

®

®

®

Prípravky – Cin-Quin , Quinicardin , Quinidex , Quinitex , Quinora .
chinín – quininum; C20H24N2O2, Mr 324,14, t. t. 177 °C; alkaloid chinovníka lekárskeho (Cinchona
officinalis, C. succirubra) a niekt. ďalších druhov, a to spolu s cinchonínom a i. príbuznými látkami;
→Chininium chloratum, ČSL 4. Ch. je protoplazmatický jed, blokuje viacero enzý-mov a má
dlhotrvajúci lokálnoanestetický účinok. Ch. pôsobí na schizonty všetkých foriem ľudských plazmódií
a najmä na Plasmodium falciparum, nepôsobia na E-E-formy a zrelé gametocyty tropiky. Ide o ţivot
zachraňujúce liečivo pri ťaţko prebiehajúce tropickej malárii rezistentnej na iné liečivá. Predpokladá
sa interakcia s hemínom ako produktom metabolizmu parazitov. Po
podaní p. o. sa rýchlo vstrebáva a dosahuje vrchol v plazme za 1 – 3 h.
Prestupuje placentárnou bariérou. Biol. t0,5 je 10 h. Na perorálnu th. sa
pouţíva sulfát (Chinini sulfas), na parenterálnu th. chlorid (Chinini
dihydrochloridum).
Chinín

Indikácie – ťaţko prebiehajúca tropická malária rezistentná na iné liečivá.
Kontraindikácie – precitlivenosť na chinín, gravidita (podáva sa len pri vitálnej indikácii),
dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť, bradykardia, čiastočný al. úplný AV blok, akút. toxická
al. infekčná endokarditída, predávkovanie digitalisom.
Nežiaduce účinky – hypoglykémia, treba korigovať koncentráciu glukózy v infúzii; pri vyšších
dávkach závraty, tinitus, poruchy zraku.
Interakcie – opatrnosť je ţiaduca
antikoagulancií a myorelaxancií.

pri

súčasnom

podávaní

pyrimetamínu,

periorálnych

Dávkovanie – infúzny rozt. sa pripravuje vo fyziol. rozt. s 5 % glukózou. Podáva sa 10 mg/kg 4 h a
opakuje sa kaţdých 8 – 12 h počas 2 – 3 d. Potom nasleduje doliečenie prípravkom chinínu p. o.
(600 mg á 8 h, u detí 10 mg/kg á 8 h, príp. v kombinácii s antibiotikami počas 3 – 7 d. V ťaţkých
prípadoch moţno podať 20 mg/kg á 8 h za kontroly srdcovej činnosti a za predpokladu, ţe pacient
neuţíval predtým chinín, chlorochín al. meflochín; dmd 2 g/d.

Bisulfát chinínu – C20H26N2O6S, Mr 422,50, heptahydrát C20H26N2O6S.7H2O; antimalarikum, orálna
®
®
sklerotizačná látka. Sú to veľmi horké kryštáliky a. kryštalický prášok (Dentojel , Bi-Quinate ,
®
Quinbisan ).
Dihydrobromid chinínu – C20H26Br2N2O2, Mr 426,26 – trihydrát je biely aţ ţltkastý prášok, bez
zápachu, pouţíva sa ako antimalarikum.
Dihydrochlorid chinínu – etylkarbamát, syn. euchinín, C23H28N2O4, Mr 396,47; antimalarikum,
®
horké stomachikum, analgetikum, antipyretikum (Tasteless Quinine ).
Karbonát chinínu
®
Aristoquinine ).

–

C41H46N4O5,

Mr

674,81;

antimalerikum

®

(Aristochin ,

®

Aristoquin ,

Glukonát chinínu – C26H36N2O9, Mr 520,56; dihydrát C20H24N2O2.HOOOCC5H6(OH)5; chinínová soľ
kys. glukónmovej, antimalarikum.
Hydrjodid chinínu – ,,chinínjodid“, C20H25IN2O2, Mr 452,34; antimalarikum.
Hydrochlorid chinínu – Chininium chloratum, ČSL4.
Chlorid chinínu – Chininium chloratum, ČSL4.
®

Mravčan chinínu – chinínformiát, C21H26N2O4, Mr 370,43; antimalarikum (Quinoform ).
Salicylát chinínu – C27H30N2O5, C20H24N2O2.C6H4(OH)COOH, Mr 462,55; monohydrát sú biele
kryštáliky al. kryštalický prášok, bez zápachu; antimalarikum, anlagetikum.
®

Sulfát dihydrát chinínu – C40H50N4O8S.2H2O, má aj myorelaxačné účinky (Coco-Quinine ,
®
®
®
®
®
Quinam , Quinamin , Quinamm , Quinate , Quine ).
Chininium chloratum – skr. Chinin. chlorat., ČSL 4, chlorid chinínia, syn. Quinidini hydrochloridum,
C20H25ClN2O2.2 H2O, Mr 396,91 (Mr bezvodého 360,88); antiparazitikum, antipyretikum. Sú to biele,
lesklé, ihličkovité kryštáliky, veľmi horkej chuti. Na suchom
vzduchu pozvoľna strácajú kryštálovú vodu; otáča rovinu
polarizovaného svetla. Je mierne rozp. vo vode, ľahko rozp. v
95 % liehu a dobre rozp. v chloroforme a étere.
Chininium chloratum

Dôkaz
a) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml vody. Rozt. sa pouţije aj na skúšku b). K jednej polovici
rozt. sa pridá 5 kv. brómovej vody a potom 10 kv. zriedeného rozt. amoniaku; tekutina sa sfarbí
zeleno (chinové alkaloidy).
b) K druhej polovici rozt. zo skúšky a) sa pridá niekoľko kv. zriedeného rozt. amoniaku a asi po 5 min
sa vzniknutá zrazenina odliftruje. Filtrát sa okyslí zriedenou kys. dusičnou a pridá sa rozt. dusičnanu
strieborného; vylučuje sa biela klkovitá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, nerozp. v
–
koncentrovanej kys. dusičnej (Cl ).
d) Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou (str. 87/ČSL I) sa nanesú na štart rozt. látok v 95 % liehu v
poradí:
1. 4 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml),
2. 4 ml rozt. overenej vzorky síranu chinínia (10 mg/ml),
3. 4 ml rozt. rozt. síranu chinidínia /10 mg(ml),
4. 4 ml rozt. rozt. cinchonínu (0,25 mg/ml).

Vyvíja sa zmesou benzén–éter–dietylamín (20:1:5 obj.). Po vybratí z komory sa vrstva vysuší voľne
na vzduchu (do vymiznutia zápachu dietylamínu) a rovnomerne sa postrieka jódbizmutitanovým
detekčným skúmadlom. Na chromatograme 1 moţno pozorovať oranţovú škvrnu, kt. má rovnakú
polohu a farbu ako škvrna na chromatograme 2. Chromatogramy 1, 3 a 4 sa ďalej pouţijú na skúšku
na iné chinové alkaloidy.
Stanovenie obsahu
Asi 0,1500 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 0,500 g látky pri 105 °C do
konštantnej hmotnosti) sa rozpustí v 25,0 ml anhydridu kys. octovej, pridajú sa 3 kv. rozt. malachitovej
zelenej a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zo zeleného do ţltého sfarbenia. Zistená
spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,01804 g C20H25ClN2O2.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom.
chininizmus – cinchonizmus, chorobné al. škodlivé účinky neuváţeného uţívania kôry chiní-novníka
a jeho alkaloidov; prejavuje sa nauzeou, vracaním, bolesťami hlavy, tinitom, hlucho-tou, príznakmi
kongescie mozgu, závratmi a poruchami videnia.
chinínovník – škoricovník, chinovník; →Cinchona.
chininum, i, n. →chinín.
chinizarín – quinizarinum; 1,4-dihydroxy-9,10-antracédión, C14H8O4, Mr 240,20; pomarančové
kryštáliky (z kys. octovej) al. platničky (z éteru), tmavočervené ihličky z alkoholu,
®
benzénu, toluénu a xylénu (C. I. 58050 ).
Chinizarín

9,10tmavofialové
aplikovaných

chinizarínová zelená SS – Quinizarin Green SS; 1,4-bis[(4-metylfenyl)-amino]antracendión,
C28H22N2O2,
Mr
418,50;
ihličky, pouţíva sa na prípravu liečiv
zvonka a v kozmetike.

Chinizarínová

zelená SS

1

chinocid – quinocidum; N -(6-metoxy-8-chinolinyl)-1,4-pentándiamín, C15H21N3O, Mr 259,34;
®
antimalarikum (Khinocyde ).

Chinocid

chinoid – obsahujúci skupinu chromatoforu
C=C
/
=C
\
C

\
C=
/
C

chinolín – syn. chinoleín, 1-benzazín, benzo[b]pyridín, C9H7N, Mr 129,15, heterocyklická dusíková
zlúč., deriváty hydroxychonolínu, homológ pyrimidínu, analóg naftalénu. Ide o terc. amín al.
alkaloidový derivát chinínu, kamenouhoľného dechtu a i. zdrojov. Je to bezfarebná kvapalina

nepríjemného zápachu, na vzduchu hnedne, t. v. 238 °C. Pri oxidácii ch. manganis-tanom
draselným sa oxiduje benzénový kruh a vzniká kys. 2,3-pyridínkarboxylová (kys. chinolínová).
Hydrogenáciou vzniká tetrahydrochinolín a dekahydrochinolín. Má antiseptické a antipyretické
vlastnosti. Ako antibioticky účinná látka sa pouţíva najmä ako antidaireikum a antiamébikum. Má
značné neurotoxické účinky, preto sa nemá pouţívať dlhšie ako 1 týţd v dennej dávke 25 mg/kg.
Pouţíva sa aj ako antimalarikum, ako konzervans anat. preparátov, rozpúšťadlo ţivíc,
®
terpénov, na výrobu farbív, prípravu hydroxychinolínsulfátu a niacínu (Leucoline ).
Chinolín

Ch. má 7 izomérnych monoderivátov, 21 biderivátov s rovnakými substituentmi atď. Substi-tuent
môţe byť umiestený na benzénovom al. na pyrimidínovom jadre. Ch. a jeho homológy sú stavebnou
látkou mnohých alkaloidov. Nachádza sa v čiernouhoľnom dechte. Synteticky sa pripravuje
klasickou Skraupovou syntézou, kondenzáciou o-aminobenzaldehydu s acetaldehydom v zásaditom
prostredí (Friedländerova syntéza); Doebnerovou-Millerovou syntézou, pri kt. sa kondenzuje anilín,
napr. s acetaldehydom zohrievaním s H2SO4 al. HCl a oxi-dáciou v konečnom stupni.
Izochinolín je benzo[c]pyridín – je kryštalická látka. Od izochinolínu a tetrahydroizochinolínu sa
odvodzujú alkaloidy berberín, hydrastín, narkotín, papaverín a i.
K derivátom ch. so substitúciou v benzénovom jadre patrí:
• 8-hydroxychinolín (8-chinolinol), pouţíva sa vo forme rozp. síranu ako dezinficiens. Ľahko tvorí
komplexné soli s kovmi, preto sa pouţíva v analytickej chémii.
®

• 5-chlór-7-jód-8-hydroxychinolín (Vioform ) a kys. 7-jód-8-chinolinol-5-sulfónová (chiniofén,
Yatren‹) sú antiseptiká, kt. účinok sa zakladá na oxidačnom a chloračnom mechanizme. Pouţívali
sa v th. amébovej dyzentérie.
®

• Chlórchinolín (Endiaron ) je zmes 5-chlór-8-chinolinolu a 5,7-dichlór-8-chinolínu.
Niekt. deriváty ch. sa pouţívajú ako antimalariká (chlorochín, pamachín a i.). Štruktúrou sú podobné
chinínu.
Z derivátov ch. so substitúciou v pyridínovom jadre sú známe:
• Kys. 4-chinolínkarboxylová (kys. cinchonínová) a kys. 6-metoxy-4-chinolínkarboxylová. Vznikajú
pri oxidácii alkaloidov cinchonínu a chinínu.
®

• Kys. 2-fenylcinchonínová (kys. 2-fenyl-4-chinolínkarboxylová, cinchofén, Atophan ) pôsobí
analgeticky, antiflogisticky a antipyreticky. Pouţíval sa pri reumatických ochoreniach a dne. Pre
toxické účinky sa od jeho pouţívania upustilo.
®

• Etylester kys. 2-fenyl-4-chinolínkarboxylovej a jeho 6-metylderivát (neocinchofén, Niovato-phan )
sú menej toxické ako cinchofén.
• a-dietylaminoetylamid kys. 2-butoxy-4-chinolínkarboxylovej (cinchokaín) sa pouţíva ako miestne
anestetikum.
chinolínová žltá – zmes sodnej soli mono- a disulfónovej kys. chinolínovej ţltej rozp. v alko-hole. Ide
o syntetické farbivo, kt. sa pouţíva ako farbivo textilu, vlny, nylonu,
hodvábu, potravín, liekov, v kozmetike. Nemá prísť do styku s očami (C.I.
®
®
®
®
Acid Yellow 3 , C. I. 47005 , D&C Yellow No 10 , Acid Yellow 3 , Food
®
Yellow 13 ).
Chinolínová žltá

chinolizínové alkaloidy – skupina alkaloidov zaloţená na chinolizidínovej (norlupinánovej) kostre.
Najvýznamnejšie ch. a. sú lupínové alkaloidy, kt. sa syntetizujú z lyzínu cestou kadaverínu.
Nufurové alkaloidy majú tieţ chinolizidínový kruhový systém, ale syntetizujú sa cestou terpénov.
chinolónové antibiotiká – inhibítory gyrázy; →antibiotiká. Prvým chinolónovým chemotera-peutikom
bola kys. nalidixová, ktorá sa pouţívala od r. 1964 ako uroseptikum bez systémo-vých účinkov.
Zavedením fluoru do zákl. štruktúry sa zvýšila účinnosť a zlepšili kinetické vlastnosti, čo umoţnilo
pouţívať ich v liečbe systémových infekcií. V súčasnosti sú k dis-pozícii tri generácie chinolónov
(tab. 1).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 1. Klasifikácia chinolónov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I.generácia
II. generácia
III. generácia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kys. nalidixová
norfloxacín
enoxacín
kys. oxolínová
ofloxacín
fleroxacín
kys. pipemidová ciprofloxacín lomefloxacín
kys. piromidová pefloxacín
sparfloxacín
temafloxacín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Z chem. hľadiska sa delia na tri skupiny:
I. Nalidixová kyselina je 1,8 nafthydrínový preparát, blízke deriváty boli kys. oxolínová a cinoxacín. Substitúciou vodíka na C7 piperazínom sa získala kyselina pipemidová, ktorá bola prvým
vstrebateľným chinolónom. Substitúciou sa výrazne zvýšila hydrofilnosť. Všetky látky tejto skupiny
označujeme ako ,,zákl. chinolóny“, resp. chinolóny I. generácie.
II. Fluorovaním C6 4-chinolónov sa výrazne zlepšili antimikrobiálne účinky, rozšírilo sa spektrum
účinku a zvýšila sa penetrácia do tkanív. Norfloxacín, ofloxacín, ciprofloxacín, pefloxacín a enoxacín
sa označujú ako fluorochinolóny II. generácie.
III. Difluorované a trifluorované chinolóny sa antibaktériovým účinkom výrazne nelíšia od
predošlej skupiny. Majú však dlhší biologický t0,5, kt. na jednej strane umoţňuje menej frekventné
dávkovanie, na druhej strane môţe byť predlţené vylučovanie zdrojom neţiaducich účinkov.
Mechanizmus účinku – ch. blokujú replikáciu bakteriálnej DNA tým, ţe inhibujú jeden z kľúčových
enzýmov – gyrázu. Táto zabezpečuje priestorové usporiadanie reťazcov DNA, kt. je potrebná pre
ţivot bunky. Fluorochinolóny pôsobia baktericídne. Rezistencia na fluorochinolóny vzniká na
základe zmien štruktúry gyrázy a zmenou permeability bakteriálnej steny pre chinolóny (sú značné
rozdiely medzi kyselinou nalidixovou a fluorochinolónmi vo vývoji rezistencie).
Farmakokinetika – 4-fluorochinolóny sa po podaní p. o. dobre vstrebávajú. Väčšinou sa vyu-ţíva
táto prívodná cesta. Len niekt. novšie fluorochinolóny sú k dispozícii aj v parenterálnej liekovej
forme, ako prvý sa i. v. pouţíval ciprofloxacín.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––
Tab. 2. Farmakokinetické parametre chinolónov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Látka
Resorpcia Väzba t0,5 Biol. dostupnosť Dávka (mg)
(%)
(%)
(h)
(%)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Norfloxacín
78
14 – 15
45
400
Ofloxacín
90
30
> 95
400
Ciprofloxacín
70
30
85
500
Pefloxacín
100
30
10,5
> 95
400
Enoxacín
90
40
2,
400
Fleroxacín
96
23
7,
400

Sparfloxacín
Levofloxacín
Moxifloxacín

90

46
35
48

18,
6,3
12,5

200
99
89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Distribúcia liečiv jednotlivých generácií sa líši. Kým kys. nalidixová, kys. oxolínová a cinoxacín
nedosahujú v tkanivách pri th. dávkach dostatočnú th. koncentráciu, fluorochinolóny s výnimkou
norfloxacínu penetrujú výborne do tkanív. Veľmi dobre prenikajú do mäkkých tkanív, do kostí a pľúc.
Dostávajú sa cez placentárnu bariéru do materského mlieka. Variabilné hladiny dosahujú v CNS.
Asi 15 % fluorochinolónov sa metabolizuje v pečeni. Hlavnou eliminačnou cestou sú obličky. Pri
renálnej insuficiencii sa odporúča monitorovať plazmatickú koncentráciu.
Spektrum účinkov a použitie fluorochinolónov – fluorochinolóny účinkujú na G+ kmene
mikroorganizmov ako sú streptokoky, pneumokoky, stafylokoky. Vysoko účinné sú na G– kmene,
tieţ pri indolpozitívnych proteoch, pseudomonádach vrátane intracelulárnych patogénov ako je
Legionella. Ako rezervné chemoterapeutiká sa skúšajú pri tuberkulóze.
Ch. sa uplatňujú v th. infekcií kostí, svalov, dýchacích ciest, infekcií lokalizovaných
intraabdominálne, pri pohlavných chorobách, ako aj pri lokalizovaných infekciách v oku a uchu,
prostate. Sú rezervou pre neutropenických pacientov.
K novším indikáciám na pouţitie ch. patria: 1. tbc (rezistentné kmene M. chelonae); 2. shuntové
infekcie dialyzovaných pacientov; 3. lepra; 4. FDA schválila chinolóny v kombinácii s pyrazinamidom
v profylaxii TBC; 5. nozokomiálne pneumónie, najmä ventilačné; 6. hnisavé meningitídy (dobrá
prienikovosť). Na pouţitie v pediatrii sú limitované na indikácie: a) cystická fibróza, b) komplikované
uroinfekty, c) akút. a chron. osteomyelitída, d) otitis media vyvolaná Pseudomonas aeruginosa, e)
salmonelové a šigelové infekcie v rozvojových krajinách, f) profylaxia infekcie u detí s neutropéniou,
g) eradikácia nazofaryngeálneho nosičstva (meningokoky).
Pre svoj výnimočný mechanizmus účinku, kt. sa odlišujú od ostatných antimikróbiových látok,
spektrum účinku a priaznivé farmakokinetické vlastnosti – najmä výborný prienik do tkanív a
intracelulárneho kompartmentu – majú ch. nezastupiteľné miesto v klin. praxi.
Nežiaduce účinky – toxickosť ch. je relat. nízka. Za určitých okolností a u časti osôb sa môţe
prejaviť neurotoxicita v miernych formách dráţdenia, zriedkavo vo forme kŕčov. V staršom veku
môţu byť častejšie prejavy iritácie CNS ako je insomnia, nepokoj, svetloplachosť. Zriedkavejšia sú
halucinácie, depresia, letargia, tremor. Kŕče a ťaţké prejavy iritácie sú po súčasnom podaní
teofylínu. Celkove frekvencia neţiaducich účinkov od CNS kolíše medzi 1 aţ 4,4 %. Častejšie sú
príznaky GIT diskomfortu (3 – 5 %) ako nauzea, zvracanie, hnačky. Výskyt pseumembranóznej
kolitídy je zriedkavý. Alergie sa nevyskytujú často, ale môţe sa vyskytnúť urtikária, pruritus,
ojedinele fotosenzitivita. Ostatné prejavy ako hematotoxickosť (leukopénia, trombocytopénia,
hemolytická anémia), zvýšenie aminotransferáz sa vyskytujú sporadicky. V experimentálnych
podmienkach sa pri mláďatách laboratórnych zvierat vyskytli atropatie, ireverzibilné erózie chrupky
a ruptúry Achillovej šľachy. Preto sa fluorochinolóny neodporúčajú v priebehu gravidity a u detí s
výnimkou uţ uvedených indikácií. Izolovane sú opísané prípady výskytu tendinitídy.
Napriek intenzívnemu vývoju v skupine chinolónov naráţa ich pouţitie v postmarketingovom období
na výskyt závaţných neţiadúcich účinkov, kt. vedú k pozastaveniu ich pouţívania aţ k deregistrácii.
Z pouţívania bol stiahnutý temafloxacín (hemolýza a hepatorenálne zlyhanie), grepafloxacín
(komorové tachyarytmie typu torsades de pointes), trovafloxacín (fulminantná hepatitída),
sparfloxacín (fototoxicita a predĺţenie intervalu QT, klinafloxacín (fototoxicita a hypoglykémia). Vo
vývoji sú ďalšie nefluórované chinolóny s pracovným označením PGE 926932, PGE 9509924, PGE
4175997, kt. sú in vitro účinné proti G+ mikroorganizmom. Očakáva sa, ţe absencia fluóru v polohe
6 zníţi ich toxicitu.

