
chloramín T – chloramid T, sodná soľ N-chlór-4-metylbenzénsulfónamidu, N-chlór-p-toluénsulfónamid 

sodný, C7H7ClNNaO2S, p-CH3C6H4SO2NNaCl.H2O, Mr 227,67; dezinficiens, bielidlo, miestne 

antiseptikum, chemoterapeutikum. Sú to biele kryštáliky. Vyrába sa pôsobením chlórnanu sodného 

na p-toluénsulfónamid. 

Prípravky – Aktiven
®
, Clorina

®
, Euclorina

®
, Gansil

®
, Gyneclorina

®
, Halamid

®
,  Chlorasepti-ne

®
, 

Chlorazene
®
, Chlorazone

®
, Minanine

®
, Neomagnol

®
, Tochlorine

®
, Tolamine

®
.  

Chloramphenicol Léčiva
®
 cps. a ung. (Léčiva) – Chloramphenicolum 250 mg v ţelatínovej tob., resp. 

100 mg v 10 g masti. Masťový základ: Cera alba, Cerasinum album, Cera lanae, Vaselinum album; 

antibiotikum; →Chloramphenicolum ČSL 4. Cps. sa pouţívajú pri závaţných infekciách s citlivosťou 

na chloramfenikol, t. j. pri brušnom týfe, paratýfe a i. salmonelózach so septickým priebehom, pri 

meningitídach. V ostatných prípadoch len pri rezistencii na ostatné antibiotiká. Ung. sa pouţíva pri 

povrchových pyodermiách, najmä impetigo contagiosa, impetigo Bockhardt, folikulitídach, syccosis 

staphylogenes, ektyme, stafylokokovej paronychii, mikróbiovom ekzéme (s výnimkou lokalizácie na 

predkolení), impetiginizovanom ekzéme a i. impetiginizovaných dermatózach. 

Chloramphenicol Solubile
®
 inj. sicc. (VÚAB) – Chloramphenicoli natrii succinas 1,38 g (= 1 g bázy) v 

1 fľaštičke na prípravu inj. rozt.; antibiotikum; →Chloramphenicolum ČSL 4. Podáva sa len pri 

brušnom týfe, paratýfe a i. salmonelózach so septickým priebehom a pri závaţných infekciách 

epiglotitídach vyvolaných kmeňmi Haemphilus influenzae a H. pertus-sis, ako aj pri anaeróbnych 

infekciách (najmä brušných a gynekologických. Pri čiernom kašli nie je chlormfenikol jediným 

špecifickým antibiotikom; odporúča sa erytromycín; →Chlo-ramfenicolum, ČSL4. 

Chloramphenicolum – skr. Chloramphenicol., chloramfenikol, ČSL 4; D(–)-treo-2-dichlór-acetamido-

1-(4-nitrofenyl)-1,3-propándiol;2,2-dichlór-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymetyl)-2-(4-

nitrofenyl)etyl]acetamid; N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-hydroxymetyl-2-(4-nitrofenyl)-etyl]-

di-chlóracetamid, C11H12Cl2N2O5, Mr 323,14; antibiotikum získané z kultúry pôdnej 

baktérie Streptomyces venezuelae (Bartz, 1948). Sú to bezfarebné kryštáliky al. 

biely, resp. takmer bie-ly kryštalický prášok, bez zápachu. Je ťaţko rozp. vo vode, 

ľahko rozp. v 95 % liehu, ťaţko rozp. v chloroforme a ľahko rozp. v propylénglykole 

a acetóne. 

Chloramphenicolum 

 Dôkaz 

a) Asi 0,02 g vzorky sa vo varnej banke rozpustí v 10,0 ml zriedenej H2SO4, pridá sa 1,0 g 

práškovaného Zn a zmes sa udrţuje asi 5 min v miernom vare za občasného pretrepania. Po 

ochladení sa sfiltruje a filtrát sa doplní zriedenou H2SO4 na 10,0 ml. Pouţije sa aj na skúšku b). K 5,0 

ml filtrátu sa pridá 1,0 ml čerstvo pripraveného rozt. dusitanu sodného (20 g/l) a ne-chá stáť 3 min, 

pridá sa 1,0 ml rozt. amidosíranu amónneho, pretrepe sa a po 1 min sa pridá 0,50 ml rozt. 

naftyletyléndiamínu; vznikne fialové sfarbenie (skupina NO2). 

b) K 5,0 ml filtrátu zo skúšky a) sa pridá rozt. dusičnanu strieborného; vylučuje sa biela klkovitá 

zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, nerozp. v koncentrovanej kys. dusičnej (org. 

viazaný Cl). 

 c) Teplota topenia: 149 – 153 °C. 

d) Absorpčné spektrum vodného rozt. skúšanej látky (30,0 mg/l), meranej v 10 mm vrstve proti vode, 

vykazuje v ultrafialovej časti maximum pri 276 ± 1 nm; A1cm
1%

 = 209 – 225, rátané na bezvodú látku. 