2+

2+

2+

2+

3+

Interakcie – katióny ako Mg , Ca , Fe , Zn , Al , sukralfát zniţujú absorpciu fluorochi-nolónov.
Antacidá obsahujúce uvedené ióny pri súčasnom pouţití môţu prispieť k zlyhaniu terapie
fluorochinolónmi. Enoxacín, v menšej miere ciprofloxacín a ofloxacín zniţujú hepa-tálny klírens
teofylínu a kofeínu a môţu tak zvýšiť excitačné účinky na CNS. Po fluorochinolónoch sa môţe
predlţiť polčas eliminácie warfarínu (častejšie treba sledovať protrombínový čas).
Rezistencia proti chinolńom – vzniká spontánnymi mutáciami DNA gyrázy, zmenou permeability
bunkovej steny baktérií al. pôsobením multikomponentných efluxných púmp, kt. je zodpovedné za
skríţenú rezistenciu medzi betalaktámami, fluórochinolónmi a i. antibiotikami. Nebez-pečenstvo
skríţenej rezistencie voči všetkým ch., ako aj voči ostatným antibiotikám je preto reálne, k čomu
prispieva najmä ich neuváţené podávanie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 3. Prehľad najčastešie používaných chinolónov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Chinolónové
N e f l u o r o v a n é:
®
Kys. nalidixová
Nevigramon cps.
®
®
Kys. oxolínová
Desurol tbl., Gramurin tbl.
®
Kys. pipemidová
Palin cps.
F l u o r o v a n é:
®
®
®
®
Ciprofloxacín
Ciprobay tbl. obd., Cifloxinal tbl. obd., Ciprinol tbl. obd., Medociprin tbl. obd.,
®
Ciplox inf.
®
Enoxacín
Gyramid tbl. fc.
®
Fleroxacín
Quinodis‹ tbl. obd., Quinodis Roche inj.
®
Lomefloxacín
Maxaquin tbl. obd.
®
®
Norfloxacín
Gyrablock tbl. obd., Nolicin tbl.
®
®
®
Ofloxacín
Ofloxin tbl. obd., Tarivid tbl. obd., inj., Taroflox tbl.
®
Pefloxacín
Abaktal inj.
2. Imidazolové
®
®
®
®
Metronidazol
Deflamon Phlebo inf., Efloran inf., tbl., Entizol tbl., tbl. vag., Flagyl inf., susp.,
®
®
®
tbl. fc., Klion , tbl., inf., Klion -D tbl. vag., Medazol tbl., tbl. vag., Metronidazol 0,5
®
®
Polfa supp., Metronidazol 1,0 Polfa supp., Metronidazol - Serag inf.)
®
®
Ornidazol
Avrazor inj., tbl. , Tiberal inj.
3. Ostatné
®
Metenamín
Mandelamin tbl. obd.)
®
®
Nitrofurantoín
Furantoin Léčiva tbl. ent., tbl. vag., Nifurantin drg.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

chinóny – dioxyzlúčeniny odvodené od aromatických uhľovodíkov, kt. karbonylové uhlíky sú článkami
kruhu a tvoria konjugovaný systém. Ch. odvodené od benzénu sa nazývajú benzochinóny (ochinón, p-chinón), od naftalénu naftochinóny, od antracénu antrachinóny atď. Z chlórovaných
chinónov je dôleţitý tetrachlórochinón.
o-chinón – o-benzochinón tvorí červené, nestále kryštáliky, Mr 108,09. Vzniká oxidáciou
pyrokatecholu v éterickom prostredí, napr. oxidom strieborným.
p-chinón – p-benzochinón tvorí ţlté ihličky, nerozp. vo vode. Vyrába sa oxidáciou anilínu, redukciou
sa mení na chinhydrón. Ch. sú mierne oxidačné látky a obyčajne ţlto, pomarančovo al. červeno
sfarbené. Tvoria veľkú a variabilnú skupinu prírodných produktov vyskytujúcich sa v rozličných
organizmoch. Ch. s dlhými izoprenoidovými reťazcami, ako je fytochinón, plastochinón a ubichinón
sa zúčastňujú na základných ţivotných procesoch fotosyntézy a dýchania. Ch. sa biosyntetizujú z
acetátu/malonátu cestou kys. šikimovej. Niekt. sa pouţívajú ako laxatíva a hlístopudné liečivá, iné
ako farbivá v kozmetike, histológii a ako akvarelové farbivá.

chinonoid – podobný chinónu al. obsahujúci chinón, najmä benzochinónovú kruhovú štruktúru.
chinovín – horká glykozidová zmes chinínovníka.
chinovník →Cinchona.
chinovóza – syn. epifukóza, izohordeóza, D-epiramnóza, D-izoramnóza, 6-deoxy-D-glukóza, Dglukometylóza, D-izoharmóza, C6H12O5, Mr 164,16; látka izolovaná z kôry chinínovníka.
Chinovóza

®

chintozén – pentachlórnitrobenzén, PCNB, syn. terrachlór, C6Cl5NO2, Mr 295,36; fungicídum (Avicol ,
®
®
®
®
®
®
Botrilex , Brassicol , Folosan , Terraclor , Tilcarex , Tritisan ).

Chintozén

3-chinuklidinol – 1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-ol, C7H13NO, Mr 127,18; hypotenzívum.

3-chinuklidinol
®

®

Acetát (ester) 3-chinuklidinolu – C9H15NO2, cholínergikum (Glaucotat , Glaudin ); benzilát (ester)
®
®
®
C21H23NO3, bojová chemická látka zneschopňujúca (BZ , QNB , Ro-2.3308 ).
chinupramín – 5-(1-azabicyklo[2.2.2]okt-3-yl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepín, C21H24-N2, Mr
®
®
®
304,43; antidepresívum (LM-208 , Kevopril , Kinupril ).

Chinupramín

chir/o- i cheir/o- – prvá časť zloţených slov z g. cheir ruka.
chiragra, ae, f. – [chir- + g. agra lov] syn. cheiragra , dna postihujúca kĺby ruky.
chiralita – vlastnosť určitého objektu (napr. molekuly), v dôsledku kt. sa objekt nemôţe prekryť so
svojím zrkadlovým obrazom. Jednoduchým matematickým objektom
(chirónom), kt. spĺňa tieto poţiadavky v trojrozmernom priestore je
nepravidelný tetraéder (obr.). Atóm uhlíka, kt. má 4 rozdielne
substituenty, je chirálnym systémom a zodpovedajú mu 2 izoméry
(→asymetrický uhlík). Dva izoméry, z kt. jeden je zrkadlovým obrazom
druhého, sú antipódy (→enantioméry).
chirálne centrum – centrum asymetrie v optickom →izomére, atóm, ku kt. sú pripojené 4 navzájom
rôzne atómy al. skupiny.
chirarthritis, itidis, f. – [chir- + g. arthron kĺb + -itis zápal] ch(e)iratritída, zápal kĺbov rúk.
chirobrachialgia, ae, f. →cheirobrachialgia.
chirocinaesthesia, ae, f. →cheirokinestézia.

chirognostica, ae, f. →cheirognostika.
chirokinesia, ae, f. →cheirokinézia.
chirologia, ae, f. →cheirológia.
chiromegalia, ae, f. →cheiromegália.
Chironomidae →pakomárovité.
chiroplastika →cheiroplastika.
chiropodalgia →cheiropodalgia.
chiropomfolyx →cheiropompholyx.
chiropractica, ae, f. →cheiropraktika.
chiropraxis, is, f. – [chiro- + g. prassein konať] chiropraxia, cheiropraktika, manipulačná th. v rámci
→reflexnej terapie. Ch. zaloţil r. 1895 David Daniel Palmer z Iowy. Podľa neho uţ mierne
subluxácie stavcov môţu tlakom na nervy vyvolávať nielen bolesti chrbta, ale aj hlavy, poru-chy
trávenia, astmu al. psoriázu. Ch. vychádza z podobných prameňov ako osteopatia. Na rozdiel od
nej sa však th. účinok nedosahuje prostredníctvom krvného obehu, ale nervového systému. Je
zaloţená na teórii, ţe zdravie a choroba sú ţivotné procesy súvisiace s funkciou nervového
systému: dráţdenie nervového systému mechanickými, chem. a psychickými faktormi vyvoláva
chorobu; úprava a udrţanie zdravia závisia od normálnej funkcie nervového systému. Dg. spočíva v
identifikácia týchto škodlivých dráţdidiel a th. je ich odstránenie najkonzervatívnejšími metódami,
napr. priamym naprávaním stavca, pričom dôleţitý je smer manipulácie. Ch. je rozšírená najmä v
USA. Kým vo V. Británii bolo v 80. r. min. storočia asi 150, v USA len r. 1983 skončilo vyše 2000
chiropraktikov, z toho > 70 % na federálne uznávaných školách. Vo V. Británii prichádza k
chiropaktikom viac ako 1/2 pacientov s bolesťami kríţov a kaţdý 5. pacient s bolesťami šije.
Indikáciou ch. podľa Britskej spoločnosti chiropraktikov sú lumbalgie a sakralgie, diskopatie,
artropatie bedrového a kolenového kĺbu, bolesti hlavy, šije, pliec a rúk, parestézie a poruchy
citlivosti.
Chiroptera – netopiere, cicavce prispôsobené pohybu vo vzduchu. Majú typický hmyzoţravý chrup.
Predné končatiny sa premenili na lietavý ústroj tým, ţe kosti predlaktia a ruky sú veľmi dlhé, medzi
prstami je blana, kt. sa tiahne po bokoch tela k zadným končatinám. Prsty zadnej končatine sú
voľné a majú pazúriky, pomocou nich sa vešajú hlavou dolu. Zrak a čuch majú slabo vyvinutý.
Počas letu vydávajú ultrazvuk, kt. sa odráţa od okolitých predmetov, preto ani v tme nenariazia do
rozličných predmetov a chytajú i hmyz vo vzduchu. Pária sa v jeseni, spermie
ostávajú vo vajíčkovodoch samíc a na jar oplodia vajíčko. Majú jedno mláa, kt.
samica istý čas nosí so sebou. Sú hmyzoţravé, zimu u nás prespia, pretoţe by
nenašli potravu. Patria sem kalone (Megachiroptera), u nás ţijú podkováčovité
(Rhinolophidae) a ne-topierovité (Vesperitilionidae) s význačnými druhmi,
večernica malá (Pipistrellus pipistrel-lus). Netopier obyčajný (Myotis myotis) je
náš najväčší netopier, 8 cm dlhý, rozpätie má aţ 40 cm, ucháč svetlý (Plecotus
auritus) má veľké ušnice, kt. sú na čele spojené, je dlhý 5 cm, má rozpätie 25 cm.
Ucháč svetlý

chiroscopus, i, m. – [chiro- + g. skopein pozorovať] →cheiroskop.
chiroskop – [chiroscopus] →cheiroskop.
chirospazmus – [chiro- + g. spasmos kŕč] →cheirospazmus.

chirotheca, ae, f. – [cheir- + g. théké obal] chirotéka, rukavičkový obväz.
chirurgia, ae, f. – [cheir- + g. ergon práca, dielo] odbor med., kt. sa zaoberá dg. a th. ochorení a
úrazov liečiteľných najmä mechanickými metódami, operáciou.
Koncpcia odboru chirurgia
Vestník MZ SR č. 1384/1997-SZS-Ho, čiastka 8 – 9 z 11. mája 1998
MZ SR podľa ustanovenia § 74 odst. 1 písm. a) zákona NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdrav.
starostlivosti vydáva túto koncepciu:
1. Charakteristika odboru
Ch. patrí mezi základné med. odbory. Zaoberá sa dg. a th. ochorení a úrazov, kt. sú liečiteľné
rôznymi chir. metódami, väčšinou operačnými, a to bez rozdielu veku a pohlavia chorých.
Vedecké poznatky v prírodných vedách, ale aj vývoj na poli med. technológie a farmácie, umoţnili
prudký rozvoj ch. V záujme dostupnosti a zlepšenia starostlivosti o chorých s chir. ochoreniami
niekt. orgánov sa od ch. postupne oddelili dnes uţ samostatné chir. disciplíny – gynekológia,
otorinolaryngológia, oftalmológia, stomato-ógia a neskôr i urológia a ortopédia. Osobitným, dnes
samostatným odborom, kt. vyšiel z ch., je anesteziológia a resuscitácia.
Pre skvalitnenie poskytovania chir. sluţieb v rámci odboru ch. postupne vznikali uţšie nadstavbové
ch., hrudná
ch., neurochirurgia, plastická a rekonštrukčná ch.,
kardiochirurgia, cievna ch., úrazová ch. a maxilofaciálna ch. V súčasnosti je aj neurochirurgia
samostatným chir. odborom. Proces vznikania nových uţších špecializácií nie je ukončený ani v ch.
a ovplyvňujú ho nové teoretické a technické poznatky, ale aj lokálne podmienky a potreby. Ide o
transplantačnú ch., mikrochirurgiu a replantačnú ch., miniinvazívnu ch., ch. popálenín,
onkochirurgia, ale aj o intenzívnu starostlivosť v ch. Všetky tieto nadstavbové uţšie špecializované
odbory však vyţadujú jednotnú základnú chir. prípravu, kt. poskytuje všeobecná ch.
Pod pojmom všeobecná ch. sa rozumie súbor činností a znalostí z chir. propedeutiky. Do
všeobecnej ch. patria teoretické znalosti a praktické skúsenosti celej ch. s dôrazom na dg. a th.
náhlych brušných príhod, úrazovej ch. v celom rozahu vrátane kraniocerebrálnych poranení a
ošetrovania popálenín. Všeobecný chirurg musí ovládať základy dg. a th. náhlych
angiochirurgických príhod periférnych ciev a náhlych hrudníkových príhod. Všeobecní chirurgovia
sa nezastupiteľnou mierou zúčastňujú na komplexnej dg. a th. nádorových ochorení, benígnych
a malígnych ochorení prsníka, štítnej ţľazy a prištítnych ţliaz. Súčasťou všeobecnej ch. je aj
miniinvazívna ch.
Neoddeliteľnou súčasťou všeobecnej ch. je aj prevencia chir. ochorení a úrazov, najmä prevencia
sek., ale aj komplexná, pred- a pooperačná starostlivosť o chir. chorých, posudková, znalecká a
konziliárna činnosť. Všeobecný chirurg musí ovládať základy detskej ch. a plastickej ch. Do
všeobecnej ch. patrí aj dg. a th. endoskopia GIT, ak táto nie je permanentne zabezpečovaná
gastroenterológom, resp. gastroeneterologickým pracoviskom NsP, kt. súčasťou je príslušné chir.
pracovisko.
Pre úspešne plnenie úloh ch. je nevyhnutná spolupráca s inými lekárskymi odbormi, predovšetkým
s anesteziológiou a resuscitáciou, internou medicínou, endoskopickými pracoviskami, pracoviskami
zobrazovacích a labora-tórnych metód, onkológiou, rehabilitáciou a i. odbormi.
Jednotlivé vyššie spomenuté nadstavbové špecializované chir. odbory sa riadia vlastnými
koncepciami, zladený-mi s predloţenou koncepciou ch.
2. Základné úlohy chirurgie

2.1. Poskytovanie kvalifikovanej preventívno-liečebnej starostlivosti s chir. chorobami, úrazmi a
vrodenými chybami.
2.2. Uplatňovanie zásad diferencovanej starostlivosti o chorých vo všetkých posteľových chir.
zariadeniach a zabezpečenie ošetrenia chir. chorých a úrazov podľa závaţnosti klin. stavu na
oddelení štandardnej starostlivosti, al. na pooperačnom oddelení, resp. na jednotke intenzívnej
starostlivosti (JIS).
Zabezpečenie diferencovanej starostlivosti o chir. chorých a chorých s úrazmi úzkou spoluprácou
chir. pracovísk NsP niţších typov s chir. pracoviskami vyššieho typu, príp. so špecializovanými chir.
centrami pri dg. a chir. th. chorôb a úrazov, kt. pre svoju povahu, závaţnosť, príp. pridruţené
komplikácie vyţadujú poskytovanie chir. starostlivosti na pracovisku. Toto je personálne, odborne,
špecializačne, ale aj materiálne a technicky vybavené na najvyššej úrovni.
V záujme diferencovanej starostlivosti o chir. chorých zabezpečiť úzku spoluprácu chir. pracovísk
s rehabilitač-nými pracoviskami, s liečebňami pre dlhodobo chorých, geriatrickými pracoviskami a
podľa potreby aj s inými pracoviskami, ale aj s praktickými lekármi pre deti a dorast, s praktickými
lekármi pre dospelých a s hlavným odborníkom MZ SR pre ošetrovateľstvo.
2.3. Vykonávanie konziliárnej, posudkovej, znaleckej a dispenzárnej činnosti. Rozvíjanie úzkej
interdisciplinárnej spolupráce pri dg. a komplexnej th. chorých s chir. ochoreniami.
2.4. Aktívna účasť odborne a metodicky riadiacich pracovníkov odboru ch. na úrovni okresov a
krajov na postgraduálnom vzdelávaní lekárov prvého kontaktu pre deti a dospelých v dg. chir.
ochorení, najmä neodkladných chir. ochorení – náhlych brušných, angiochirurgických a
hrudníkových príhod, ako aj úrazov a nevyhnutnosti ich neodkladnej chir. th.
2.5. Účasť na plnení významných celospoločenských zdravotníckych programov – onkologického,
kardiovaskuárneho a i., podľa aktuálnej spoločenskej poţiadavky a zásad stanovených Svetovou
zdravotníckou organizáciou.
2.6. Podľa získaných nových vedeckých a odborných poznatkov rozvíjať všeobecnú ch. a všetky jej
nadstavbové špecializačné odbory, príp. utvárať nové uţšie špecializácie v integrácii a jednote so
všeobecnou ch.
2.7. Zabezpečenie pregraduálnej výučby ch. študentov lekárskych fakúlt a postgraduálneho
vzdelávania v ch. a jej všetkých nadstavbových špecializačných odboroch lekárskymi fakultami,
Inštitútom pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve (ďalej len ,,IVZ``), Slovenskou chir.
spoločnosťou a Lekárskou komorou.
2.8. Zabezpečenie výskumu v ch. – výskum má byť zameraný na riešenie aktuálnych
celospoločenských zdrav. poţiadaviek v súvislosti s chir. ochoreniami a úrazmi.
Úlohou ch. je aj ďalší rozvoj experimentálnej ch. s akcentom na vypracovanie, overenie a zavedenie
nových operačných postupov a metód do chir. praxe.
3. Pracoviská odboru
Preventívno-liečebná starostlivosť o chorých s chir. ochoreniami sa poskytuje na všetkých stupňoch
ambulantných a posteľových zdrav. zariadení.
3. 1. Lekári prvého kontaktu, kt. predstavujú praktickí lekári pre deti a dorast a praktickí lekári pre
dospelých v neštátnych a štátnych zdrav. zariadeniach. Medzi najdôleţitejšiu náplň ich činnosti v
odbore ch. patrí dg. neodkladných chir. ochorení – náhlych brušných, angiochirurgických a
hrudníkových príhod a lekárska prvá pomoc pri úrazoch. Úzko spolupracujú pri dg. chir. ochorení a
pri doliečovaní chir. chorých prepustených z nemocničného liečenia a ich dispenzarizácii s

chirurgom v najbliţšom poliklinickom zariadení, neštátnym ambulantným chirurgom al. priamo s
posteľovým chir. pracoviskom.
3.2. Chirurgické pracoviská
3.2.1. Chir. ambulancie polikliník, posteľových chir. zariadení a neštátnych chirurgov – podmienkou
činnosti je získanie špecializácie v odbore – atestácia z ch. I. al. II. stupňa, resp. nadstavbového
špecializačného odboru. Náplňou práce je dg. chir. chorôb, definitívne ošetrovanie chir. chorôb
spadajúcich do oblasti ambulantnej ch., operácie nevyţadujúce celkovú anestéziu ani
hospitalizáciu, ošetrovanie úrazov, konziliárna činnosť najmä pre lekárov prvého kontaktu,
doliečovanie pacientov po operáciách, posudková činnosť, dispenzarizácia chir. chorých a
spolupráca s nemocničným chir. pracoviskom.
Na chir. ambulanciách polikliník a posteľových chir. oddeleniach nemocníc II., ale najmä III. typu
pracujú al. sa majú utvoriť poradne – špecializované chir. ambulancie ordinárov pre nadstavbové
špecializačné odbory chir. – úrazová chir., poradňa pre ochorenia prsníka, onkochirurgia,
koloproktológia, poradňa diabetickej nohy, chir. endoskopia GIT a i.
3.2.2. Chir. oddelenioa nemocníc – poskytujú nepretrţitú preventívno-liečebnú starostlivosť chorým
s akút. a chron. chir. ochoreniami a úrazmi v rozsahu určenom ich personálnym, posteľovým a
materiálno-technickým vybavením, ako aj moţnosťami a vybavením spoločných vyšetrovacích
zariadení nemocníc.
Pozostávajú z posteľovej a ambulantnej časti. Na čele oboch je primár chir. oddelenia (na klinikách
prednosta kliniky). Rozsah náplne odbornej činnosti chir. oddelenia je diferencovaný a závisí od
typu nemocnice.
3.2.2.1. Chir. oddelenie nemocnice I. typu – povinné vybavenie tvoria: 1–2-posteľové ošetrovateľské
jednotky (30–60 postelí), ambulantná časť, 2 operačné sály, jednotka intenzívnej starostlivosti (10 %
posteľovej kapacity oddelenia). V neštátnych nemocniciach môţu mať chir. oddelenia aj menší
počet postelí. JIS chir. oddelenia vedie vedúci lekár al. ordinár JIS (kt. vykonal kvalifikačnú atestáciu
a získal špecializáciu v odbore ch. al. anesteziológia a resuscitácia) a vo svojej odbornej činnosti
podlieha a zodpovedá primárovi príslušného chir. oddelenia al. prednostovi chir. kliniky. Táto
poţiadavka platí pre JIS chir. oddelenia a kliniky nemocníc I.–III. typu.
Personálne obsadenie tvorí: primár oddelenia, jeho zástupca a počet chirurgov schopných
zabezpečiť nepretrţitú chir. činnosť (v sluţbe musí byť operačná skupina vedená lekárom so
špecializáciou v odbore ch.), počet stredných zdrav., pracovníkov (ďalej len ,,SZP``), niţších zdrav.
pracovníkov (ďalej len ,,NZP``) a pomocných zdrav. pracovníkov (ďalej len ,,PZP``) na
zabezpečenie prevádzky na posteľovej časti, operačných sálach, JIS a v ambulancii. Ordinár pre
úrazovú ch., kt. pod vedením primára oddelenia zabezpečuje odbornú starostlivosť o úrazových
pacientov. Podľa miestnych podmienok a poţiadaviek moţno rozšíriť obsadenie ďalších ordinárov,
napr. onkochirurga.
K personálnemu obsadeniu zo strany vedenia nemocnice patrí aj zabezpečenie odbornej
anesteziologickej činnosti pre plánované a urgentné chir. výkony podľa poţiadaviek chir.
pracoviska.
V záujme komplexnej dg., najmä náhlych chir. ochorení k personálnemu obsadeniu a technického
vybaveniu zo strany nemocnice patrí aj zabezpečenie moţnosti permanentného rtg a USG
vyšetrenia, kt. vykonáva röntgeno-lóg al. chirurg s certifikátom, kt. ho oprávňuje tieto vyšetrenia
uskutočňovať a hodnotiť. Táto poţiadavka platí pre chir. oddelenia nemocníc I.-III. typu. V
nemocniciach II. a III. typu má byť zabezpečená permanentná dostupnosť CT vyšetrenia a
permanentná dostupnosť endoskopického vyšetrenia GIT vrátane ERCP, na dg. a th., najmä pri
krvácaní do GIT, ale aj pri akút. pankreatitídach.

Náplň činnosti:
1. Štandardná preventívno-liečebná chir. činnosť spadajúca do tzv. všeobecnej ch. Jej presnejšiu
náplň, závislú od regionálnych podmienok moţno upraviť s okresným, krajským, resp. hlavným
odborníkom pre ch.
2. Urgentná ch. pri stavoch ohrozujúcich ţivot sa tu vykonáva v plnom rozsahu.
3. V prípade potreby náročnejšieho odborného a špecializovaného chir. vyšetrenia, ošetrenia al.
operácie podľa klin. stavu chorého, zabezpečenie rýchlej prepravy pacienta na chir. pracovisko
nemocnice vyššieho typu.
4. Deti s vrodenými a získanými chir. ochoreniami sa na týchto chir. oddeleniach ošetrujú aţ vo
veku 2 r. Menšie deti, ak nejde o ohrozenie ţivota, sa odosielajú do nemocníc vyššieho typu, resp.
na oddelenia al. kliniky detskej ch.
5. Konziliárna činnosť, dispenzarizácia chir. pacientov a doliečovanie pacientov operovaných na
chir. oddele-niach vyšších typov a špecializovaných centrách.
6. Zabezpečenie čiastkovej postgraduálnej výchovy chirurgov podľa akreditácie pracoviska v
spolupráci s IVZ, okresným a krajským odborníkom a oddelením ľudských zdrojov nemocnice I.
typu.
3.2.2.2. Chir. oddelenie nemocníc II. typu – povinné vybavenie tvoria: min. 2 posteľové
ošetrovateľské jednotky, min. 3 operačné sály, JIS (10 % posteľovej kapacity), ambulantnú časť,
endoskopické pracovisko na nepretrţitú najmä dg., ale aj th., endoskopiu GIT, na
gastroenterologickom pracovisku príslušnej nemocnice al. na chir. oddelení, kde endoskopiu
vykonávajú chirurgovia, kt. majú v endoskopii primeranú prax a skúsenosti, absolvovali v tejto
oblasti školenie a majú platný certifikát vykonávať endoskopické výkony.
Personálne obsadenie tvorí: primár oddelenia, jeho zástupca, počet chirurgov schopných
zabezpečiť chir. činnos-ti pri plánovaných operačných výkonoch, ale aj nepretrţitú pohotovosť pre
ch. a činnosť ambulantnej časti oddelenia. Primeraný počet SZP, NZP a PZP na zabezpečenie
nepretrţitej prevádzky na posteľových oddele-niach, operačných sálach, JIS, v ambulantnej časti a
v poradniach ordinárov. Treba počítať aj so sestrami-špecialistkami pre endoskopiu, ale aj
intenzívnu starostlivosť na JIS chir. oddelenia. Počty sestier na jednotlivých častiach chir. oddelenia
treba rátať podľa odporúčania WHO a Medzinárodnej organizácie práce.
Na chir. oddeleniach nemocníc II. typu je zriadená funkcia ordinára pre úrazovú ch. Vo vybraných
nemocniciach sú zriadené al. sa budú zriaďovať samostatné oddelenia úrazovej ch., kt.
zabezpečujú ošetrenie chorých s úrazmi z vlastného regiónu a preberajú chorých s ťaţšími úrazmi z
chir. oddelení nemocníc I. typu. Podľa lokálnych, regionálnych, personálnych a materiálnotechnických podmienok moţno rozšíriť personálne obsadenie chir. oddelenia nemocnice II. typu o
ďalších ordinárov – onkochirurgie, cievnej, detskej ch., intenzívnej starostlivosti v ch. atď.
V rámci uvedených nadstavbových a špecializovaných odborov ch. utvoriť plne funkčný tím
pracovníkov s moţ-nou zastupiteľnosťou pre potreby špecializovaných chir. starostlivosti v rámci
plánovanej aj urgentnej ch.
K personálnemu obsadeniu zo strany vedenia nemocnice patrí aj zabezpečenie odbornej
anesteziologickej činnosti pre plánované a urgentné chir. výkony podľa poţiadaviek chir.
pracoviska.
Náplň činnosti:
1. Komplexná ambulantná a posteľová preventívno-liečebná starostlivosť o pacientov s chir.
ochoreniami a úraz-mi. Okrem všeobecnej ch. tieto oddelenia môţu poskytovať aj uţšie

nadstavbové špecializované sluţby, kt. za-bezpečujú ordinári jednotlivých špecializačných odborov
2. Konziliárna chir. činnosť pre všetky oddelenia nemocnice II. typu, príp. aj pre chir. oddelenia
nemocnice I. typu.
3. Pacienti, kt. vyţadujú náročné odborné špecializované al. uţšie špecializované vyšetrenie,
ošetrenie al. operá-cie, kt. sa vykonávajú zriedkavo al. v menšom počte a pracovisko s týmito
operáciami nemá vlastné skúsenosti, podľa klin. stavu chorého odosielajú na chir. pracovisko
nemocníc III. typu, fakultných nemocníc al. špecializovaných chir. centier.
4. Posudková činnosť a dispenzarizácia chir. pacientov.
5. Zabezpečenie ďalšieho vzdelávania chirurgov (čiastočnej al. úplnej podľa akreditácie pracoviska
v spolupráci s IVZ, s okresnými a krajskými odborníkmi a oddeleniami ľudských zdrojov nemocníc II.
typu).
6. Spolupráca s vedením nemocníc a so zdrav. poisťovňami v oblasti ekonómie prevádzky chir.
oddelenia, ale aj povinností chir. pracoviska poskytnúť chir. sluţbu poistencovi na úrovni vedeckých,
odborných a technických poznatkov, pri kt. sa dosahujú v th. chir. ochorení najlepšie výsledky.
3.2.2.3. Chir. oddelenie nemocníc III. typu a Fakultných nemocníc
Ak je toto oddelenie výučbovou bázou lekárskej fakulty alebo IVZ, nazýva sa klinikou. Kliniky sa
zriaďujú v zmysle § 56 zákona NR SR, č. 277/1994 Z.z. o zdrav. starostlivosti.
Povinné vybavenie: ako pri chir. oddelení nemocníc II. typu. Pre nadstavbové špecializované
ch., detskej ch., angiochirurgie.
Personálne obsadenie: ako pri chir. oddelení nemocnice II. typu. Na čele kliniky je prednosta s
pedagogickými hodnosťami docent, profesor, kt. vo veciach preventívno-liečebnej starostlivosti
zastupuje zástupca prednostu kliniky pre preventívno-liečebnú starostlivosť. Na klinikách pracujú
zamestnanci LF al. IVZ – odborní asistenti, docenti a profesori, kt. zabezpečujú pedagogickú a
vedeckovýskumnú činnosť kliniky, sú nosnými pracovníkmi kliník a súčasne podľa svojej kvalifikácie
a erudície spolu s lekármi kliniky, kt. patria do rezortu zdravotníctva, sa zúčastňujú na
zabezpečovaní preventívno-liečebnej starostlivosti kliniky v určenom rozsahu. Ak v nemocni-ciach
III. typu nie sú zriadené samostatné oddelenia, resp. kliniky nadstavbových špecializačných
odborov, nadstavbovú špecializačnú a uţšiu špecializačnú chir. starostlivosť oddelenia al. kliniky
zabezpečujú ordinári s príslušnou kvalifikáciou v nadstavbovom odbore ch. al. s certifikátom v uţšie
špecializovanej oblasti ch.
K personálnemu obsadeniu zo strany vedenia nemocnice patrí aj zabezpečenie odbornej a
špecializačnej aneste-ziologickej činnosti pre plánované a urgentné chir. výkony podľa poţiadaviek
chir. pracoviska.
Náplň činnosti:
1. Poskytovať nepretrţitú osobitne náročnú a špecializovanú, kvalifikovanú nemocničnú a
ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s chir. chorobami a úrazmi na
regionálnom území svojho pôsobenia, kt. nepatrí do náplne chir. oddelení nemocníc I. a II. typu. Na
svojom spádovom území plniť aj úlohy a náplň chir. oddelení nemocníc I. a II. typu.
2. Poskytovať v plnom rozsahu najvyššie kvalifikovanú nepretrţitú konziliárnu činnosť pre chir.
pracoviská nemocníc niţších typov.
3. Výučba poslucháčov LF kompletného medicínskeho a bakalárskeho štúdia v spolupráci s
lekárskymi fakulta-mi a fakultou ošetrovateľstva a sociálnej starostlivosti.

4. Ďalšie vzdelávanie chirurgov v základnom chir. odbore v jeho nadstavbových špecializačných
odboroch a v uţšie špecializovaných oblastiach ch. v úzkej spolupráci s IVZ, LF, krajskými
odborníkmi a oddeleniami pre ľudské zdroje jednotlivých nemocníc v SR.
5. Účasť na ďalšom vzdelávaní
a dorast, praktických lekárov pre dospelých, ale aj iných odborov v dg. a th. chir. ochorení, ale
najmä náhlych a neodklad-ných chir. ochorení a úrazov.
6. Výskumná činnosť, najmä aplikovaný výskum, ale aj experimentálna ch. sú neoddeliteľnou
súčasťou a nápl-ňou chir. oddelení nemocníc III. typu a chir. kliník.
7. Dispenzárna, posudková a často znalecká činnosť u chorých s chir. ochoreniami.
8. Spolupráca s vedením nemocníc a zdrav. poisťovní v oblasti ekonómie, prevádzky chir. oddelenia
al. kliniky.
v rámci preventívno-liečebnej starostivosti o chir. chorých sú zriadené špecializované chir. centrá,
so súhlasom MZ SR: Centrum onkochirurgie, Centrá úrazovej chirurgie, Centrá popálenín, Centrá
transplantológie a odberu, Centrá replantácie a rekonštrukčnej ch.
Ďalšie centrá sa budú zriaďovať podľa moţností a aktuálnych poţiadaviek vyplývajúcich z vývoja
zdrav. starostlivosti v SR.
Pri vypracovaní štatútu uvedených centier, ak sa na ich činnosti a plnej funkčnosti zúčastňujú aj iné
odbory, napr. kardiológia, onkológia, zobrazovacie metódy, imunológia, biochémia, treba
spolupracovať s príslušnými hlavnými odborníkmi.
4. Riadenie odboru chirurgia
4.1. Odborno-metodické riadenie a jeho koordináciu zabezpečuje:
MZ SR prostredníctvom Sekcie zdrav. starostlivosti hlavného odborníka pre ch. a hlavných
odborníkov pre nadstavbové špecializačné odbory ch. Títo vo svojej činnosti úzko spolupracujú s
krajskými a okresnými lekármi. Na komplexné riešenie najmä koncepčných otázok rozvoja odboru
ch., usmerňovanie poskytovania chir. preventívno-liečebnej starostlivosti podľa poţiadaviek
spoločnosti a nových vedeckých a technických poznatkov a analýzu rozsahu a úrovne činnosti a
riešenie dôleţitých organizačných a i. významných a mimoriadnych problémov je ustanovený
poradný zbor hlavného odborníka. Ten úzko spolupracuje so Slovenskou chir. spoločnosťou a
Slovenskou lekárskou komorou.
4.2. Vyhodnocovanie chir. činnosti sa uskutočňuje:
Koncom kalendárneho roka štatistickým spracovaním, vyhodnotením a komentárom vedúcim chir.
pracovísk, okresných a krajských odbornkov k výsledkom neodkladnej pomoci pri niekt. chorobách
na chir. pracoviskách v SR v spolupráci s Ústavom zdrav. informácií a štatistiky v Bratislave.
Vykazovaním, štatistickým spracovaním a vyhodnotením ročného výkazu o činnosti poliklinických
a posteľo-vých chir. oddelení.
5. Záverečné ustanovenia
Ruší sa koncepcia odboru ch. uverejnená v čiastke 1–3/1986 Vestníka MZ SSR. Táto koncepcia
nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
chirurgicus, a, um – [g. cheirurgikos pracujúci rukou] chirurgický, týkajúci sa chirurgie.
chirurgus, i, m. – [g. cheirurgikos pracujúci rukou] chirurg, odborný lekár zaoberajúci sa chirurgiou.

chí-sekvencia – sekvencia pozostávajúca z 8 nukleotidov, kt. sa vyskytuje v DNA E. coli pribliţne po
kaţdých 10 kb a pôsobí ako horúce miesto na rekombináciu závislú od proteínu kódovaného génom
recA.
chitín – (C8H13NO5)n, biopolymér podobný celulóze, kt. pozostáva prevaţne z nerozvetvených
-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-D-glukózových
(syn.
N-acetyl-D-glukozamínových)
jednotiek.
Chitín

Nachádza sa v hubách, kvasniciach, morských
bezstavovcoch a článkonoţcoch, kde je hlavnou zloţkou
ich exoskeletu. Moţno ho pokladať za derivát celulózy, v
kt.
sú
C-2-hydroxylové
skupiny
nahradené
acetamidovými zvyškami. Deacylovaný ch. sa nazýva
chitozán; pouţíva sa pri spracúvaní vody, vo fotografických emulziách, na zlepšenie farbiteľnosti
syntetických vláken a výrobkov, v med. pri ošetrovaní rán.
chitobióza – disacharid, pozostáva z dvoch N-acetylglukozamínových jednotiek viazaných väzbou
(1,4), tvorí základnú opakujúcu sa jednotku chitínu.
chitóny – Amphineura. Mäkkýše plochého al. červovitého tela.
Chitón

Namiesto schránky majú 8 doštičiek al. ostne na chrbtovej strane. Na bruchu je ploská,
mäsitá noha. Ţijú v mori, obyčajne blízko brehov v bahne, niekt. sú prichytené na
skalách. Ţivia sa morskými riasami aj drobnými ţivočíchmi. Potravu zoškrabujú zo skál
pomocou zúbkovanej raduly.
chitozán – polysacharid pozostávajúci z opakujúcich sa glukozamínových jednotiek; získava sa
deacetyláciou chitínu a pouţíva sa na absorpciu ťaţkých kovov pri spracovaní vody.
chiufa – gangrenózny zápal hrubého čreva a rekta v horských oblastiach Juţ. Ameriky a Afriky.
chizalofop-etyl

–

quizalofop-ethylum, etylester kys. 2-[4-[(6-chlór-2-chinozalinyl)oxy]fenoxy]propánovej, C19H17ClN2O4, Mr 372,81; postemergentné
®
®
®
herbicídum (DPPX-Y 6202 , NCI 96683 , NC 302 ,
®
®
®
Assure , Pilot , Targa ).
Chizalofop-etyl

chlad – l. algor, algiditas, frigus.
chladnosť (pohlavná) →frigiditas (sexualis).
chladový reťazec – epid. spôsob transportu a prechovávania vakcín na ceste od výrobcu aţ na
miesto očkovania za predpísaných teplotných podmienok (pre ţivé vakcíny +2 aţ +8 °C).
chlamydaemia, ae, f. – [Chlamydia + g. haima krv] chlamydémia, prítomnosť chlamýdií v krvi.
Chlamydia – [g. chlamys odev, plášť] gramnegat. kokoidné mikroorganizmy. Predtým sa Ch. pre
svoju schopnosť mnoţiť sa len vnútri ţivých buniek zaraďovali do skupiny veľkých vírusov, príp.
rickettsií (tzv. neorickettsie al. pararickettsie). Podľa chorôb, kt. vyvolávajú, sa označovali aj ako
pôvodca psitakózy–lymphogranuloma venereum–trachómu (PLT) al. trachómu–inkluzívnej
konjunktivitídy (TRIC). Iní ich pomenovali podľa autorov, kt. sa najviac zaslúţili o ich poznanie
(bedsónie, myiagawanely, rakeie, kolesie, halprowie – podľa Halberstadtera a Prowazeka).
Odporučil sa aj názov chlamydozoá, z čoho sa odvodil ich dnešný názov chlamýdie.

Podľa Bergeyovej klasifikácie baktérií sú Ch. osobitnou čeľaďou Chlamydiaceae, samostat-ného
radu Chlamydiales, kt. má jediný rod Chlamydia s troma druhmi: Ch. trachomatis, Ch. psittaci a Ch.
pneumoniae.
Ide o gramnegat., nepohyblivé, kokovité, pleomorfné baktérie. Farbia sa lepšie zásaditými farbivami,
napr. zásaditým fuchsínom podľa Gimeneza sa znázornia ako červené na zelenavom pozadí. Dobre
sa farbia aj podľa Giemsu, ale farba tu závisí od vývojového cyklu.
Na rozdiel od ,,pravých“ baktérií, kt. moţno pestovať na umelých ţivných pôdach, chlamýdie
podobne ako vírusy a rickettsie sú intracelulárne parazity, t. j. rozmnoţujú sa len vnútri ţivých
eukaryotických buniek.
Výraznou črtou Ch. je ich unikátny vývojový cyklus. Na rozdiel od baktérií sa nerozmnoţujú priamo
priečnym delením, ale premenou infekčných, metabolicky inaktívnych a delenia neschopných
častíc, elementárnych teliesok (ET) s priemerom 0,2 – 0,4 m na menej denzné, tenkostenné, na
RNA bohaté a metabolicky veľmi aktívne retikulárne (iniciálne) telieska (RT) s priemerom 0,6 – 1,5
m, kt. sú neinfekčné, ale schopné delenia. RT sa delia priečne a utvárajú v bunkových vezikulách
mikrokolónie. Z rozdelených RT sa potom transformujú dcérske infekčné ET, kt. môţu preţívať aj
extracelulárne. Takéto striedanie dvoch vývojo-vých štádií umoţňuje vnútrobunkovú aj
mimobunkovú existenciu Ch.
Vzhľadom na to, ţe Ch. obsahujú DNA i RNA, majú stenu a metabolickú aktivitu, zaraďujú sa medzi
baktérie. Ich veľkosť je asi 0,2 – 1,5 m, takţe sú viditeľné vo svetelnom mikroskope, najmä po
ofarbení podľa Gimeneza (1964) vo forme drobných červených bodiek na zelenom podklade.
Ch. sú veľmi polymorfné baktérie, ich morfológia, chem. zloţenie a aktivita podstatne závisia od
štádia vývojového cyklu. V elektrónovom mikroskope moţno pozorovať vonkajšiu obalovú
trilaminárnu membránu oddelenú od vnútornej membrány priliehajúcej k cytosolu, v kt. sa nachádza
zahustenie zodpovedajúce nukleotidu baktériových buniek. Rastrovacím elektrónovým
mikroskopom sa na povrchu chlamýdiových buniek odhalia pravidelne usporiadané polguľovité
útvary, kt. pp. utvárajú kanály spájajúce cytosol s okolím bunky.
Vonkajšia membrána (analóg bunkovej steny iných baktérií) sa skladá z týchto zloţiek: 1.
Lipopolysacharid (LPS) zodpovedajúci LPS gramnegat. baktérií; obsahuje epitop rodovošpecifického antigénu chlamýdií, pozostávajúci z trisacharidu kys. 3-deoxy-D-manózooktulónovej, kt. sa
dokazuje v reakcii väzby komplementu. Je zodpovedný za hemaglutinačnú aktivitu Ch. a obsahuje
aj glukozamín a karboxylové kys., z nich niekt. vyskytujúce sa len pri Ch. Pomocou
imunofluorescenčnej metódy s pouţitím monoklonových protilátok sa LPS dokazuje nielen v
inklúziách a membránových puchierikoch teliesok, ale aj v povrchových štruktúrach infikovaných
buniek. Ch. obsahujú aj glykolipid odlišný od LPS s rodovošpecifickou antigénovou aktivitou,
dokázateľný v kultivačnom médiu bunkových kultúr infikovaných chlamýdiami, do kt. sa vylučuje
počas vývojového cyklu Ch. 2. Hlavný vonkajší membránový proteín (Mr 40 000), kt. predstavuje aţ
60 % celkového mnoţstva proteínov bunkovej steny Ch., je dôleţitý z hľadiska antigénovej
štruktúry. Pomocou monoklonových protilátok v ňom moţno rozlíšiť druhovo, poddruhovo a najmä
typovošpecifické epitopy, kt. v Ch. trachomatis umoţňujú sérologickú typizáciu kmeňov. Rigiditu
bunkovej steny Ch. zabezpečuje sieť disulfidových väzieb medzi proteínmi vonkajšej membrány, kt.
sa strácajú počas vnútrobun-kového vývoja retikulárnych teliesok Ch., čím sa vysvetľuje ich niţšia
odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia (napr. mechanický, osmotický stres a pôsobenie
trypsínu). Tieto väzby sú zrejme dôleţité aj pre permeabilitu bunkovej steny Ch. 3. Ďalšie
proteíny, z kt. dva (Mr 18 000 a 32 000) majú charakter adhezínov zabezpečujúcich prichytenie
chlamýdií na povrch hostiteľských buniek. 4. Dôleţité sú aj tzv. proteíny tepelného šoku (heat-shock
proteins), kt. sa syntetizujú pri náhlom zvýšení teploty al. inom náhlom podnete. Dva z nich (Mr
60 000 a 70 000) sú príbuzné baktériovým a cicavčím proteínom a majú pp. vzťah k imunite voči

chlamýdiovej infekcii. Veľmi imunoreaktívny je aj proteín Ch. psittaci (Mr 89 000), kt. vyvoláva
enzootický potrat oviec. 5. Na rozdiel od iných baktérií bunková stena Ch. neobsahuje
peptidoglykán a ţiaden al. len stopové mnoţstvá kys. muramovej.
Podobne ako rickettsie sú Ch. schopné syntézy, nemajú však energetický metabolizmus (nie sú
schopné metabolizovať glutamát s tvorbou ATP), preto sa pokladajú za energetické parazity
eukaryotických buniek: vyţadujú od hostiteľskej bunky nielen základné metabolity a koenzýmy, ale
aj makroergické polyfosfáty.
Schematické

znázornenie

vývojového cyklu chlamýdií (podľa
Kozára,

1992).