 Stanovenie obsahu 



Asi 0,1000 ml vzorky sa rozpustí zahriatím v 90,0 ml vody v odmernej banke na 100 ml a po 

ochladení sa doplní vodou po značku. Zmeria sa absorbancia (A) 10-mm vrstvy tohto rozt. v maxime 

pri 278 nm proti vode. 

Rovnakým spôsobom sa zmeria absorbancia rozt. chloramfenikolu (RL) pripraveného postu-pom 

uvedeným v predchádzajúcom odstavci (As). 

Obsah chloramfenikolpalmitátu (x) vyjadrený v % sa vypočíta podľa vzorca (6) uvedeného v stati 

Fotometrické metódy (ČSL 4, str. 65/I). 

Ch. bol do klin. praxe uvedený v polovici tohto storočia. Jeho chem. štruktúra je relat. jednoduchá. 

Je to jedno z mála antibiotík, kt. sa komerčne pripravuje úplnou syntézou. Kryštalický ch. je lipofilná 

látka, rozp. v alkohole, ako sukcinát je dobre rozpustný vo vode a pouţíva sa pre prípravu 

parenterálnych prípravkov. 

Mechanizmus účinku – po väzbe na ribozómovú podjednotku 50S inhibuje peptidyltransferázu 

citlivých kmeňov a tým blokuje proteosyntézu (zastavuje proces elongácie polypeptidového 

reťazca). Väzbové miesta pre erytromycín a linkozamycíny sú veľmi blízke väzbovým miestam ch. a 

navzájom o ne súťaţia. Kombinácie týchto antibiotík preto nie sú vhodné. Ch. pôsobí ako 

tetracyklíny prim. bakteriostaticky.  

Rezistencia vzniká plazmidovým transferom a je problémom najmä pri H. influenzae. Môţe vzniknúť 

aj chromozómovou cestou – mutáciami al. následkom tvorby acetyltransferázy, kt. inaktivuje ch. 

(najmä počas epidémie týfu al. dyzentérie). Menej častá je rezistencia spojená so zníţením 

schopnosti prieniku cez stenu baktériovej bunky (napr. pri Pseudomonas a i. enterických 

baktériách). 

Farmakokinetika – po podaní p. o. sa dobre resorbuje, ako palmitát podlieha v čreve hydrolýze. Po 

dávke 1000 mg dosahuje max. hodnoty ~ 10 – 15 mg/ml plazmy. Na plazmatické bielkoviny sa viaţe 

~ 30 %. Dobre sa distribuuje do tkanív, dobre preniká aj cez nezapálené meningy do likvoru. V 

pečeni sa inaktivuje konjugáciou s kys. glukurónovou. Glukuronidáza dosahuje funkčné hodnoty aţ 

niekoľko mes. po narodení, preto u novoroden-cov, najmä nedonosených je pre neschopnosť vylúčiť 

Ch. vyššia jeho toxickosť. Vylučuje sa čiastočne vo forme glukuronidu močom a čiastočne ţlčou do 

stolice. Biol. t0,5 je ~ 5 – 6 hod. 

Indikácie – Ch. je účinný proti širokému spektru mikroorganizmov a zahrňuje G+ a G– paličky, 

anaeróby, brucely, ricketsie a i. Vzhľadom na hematotoxickosť sa jeho pouţívanie obmedzilo na: 1. 

tyfoidné infekcie, Salmonella typhi a Salmonella paratyphi, ak nie sú účinné iné látky ako je ampicilín 

resp. kotrimoxazol; 2. meningitídy vyvolané najmä H. influenzae, novorodenci – toxickosť; 3. 

anaeróbne infekcie, kde je alternatívou metronidazolu; 4. Ch. má prioritu pri th. infekcií v oblasti 

hlavy vrátane intrakraniálnych; indikáciou na jeho pouţitie sú zmiešané infekcie najmä CNS, kde sa 

predpokladá účasť anaeróbnej flóry; 5. lokálne sa pouţíva pri infekciách oka a koţe, ak nie je iná 

alternatíva. 