Vývojový

cyklus

chlamýdie pozostáva z adsorpcie ET
na povrch bunky, ich preniknutie do
fagozómov

(endocytóza),

ich

transformácie na RT, delenia a ďalšej
reorganizácie na dcérske ET aţ sa
napokon uvoľnia z bunky (exocytóza)
čo býva spojené s jej dezintegráciou.
Na rozdiel od vírusov si Ch. pritom
zachovávajú morfologickú celistvosť.
Celý vývojový cyklus, počas kt. sa
jednotlivé štádiá prelínajú, prebieha výlučne v cytoplazme infikovanej bunky a trvá asi 48 h. Na vrchole cyklu je
cytoplazmatická vakuola (niekedy aj viac vakuol) preplnená RT, prechodnými útvarmi a najmä dcérskymi ET.
Pri mikroskopickom vyšetrení ofarbených preparátov moţno pozorovať cytoplazmatické inklúzie farbiteľné
Lugolovým rozt. al. podľa Giemsu, kt. prvýkrát opísal Halberstadter a Prowazek (1907)

Ch. nerastie na umelých pôdach, izoluje sa z bunkovej kultúry (napr. McCoyových buniek). Inklúzie
sa dokazujú pomocou monoklonových protilátok al. farbením (napr. Lugolovým rozt. al. podľa
Giemsu). V transportnom sefarózo-fosfátovom médiu vydrţí pri 4 °C 1 – 2 d; v iných podmienkach
rýchlo stráca infekčnosť. Priamy dôkaz umoţňuje imunofluorescenčná metóda a
enzýmoimunoanalýza. Sérol. vyšetrenie pomocou komplementfixačnej metódy je pozit. len pri
lymphogranuloma venereum. V týchto prípadoch, ako aj pri chron. a ťaţkej infekcii sérovarmi D-K
sú dokázateľné protilátky pomocou imunofluorescenčnej metódy. Zdrojom infekcie je človek, prenos
sa uskutočňuje kontaktom.
V prirodzených podmienkach sú chlamýdie značne odolné, dlho preţívajú vo vonkajšom prostredí
najmä Ch. psittaci. Ch. sú citlivé na antibiotiká, najmä tetracyklíny (tetracyklín, doxycyklín),
erytromycín, linkomycín, rifampicín, ako aj sulfónamidy (sulfisoxazol, trimetoprím).
Ch. sa môţu stať po istom čase na antibiotiká a sulfónamidy rezistentné. Kmene Ch. trachomatis
rezistentné na tetracyklíny, erytromycín, klindamycín a sulfometoxazol však môţu byť ešte citlivé na
ciprofloxacín, ofloxacín a rifampín.
Genóm Ch. patrí k najmenším známym pri baktériách. Izolovaná DNA kmeňa Ch. trachomatis má
Mr 500.106, Ch. psittaci 360.106. V porovnaní s E. coli kóduje len asi 1/3 proteínov. Ch. psittaci a
6
Ch. trachomatis obsahujú navyše kryptický plazmid s Mr 4,4.10 .
Pre patogenézu chlamydióz je príznačné, ţe ich pôvodcovia podnecujú fagocytózu aj bunkami, kt.
normálne nefagocytujú, avšak zabránia v nich splynutiu fagozómu s lyzozómom, čo ich ochráni pred
lyzozómovými enzýmami. Vnútrobunkové uloţenie chlamýdií im poskytne ochranu pred účinkom
protilátok a je príčinou ich sklonu vyvolávať v ich prirodzených hostiteľoch chron. inaparentné
infekcie.

Všetky Ch. majú spoločný skupinový komplementfixačný antigén. Na základe biol. vlastností sa
delia na tri kmene: Ch. pneumoniae, Ch. psittaci a Ch. trachomatis. Cicavčie kmene chlamýdií sú
pre človeka málo patogénne, ale sú známe infekcie napr. chovateľov oviec al. mačiek. Tzv. benígna
retikulóza (choroba z mačacieho škriabnutia) sa tieţ pokladala za chlamydiózu. V zdurených
lymfatických uzlinách sa tu ale dajú striebrením dokázať baktérie úplne iného vzhľadu.
Chlamydia pneumoniae – pôvodca zápalov horných dýchacích ciest a chlamýdiovej pneumónie.
Prameňom nákazy je človek, prenos sa uskutočňuje výlučne vzdušnou cestou, vstupnou bránou je
sliznica dýchacích ciest. Infekcie postihujú častejšie muţov ako ţeny.
Na vyšetrenie sa odoberajú výtery z nosohltana, spútum, krv na dlôkaz protilátok. Priama laborat.
dg. spočíva v kultivácii pôvodcu v kuracom embryu al. bunkových kultúrach. Napriama laborat. dg.
vyuţíva komplementfixačnú reakciu na dôkaz zvýšeného titra skupinovošpecifických protilátok v
párových sérach. Na dfdg. sa pouţíva mikroimunofluorescenčný test, kt. rozlišuje iné infekcie Ch.
trachomatis a Ch. psittaci, ako aj prim. a opakované infekcie Ch. pneumoniae.
Chlamydia psittaci – [g. psittakos papagáj] starší názov Myiagawanella psittaci, vírus ornitózy,
pôvodca →psitakózy-ornitózy. Intracelulárne mikrokolónie sa v priebehu vývojového cyklu skoro
rozpadajú, takţe rôzne vývojové formy sa nachádzajú po celej cytoplazme.
Ch. p. je prirodzený patogén vtákov a niţších cicavcov. Vyskytuje sa na celom svete. Dlho sa
udrţuje v prachu a sekrétoch; je citlivá na teplo, formalín, fenol a éter. Nakazené vtáky (kačice,
holuby a i.) nebývajú zjavne choré, ale zato masívne vylučujú chlamýdie svojimi exkrétmi. Človek sa
nakazí najčastejšie inhaláciou kontaminovaného prachu (chovatelia holubov, pracovníci v
hydinárskych farmách, deti krmiace mestské holuby ap.). Zdrojom nákazy človeka sú najmä určité
vtáky (papagájovité). Prenos z človeka na človeka je veľmi zriedkavý. Nákaza sa nazýva →ornitóza,
infekcia získaná od papagájov, tzv. →psitakóza, prebieha oveľa ťaţšie a môţe končiť exitom.
Ch. p. po preniknutí do organizmu deštruujú alveolárny epitel pľúcnych mechúrikov a vyvolávajú
intersticiálnu pneumóniu. Dg. sa dôkazom pôvodcu po kultivácii na kuracích embryách al. v
tkanivovej kultúre, príp. sérologicky (komplementfixačná reakcia). Pôvodcu moţno získať zo spúta
na vajciach al. myšiach.
Na vyšetrenie sa odoberá spútum a krv na dôkaz protilátok. Priama laborat. dg. spočíva v kultivácii
v kuracom embryu al. bunkových kultúrach, nepriama v komplementfixačnej reakcii v párových
sérach, v kt. sa dokazuje zvýšenie titra skupinovošpecifických protilátok.
Chlamydia trachomatis – [g. trachys drsný] tvorí v infikovanej bunke mikrokolónie svojich vývojových foriem, kt. obsahujú glykogén, preto sa dajú dokázať ako jódom farbiteľné inklúzie
(Halberstädterove-Prowazekove telieska). Kmene Ch. trachomatis patogénne pre človeka sa
vyskytujú v 15 sérotypoch odlíšiteľných nepriamou imunofluorescenčnou reakciou.
Sérotypy L1, L2 a L3 sa od ostatných líšia natoľko, ţe ich moţno pokladať za osobitný biovar. Sú
schopné usmrtiť intracerebrálne naočkované myši a moţno ich pasáţovať na rôznych tkanivových
kultúrach. Dobre rastú aj na ţĺtkovom vaku kuracích embryí. Tieto sérotypy vyvolávajú
lymphogranuloma venereum (LGV). Ide o závaţnú tropickú pohlavnú chorobu, kt. prebieha
chronicky a deštruuje najmä u ţien tkanivo v okolí genitálu. V dg. LGV sa uplatňuje
komplementfixačná reakcia. Na začiatku ochorenia sa moţno pokúsiť o izoláciu pôvodcu na
myšiach. Malú dg. špecifickosť má Freiov test: inj. teplom inaktivovaného hnisu z postihnutých uzlín
do koţe vyvoláva u pacienta zápalovú reakciu.
Sérotypy A, B, Ba a C sa nachádzajú v oblastiach s endemickým trachómom. Dg. trachómu sa
opiera o dôkaz inklúzií v zoškraboch spojovky farbených Lugolovým rozt., podľa Giemsu al.
Gimeneza. Hľadajú sa typické inklúzie (Prowazekove-Halberstädtove telieska) al. elementárne
telieska chlamýdií. Výhodnejšie je pouţiť priamy imunofluorescenčný dôkaz. Pôvodcu moţno

vypestovať na ţĺtkovom vaku kuracích embryí. Na tkanivovej kultúre McCoyových buniek treba
potlačiť metabolizmus buniek napr. cykloheximidom a inokulum priviesť do styku s bunkami
centrifugáciou. V nakazených bunkách sa potom dokazujú inklúzie.
Sérotypy D, E, F, G, H, I, J a K sú najčastejšími pôvodcami pohlavne prenášaných chorôb, a to
negonoroickej uretritídy a negonoroickej cervicitídy, salpingitídy, perihepatitídy, epididymitídy,
inklúznej konjunktivitídy novorodencov a dospelých (paratrachóm) a novorodeneckej pneumónie;
→chlamydiové nákazy. U ţien sa tieto sérotypy izolujú aj zo zapáleného krčka maternice, niekedy
však aj z krčka normálneho vzhľadu.
Chlamydiaceae – čeľaď baktérií radu Chlamydiales. Patria sem malé kokoidné mikroorganizmy, kt.
majú jednotný, obligátne intracelulárny vývojový cyklus a nie sú schopné syntetizovať ATP. Infekcie
vznikajú po vniknutí extracelulárnych foriem s rigidnými stenami (elementárnych teliesok) do buniek,
pričom sa zmenia na veľké, tenkostenné formy (iniciálne telieska), deliace sa štiepením. Utvorené
dcérske bunky sa reorganizujú a zahusťujú utvárajúc elementárne telieska, kt. potom infikujú ďalšie
bunky. Ch. parazitujú na človeku a i. stavovcoch a sú schopné vyvolať rozličné ochorenia. Vyskytujú
sa aj v článkonoţcoch. Patrí sem rod →Chlamydiae.
Chlamydiales – rad baktérií pozostávajúci z kokoidných, gramnegat., parazitických mikroorganizmov,
kt. sa rozmnoţujú len v cytoplazme hostiteľských buniek stavovcov jednotným vývojovým cyklom.
Patrí sem čeľaď →Chlamydiacae.
chlamydiosis, is, f. – [Chlamydia + -osis stav] →chlamydiózy.
chlamydiózy – [chlamydiosis] chlamýdiové nákazy, choroby rôznych ţivočíchov vrátane človeka s
veľmi pestrou symptomatológiou, vyvolané chlamýdiami (→Chlamydia). Všadeprítomnosť
chlamýdií, časté inaparentné infekcie s asymptomatickým vylučovaním chlamýdií a perzistencia
chlamýdií v organizme ich hostiteľa vyvolávali pochybnosti o ich etiopatogenetickom význame. Ten
sa však jednoznačne dokázal sérologickým vyšetrením, izoláciou chlamýdií, ale aj ich schopnosťou
vyvolať ochorenie v experimente. Týka sa to nielen Ch. psittaci, kt. nie je prim. ľudským patogénom
a človek sa nakazí iba príleţitostne pri kontakte s infikovanými vtákmi, príp. domácimi al.
laboratórnymi zvieratmi, ale aj Ch. trachomatis a Ch. pneumoniae, kt. s výnimkou pôvodcu
pneumónie myší kolujú výhradne medzi ľuďmi. Niekt. kmene Ch. trachomatis však môţu vyvolať aj
experimentálnu infekciu laboratórnych zvierat.
Ekonomicky závaţné sú ch. domácich zvierat (ovce, kozy, hovädzí dobytok, kone, psy, mačky), pri
kt. môţu vyvolávať konjunktivitídy, keratitídy, keratokonjunktivitídy, pneumónie, hnačky,
polyserozitídy, polyartritídy, meningoencefalitídy, potraty, endometritídy, vaginitídy, orchitídy a
epididymitídy; časté však bývajú aj asymptomatické infekcie. Podobné ochorenia vyvolávajú
chlamýdie aj u laboratórnych zvierat (myši, morčatá a králiky). Rozsiahle je aj rozšírenie ch. n. pri
divoko ţijúcich zvieratách – od sneţných zajacov v Kanade po koaly v Austrálii, kde sa chlamýdie
pokladajú za jednu z príčin ohrozenia tohto ţivočíšneho druhu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klasifikácia a vnútorné členenie chlamýdií
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rad: Chlamydiales
Trieda: Chlamydiaceae
Rod: Chlamydia
Druh: Chlamydia trachomatis
Chlamydia psittaci
Chlamydia pneumoniae sp. Nova
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––
Druh
Skupina
Biovar
Sérovar/sérotyp
Ch. trachomatis
myšia
myšia pneumónia
počet neurčený

ľudská

trachómový

A, B, Ba, C (trachóm)
D, Da, E, F, G, H, I, Ia, J, K
L1, L2, L2a, L3

LGV (pohlavne
prenosné nákazy)
Ch. psittaci
vtáčia
1 – 2 biovary
4 sérovary
Ch. pneumoniae
ľudská
1
počet neznámy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prameňom nákazy Ch. pneumoniae a Ch. trachomatis je výlučne človek. Pri Ch. pneumoniae sa
prenos nákazy uskutočňuje prakticky len vzdušnou cestou, Ch. trachomatis sa prenáša najmä
priamym kontaktom al. pohlavným stykom, príp. kontaminovanými predmetmi osobnej potreby
(vreckovky, uteráky, posteľná a osobná bielizeň, odev ap.). Bránou vstupu Ch. pneumoniae a pri
novorodeneckých pneumóniách vyvolaných Ch. trachomatis je sliznica dýchacích ústrojov, pri
očných formách infekcie Ch. trachomatis sliznica spojovky, pri iných infekciách vyvolaných touto
chlamýdiou sliznica urogenitálneho systému (u ţien cylindrický epitel krčka maternice,
parauretrálnych a Bartholinových ţliaz, u muţov uretry).
Chlamýdie pri pohlavnom styku vstupaujú najčastejšie sliznicou krčka maternice, odkiaľ sa môţu
šíriť ascendentne, u novorodencov vzniká nákaza pri ich prechode infikovanými pôrodnými cestami,
príp. sexuálnych partnerov, moţný je však aj opačný prenos, z infikovaných muţov na ţeny.
Vstupnou bránou môţu byť sliznica nosohltanu, konečníka al. spojovky. Z očí chlamýdie ľahko
prenikajú do dýchacích ciest a stredného ucha. U muţov sa infekcia môţe šíriť v urogenitálnom
systéme ascendentne. Infekcia môţe postihovať aj kĺby, a to častejšie ako u ţien.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––Ochorenia ľudí vyvolané chlamýdiami
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Druh chlamýdií
Sérotypy
Ochorenia
Pohlavie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ch. trachomatis
A, B, Ba, C
trachóm
obidve
D, E, F, G
konjunktivitída
obidve
H, I, J, K
uretritída
(Da, Ia)
epididymitída
muţi
proktitída
Reiterov sy.
častejšie muţi
reaktívna artritída
cervicitída
ţeny
endometritída
salpingitída
perihepatitída
bartolinitída
chorioamnionitída
gravidita
konjunktivitída
novorodenci
L1–3, (L2a)
lymphogranuloma
venereum
Ch. psittaci
neznáme
psitakóza-ornitóza
obidve
potraty
Ch. pneumoniae
neznáme
faryngitída
obidve
sínusitída
bronchitída
pneumónia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pohlavne prenosné ch. sú častejšie v mladších vekových skupinách, postihujú najmä osoby so
sexuálnou promiskuitou. Trachóm sa vyskytuje hyperendemicky v subtrópoch so suchou a prašnou

klímou, nízkym sociálnym a hygienickým štandardom. Infekcie Ch. pneumoniae postihujú častejšie
muţov ako ţeny.
Prenos Ch. psittaci sa uskutočňuje najčastejšie kontaktom s infikovanými vtákmi (papagájoité, doma
chované i mestské holuby, hydina, morky chované doma, ale predovšetkým vo veľkochovoch, kde
získané ochorenie ľudí má charakter profesionálnej zoonózy. Zriedkavejšie sú nákazy v laboratóriu,
veľmi zriedkavé infekcie kontaktom s infikovanými domácimi zvieratmi.
Chlamydiózy močovej a pohlavnej sústavy muža – pokladajú sa za pohlavne prenášané nákazy
(angl. sexual transmitted disease, STD). Vyvolávajú ich Chlamydia trachomatis, kt. je najčastejším
pôvodcom STD. K infekciám urogenitálneho systému muţov patrí chlamýdiová (nekvapavková a
pokvapavková) uretritída.
Prvý ju opísal Dunlop a spol. (1966). Dovtedy sa ochorenie označovalo ako nešpecifická uretritída a
urogenitálny nález Ch. trachomatis sa dával do súvisu s infekciami oka. Objasnením etiologickej
úlohy Ureaplasma urealyticum stratil opodstatnenie aj termín ,,negonokoková uretritída“ (kvapavka
,,bez gonokokov“), pod kt. sa donedávna viedli aj prípady chlamýdiových uretritíd, kt. tvoria 40 – 50
%.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diagnostika chlamydióz
Obsolétne metódy
Freiov test
Dôkaz intracelulárnych inklúzií po farbení
Lugolovým rozt.
podľa Giemsu
podľa Papanicolaua v cervikálnych výteroch
Dôkaz leukocytovej esterázy v moči muţov s uretritídou
Dôkaz elementárnych teliesok chlamýdií vo výteroch z krčka maternice al. uretry po ofarbení podľa Gimeneza
Sérologické metódy
Nepriama hemaglutinácia
Hemolýza v géli
Reverzná imunoelektroforéza
Imunoadherenčná hemaglutinácia
Rádioimunoanalýza v pevnej fáze
Klasická reakcia väzby komplementu v makro- al. mikromodifikácii
ELISA
Imunoperoxidázový test
Mikroimunofluorescenčný test
Izolácia chlamýdií
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Neliečená uretritída má tendenciu k spontánnej remisii. Niekedy prechádza do chron. asymptomatického štádia. Moţné je aj spontánne vymiznutie infekcie, no mnohé nákazy pretrvávajú al.
exacerbujú. Známe sú prípady trvajúce dlhšie ako 1 r.
Ku komplikáciám chlamýdiových uretritíd a lymphogranuloma venereum patrí epididymitída. Ch.
trachomatis býva pôvodcom epididymitídy v ½ prípadov epidydimitíd u muţov < 35-r. Častá
súčasná obštrukcia s blokádou odtoku spermatozoí má za následok stimuláciu tvorby
antispermatických autoprotilátok podmieňujúcich neplodnosť. Chlamýdie sa dokázali v epitelových
bunkách epididymis i spermatozoách a podľa niekt. autorov vyvolávajú spomalenie ich dozrievania,
pokles pohyblivosti spermií a nekrospermiu.
Epididymitída vzniká často náhle a prejavuje sa opuchom, začervenaním a nezriedka prudkou
bolestivosťou. Občas sa spája s výtokom z uretry a dyzúriou. Opuch je ľahko hmatný na zadnej

strane testis, na kt. môţe zápal prejsť (epididymoorchitída). Opuch môţe za 1 – 2 d dosiahnuť
veľkosť slepačieho vajca. Dfdg. treba odlíšiť epididymitídu vyvolanú gonokokmi a vírusom parotitis
epidemica, u starších pacientov infekciou Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa. Chron.
priebeh má u nás uţ zriedkavá tbc epididymitída, naopak prchavé sú príznaky epididymitis erotica
ako následku sexuálneho dráţdenia. Anamnesticky treba vylúčiť úraz a torziu testis.
Ďalšou moţnou komplikáciou chlamýdiovej uretritídy je prostatitída s jej typickými príznakmi
(sťaţený odtok moču, polakizúria, dyzúria, bolesti v oblasti perinea a palpačná bolestivosť prostaty).
Jestvujú však aj prípady, pri kt. sa zistí prítomnosť chlamýdií v uretre a tkanive prostaty bez klin.
príznakov. Schopnosť chlamýdií pretrvávať desaťročia v tkanivách môţe byť jednou z príčin klin.
nemej infekcie prostaty u starších, sexuálne menej aktívnych jedincov.
Ch. trachomatis býva pomerne často pôvodcom proktitídy. Proktitída vzniká najmä u muţov
praktizujúcich análny pohlavný styk. Rektum sa môţe infikovať homosexuálnym, u ţien aj
heterosexuálnym stykom, no rovnako sa môţe stať zdrojom nákazy pre partnerov infikovaných
osôb. Hemoragické zmeny na sliznici rekta môţu byť spojené s mnohopočetnými ulceráciami.
Histol. sa zisťujú difúzne zápalové zmeny s granulómami obsahujúcimi obrovské bunky a abscesmi.
V stolici sa zjavuje hnis a krv. Pacienti udávajú bolesti v anorektálnej oblasti a tenezmy, krvavý,
mukopurulentný výtok z konečníka. Pri sigmoskopii sa niekedy zisťujú zmeny aj v sigme a colon
descendens. Proktitída pripomína Crohnovu chorobu a môţe postihúť muţov i ţeny; u ţien
prichádza do úvahy aj sek. infekcia rekta vyvolaná infikovaným vagínovým sekrétom.
Zriedka je proktitída vyvolaná inými kmeňmi Ch. trachomatis. V stolici je prítomný zvýšený počet
leukocytov. Zápalové zmeny sú mierne, typické sú malé erózie sliznice v rozsahu terminálnych 10
cm rekta a postihnutie krýpt anorektálnej sliznice. Väčšinou sa nesprávne dg. ako nešpecifická,
posttraumatická al. gonokoková proktitída. Protilátky proti sérotypom L1 – 3 Ch. trachomatis v sére
sa zisťujú vo vyše 2/3 prípadov s Crohnovou chorobou. Dfdg. však prichádza do úvahy aj proktitída
vyvolaná yersíniami, kampylobakterom, Clostridium difficile a i. mikróbmi, ako aj ulcerózna kolitída.
Dfdg. – dôleţité je odlíšenie od kvapavky. Inkubačné obdobie je 2 – 5 d. Ochorenie trvá zväčša 1 aţ
3 týţd. Výtok je tieţ menej hojný, skôr mierny aţ minimálny, belavý, hlienovitý, no nezriedka len
serózny. Dfdg. problémom je súbeţná infekcia s kvapavkou (~ 15 – 30 % prípadov). Včasná th.
kvapavky môţe mať pritom za následok úplné vymiznutie príznakov a zdanlivé uzdravenie, po istom
čase sa však zjavia ťaţkosti vyvolané neskôr sa rozvíjajúcou chlamýdiovou infekciou. Inokedy sa
príznaky skôr získanej chlamýdiovej uretritídy môţu prekryť kvapavkou. Po adekvátnej th. kvapavky,
kt. však nemusí byť účinná na beţnú infekciu, sa príznaky zmiernia, no neustúpia, pretoţe
chlamýdie perzistujú v urogenitálnom systéme postihnutého aj naďalej. Dfdg. treba odlíšiť aj infekciu
Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis.
Th. – liekom voľby sú tetracyklíny, kt. pôsobia aj na gonokoky a ureaplazmu. Pri nekomplikovanej
chlamýdiovej uretritíde sa odporúča podávať p. o. doxycyklín 2-krát 100 mg/d, resp. tetracyklín 4krát 500 mg/d počas 7 d. Kratkodobá th. sa neodporúča, pretoţe je pri nej vyššia pravdepodobnosť
relapsov. Neúspech tetracyklínov svedčí o inom pôvodcovi uretritídy. U pacientov, u kt. sú
tetracyklíny kontraindikované (gravidita alergia), prichádza do úvahy orálne podávanie erytromycínu
v dávke 4-krát 500 mg/d, príp. minocyklín v dávke 2-krát 100 mg/d. Na chlamýdie nepôsobí
penicilín, ampicilín a spektinomycín majú na chlamýdie len bakteriostatický účinok, neusmrcujú ich,
len zabrzdia ich rozmnoţovanie. Účinným liekom je aj sulfisoxazol, kt. sa podáva per os 4-krát 500
mg/d počas 7 d. Jeho nevýhodou je menšia účinnosť na ostatných pôvodcov uretritíd.
Pri komplikáciách (epididymitída, prostatitída, proktitída) sa odporúča podávať antibiotiká, resp.
sulfónamidy počas 14 – 21 d.
Niekt. z uvedených metód sa majú podľa SZO (1991) liečiť aj osoby, kt. boli vystavené riziku nákazy
Ch. trachomatis, t. j. napr. sexuálni partneri. Dva aţ štyri týţd. po ukončení th. treba skontrolovať

stav pacienta. Ak príznaky uretritídy nevymizli, resp. sa objavili znova, treba preskúmať, či mal
sexuálne kontakty s inými neţ vyšetrenými a zároveň liečenými osobami. Podľa nálezu sa potom
zváţi vhodnosť opakovania th.
Chlamydiózy močovej a pohlavnej sústavy ženy – sú najčastejšími pohlavne prenášanými
nákazami. Chlamydia trachomatis sa vyskytuje v genitáliách 8 – 40 % ţien. Môţe vyvolávať dva
druhy zápalov: čistú ch. (pri kt. sprievodná baktériové flóra chýba) a mixty (na kt. sa zúčastňuje
polymikróbiové spektrum, najmä gonokoky, mykoplazmy, kvasinky, herpetické a ľudské papilómové
vírusy, trichomonády a anaeróbne baktérie).
Najdôleţitejšími klin. jednotkami vyvolanými infekciou Ch. trachomatis sú: cervicitída, endometritída
a salpingitída; moţná je aj bartolinitída a peritonitída al. perihepatitída (Fitzov-Hughov-Curtisov sy.).
Sporná je moţnosť chlamýdiovej ooforitídy a cystitídy, častá je chlamýdiová uretritída, príp. spojená
sa prítomnosťou Ch. trachomatis v endocervixe. Samostatnou kapitolou sú chlamýdiové infekcie v
gravidite s ich dôsledkami pre vývoj plodu a popôrodný vývoj dieťaťa.
Tieto ochorenia podmieňuje vzťah Ch. trachomatis k cylindrickému epitelu. Jej vzťah k dlaţdicovému epitelu sa nepredpokladá, hoci nie je vylúčená jej príčinná súvislosť s vaginitídou
prepubertálnych dievčat. Nevyjasnený ostáva aj vzťah chlamýdiovej infekcie k cervikálnej dysplázii.
Najčastejšou chlamýdiovou nákazou vnútorného genitálu je hlienohnisavý zápal krčka maternice
(mukopurulentná cervicitída). Ochorenie sa prejavuje nazelenalým al. naţltlým, príp. krémovitým
hlienovohnisovým výtokom. V získanom výtere sa zisťuje > 10 leukocytov na jedno zorné pole
svetelného mikroskopu pri 1000-násobnom zväčšení. Častá je fragilita krčka podmieňujúca
krvácanie pri odbere vzorky, ako aj edém a erytém v oblasti cervikálnej ektopie. Histol. sa zisťuje
zápalová reakcia s prítomnosťou polymorfonukleárov v epitelovej a subepitelovej oblasti, infiltrácia
strómy lymfocytmi a plazmatickými bunkami, príleţitostne folikulárna agregácia lymfocytov.
Neprítomnosť mukopurulentnej cervicitídy chlamýdiovú infekciu však nevylučuje.
Ďalšou chlamýdiovou infekciou je endometritída. Infekcia sa z endocervixu asi v 1/3 prípadov šíri
ascendentne na sliznicu vajcovodov, príp. peritonea. Menej pp. je šírenie infekcie hematogénnou
cestou al. infikovanými spermiami. Klin. prejavy chlamýdiovej endometritídy bývajú chudobné. Môţe
sa vyskytnúť mimomenštruačné krvácanie, uterus môţe byť rigidnejší a menej pohyblivý, čo nie je
typické len pre endometritídu. Často sú prítomné prejavy salpingitídy. Histol. sa zisťuje nález
výraznej plazmocytovej infiltrácie a lymfoidných folikulov s transformovanými lymfocytmi. Vyše 40 %
prípadov bez klin. prejavov endometritídy a salpingitídy svedčí o častom výskyte asymptomatickej
chlamýdiovej infekcie endometria.
Popôrodné a popotratové chlamýdiové endometritídy bývajú pomerne častou komplikáciou
spontánnych pôrodov, ale najmä operačných ukončení gravidity al. pôrodu vrátane cisárskeho rezu.
Kultivačne sa pritom zisťuje polymikróbiové zastúpenie vrátane chlamýdií. Ţeny s cervikálnou
infekciou v čase potratu majú vyššie riziko popotratovej endometritídy, kt. sa dostavuje 3 – 10 d
neskôr ako nechlamýdiová endometritída.
Najnebezpečnejšia pre ţenu je chlamýdiová salpingitída, kt. môţe prebiehať akút. al. chron.
Chlamýdie sú najvýznamnejším patogénom vyvolávajúcim zápalové ochorenie horných častí
genitálu, tzv. panvové zápalové choroby (angl. pelvic inflammatory disease). Chlamýdie sa častejšie
izolujú z krčka maternice ako vajcovodov.
Klin. prejavy salpingitídy vyvolanej chlamýdiami sú miernejšie ako salpingitídy vyvolanej inými
mikroorganizmami. Prítomné bývajú subfebrility aţ febrility, mierne bolesti v podbruší s nevýrazným
palpačným nálezom, výtok z pošvy, intermitentné krvácanie, bolestivosť pri súloţi a dyspareunia,
rigidita maternice a bolestivosť pri palpačnom vyšetrení a pohybe krčka maternice. Pri chron.
priebehu príznaky chýbajú al. sa obmedzujú na chron. bolesti v podbruší. Laparoskopicky sa zisťujú

zmeny podobné ako pri gonokokovej salpingitíde; pri chron. priebehu však obyčajne chýbajú. Histol.
vyšetrením sa dokáţe loţiskové, ale aj difúzne rozrušenie cylindrického epitelu vajcovodov, na
mieste kt. sa neskôr tvoria intraluminálne adhézie a čiastočná al. úplná obštrukcia priesvitu
vajcovodov. Čiastočná obštrukcia je príčinou extrauterinnej gravidity. Úplné uzavretie priesvitu
vajcovodov je príčinou asi 5 % tubárnych faktorov sterility. Po jednom zápale sa vyskytuje sterilita v
6 %, kým po 3-násob-nom aţ v 50 %. Výrazné poškodenie vajcovodov môţe vzniknúť aj následkom
plazivej chron. chlamýdiovej infekcie.
Chlamýdiová infekcia sa môţe propagovať cez vajcovody do brušnej dutiny a vyvolať peritonitídu s
príp. perihepatitídou, apendicitídou al. perisplenitídou.
Chlamýdiami môţe byť vyvolaný aj akút. uretrálny syndróm, kt. sa prejaví akút. dyzúriou,
polakizúriou a pyúriou. Dfdg. treba odlíšiť baktériovú cystitídu al. pyelonefritídu, nešpecifickú
trichomonádovú al. kvasinkovú vaginitídu, urogenitálnu infekciu gonokokmi a vírusom herpes
simplex. Na chlamýdiovú infekciu treba myslieť pri intermitentnej dyzúrii, málo častých
predchádzajúcich infekciách močových ciest a v prípade nového sexuálneho partnera, najmä ak má
aj o príznaky uretritídy.
V USA má pri normálnom pôrode chlamýdiovú infekciu genitálií 2 – 24 % ţien, kt. sa prenesie aţ na
60 – 70 % novorodencov. U nás takéto údaje chýbajú. V priemere kaţdá 3. ţena vyšetrená u
gynekológa má chlamýdiovú infekciu. Jestvuje mnoho údajov o vzťahu intrauterinných
chlamýdiových infekcií a chorioamnionitídy k spontánnym potratom, predčasnému prasknutiu
plodových blán, predčasným pôrodom, pôrodom mŕtvo narodených detí, niţšej pôrodnej hmotnosti
novorodencov, retardácii rastu plodu a popôrodného ochorenia matiek a novorodencov. Infekcia
sérotypmi D-K Chlamydia trachomatis postihuje najmä krčok maternice, odkiaľ sa môţe šíriť
ascendentne do horných úsekov rodidiel, príp. infikovať novorodencov.
Najrizikovejšou skupinou chlamýdiových nákaz sú mladé ženy. Faro (1991) uvádza týchto 10
rizikových faktorov chlamýdiovej infekcie: 1. slobodná a pohlavne aktívna ţena; 2. viacerí sexuálni
partneri; 3. pouţívanie orálnej antikoncepcie; 4. pouţívanie vnútromaternicových teliesok; 5.
prechádzajúca pohlavne prenosná nákaza v anamnéze; 6. známy styk s partnerom, kt. má
pohlavne prenosnú nákazu; 7. prítomnosť iných mikroorganizmov vyvolávajúcich pohlavne
prenosnú nákazu, najmä Neisseria gonorrhoeae; 8. škvrny na spodnej bielizni po pohlavnom akte;
9. podobné škvrny mimo menštruácie; 10. nejasné sťaţnosti na bolestivosť v podbrušku.
Dg. – na sérol. vyšetrenie sa odosiela krv, miestne sekréty. Priamy dôkaz a izolácia chlamýdií sa
môţe vykonať v moči, cervikálnom výtere, vo vzorke endometria al. sterov z vajcovodov, v
rezíduách po potrate, plodovej tekutine a obaloch plodu. Najčastejšie sa vykonáva cervikálny výter.
Má sa uskutočniť za sterilných podmienok tampónom, kt. je pripravený na hliníkovej tyčinke al.
špeciálne upravenou na tento odber. Výter sa má vykonať posledný v sérii odberov, aby sa odstránil
nepotrebný hlien z endocervixu a posledným výterom pod miernym tlakom sa získalo potrebné
mnoţstvo buniek. Odobratý materiál sa vloţí do vhodného transportného média, a ak sa nevyšetrí
do 24 h, treba ho zmraziť a uschovať pri teplote –70 °C.
Sérol. vyšetrenie má len len orientačný význam, ak len nejde o > 4-násobný vzostup titru protilátok
al. sérokonverziu, príp. dôkaz protilátok triedy IgM (čo však nebýva v dôsledku chronicity
chlamýdiových ochorení a moţných reinfekcií často). Veľmi častý výskyt infekcií Ch. pneumoniae
môţe skresliť výsledky sérologického vyšetrenia v dôsledku skríţenej reaktivity s Ch. trachomatis,
ak sa pouţije ako antigén chlamýdiový lipopolysacharid al. celé chlamýdiové inklúzie v bunkových
kultúrach.
Th. – nekomplikované infekcie rodidiel sa liečia tetracyklínom, kt. sa podáva per os v dávke 4-krát
500 mg/d počas 7 – 10 d al. doxycyklín v dávke 2-krát 100 mg/d. počas 7 – 10 d. V gravidite sa
odporúča erytromycín per os v dávkach 4-krát 500 mg/d počas 7 d (pri poruchách GIT sa podáva

amoxicilín 3-krát 500 mg/d počas 7 d al. sulfametoxazol 2-krát 1 g/d počas 10 d). Reinfekcie
vznikajú najmä následkom pokračujúcej sexuálnej aktivity s neliečeným partnerom, preto je
nevyhnutné th. opakovať, príp. predlţiť podávanie antibiotík na 14 – 21 d a najmä takisto liečiť
sexuálneho partnera, resp. partnerov. Asi v 5 % sa neúspech antibiotickej th. (pretrvávajúca
prítomnosť chlamýdií 4. – 7. d po ukončení th.) vysvetľuje rezistenciou Ch. trachomatis na
podávané antibiotiká. V takýchto prípadoch treba skúsiť iné antibiotikum, napr. chinolóny (napr.
ofloxacín, kt. je rovnako účinný ako doxycyklín) al. azalidové antibiotiká (napr. azitromycín, účinný
voči rôznym pôvodcom pohlavne prenosných nákaz, dosahujúci účinnú koncentráciu v tkanivách aj
po jednorazovom podaní, s výnimkou miernych porúch GIT sa dobre znášajú aj jeho vysoké dávky
a má porovnateľné účinky s doxycyklínom; podáva sa 3 d po sebe: 1. d 500 mg, 2. a 3. d po 250
mg).
Nešpecifická prevencia spočíva v pouţívaní prezervatívov, zníţení sexuálnej promiskuity, skríningu
a empirickej th. ohrozenej časti ţenskej populácie, identifikácii a th. sexuálnych kontaktov
infikovaných jedincov a zdrav. výchove a osvete.
Chlamýdiami indukovaná artritída – CIA, je séronegatívnou nereumaticka artritída, pri kt. sa
dokáţe Ch. trachomatis kultivačne z urogenitálneho systému. Ak sa dôkaz nepodarí, ale sú
prítomné antichlamýdiové protilátky a klin. príznaky infekcie (uretritída, salpingitída, cervicitída,
konjunktivitída) je sexuálne akvirovaná reaktívna artritída (SARA) pravdepodobná. Názov reaktívna
artritída (RA) zaviedol Aho (1973). Ide o artritídu vyvolanú extraartikulárnou infekciou, pri kt. sa
pôvodca v kĺbe nezistí. Predpokladá sa preto autoimunitný mechanizmus. Pri postenteritickej
artritíde sa ako etiologický činiteľ okrem chlamýdií môţu uplatniť yersínie, kampylobakter,
salmonela, šigela a klostrídiá, pri sexuálne akvirovanej RA chlamýdie, neiserie, ureaplazma,
mykoplazma a HIV; zriedka ju vyvolávajú borélie a brucely. SARA býva najčastejšie vyvolaná
chlamýdiovou infekciou, zriedkavejšie Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalis a HIV.
CIA postihuje len asi 1 – 3 % pacientov s chlamýdiovou uretritídou. Ch. trachomatis sa pritom
kultivačne al. sérologicky dokáţe aţ v 50 – 60 % prípadov so SARA. CIA postihuje najmä mladších
dospelých do 35 r., skoro rovnako muţov ako ţeny (1,3:1) s celkovou incidenciou 5/100 000.
CIA sa prejavuje postihnutím veľkých kĺbov dolných končatín (kolená, členky), sakroilitídou a
spondylitídou, ale aj iných kĺbov. Zväčša ide o asymetrické oligoartikulárne zmeny (2 – 5 kĺbov).
Bolestivá tendinitída (entezopatia) v oblasti úponov (achilodýnia, kalkaneodýnia), je častá,
zriedkavejšie vzniká polytopná tendomyopatia. Príznaky mimo pohybového aparátu sú vzhľadom na
CIA prejavom pôvodnej al. perzistujúcej chlamýdiovej infekcie.
V akút. fáze CIA býva mierne zrýchlená sedimentácia krviniek, zvýšené sérové hodnoty Creaktívneho proteínu, IgG a pri yersíniovej artritíde aj IgA. Hodnoty IgM bývajú v sére zvýšené len v
prvých 6 týţd., takţe sa nemusia zachytiť, ak pacient vyhľadá lekára neskôr. Titre protilátok
nekorelujú s aktivitou ochorenia. Asi v polovici prípadov sa nedarí izolačný dôkaz chlamýdií z uretry
a cervixu. Reumatické faktory sú negat. Asociácia CIA s HLA B27 je < 50 %.
Závaţným nálezom je dôkaz chlamýdiových antigénov v postihnutom kĺbe a synoviálnej
lymfocytovej odpovede na ich prítomnosť. Aplifikáciou DNA za pouţitia polymerázovej reťazovej
reakcie sa však nepodaril dôkaz chlamýdiovej DNA ani v kĺboch, v kt. sa pomocou monoklonových
protilátok značených fluoresceínom chlamýdiové antigény našli.
Dfdg. – treba odlíšiť séronegatívne reaktívne artritídy, chron. polyartritídu, psoriatickú artropatiu,
ankylozujúcu spondylitídu, lymeskú artritídu, gonoroickú artritídu a Behcetov sy., artritídy spojené s
infekciou HIV, vírusovou hepatitídou a vzácne sa vyskytujúce artritídy pri lymphogranuloma
venereum a syfilise.

Th. – sa zameriava chlamýdiovú infekciu (podávanie antibiotík) a špecifickú th. artritídy ako pri
Reiterovom sy., odporúča sa liečebná gymnastika, kryoterapia a pri postihnutí chrbtice rehabilitačné
plávanie. CIA sa väčšinou upraví spontánne a nemáva za následok deštrukciu kĺbov, v 1/3 prípadov
má však tendenciu k chron. priebehu, príp. prechádza do rozvinutej ankylozujúcej spondylitídy.
Artralgie zvyknú pretrvávať aj po ústupe ostatných klin. príznakov.
Chlamydiózy u detí a dospievajúcich
U malých detí sa môţe z chlamydióz vyskytnúť najmä trachóm, chlamýdiová pneumónia,
u dospievajúcich predovšetkým urogenitálne infekcie. Z chlamýdií sa u detí najčastejšie vyskytuje
Ch. trachomatis, pôvodca trachómu, kt. môţe infikovať novorodencov ihneď po pôrode, ale aj deti v
predpubertálnom, pubertálnom a adolescentnom veku pri ich prvých sexuálnych skúsenostiach.
Niekt. chlamýdiové infekcie najmä respiračného systému vyvolávajú skôr Ch. pneumoniae, príp. Ch.
psittaci.
K perinatálnym chlamýdiovým nákazám patrí konjunktivitída. Prejaví sa obvykle 1 – 3 týţd. po
narodení opuchom mihalníc, začervenaním spojoviek a vodnatým sekrétom, kt. sa neskôr mení na
hlienovohnisový. V priebehu niekoľkých mes. infekcia zvyčajne sama ustúpi, niekedy však pretrváva
fo forme trachómu s tvorbou pannusu a jazvovatením. Miestne podávanie dusičnanu strieborného je
neúčinné, lokálna profylaxia a th. erytromycínovou masťou problematická (chlamýdie môţu po nej
pretrvávať v spojovkách a nosohltane aj niekoľko mes.), účinné je však celkové podávanie
erytromycínu (50 mg/kg hmotnosti/d v 4 dávkach počas 2 týţd.).
V prvom polroku ţivota asi 30 – 40 % pneumónií vyvoláva Ch. trachomatis. Začína sa obyčajne
medzi 4. – 17. týţd. po narodení, asi v polovici prípadov u tých dojčiat, kt. prekonali chlamýdiovú
konjunktivitídu. Začína sa obyčajne postupne, zvyčajne bez teplôt, upchatím nosa, zrýchlením
dýchania, stakatovým kašľom a drobnými rachotmi). Fyz. nález je neurčitý, na rtg. sa však dajú
zistiť difúzne intersticiálne al. loţiskovité alveolárne infiltráty.
Pri dg. chlamýdiových infekcií novorodencov má význam priamy dôkaz chlamýdií (chlamýdiových
inklúzií v roztere spojovkového sekrétu), ich izolácia, ako aj dôkaz chlamýdiových protilátok triedy
IgM; dg. chlamýdiovej pneumónie podporuje titer protilátok > 128 v jednej vzorke séra v MIF teste.
U matiek s aktívnou chlamýdiovou infekciou sa zisťujú chlamýdie v konečníku, pošve a nosohltane
so subklinickým priebehom ochorenia aţ v 15 % detí. Rektogenitálna chlamýdiová infekcia v 4 – 17
% prípadov sexuálne zneuţitých detí.
Výskyt chlamýdiových infekcií sa prudko zvyšuje u dospievajúcich detí; zisťuje sa v 8 – 40 %
mladistvých dievčat, a to často bez príznakov ochorenia. Ch. trachomatis sa izolovala aţ v 69 – 85
% prípadov uretritídy spojenej s pyúriou. Vysoký výskyt chlamýdiových nákaz podmieňuje zrejme
pre tento vek typická sexuálna uvoľnenosť aţ neviazanosť, zanedbávanie lekárskej starostlivosti a
do istej miery azda fyziol. osobitosti, ako je ektropium endocervikálneho epitelu. Predisponujúcim
faktorom chlamýdií je promiskuita, fajčenie a predchádzajúca pohlavne prenosná infekcia.
Chlamýdie sa môţu prenášať aj pri nedodrţiavaní hygienických zásad, napr. pri spoločnom kúpaní
detí s rodičmi vo vani.
U mládencov je chlamýdiová uretritída pomerne častá. Uretritída sa môţe, ale nemusí prejaviť
hlienovým al. hlienovohnisavým výtokom. Môţe sa vyskytova pyúria, pri kt. však treba myslieť aj na
iné infekcie. Moţné sú aj asymptomatické infekcie.
U dievčat sa ochorenie nelíši od dospelých ţien a najčastejšie sa prejavuje ako zápal cervixu
s hlienohnisovým výlučkom; mnohé dievčatá nemajú však nijaké ťaţkosti. Silnejší výtok z pošvy
svedčí skôr o inej neţ chlamýdiovej infekcii.