Toxickosť a nežiaduce účinky – najzávaţnejšou neţiaducou reakciou je fatálne prebiehajúca aplázia 

kostnej drene. Jej výskyt sa pohybuje v rozmedzí 1 na 20 000 – 50 000 podaní. Útlm kostnej drene 

po Ch. sa vyskytuje v 2 formách: 1. ako reverzibilná, dávkovo závislá reakcia vznikajúca v priebehu 

terapie; prejavuje sa poklesom erytrocytov, leukocytov a trombocytov; 2. idiosynkratický typ, zrejme 

geneticky determinovaný. Má väčšinou fatálny priebeh, vyskytuje sa skôr niekoľko týţd. po ukončení 

th. Nie je dávkovo závislý, častejšie sa vyskytuje po prolongovanej a opakovanej aplikácii. Môţe 

vzniknúť aj po lokálnej aplikácii Ch. napr. po očných kv. Po dávkach > 50 mg/kg/d bývajú poruchy 

maturácie erytrocytov, v dreni sa objavujú formy s vakuolami. Anémia s retikulocytopéniou sa 

upravuje po vynechaní Ch. 



Osobitne vyznačená je toxickosť u novorodencov a nedonosených detí, kde prebieha pod formou 

,,sivého (gray) syndrómu“. Vzniká nedostatočnou metabolickou detoxikáciou Ch., pretoţe nie je 

vyvinutý glukuronidázový systém. Prejavuje sa šedým sfarbením koţe, hypotóniou, vracaním, 

hypotermiou, šokom a kolapsom. Vo vitálnych indikáciách sa môţe pouţiť s veľkou opatrnosťou pri 

súčasnom monitorovaní hladiny, v dávkach pod 30 mg/kg/deň u nedonosených detí. Alergické 

reakcie sú zriedkavé, podobne aj iné prejavy organotoxickosti. 

Dávkovanie – 50 mg/kg/d pri ťaţkých infekciách 100 mg v 4 dávkach denne. 

Prípravky – Ak-Chlor
®
, Alficetyn

®
, Amphicol

®
, Anacetin

®
, Aquamycetin

®
, Austracol

®
, C.A.F.

 ®
, 

Citodine
®
, Ciplamycetin

®
, Cloramfen

®
, Cloramficin

®
, Cloramicol

®
, Clorocyn

®
, Cloromisan

®
, 

Cloroptic
®
, Cylphenicol

®
, Duphenicol

®
, Embacetin

®
, Enicol (capsules)

 ®
, Enteromycetin

®
, 

Farmicetina
®
, Fenicol

®
, Globenicol

®
, Chemicetina

®
, Chlomycol

®
, Chloramex

®
, Chloramfenicol 

Léčiva
®
 cps. a ung., Chloramfilin

®
, Chloramsaar

®
, Chlorasol

®
, Chloricol

®
, Chlornitromycin

®
 cps., 

Chlorocaps
®
, Chlorocid

®
, Chloromycetin

®
, Chloronitrin

®
, Interomycetine

®
, Intramycetin

®
, 

Juvamycetin
®
, Kamaver

®
, Kemicetine

®
, Klorita

®
, Leukomycin

®
, Levomicetina

®
, Levomycetin

®
, 

Loromisin
®
, Mastiphen

®
, Medichol

®
, Micloretin

®
, Micoclorina

®
, Microcetina

®
, Micynol

®
, Mychel

®
, 

Novomycetin
®
, Oftan-Akvakol

®
 gtt. ophth., Opclor

®
, Ophtalmo-Chlorphenicol Léčiva

®
 ung. ophth., 

Ophthochlor
®
, Pantovernil

®
, Paraxin

®
, Quemicetina

®
, Ronfenilk

®
, Septicol

®
, Sintomicetina

®
, Sno 

Phenicol
®
, Stanomycetin

®
, Synthomycetine

®
, Tega-Cetin

®
, Tevcocin

®
, Tifomycine

®
, Treomicetina

®
, 

Unimycetin
®
, Veticol

®
, Viceton

®
.  

Chloramfenikolcinamát – Cloromilen
®
. 

Chloramfenikolpantotenát – [2R-[(1R*),2R*,3R*]]-N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimetyl-1-oxobutyl)--alanín-

2-[(dichlóracetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrofenyl)propylester, ester kys. pantoténovej s 

chloramfenikolom, C20H27Cl2N3O9, Mr 524,37 

(Pantofenicol
®
). 

Chloramfenikolpantotenát 

 

Chloramphenicolum palmiticum – skr. Chloramphenicol. palmit., ČSL 4, D(–)-threo-2-

dichlóracetamido-3-hydroxy-3-(4-nitrofenyl)propylhexadekanoát, C27H42Cl2N2O6, Mr 561,54. 

Antibiotikum. Je to jemný, biely, lepivý prášok, bez zápachu. Je prakticky 

nerozp. vo vode, mierne rozp. v 95 % liehu a ľahko rozp. v chloroforme. 