Dg. chlamydióz – klin. dg. chlamydióz je s výnimkou typický prebiehajúceho trachómu
a neskorších štádií lymhogranuloma venereum nemoţná. Lekár má na ch. n. myslieť najmä pri
zápalových ochoreniach slizníc respiračného, urogenitálneho systému, GIT, spojoviek al. kĺbov, ale
aj napr. pri plošných adhéziách medzi jednotlivými orgánmi malej panvy u ţien. V minulosti sa dg.
chlamýdiovej uretritídy stanovovala per exclusionem, t. j. vylúčením inej moţnej príčiny, počínajúc
kvapavkou a končiac trichomoniázou. V súčasnosti sa dg. opiera aj o dôkaz Ch. trachomatis v
cielene odobratom materiáli. Na začiatku vyšetrenia sa treba presvedčiť, či nie je v oblasti glansu a
prepuciálneho vaku iný zdroj sekrétu, najmä u pacientov s fimózou prichádza do úvahy balanitída,
resp. ulceratívne procesy v tejto oblasti. Ak je výtok z uretry málo hojný, pacient sa má pokúsiť
vytlačiť sekrét masáţou pohlavného údu od koreňa k ţaluďu. Kvapavku aţ s 85 % spoľahlivosťou
moţno vylúčiť orientačným mikroskopickým vyšetrením rozteru ofarbeného podľa Grama, resp.
metylénovou modrou. V typickom obraze sa zistia hojné polymorfonukleárne leukocyty bez iných
mikróbov (napr. gonokokov). Priamy dôkaz Ch. trachomatis však toto vyšetrenie nepodáva.
Laborat. dg. sťaţuje široké spektrum ochorení, kt. chlamýdie u človeka vyvolávajú. Rozoznávajú sa
tri spôsoby laborat. dg. chlamydióz: 1. sérol. vyšetrenie; 2. izolácia chlamýdií; 3. priamy dôkaz
chlamýdií vo vzorke biol. materiálu. Iné vyšetrenia, ako je Freiov koţný alergický test a priamy
dôkaz chlamýdiových inklúzií v rozteroch materiálu získaného zo spojoviek, ofarbených Lugolovým
rozt. al. podľa Giemsu, majú skôr historický význam. Freiov test je navyše nešpecifický a
chlamýdiové inklúzie v inom ako spojovkovom materiáli sú zriedkavé. Nízku dg. špecifickosť má aj
nález typických zápalových buniek farbením podľa Papanicolaua v cervikálnych výteroch, dôkaz
leukocytovej esterázy v moči muţov s uretritídou a elementárnych teliesok chlamýdií vo výteroch z
krčka maternice al. uretry po ofarbení podľa Gimeneza, kt. majú iba orientačný význam.
Neinvazívnou metódou je dôkaz antigénu Ch. trachomatis v prvom rannom moči metódou priamej
imunofluorescencie, resp. enzymoimunoanalýzy (IDEIA), kt. sa dajú pouţiť aj na vyšetrenie
uretrálnych sterov. Neinvazívnou a nenáročnou metódou, kt. okrem iného umoţňuje odhalenie inak
klin. asymptomatických infekcií, je aj stanovenie leukocytovej esterázy pomocou testovacieho
papierika v prvej porcii moču. Test je vysoko špecifický a citlivý na dg. pyúrie pri uretritíde,
nediferencuje však jej príčinu.
Špecifickou metódou na dôkaz Ch. trachomatis je mikroskopický dôkaz inklúzií, dôkaz chlamýdiových antigénov a kultivácia chlamýdií. Predpokladom úspechu je odber dostatočného
mnoţstva zotretých buniek a rýchla doprava do laboratória. Spoľahlivý záchyt pôvodcu umoţňujú
špeciálne tampóny a transportné médiá.
Mikroskopický dôkaz inklúzií farbených podľa Giemsu al. Lugolovým rozt. vyhovuje u novorodeneckých konjunktivitíd; pri vzorkách z urogenitálneho systému je príliš prácny a málo citlivý. Na
dôkaz chlamýdiových antigénov sa pouţívajú súpravy zaloţené na imunofluorescencii al.
enzýmoimunoanalýze. Ch. trachomatis moţno izolovať očkovaním tkanivových kultúr na podloţnom
skielku. Izolácia chlamýdií je však vyhradená špecializovaným pracoviskám.
Dg. chlamýdiovej proktitídy spočíva v dôkaze pôvodcu, kým séroogické. vyšetrenie, najmä ak ide o
iný ako kmeň Ch. trachomatis vyvolávajúci lymphogranuloma venereum, je menej preukazné.
Sérol. vyšetrenia spočívajú na dôkaze špecifických protilátok proti chlamýdiovým antigénom v sére,
zriedka v slzách, sekrétoch genitálií a synoviovej tekutine. Pri povrchových infekciách slizníc
urogenitálneho systému a spojoviek nebýva obyčajne protilátková odpoveď dostatočne výrazná,
preto má sérol. dg. malý význam. Mnohé z týchto reakcií sa navyše zakladajú na dôkaze
skupinovošpecifického antigénu – lipopolysacharidu (LPS) – spoločného pre všetky druhy
chlamýdií. Ich dg. význam pri akút. chlamydiózach zniţuje aj skutočnosť, ţe protilátky môţu
pretrvávať aj po odznení infekcie. Zvýšený titer protilátok v sére poukazuje na akút. al. nedávno
prekonanú chlamydiózu. Dg. významné sú len vysoké titre protilátok v jednej vzorke a najmä ich 4

aţ 5-násobný vzostup v párových vzorkách sér odobratých na začiatku ochorenia a po 2 – 3 týţd. v
rekonvalescencii. Takúto sérokonverziu moţno však očakávať len pri systémových nákazách
(psitakóza–ornitóza, LGV, príp. ochorenia vyvolané Ch. pneumoniae). Pri miestnych afekciách
slizníc sú takéto nálezy zriedkavé; častejšie bývajú pri akút. salpingitíde, perihepatitíde, proktitíde a
epididymitíde, menej časté pri uretritíde, cervicitíde a konjunktivitíde. Vzostup titra protilátok sa
zisťuje najskôr pri prvej epizóde ochorenia; pri opakovanej infekcii al. neskorom odbere vzorky sa uţ
napr. dg. dôleţité protilátky IgM v sére nemusia dokázať. Zvýšené hodnoty protilátok typu IgM
pretrvávajú len asi 1 mes. po prekonaní prim. infekcie. Tvorbu protilátok môţe oddialiť včasná th.
Na stanovenie protilátok v sére sa pouţívala nepriama hemaglutinácia, hemolýza v géli, reverzná
imunoelektroforéza, imunoadherenčná hemaglutinácia a rádioimunoanalýza v pevnej fáze, v
súčasnosti sa však širšie vyuţíva len klasická reakcia väzby komplementu v makromodifikácii al.
mikromodifikácii, ELISA, imunoperoxidázový (IP) test a najmä mikroimunofluorescenčný (MIF) test.
Komplementfixačná reakcia (KFR) dokazuje skupinový antigén (LPS), spoločný všetkým druhom
chlamýdií. Nie je preto schopná odlíšiť jednotlivé druhy chlamydióz. Chlamýdie vykazujú navyše
skríţenú sérol. reaktivitu s inými mikroorganizmami, kt. majú príbuznú štruktúru lipopolysacharidu,
ako je Acinetobacter calcoaceticus, Legionella pneumophila, Coxiela burnetti a Bartonella
bacilliformis. Je to technicky náročná metóda, kt. vyţaduje kvalitné antigény (vysokopurifikované
korpuskuly chlamýdií), z kt. morčacie sérum ako zdroj komplementu musí byť preverené na
neprítomnosť chlamýdiových protilátok, lebo morčatá môţu byť infikované Ch. psittaci, pôvodcom
morčacej inkluzívnej konjunktivitídy. Pouţíva sa v mikromodifikácii na platničkách, kt. je vhodnejšia
na skríning väčšieho počtu vzoriek sér, a v makromodifikácii v skúmavkách, kt. sa odporúča na
pretestovanie sér pozit. v mik- rometóde. S výnimkou psitakózy–ornitózy je však KFR málo dg.
citlivá. Za pozit. sa pokladá sérum reagujúce v riedení 1:16, pri LGV titer > 256 potvrdzuje a < 32
vylučuje klin. dg. Pri infekcii Ch. pneumoniae sa podozrenie na nákazu vyslovuje uţ pri titre 64 v
jednej vzorke séra. KFR tu nebýva vţdy pozit. a vzostup titra protilátok býva oneskorený o 6 – 8
týţd.
ELISA je jednoduchšia ako KFR a automatizovateľná. Ako antigény slúţia purifikované elementy al.
retikulárne telieska z mutantov Salmonella minnesota a Salmonella typhimurium transformované na
expresiu epitopov chlamýdiového lipopolysacharidu. Podobne ako KFR sa dokazujú
skupinovošpecifické protilátky, metóda je však veľmi citlivá a umoţňuje diferenciáciu protilátok triedy
IgM a IgG. Pôsobením detergentov na elementárne telieska chlamýdií sa zniţuje ich aktivitu pp.
následkom extrakcie spoločného lipopolysacharidového antigénu. Pre svoju vysokú citlivosť sa na
dôkaz IgG touto metódou odporúča ako prvý krok v skríningu chlamydióz vyvolaných Ch.
trachomatis v nízko rizikových populáciách. Pouţíva sa pritom obyčajne zriedenie 1:500 al. 1:1000
a v prípade pozitivity sa titruje ďalej vo vyšších riedeniach metódou ELISA ale sa vyšetrí inou
metódou, najlepšie mikroimunofluorescenč-ným testom.
Mikroimunofluorescenčný test (MIFT) je veľmi spoľahlivý na dôkaz protilátok triedy IgG odráţajúcich
dávnejšie prekonanú chlamýdiovú infekciu. Typovošpecifické reakcie s pouţitím celého spektra
sérotypov Ch. trachomatis umoţňujú dokázať najčastejšie sa vyskytujúce sérotypy a spôsoby
šírenia sa nákazy v danej oblasti. Rovnako dôleţitý je test na dôkaz protilátok triedy IgM
významných na dg. akút. a prim. infekcií, najmä pneumónií (klin. dg. podporujú titre > 32). Protilátky
IgM má však len asi 1/3 pacientov s aktívnou chlamydiózou a niekt. jedinci, kt. majú tieto protilátky,
nemajú dokázateľnú chlamydiózu. MIFT sa dá pouţiť aj na dôkaz sérových al. sliznicových
protilátok triedy IgA (za pozit. sa pokladajú séra reagujúce v riedení 1:8). Typovošpecifická
protilátková odpoveď sa zakladá na rozdieloch titrov séra s rôznymi pouţitými prototypovými
antigénmi. Najčastejšie sa pouţívajú formalínom usmrtené telieska chlamýdií. Fixácia metanolom
neovplyvňuje reaktivitu Ch. trachomatis a Ch. psittaci, kmene Ch. pneumoniae však strácajú

antigénovú reaktivitu s protilátkami fluoresceínom, preto sa odporúča fixácia acetónom, kt. je
neškodná.
Izolácia chlamýdií je najcitlivejší a najšpecifickejší spôsob dôkazu chlamýdií v klin. materiáli a
pokladá sa za ,,zlatý štandard“. Vykonáva sa len na špecializovaných pracoviskách. Ak sa vzorka
materiálu na izoláciu spracuje do 48 h, moţno ju uskladniť pri 4 °C; ak to nie je moţné, vzorky
materiálu sa musia uschovať pri –70 °C. Na transport bunkovej kultúry sa odporúča médium
obsahujúce 0,2 mol rozt. sacharózy v 0,02 mol fosfátovom tlmivom rozt., príp. obohatenom
glutamátom a 2 – 10 % fetálne teľacie sérum. Vzorky, kt. sa nezmrazujú moţno transportovať aj v
tryptózovom bujóne s fosfátovým tlmivým roztokom. Na potlačenie baktériovej flóry, plesní a
kvasiniek sa do transportného média pridávajú antibiotiká a antimykotiká. Nepouţívajú sa beţné
transportné média na izoláciu vírusov, pretoţe obsahujú penicilín, kt. ovplyvňuje rozmnoţovanie
chlamýdií.
Pri psitakóze-ornitóze (na izoláciu Chlamydia psittaci) a dojčenských pneumóniách (na izoláciu
Chlamydia pneumoniae) sa odosiela krv, spútum, výter z nosohltanu, príp. tracheobronchiálny
aspirát. Pri týchto ochoreniach sa moţno pokúsiť aj o izoláciu z výterov zo stredného ucha. Keďţe
psitakóza-ornitóza je systémovým ochorením, moţno niekedy izolovať jeho pôvodcu aj z
bioptického materiálu (pečeň, slezina) al. materiálu získaného pri autopsii (krv, pľúca, pečeň,
slezina). Pri podozrení na LGV sa na izoláciu chlamýdií odosiela krv, bioptický materiál z
postihnutých slizníc a najmä regionálnych lymfatických uzlín. Na izoláciu Ch. trachomatis sa
odosiela výter al. zoškrab z postihnutých slizníc: pri trachóme a inklúznej konjunktivitíde spojovka,
pri nešpecifickej al. pogonokokovej uretritíde, epididymitíde sliznica muţskej uretry (pri prostatitíde
aj prostatická tekutina al. bioptický materiál), pri cervicitíde sliznica endocervixu, pri endometritíde a
salpingitíde endometriálna sliznica a aspirát z postihnutého vajcovodu, príp. priľahlej oblasti malej
panvy, pri perihepatitíde perihepatálne adhézie, pri proktitíde sliznica rekta, pri artritídach punktát
kĺbov. Pri zápaloch ţenských genitálií a sterilite sa odosiela aj výter z endocervixu a uretry. Materiál
sa odoberá tak, aby vo vyšetrovanej vzorke bolo dosť buniek a materiál z cervikálneho kanála nebol
kontaminovaný hlienohnisom.
Chlamýdie moţno izolovať v laboratórnych zvieratách, ţĺtkových vakoch kuracích zárodkov al.
bunkových kultúrach. Okrem morfologického dôkazu chlamýdií al. ich inklúzií farbiacimi metódami
sa pouţíva dôkaz antigénu pomocou imunofluorescenčného al. imunoperoxidázového znázornenia,
ako aj imunoenzýmového stanovenia, príp. dôkaz sekvencie nukleotidov špecifických pre
chlamýdie. Priamy dôkaz chlamýdií imunofluorescenčným testom zdokonalilo pouţitie
monoklonových protilátok, najmä druhovošpecifického epitopu hlavného povrchového
membránového proteínu.
chlamydospóra – [chlamydosporon] odolná forma kvasiniek al. plesní obklopená hrubou
membránou.
chlamydosporon, i, n. – [g. chlamys odev, plášť + g. spora siatie] →chlamydospóra.
Chlamydozoaceae →Chlamydiaceae.
chlamydozoon, i, n. – [g. chlamys oved, plášť + g. zoon zviera] inklúzia, bielkovinové teliesko zo
zahustenej plazmy bunky pri niekt. vírusových nákazách; →Chlamydia.
chloasma, tis, n. – [g. chloazein pučať, zelenať sa] syn. melasma, väčšie ohraničené ţltohnedé
nepravidelné makuly, súmerne lokalizované na čele, nad hornou perou a na spánkoch prevaţne u
mladých ţien. Ide o ostro ohraničené, nepravidelne tvarované menšie loţiská al. väčšie plochy, kt.
pri normálnom koţnom povrchu majú naţltlú al. na svetle aţ tmavohnedú farbu. Po oslnení
pigmentujú rýchlejšie ako okolitá koţa, preto sú v lete vyraznejšie. Ich vznik sa vysvetľuje

hormónovými zmenami (pp. vplyv estrogénov). Vyskytujú sa v gravidite (ch. gravidarum), pri
rôznych gynekol. ochoreniach (ch. uterinum), kachexii. Často sa príčina ch. nezistí.
Dfdg. – treba odlíšiť pehy (drobné pravidelné, rovnako veľké škvrnky), melanodermitis toxica (pri
pôsobení dechtových pár, minerálnych olejov al. po dlhodobej aplikácii vazelíny), berlocque
dermatitis (po oslnení miest potretých kolínskou vodou).
Th. – spočíva v liečení základného ochorenia. Moţno sa pokúsiť o aplikáciu bieliacich prostriedkov,
napr.: Hydrargyri amidochlorati, Bismuthi subnitrici aa 1,0, Hydrogen. peroxid. concentr. 10,0,
Syndermani ad 100,0. Pred slnkom moţno chrániť rôznymi krycími pastami, obsahujúcimi tanín al.
chinín, napr. Tannini 5,0, Zinci oxydati, Talci aa 20,0, Vaselini flavi ad 100,0.
Chloasma cachecticorum – hnedavé koţné škvrny pri ťaţkých chorobách s podvýţivou.
Chloasma extrauterinum – ch., kt. môţe vzniknúť pri pečeňových ochoreniach a ochoreniach
vyvolávajúcich kachexiu – karcinóm, tbc.
Chloasma gravidarum – fyziol. hyperpigmentácie na tvári, kt. vznikajú ~ v 1/3 ţien v gravidite
(väčšinou v 2. mes.) súčasne s hyperpigmentáciou prsníkových areol, linea fusca na bruchu a v
okolí genitálií. Môţe dlhšie pretrvávať (ch. g. perstans).
Chloasma hormonale – ch. vyvolaná nadprodukciou hormónu stimulujúceho melanocyty, estrogény, gestagény.
Chloasma medicamentosum – ch. vyvolaná uţívaním
prostriedkov, hydantoínu, chlórpromazínu, mezantoínu.

hormónových

antikoncepčných

Chloasma periorale virginum – ţltohnedé škvrny okolo úst u mladých dievčat.
Chloasma uterinum – ch., kt. môţe vzniknúť po hormónovej antikoncepcii, kt. aj po vynechaní
prípravku len veľmi pomaly miznú, ako aj pri chorobách ovária a v menopauze.
chlofedianol – syn. klofedanol, 2-chlór--[2-(dimetylamino)-etyl]--fenylbenzénmetanol, C17H20ClNO,
®
®
Mr 289,80; antitusikum (Tussistop ; hydrochlorid C17H21Cl2NO Coldrin ,
®
®
®
®
®
Detigon , Pectolitan , Refugal , Ulone , ULO ).
Chlofedianol
®

Chlomycol – antibiotikum; →chloramfenikol.
chlopňa – l. valvula; anat. štruktúry regulujúce prúdenie krvi v srdci, ţilách a lymfatických cievach.
chlopňové chyby – menej presne srdcové chyby (vitium cordis), porucha chlopňovej funkcie
následkom vrodenej al. získanej štruktúrnej zmeny srdcových chlopní. Ch. ch. vznikajú najčastejšie
ako následok endokarditídy, najmä reumatickej. V antibiotickej ére vzrastá počet ch. ch.
zapríčinených vyhojením infekčnej endokarditídy. Zriedkavou príčinou v súčasnosti je syfilis chlopní.
Pribúda však počet dystrofických kalcifikácií aortovej chlopne na podklade metabolickej poruchy
blízkej ateroskleróze.
Rozoznáva sa zúţenie (stenóza) a nedovieravosť (insuficiencia) chlopne. Obidva typy chýb sa
neraz spolu kombinujú: stenóza vznikajúca následkom zhrubnutia a zrastov chlopní sa obyčajne
zdruţuje s insuficienciou, kým insuficiencia, kt. podmieňuje skrátenie chlopní, sa vyskytuje oveľa
častejšie izolovane.
Nedovieravosť môţe vzniknúť aj bez org. poškodenia chlopne, a to následkom dilatácie srdca, príp.
aorty, pretoţe súčasne sa dilatuje aj anulus fibrosus chlopne. Okraje inak intaktnej chlopne k sebe
nedosahujú a príslušné ústie sa potom nemôţe celkom uzavrieť. Táto tzv. relat. insuficiencia má
rovnaké následky ako nedovieravosť podmienená org. poruchou chlopne.

Tzv. akút. insuficiencia vzniká náhle, napr. perforáciou chlopne, ruptúrou šľachovej struny al.
papilárneho svalu; nekombinuje sa so stenózou.
Následkom nedokonalej činnosti chlopne je zvýšené pracovné úsilie príslušného oddielu srdca, kt.
svalovina hypertrofuje. Vďaka hypertrofii môţe byť ch. ch. istý čas kompenzovaná a tlakovoobjemové pomery krvného obehu sa stabilizujú na novej úrovni. Ak trvale namáhaný hypertrofický
oddiel srdca postupne ochabuje, čo sa prejaví jeho dilatáciou, nastáva dekompenzácia, vyúsťujúca
do srdcovej nedostatočnosti. Org. ch. ch. môţu postihnúť iba jedno ústie al. viac ústí súčasne.
Mitrálna stenóza – zúţenie ľavého ţilového ústia je zvyčajne reumatického pôvodu, vzniká po 10 –
20 r. Zriedkavou príčinou je nádor srdca (myxóm). Pomer postihutých ţien k muţom je 4:1.
Obyčajne je chlopňa výrazne zhrubnutá, rigidná, so zúţeným ústím, kt. má pri pohľade z predsiene
štrbinovitý tvar a pripomína gombíkovú dierku. Zriedkavejšie sú cípy chlopne zrastené na
komisúrach bez výrazného zhrubnutia. Chlopňa máva tvar lievika (lievikovitá stenóza), pričom ústie
môţe byť redukované na kruhovitý otvor, cez kt. prejde ceruzka. V takýchto prípadoch vzniká popri
stenóze aj insuficiencia.
Mitrálna stenóza

Zúţené mitrálne ústie je prekáţkou prietoku krvi z ľavej predsiene do ľavej
komory. Krv stagnuje v ľavej predsieni, kt. sa rozširuje a hypertrofuje. Dilatácia
môţe niekedy dosahovať extrémny stupeň, takţe dilatovaná ľavá predsieň
stláča a odtláča paţerák, príp. zapríčiňuje tlakom obrnu n. recurrens sinister.
Časté je difúzne zhrubnutie nástenného endokardu predsiene a nástenná
trombóza, najmä v jej ušku, kt. môţe byť zdrojom embolizácie do periférnych
artérií (najčastejšie do mozgu, obličiek, sleziny a končatinových tepien).
Stagnácia krvi zapríčiňuje reflexné zúţenie pľúcnych venúl a arteriol, takţe kapilárna oblasť je istý
čas chránená pred tlakovým pôsobením. Pri dlhšom spazme pľúcnych venúl ich steny sklerotizujú a
ochabujú, takţe sa začína vyvíjať chron. ţilová pľúcna hyperémia s hnedou induráciou pľúc. Pravé
srdce prekonáva zvýšený odpor kontrahovaných arteriol kompenzačnou hypertrofiou. Ochabovaním
svaloviny stráca pravá komora schopnosť kontrahovať sa, prepĺňa sa krvou a dilatuje sa. Postupne
sa rozširuje aj pravá predsieň a často vzniká aj relat. insuficiencia trikuspidálnej chlopne. Pri systole
pravej komory potom uniká krv do pravej predsiene a veľkých ţíl, čo sa klin. prejaví pulzáciou
krčných ţíl a pečene. Nakoniec sa rozvíja obraz generalizovanej ţilovej hyperémie so všetkými jej
príznakmi. Veľká dilatácia predsiení často zapríčiňuje ich fibriláciu. Ako následok hypertenzie v
malom obehu vzniká ateroskleróza pľúcnice a jej vetiev. Ľavá komora býva normálna, príp.
následkom nedostatočného plnenia pri zlyhávajúcej činnosti pravého srdca, atrofická.
Klin. sa prejavuje dýchavicou následkom chron. stázy v malom obehu s kašľom (s nálezom tzv.
Herzfehlerzellen), neskôr aj príznakmi pravostrannej srdcovej insuficiencie. Riziko
tromboembolických príhod (z trombov v ľavej predsieni, najmä jej ušku). Prítomná je facies mitralis,
červené líca následkom vazodilatácie a sinavosť pier.
Dg. – opiera sa o auskultačný nález akcentovanej 1. ozvy, 2. ozvy spočiatku nezmenenej, neskôr
pri pulmonálnej hypertenzii rozštiepenej s akcentovanou pulmonálnou zloţkou; prítomná býva
včasná diastolická 3. ozva (mitrálna otváracia ozva), na kt. nasadá dekreščendový
strednofrekvenčný (drsný) diastolický šelest. Pri sínusovom rytme je počuteľné krátke presystolické
kreščendo, pri relat. pulmonálnej insuficiencii Grahamov-Steelov šelest. Pri rtg vyšetrení sa zisťuje
trojuholníkový tvar srdcového tieňa s napriameným ľavým okrajom (mitrálna konfigurácia), zväčšený
oblúčik ľavej predsiene, a a. pulmonalis, hypertrofia pravého srdca, pri chron. stáze Kerleyove Blínie, kalcifikovaná mitrálna chlopňa. Na EKG býva často fibrilácia al. flutter predsiení, P mitrale a
príznaky chron. pravostranného preťaţenia, príp. blokáda pravého Tawarovho ramienka. Pri

echokardiografii (najlepšie transezofágovej) sa znázornia zhrubnuté cípy mitrálnej chlopne, príp. s
kalcifikáciami, dopredný diastolický pohyb zadného cípu, spomalené zatváranie chlopne, dilatácia
ľavej predsiene, príp. tromby v ľavej predsieni. Katetrizácia srdca umoţňuje dôkaz al. vylúčenie
ischemickej choroby srdca.
Dfdg. – treba odlíšiť defekt predsieňového septa, predsieňový myxóm, trikuspidovú stenózu,
aortálnu insuficienciu s relat. mitrálnou stenózou (Austinov-Flintov šelest).
Th. – v III. a IV. štádiu je indikovaná operácia (digitálna komisurotómia kalcifikovaných, zjazvených
al. zrastených chlopňových komisúr, pri silnejšom zjazvení al. kalcifikácii príp. v inštrumentálnej
komisurotómii pomocou dilatátora al. špeciálneho skalpela). Vhodný je prístup k mitrálnej chlopni pri
uzavretej operácii cez ľavú predsieň po ľavo-strannej anterolaterálnej torakotómii, otvorenie
perikardového vaku, zabezpečenie bázy ľavého uška tabatierkovým stehom s odstránením hrotu
ľavého uška. Pri pouţití srdcopľúcneho aparátu sa otvára pravá predsieň a inciduje predsieňova
priehradka.
Mitrálna insuficiencia – nedovieravosť mitrálnej chlopne máva rovnako ako stenóza, s kt. sa často
zdruţuje, reumatický pôvod. Pri dilatácii ľavého srdca býva relat., napr. pri
dekompen-zácii hypertenzného srdca, chybách aortovej chlopne, myokarditíde
ap. Môţe ísť o prolaps mitrálnej chlopne, následok baktériovej endokarditídy,
ischemickej choroby srdca, kardiomyopatie s dilatáciou ľavej komory.
Mitrálna insuficiencia

Klin. sa prejavuje príznakmi stázy v malom obehu a ľavostrannej srdcovej nedostatočnosti po
objemovej al. tlakovej záťaţi ľavej predsiene; v pokročilejších prípadoch sú prítomné aj príznaky
pravostrannej srdcovej nedostatočnosti.
Dg. – stanovuje sa na základe auskultačného nálezu tichej 1. ozvy s následným holosystolickým,
vysokofrekvenčným (fúkavým) šelestom s maximom na hrote s propagáciou do axily (regurgitačný
šelest), 2. ozva je rozštiepená, pretoţe aortová chlopňa sa uzatvára predčasne a prítomnosť 3. ozvy
vznikajúcej následkom zvýšeného vtoku krvi vo včasnej diastole (protodiastolický cval 0,12 – 0,14 s
po 2. ozve). Na rtg snímke je zväčšená ľavá komora a ľavá predsieň, neskôr akcentácia oblúčika
pre a. pulmonalis a pravú komoru. Srdcový zárez býva vyrovnaný, pri pľúcnej stáze bývajú prítomné
Kerleyove B-línie. Na bočnej snímke s báryo-vou náplňou paţeráka je ľavá predsieň i ľavá komora
dilatovaná. Pri akútnej mitrálnej insuficiencii býva často normálna veľkosť srdcového tieňa s
príznakmi pľúcnej stázy. Na EKG býva spočiatku ľavý, neskôr pravý typ, prejavy zaťaţenia ľavej
komory, pri ťaţšej chybe aj zaťaţenie pravého srdca, P sinistrocardiale (mitrale), neskôr
predsieňová fibrilácia. Pri echokardiografii je diagnostické Dopplerovo vyšetrenie. O mitrálnej
insuficiencii svedčia nepriame prejavy: zväčšenie pohybovej exkurzie ľavej komory, hypertrofia a
dilatácia ľavej komory, mitrálna chlopňa môţe byť postihnutá len nevýrazne. Pomocou katetrizácie
srdca sa dá posúdiť závaţnosť chyby podľa rozsahu regurgitácie kontrastnej látky do ľavej
predsiene.
Dfdg. – treba odlíšiť defekt komorovej priehradky, trikuspidovú insuficienciu a akcidentálny šelest.
Th. – chir. vykon sa realizuje pomocou srdcopľúcneho aparátu. V priaznivejších prípadoch (vrodené
formy a tzv. dilatačný typ) sa dá uskutočniť zúţenie chlopňového prstenca a reštaurácia
chlopňových cípov; pri pokročilejších formách (zmraštené chlopne) a kalcifikácii chlopne sa
vykonáva excízia a nahradenie chlopne umelou (napr. guľôčkovo-ventilovou protézou podľa Starra
a Edwardsa).

Echokardiografickou dg. je asymptomatický mitrálny prolaps. Je relat. častý (5 %). Ide väčšinou o
idiopatický sy., postihuje častejšie ţeny, príp. pacientov s ischemickou chorobou srdca a
systémovými chorobami. Prevavuje sa palpitáciami (zriedka), dýchavicou, únavnosťou, synkopami,
bolesťami na hrudníku.
Dg. – stanovuje sa auskultáciou (systolický klik, telesystolický
echokardiografiou (prehnutie mitrálnej chlopne za anulus mitralis).

šelest)

a

potvrdzuje

Dfdg. – mitrálna insuficiencia, baktériová endokarditída, tromboembolické komplikácie, arytmie.
Th. – je potrebná len pri výrazných ťaţkostiach. Pri súčasnej mitrálnej insuficiencii je vhodná
antibiotická profylaxia endokarditídy.
Aortová stenóza – mala v minulosti najčastejšie reumatický pôvod, príp. deformáciu chlopne po
vyhojení infekčnej endokarditídy. V súčasnosti sú jej príčinou stenotizujúce sklerózy aortovej
chlopne; →aortostenóza. Môţe byť aj vrodená.
Ľavá komora, kt. vypudzuje krv cez zúţené aortové ústie, mohutne hypertrofuje, následkom čoho
môţe byť chyba dlhý čas kompenzovaná. Ochabnutím svaloviny ľavej komory krv pred prekáţkou
stagnuje a spomalenie krvného prúdu sa, podobne ako pri mitrálnej chybe, prenáša cez pľúcne
riečisko na pravé srdce so všetkými následkami. Veľký obeh je v dôsledku nízkeho systolického TK
v aorte nedostatočne zásobený krvou.
Klin. sa obyčajne dlhšie neprejavuje, nástup klin. príznakov býva alarmujúci. Ide o príznaky
zníţeného srdcového vývrhu: zníţená tolerancia záťaţe, rýchla únavnosť, záchvaty závratov al.
synkop, angina pectoris, príznaky srdcovej nedostatočnosti s dýchavicou aţ pľúcnym edémom,
hypotenziou, nízkou amplitúdou TK, palpitáciami, arytmiami, napr. pri fyzickej záťaţi vznik
komorovej fibrilácie a náhly exitus. Typický je pulsus parvus et tardus (malá pulzová vlna s pomalým
vzostupom), zdvíhavý úder hrotu posunutý doľava a nadol, systolický vír na báze.
Dg. – stanovuje sa na základe auskultačného nálezu tichej 1. a 2. ozvy s paradoxným rázštepom 2,
ozvy pri ťaţšej stenóze, hlučným holosystolickým, vretenovitým vypudzovacím šelestom s maximom
v oblasti aorty s propagáciou do karotíd, ako aj tzv. ejekčným klikom (včasná diastolická 3. ozva).
Na rtg snímke je dilatovaná ľavá komora (aortálne srdce), príp. ektázia aorta ascendens. Na EKG
sú príznaky hypertrofie ľavej komory. P mitrale, príp. fibrilácia predsiení, pri ťaţkej chýbe aj
preťaţenie pravého srdca. K dg. prispieva aj Dopplerova echokardiografia.
Th. – v I. a II. štádiu spočíva v telesnom šetrení; balóniková valvuloplastika, príp. chir. výkon je
indikovaný pri synkopách, angina pectoris, tlakovom gradiente > 50 mm Hg, hypertrofii ľavej
komory. Spočíva v otvorenej korekcii pomocou srdcovo-pľúcneho aparátu; najviac zvápenatený
koreň aorty sa uvoľňuje inzíciou aortovej chlopne. S cieľom uchrániť myokard sa perfundujú
vencovité tepny arterializovanou krvou. Zrastené komisúry sa oddelia a kalcifikácie v chlopňových
cípov odstránia. Často je moţná len excízia chlopne a jej náhrada umelou aortovou chlopňou (napr.
Starrovou-Edwardsovou chlopňou).
Aortová insuficiencia – má prevaţne reumatický pôvod, príp. vzniká po vyhojení infekčnej
endokarditídy. Pri dilatácii ľavého srdca al. aorty môţe byť relatívna. Pri syfilise môţe vzniknúť
následkom endokarditídy al. je následkom relat. insuficiencie vyvolanej dilatáciou aorty pri syfilitickej
aortitíde. V súčasnosti je uţ táto príčina zriedkavá. Ďalšou zriedkavou príčinou je Marfanov sy. a
Erdheimova cystická nekróza médie.
Nedovierajúca aortová chlopňa umoţňuje pri disatole spätné prúdenie krvi z aorty do ľavej komory,
kt. v dôsledku objemového preťaţenia hypetrofuje a nakoniec dilatuje. V nástennom endokarde
medzikomorovej priehradky sa často tvoria regurgitačné kapsy, tzv. Zahnova chlopňa. Porucha sa

prenáša aj na ostatné oddiely srdca, takţe v konečnej fáze sa nájde hypertrofia a dilatácia celého
srdca.
Klin. sa prejavuje sklonom k ortostatickým kolapsom, závraty, angina pectoris, pozit. Mussetovým
príznakom, zvýšenou tlakovou amplitúdou s rýchlym vzostupom TK, zvýšením systolického a
zníţeným diastolickým TK, Duroziezovým dvojitým šelestom, Quinckeho kapilárnou pulzáciou,
Corriganovým pulsus altus et celer; srdcová nedostatočnosť sa dostavuje pomerne neskoro.
Dg. – stanovuje sa auskultačne: pri normálnej 1. ozve a tichšej 2. ozve je prítomný včasný
diastolický, decrescendový, tichý (vysokofrekvenčný) šelest s maximom v 3. medzirebrí vľavo
parasternálne, ako aj prídavný funkčný mezosystolický šelest podmienený zvýšeným srdcovým
vývrhom. Pri ťaţšom stupni insuficiencie sa zisťuje Austinov-Flintov šelest podmienený funkčnou a
relat. mitrálnou stenózou. Na rtg snímke sa zisťuje dilatácia ľavej komory (aortálne srdce) a aorta
ascendens. Na EKG sú prejavy hypertrofie ľavej komory, neskôr poruchy tvorby vzruchov.
Th. – pri akút. vzniknutej aortovej insuficiencii pri baktériovej endokarditíde sa podávajú antibiotiká.
Pri nezvládnuteľnej infekcii al. srdcovej insuficiencii je indikovaný chir. výkon (náhrada chlopne), pri
chron. aortálnej insuficiencii náhrada chlopne v 3. funkčnom štádiu, prv ako sa zjavia príznaky
zníţenej kontraktility ľavej komory. Operácia sa realizuje pomocou srdcovo-pľúcneho aparátu a
vzhľadom na rozsiahlu deštrukciu chlopní vyţaduje väčšinou implantáciu umelej chlopne.
Získané organické chyby trikuspidálnej a pulmonálnej chlopne sú zriedkavejšie ako chyby mitrálnej
a aortálnej chlopne.
Trikuspidálna stenóza – je takmer vţdy reumatická, zriedka izolovaná (často v kombinácii
s mitrálnou stenózou al. aortálnou chybou). Zúţená chlopňa bráni prítoku krvi do pravej komory
počas diastoly. Krv sa hromadí v pravej predsieni, kt. zlyháva.
Klin. sa podobá trikuspidálnej insuficiencii. Obštrukcia trikuspidálneho ústia vyvoláva regur-gitáciu
krvi pritekajúcej z pravej predsiene do krčných ţíl, kt. preto pulzujú (predsieňový ţilový pulz
následkom zvýšenia centrálneho ţilového tlaku. Môţe sa vyvinúť pravostranná srdcová insuficiencia
bez pľúcnej stázy.
Dg. – stanovuje sa auskultačne: pri sínusovom rytme je počuteľný presystolický šelest, pri fibrilácii
predsiení mezodiastolický šelest, kt. sa zosilňuje v inspíriu (Carvallov príznak). Na EKG je často
fibrilácia predsiení a P pulmonale. Na rtg snímke sa zisťuje dilatácia pravej predsiene s normálnou
pľúcnou cievnou kresbou. Pri echokardiografickom vyšetrení sa dokáţe dilatácia pravej predsiene a
zhrubnutá kalcifikovaná trikuspidálna chlopňa. Pri Dopplerovom vyšetrení sa dá hodnotiť gradient
na chlopni. Pravostrannou katetrizáciou sa dá zmerať diastolický gradient so vzostupom v inspíriu a
dokázať vzostup predsieňového tlaku.
Dfdg. – treba odlíšiť konštrikčnú perikarditídu, trombus al. nádor pravej predsiene.
Trikuspidálna insuficiencia – vzniká následkom pľúcnej hypertenzie (relat. trikuspidálna
insuficiencia), zriedka ako prim. ochorenie chlopne.
Klin. sa prejavuje príznakmi pravostrannej srdcovej insuficiencie, systolickou pulzáciou krčných ţíl a
pečene a brušnými príznakmi (následkom kongescie).
Dg. – stanovuje sa na základe nálezu holosystolického šelestu najvýraznejšieho nad dolným
koncom sterna, zosilňujúceho sa v inspíriu. Na EKG je často fibrilácia predsiení a prejavy
pravostranného preťaţenia. Rtg snímka vykazuje príznaky dilatácie pravej predsiene a pravej
komory. Dopplerovou echokardiografiou sa dokáţe regurgitácia, dilatácia pravej predsiene a pravej
komory. Pri pravostrannej katetrizácii sa zisťuje zvýšený TK v pravej predsieni, vysoký vlna ,,v“
predsieňového tlaku.

Dfdg. – prichádza do úvahy mitrálna insuficiencia, predsieňový nádor a Ebsteinova anomália.
Th. – rekonštrukcia trikuspidálnej chlopne, anuloplastika, th. príp. ďalšej chlopňovej chyby al.
defektu.
Insuficiencia pulmonálnej chlopne – je zriedkavá, vzniká na podklade reumatickej al. baktériovej
endokarditídy. Ide väčšinou o relat. (funkčnú) nedovieravosť pri pľúcnej hypertenzii a dilatácii a.
pulmonalis, pri kt. nastáva roztiahnutie pulmonálneho prstenca.
Auskultačný nález je podobný ako pri aortálnej insuficiencii. Charakterizuje ho fúkavý, vysokofrekvenčný, proto- a mezodiastolický šelest (Grahamov-Steelov šelest), s max. nad pľúcnicou (2.
medzirebrie parasternálne vľavo). 2. ozva je oslabená následkom deformácie pulmonálnej chlopne.
Stenóza pulmonálnej chlopne – je zriedkavá, vzniká následkom reumatickej endokarditídy. Má za
následok hypertrofiu pravej komory, kt. pomerne rýchlo dekompenzuje. Dg. sa opiera o auskultačný
nález systolického, hlučného, ejekčného, škrabavého šelestu, kt. má kreščendovo-dekreščendový
charakter. Najlepšie je počuteľný nad a. pulmonalis. 2. ozva je následkom deformácie pulmonálnej
chlopne oslabená.
chlopňové protézy – mechanické náhrady srdcových chlopní pouţívané v kardiochir. th. chlopňových
chýb. Začali sa pouţívať r. 1961. Odvtedy sa navrhlo vyše 50 typov, z nich sa u pacientov pouţilo
asi 20.
I. generácia predstavuje guľky al. disk úplne uzatvárajúci aortálne al. mitrálne ústie a krv musí
guľku al. disk obtekať. Sem patria Starrova--Edwardsova (1961), Smeloffova-Cutterova (1969) a
Crossova (1963), resp. Beallova (1968) disková chlopňa. Z nich sa v súčasnosti pouţíva ojedinele
len Starrova-Edwardsova chlopňa.
II. generáciu tvoria chlopne, kt. čiastočne otvárajú pri toku krvi cez chlopňu priesvit, v strede však
ostáva prekáţka, kt. je príčinou turbulencie a traumatizácie krvi. Sem patria napr. disková chlopňa
Björkova-Shileyova (1969), Medtronic-Hallova (1982), Omniscence (Mikhail, 1981) a motýlikové
chlopne St. Judeova Medical (Emery, 1979), Carbomedic (Ihlem a spol. 1992) a Duromedics
(Kleppetko a spol., 1989). III. generácia napodobňuje biol. chlopňu v tom mysle, ţe pri jej funkcii
ostáva stred chlopne otvorený a krídielká chlopne sa pohybujú zo stredu na strany. K nim patrí
Šimkovicova-Bolfova chlopňa. Jej základom je krúţok, kt. má na vnútornej strane prerušený svoj
kruhový priemer dvoma proti sebe leţiacimi stenami (kruhové výseče), na vonkajšej strane dva
zárezy, o kt. sa upevní dakronová tkanina potrebná na pripevnenie mechanickej ch. p. do ústia
chlopne. Tieto ch. p. zachovávajú laminárny tok krvi, zniţujú traumatizáciu krvi a zmenšujú záťaţ
myokardu.

K ukazovateľom chlopňovej dysfunkcie patrí: 1. zmena očakávaného šelestu (včasná, väčšinou
nenápadná zmena); 2. náhle zlyhanie obehu, príznaky srdcovej insuficiencie; 3. embolizácia do
veľkého obehu; 4. hemolytická anémia (moţná aj pri normálnej funkcii chlopne).

Príčinou chlopňovej dysfunkcie môţe byť: 1.
Infekčná endokarditída – začína sa obyčajne v oblasti stehov. Zintenzívňuje sa systolický šelest v
mitrálnej polohe a diastolický šelest, príp. zjaví sa nový diastolický šelest v aortálnej polohe. Treba
myslieť na moţnosť perforácie bioprotézy. Abscesy môţu vyvolať nový blok ľavého al. pravého
ramienka. 2. Paravalvulárna medzera a uvoľnenie stehu – prejaví sa regurgitačným šelestom
a zintenzívnením systolického šelestu v mitrálnej polohe a diastolického šelestu, príp. zjavením
sa nového diastolického šelestu v aortálnej polohe. 3. Trombóza chlopne s rizikom embolizácie
– prejaví sa vymiznutím, príp. oslabením klikov, zmenou, príp. zjavením sa nových šelestov. 4.
Deformácia chlopne, prasknutie, trhlina ap. mechanické opotrebovanie – prejaví sa zmenou
charakteru šelestu, chýbaním otváracieho al. uzatvárajúceho zvuku, kt. je pri mechanickej chlopni
vţdy nápadné. 5. ,,Variácia guličky“ pri guličkovej chlopni – prejaví sa novou sériou klikov
,,rachotením guličky“. 6. Perforácia, stuhnutie, zmraštenie bioproptézy – prejaví sa refluxným
šelestom.

Starrova-Edwardsova guličková chlopňa (vľavo)
Kayova-Shileyova zdvihová dosková chlopňa (vpravo)

Príbuzné chlopne Starrovej-Edwardsovej chlopne: Braunwaldova-Cutterova, Cooleyova-Cutterova,
Beallova, De Bakeyova, Harkenova, McGovernova chlopňa
Príbuzné chlopne Kayovej-Shileyovej zdvihovej chlopne: De Bakeyova, Cooleyova-BloodwellovaCutterova, Crossova-Jonesova, Harkenova, McGovernova chlopňa va, Harkenova, Hufnagelova,

Kayova-Suzukiho chlopňa
Björkova-Shileyova sklopná dosková (vľavo), St.-Judeho-Medical dvojkrídlová chlopňa (v strede) a
Carpenterov-Edwardsov xenograt (vpravo)

Príbuzné chlopne: Angellova-Shileyva, Hallova-Kasterova, Hancockova, Ionescuova-Shileyova,
Lilleheiova-Kasterova, Omniscience, Wadova-Cutterova
chlór – [g. chloros zelený] chlorum, značka Cl, halogén, prvok VII. hlavnej skupiny perio-dickej
2
5
sústavy, Ar 35,453, Z = 17, elektrónová konfigurácia atómu [Ne] (3s) (3p) , valencia 1. Cl objavil C.
W. Scheele r. 1774. Pôvodne ho pokladali za deflogistovanú kys. soľnú. Ako prvok ho opísal r. 1810
Davy. Voľný Cl sa v prírode nevyskytuje. V rastlinnej a ţivočíšnej ríši je Cl a jeho zlúč. veľmi
rozšírený. Ako →chlorovodík sa nachádza v ţalúdkovej šťave a vo forme →chloridov vo všetkých
telových tekutinách. Vo forme chloridov (sodný, draselný a horečnatý) sa nachádza v morskej vode
a soľných loţiskách. Tvorí 0,031 hm. % zemskej kôry, 1,9 hm. % morskej vody (najmä vo forme
35
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NaCl), v soľankách je ho aţ 15 %. Prírodný Cl je zmesou 2 izotopov Cl (75,4 %) a Cl (24,6 %).
36
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Známych je 7 rádioaktívnych izotopov a 2 izoméry; rádioaktívne stopové prvky: Cl (t0,5 3,08.10 r.,
–
–
 ) a 38Cl (t0,5 37,29 min,  ) vznikajú v atmosfére bombardovaním kozmickými lúčmi.
Elementárny Cl je ţltozelený plyn. Je ťaţší ako vzduch. Za normálnych podmienok je jeho molekula
dvojatómová Cl2. V jednom objeme vody sa rozpúšťajú ~ 2 objemy Cl. Takto utvorený rozt. sa
nazýva chlórová voda (Aqua chlori). Varom sa dá Cl z vody vypudiť. Časom, najmä na svetle, sa
dismutačne zhydrolyzuje na kys. chlorovodíkovú a chlórnu
Cl2 + HOH = HCl + HClO
Chlórová voda sa pouţíva ako účiné antiseptikum. Má sa uschovávať v chlade a tme. Vlhký Cl má
bieliaci účinok; ide o oxidáciu farebnej látky kys. chlórnou. Má aj silné antiseptické účinky, preto sa
pouţíva voľný al. vo forme zlúč., kt. ho ľahko uvoľňujú (chlórnanov, chlóra-mínov), napr. na
sterilizáciu pitnej vody. Prebytok chlóru vo vode sa môţe odstraňovať aktívnym uhlím, varom, al.
reakciou s tiosíranom sodným.
Cl sa pripravuje elektrolýzou chloridov al. oxidáciou chlorovodíka. Vyrába sa ako vedľajší produkt pri
výrobe KOH a NaOH elektrolýzou vodných rozt. príslušných chloridov. Laborat. sa Cl pripravuje z
kys. chlorovodíkovej a oxidu manganičitého, príp. manganistanu drasel-ného:
MnO2 + 4 HCl = Cl2 + MnCl2 + 2 H2O
2 KMnO4 + 16 HCl = 5 Cl22 + 2 MnCl2 + 2 KCl + 8 H2O
Zlúčeniny chlóru
V zlúč. môţe mať Cl oxidačný stupeň –I (HCl), I (HClO), III (HClO2), IV (ClO2), V (HClO3), VI (Cl2O6)
a VII (HClO4).
Chlorovodík HCl je plyn, kt. sa rozpúšťa veľmi dobre vo vode za tvorby kys. chlorovodíkovej (kys.
soľnej, Acidum hydrochloricum, A. muriaticum). Kon centrovaná kys. chlorovodíková na vzduchu
dymí, pretoţe jej pary so vzdušnou vlhkosťou utvárajú hmlu; nazýva sa aj dymivá kys.
chlorovodíková (36 %). Dymenie prestáva pri zníţení mnoţstva HCl na 20 %.
Koncentrovaná kys. chlorovodíková (Acidum hydrochloricum concentratum) má obsahovať 24,0
aţ 26,0 % HCl a zriedená kys. chlorovodíková (Acidum hydrochloricum dilutum) má obsahovať 10,5
aţ 11,4 % HCl.
Kys. chlorovodíková je zloţkou ţalúdkovej šťavy (asi 0,3 – 0, 5 %), kde má dôleţitú úlohu, pretoţe
podporuje trávenie denaturáciou bielkovín aktivovaným pepsínom a usmrcuje rozličné

choroboplodné baktérie. Nadbytok HCl v ţalúdku sa označuje ako hyperchlórhydria, nedostatok HCl
ako hypochlórhydria.
Plynný chlorovodík nehorí, nepôsobí na kovy, nevedie elekt. prúd. Vodný rozt. chlorovodíka – kys.
chlorovodíková – má úplne iné vlastnosti; je to silná jednosýtna kys. S kovmi tvorí soli →chloridy
+
(Salia chlorata), z kt. sa mnohé pouţívajú v med. Sú väčšinou rozp. vo vode okrem chloridov Ag ,
2+
2+
+
Hg2 , Pb a Tl .
Oxid chlórny Cl2O je za obyčajnej teploty ţltohnedý ostro zapáchajúci a dráţdivý plyn. Ľahko sa
rozkladá, pri zahrievaní exploduje, má oxidačné vlastnosti. Vo vode sa rozpúšťa na jednu
z najslabších anorganických kys. – kys. chlórnu HClO, H–O–Cl (Acidum hypochlorosum)
Cl2O + H2O = 2 HClO
Zriedený rozt. kys. chlórnej je bezfarebná tekutina, zapácha po chlóre, ľahko sa uvoľňuje kyslík
podľa reakcie
2 HClO → 2 HCl + O2
Pouţíva sa ako oxidačné činidlo. Niekt. soli kys. chlórnej – chlórnany (hypochlority, Salia
hypochlorosa) – sa pouţívajú v med. Majú oxidačný, bieliaci a chloračný účinok.
Kys. chlorečná HClO3 (Acidum chloricum) je známa len vo vodnom rozt., kt. je bezfarebný a má
oxidačné vlastnosti. Je to silná jednosýtna kys.
I

Jej soli typu M ClO3 – chlorečnany (chloráty, Salia chlorica) – sú rozp. vo vode. V kyslom rozt.
pôsobia oxidačne svojím chloračnanovým iónom ClO 3. V mnoţstve > 1 g sú jedovaté, lebo
vyvolávajú methemoglobinémiu. Za vyššej teploty postupujú chlorečnany kyslík oxidovateľným
látkam. Ich zmesi s takýmito látkami (síra, uhlie, cukor) pri zahriatí al. roztieraní vybuchujú.
Pouţívajú sa na výrobu zápaliek a trhavín. Technicky významný je chlorečnan draselný a sodný.
Chlorečnan draselný KClO3, je bezfarebná kryštalická látka, rozp. v horúcej vode; pouţíval sa ako
kloktadlo. Chlorečnan sodný NaClO3 je bezfarebná, na vzduchu rozplývavá kryštalická látka.
Pouţíva sa ako oxidovadlo a pri príprave chloristanov.
Kys. chloristá HClO4 (Acidum perchloricum), bezvodá, je nestála ostro zapáchajúca, dymivá,
bezfarebná tekutina. Pri uskladení niekedy samovoľne vybuchuje (opatrnosť pri práci), no jej vodné
rozt. sú stále. Má slabé oxidačné vlastnosti. Pouţíva sa na mineralizáciu tkanív, krvi a i. biol.
I
materiálu pri analýze. Vo vodnom rozt. je to silná jednosýtna kys. Jej soli chloristany typu M ClO4
(perchloráty, Salia perchlorica) – majú takisto oxidačné vlastnosti. Pouţívajú sa v priemysle
výbušnín. Chloristan bárnatý Ba(ClO4)2 sa pouţíva pri špeciálnych chem. syntézach, chloristan
horečnatý bezvodý Mg(ClO4)2 ako vysušovadlo (anhydrón). Chloristan draselný – kalium
perchloricum, KClO4, tyreostatikum, pouţíva sa pri miernych aţ stredne ťaţkých nekomplikovaných
formách hypertyreózy. Jeho účinok sa ruší jódom, preto pri th. nemoţno pouţívať liečivá ani
®
potraviny obsahujúce jód (Chlorigen ).
Biologický význam chlóru a jeho zlúčenín
–

Cl je biogénny prvok. Tvorí 0,12 % telesnej hmotnosti človeka. V plazme je 100 – 103 mmol/l Cl , v
erytrocytoch asi o polovicu menej; moč obsahuje asi 1 % NaCl. Človek prijíma chlór vo forme
kuchynskej soli NaCl. Chloridy sa vylučujú močom (10 – 15 g NaCl/d), stolicou a potom. Majú
–
význam aj pre tvorbu ţalúdkovej šťavy. Anión Cl je jedným z najdôleţitejších anorg. iónov. Má
hlavný podiel na udrţovaní osmo-tického tlaku telových tekutín, zúčastňuje sa na hydrominerálnej a
acidobázickej rovnováhy; →chloridy.
Cl má dusivý zápach, je jedovatý. Prah detekcie zápachu je 0,2 – 0,4 ppm. Dráţdi sliznice
–4
–3
dýchacích ciest uţ pri koncentrácii 10 % obj. vo vzduchu, pri koncentrácii 10 obj. vyvoláva

–2

pľúcne poruchy a zápaly dýchacích ciest a pri koncentrácii 10 % obj. môţe po dlhšom vdychovaní
zapríčiniť edém pľúc a exitus. Pri koncentrácii 0,5 % obj. usmrcuje v niekoľkých min. V 1. svet. vojne
38
ho pouţili ako dusivú bojovú chem. látku pod názvom bertholite. Cl sa pouţíva na určovanie
geologického veku meteórov.
Príznakom akút. otravy je záchvat bolestivého kašľa, vo väčších koncentráciách môţe vyvolať edém
pľúc. Silné podráţdenie vyvoláva uţ koncentrácia 20 ppm Cl 2 vo vzduchu a uţ krátka expozícia
koncentrácii 1000 ppm je fatálna. Chron. otrava Cl v malých koncentráciách sa prejavuje
zelenkavým sfarbením tváre, ochorením priedušiek, rýchlym chudnutím a celkovým chradnutím.
,

p-chlóracetofenón – 1-(4-chlórfenyl)etanón; 4 -chlóracetofenón, C8H7ClO, Mr 154,59; silne dráţdi
spojovky a i. sliznice.
-chlóracetofenón – 2-chlór-1-fenyletanón, fenacylchlorid, C8H7ClO, Mr 154,59, slzotvorná bojová
chemická látka, silne dráţdi oči, hrdlo a koţu, môţe vyvolať poškodenie rohovky a senzibilizáciu;
®
®
pouţíva sa proti rušeniu verejného poriadku (Chemical Mace , CN ).
chlóracetón – 1-chlór-2-propán, 1-chlór-2-oxopropán, C3H5ClO, Mr 92,53; tekutina štipľavého
zápachu, slzotvorná látka. Ch. bol navrhnutý ako zloţka slzotvorného plynu pre policajné a vojenské
účely. Pouţíva sa vo fotografii, ako inaktivátor enzýmov, pri výrobe voňaviek, antioxidantov, liekov,
insekticídov a i. Silne dráţdi koţu, sliznice a oči.
chlóracetylchlorid – C2H2Cl2O, ClCH2COCl, Mr 112,95; pripravuje sa z kys. chlóroctovej
a benzoylchloridu. Je to tekutina veľmi štipľavého zápachu. Pouţíva sa v org. zlúč. Dráţdi oči a
sliznice.
chlorácia →halogenácia.
chloracizín

–

syn.
chlorocyzín,
2-chlór-1-10-[3-(dietylamino)-1-oxopropyl]-10H-fenotiazín,
®
C19H21ClN2OS, Mr 360,93; koronárne vazodilatans (G-020 ).
Chloracizín

chloracne, es, f. – [chlor- + acne] chlórová akne, akneiformná erupcia vyvolaná expozíciou zlúč.
chlóru. Vyskytuje sa pri profesionálnej expozícii →dioxínu, furánu, pentachlórfenolu, 2,4,5-T, ďalej
u pracovníkov exponovaných dichlóranilínu (pouţíva sa na výrobu pesitídov propanilu a metazolu).
Uvádza sa aţ 30 % výskyt ch. pri porphyria curtanea tarda.
chloraemia, ae, f. – [chlor + g. haima krv] →chlorémia.
®

Chloraethyl liq. (Lučební závody Kolín) – Monochlorethan C2H5Cl, 100 ml v sklených kelénoch al.
hliníkových nádobkách s mechanickým rozprašovačom; anestetikum; →chloretyl.
chlorál – trichlóracetaldehyd, CCl3CHO, zlúč. zo skupiny halogénaldehydov, Mr 147,40, ostro
–3
zapáchajúca kvapalina, t. t. –57 °C, t. v. 97,6 °C, 
. Vyrába sa chloráciou etanolu,
pouţíva sa v org. syntéze. S vodou dáva stálejší →chloralhydrát.
chloralantipyrín – 1-amino-2,2,2-trichlóretanol, C13H15Cl3N2O3, Mr 353,64; hypnotikum, analgetikum
®
®
(Antipyrine chloral hydrate , Hypnal ).
chloralbetaín – kombinácia vnútornej soli 1-karboxy-N, N,N-trimetylmetánamóniumhydroxidu s 2,2,2trichlór-1,1-etándiolom (1:1), C7H14Cl3NO4, Mr 282,57; sedatívum, hypnotikum; môţe vyvolať
®
®
závislosť (Beta-Chlor , Somilan ).
®

Chloraldurat – hypnotikum; →Chloralum hydratum.

chloralformamid –syn. chloramid, N-(2,2,2-trichlór-1-hydroxyetyl)formamid, C3H4Cl3NO2, Mr 192,44;
sedatívum, hypnotikum; môţe vyvolať návyk.
chloralhydrát →Chloralum hydratum, ČSL 4.
chloralizmus – [chloralismus] patol. stav vyvolaný nadmerným uţívaním chloralu.
-chloralóza – syn. glukochloral, anhydroglukochloral, -glukochloralóza, chloralozán, (R)-1,2-O(2,2,2-trichlóretylidén)--D-glukofuranóza, C8H11Cl3O6, Mr 309,54; sedatívum, hypnotikum; vo veter.
med. sa pouţíva ako celkové anestetikum pre laborat. zvieratá, aj ako
®
®
®
rodenticídum a regulátor vtáčieho moru (Alphakil , Dorcalm , Somio ).
-chloralóza

Chloralum hydratum – skr. Chloral. hydrat., ČSL 4, chlorálhydrát, syn. Chlorali hydras, 2,2,2-trichlór1,1-etándiol; trichlóracetaldehyd monohydrát, C2H3Cl3O2, CCl3CH(OH), Mr 165,40, t. t. 51,7 °C;
hypnotikum. Pouţíva sa na výrobu DDT, v med. ako hypnotikum, sedatívum, vo veter. med. ako
narkotikum, anestetikum, sedatívum. Dráţdi koţu. Môţe vyvolať závislosť.
OH
/
CCl3 – CH
\
OH
Sú to bezfarebné, priesvitné, suché kryštáliky, prenikavého charakteristického štipľavého zápachu,
nahorklej, pálčivej chuti. Sublimuje uţ za obyčajnej teploty a je hygroskopický, Vodné rozt. nie sú
stále; zahrievaním sa ich rozklad urýchľuje. Je veľmi ľahko rozp. vo vode a v 95 % liehu, ľahko rozp.
v chloroforme.
Dôkaz
a) Asi 0,3 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody a pridá sa 1,0 ml rozt. hydroxidu sodného; roztok sa
mliečne skalí a mierne zahriaty vydáva zápach vylúčeného chloroformu. Rozt. sa pouţije na skúšku
b).
b) V zahrievaní rozt. zo skúšky a) sa pokračuje aţ do úplného vymiznutia chloroformového
zápachu. K vzniknutému číremu rozt. sa pridá 10 kv. koncentrovanej kys. octovej a 1,0 ml rozt.
–
chloridu ortutnatého; po povarení sa vylučuje biela zrazenina (HCOO , vzniknutý rozkladom
chloralhydrátu).
Stanovenie obsahu
Asi 0,8000 g sa rozpustí v 5,0 ml vody, pridá sa 25,00 ml odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,5
mol/l a dôkladne sa premieša. Po 2 min sa pridá 5 kv. rozt. fenolftaleínu a nadbytočný hydroxid sa
retitruje odmerným rozt. kys. chlorovodíkovej 0,5 mol/l do odfarbenia.
1 ml odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,5 mol/l zodpovedá 0,08270 g C2H3Cl3O2.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
Dávkovanie – dms p. o. a rektálne je 2,0 g, dmd p. o. al. rektálne 6,0 g; th. dávka jednotlivá p. o. al.
rektálne je 1,0 g, denná p. o. al. rektálne 3,0 g.
®

®

®

®

®

®

Prípravky – Escre , Chloraldurat , Lorinal , Noctet , Nycton , Somnos .

chloralylén – alylchlorid, 3-chlóroprén, C3H5Cl, Mr 76,53, kvapalina nepríjemneho štipľa-vého
zápachu. Dráţdi spojovky, dýchacie cesty. Akút. expozícia má za následok bezvedomie, chron.
expozícia poškodenie pečene a obličiek.
N-(3-chloralyl)hexamíniumchlorid – 1-(3-chlór-2-propenyl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyklo-[3.3.1.13.7]®
dekánchlorid, C9H16Cl2N4, Mr 251,17; baktericídum (Dowicide Q ).
chloramben – 3-amino-2,5-dichlórbenzoová, C7H5Cl2NO2, Mr 206,02; herbicídum (amónna soľ
®
®
®
C7H8Cl2N2O2 – ACPM-629 , Amiben ; metylester C8H7Cl2NO2 – Amchen-65-81B ,
®
Vegiben ).
Chloramben

chlorambucil – syn. chloraminofén, chloroambucil, kys. 4-[bis(2-chlóretyl)-amino]-benzénbutánová,
C14H19Cl2NO2, Mr 304,23; cytostatikum, alkylačná látka s terminálnym karboxylom. Je to biely al.
takmer biely kryštalický prášok. Je prakticky nerozp. vo vode, ľahko rozp. v 95 % liehu a
chloroforme. Pripravil ho Everett a spol. r. 1953. Má selektívny účinok na lymfatické tkanivo. Dobre
sa resorbuje z GIT, eliminuje sa metabolickou transformáciou (oxidácia).
Chlorambucil

Dôkaz
a) Asi 0,2 g vzorky sa zmiešajú s 5,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej a zmes sa nechá 30 min stáť
za občasného pretrepania. Potom sa sfiltruje, premyje na filtre 2-krát 5,0 ml vody a k filtrátu sa pridá
0,50 ml Mayerovho skúmadla; vylučuje sa ţltá zrazenina.
b) Teplota topenia: 64 – 67 °C.
c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v metanole (10 mg/(l) merané v 10 mm vrstve proti
metanolu, vykazuje v ultrafialovej časti maximá 258 ± 1 a 302 ± 1 nm, minimá pri 225 ± 1 a 281 ± 1
nm (A258 asi 0,65).
Stanovenie obsahu
Asi 0,2500 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml acetónu, pridá sa 10,0 ml vody, 5 kv. rozt. fenolftaleínu a
titruje sa odmerným rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l do slabo červeného sfarbenia.
1 ml odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,03042 g C 14H19Cl2NO2.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách, v chlade a chráni sa pred svetlom. Nesmie sa vydať
bez lekárskeho predpisu.
Indikácie – je liekom voľby pri chron. lymfadenóze, je účinný aj pri udrţovacej th. malígnych neHodgkinových lymfómov s nízkym stupňom malignity. Ako doplnková th. sa pouţíva pri Hodgkinovej
chorobe a nádoroch semenníkov, ďalej v th. makroglobulinémie a prim. polycytémie.
Kontraindikácie – hepatopatie.
Neţiaduce účinky – nie sú časté: útlm krvotvorby, poruchy GIT (nevoľnosť), koţné zmeny (urtika al.
drobné nekrózy koţe), po vyšších dávkach poškodenie pečene. Pri práci s chloram-bucilom treba
dbať na to, aby sa látka nedostala do styku s pokoţkou a sliznicami.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,002–0,005 g, denná p. o. 0,002 – 0,01 g. Podáva sa
obvykle 0,2 mg/kg/d (10 – 12 mg/d) per os, a to počas 3 – 6 týţd., do celkovej dávky 400 mg; dmd
15 – 20 mg. Pri zníţenej funkcii kostnej drene, po predchádzajúcej chemoterapii al. rádioterapii sa

dávka zniţuje na 0,1 mg/kg/d, t. j. asi 6 mg/d. Pri ťaţšom priebehu, anémii al. trombocytopénii je
vhodná kombinácia s prednizónom (20 – 30 mg/d per os).
®

®

®

®

Prípravky – CB 1348 , Amboclorin , Chlorbutin , Leukeran .
®

Chloramex – antibiotikum; →chloramfenikol.
®

Chloramfenicol Léčiva – antibiotikum; →chloramfenikol.
chloramfenikol →Chloramphenicolum, ČSL 4.
®

Chloramfilin – antibiotikum; →chloramfenikol.
chloramid T →chloramín T.
®

Chloramin B – sodná soľ N-chlórbenzénsulfónamidu, benzénsulfochloramín sodný, C6H5®
ClNNaO2S, C6H5SO2NaCl, Mr 213,64; miestne antiseptikum, chemoterapeutikum (Neomagnol ).
chloraminofenamid – 4-amino-6-chlór-1,3-benzénsulfónamid, C6H8ClN3O4S2, Mr 285,74 diuretikum;
®
®
(Idorese , Salamid ).

Chloraminofenamid