 

   Chloramphenicolum palmiticum 

 

 Dôkaz 

a) Asi 0,02 g vzorky sa vo varnej banke rozpustí v 5,0 ml 95 % liehu, pridá sa 10,0 ml zriedenej kys. 

sírovej, zahreje sa, zmieša sa s 1,0 g práškovaného zinku a zmes sa udrţuje asi 5 min v miernom 

vare za občasného pretrepania. Po ochladení sa sfiltruje a filtrát sa doplní zriedenou kys. sírovou na 

10,0 ml. Pouţije sa aj na skúšku b). K 5,0 ml filtrátu sa pridá 1,0 ml čerstvo pripraveného rozt. 

dusitanu sodného (20 g/l) a nechá stáť 3 min. Potom sa pridá 1,0 ml rozt. amidosíranu amónneho, 

pretrepe sa a po 1 min sa pridá 0,50 ml rozt. naftyletyléndi-amínu; vznikne fialové sfarbenie, kt. sa 

státím prehlbuje (skupina NO2). 

b) K 5,0 % ml filtrátu zo skúšky a) sa pridá rozt. dusičnanu strie- borného; vylučuje sa biela klkovitá 

zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, nerozp. v koncentrovanej kys. dusičnej (org. 

viazaný Cl). 



 c) Teplota topenia: 89 – 92 °C. 

d) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v 95 % liehu (30,0 mg/l), meranej v 10 mm vrstve proti 

95 % liehu, vykazuje v ultrafialovej časti maximum 271 ± 1 nm; A1cm
1%

 172 – 184, rátané na látku 

pripravenú predpísaným spôsobom. 

 Stanovenie obsahu 

a) Chloramfenikolpalmitát. Stanoví sa spôsobom uvedeným v stanovení článku Chloramphe-

nicolum s naváţkou asi 0,4000 g. 

1 ml odmerného rozt. dusičnanu strieborného 0,1 mol/l zodpovedá 0,02808 g C27H42Cl2N2O6. 

b) Obsah polymorfnej formy A. Pripraví sa suspenzia z 50,0 mg skúšanej látky a 100 ml tekutého 

parafínu na spektrálne účely a v kyvete s vhodnou hrúbkou vrstvy (asi 0,04 mm) sa zaznamená jej 

infračervené spektrum od frekvencie 780 cm
-1

 do 900 cm
-1

 proti tomu istému parafínu. Za rovnakých 

podmienok sa zaznamená aj spektrum referenčnej látky chloramfeni-kolpalmitátu obsahujúceho 10 

% polymorfnej formy A. 

Hodnotenie sa vykoná tak, ţe sa na zázname spektra skúšanej látky (v) spoja priamkou (p) maximá 

priepustnosti asi pri 885 cm
-1

 a asi 790 cm
-1

. Hodnota priepustnosti v minime pri 861 cm
-1

 sa vyjadrí 

ako absorbancia [A
v
861) a rovnako tak aj hodnota priepustnosti bodu, kt. je priesečníkom frekvencie 

861 cm
-1

 s priamkou [p A
v
861,]. Ako absorbancia sa vyjadrí aj hodnota priepustnosti pri 843 cm

-1
 

[A
v
843] a hodnota priepustnosti bodu, kt. je priesečníkom frekvencie 843 cm

-1
 s priamkou p[A

v
843

,
]. 

Rovnakým spôsobom sa vyhodnotí záznam, spektra štandardnej látky (s) a získajú sa tým hodnoty 

[A
s
861], [A

s
861]

,
, [A

s
843] a [A

s
843]

,
. 

  
                   [A

v
861] – [A

v
861], 

Pomer = ––––––-––––––– sa musí rovnať al. byť väčší ako pomer 
                 [A

v
843] – [A

v
843], 

 
  [A

s
861] – [A

s
861]

,
 

–––––––––––––– , čo zodpovedá obsahu max. 10 % polymorfnej formy A. 
  [A

s
843] – [A

s
843], 

 
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 
lekárskeho predpisu. 

Dávkovanie – th. dávka (rátaná na chloramfenikol) jednotlivá p. o. je 0,25 – 0,5 g, denná p. o. 1,5 aţ 

3,0 g. 

Prípravky – Suspensio chloramphenicoli palmitici, Clorolifarina
®
, Chloromycetin palmitate

®
, 

Chloropal
®
, Spofacycline Orale

®
 susp. 

Chloramphenicolum succinicum natricum – skr. Chloramphenicol. succin. natric., ČSL 4, 3-[D(–)-

threo-2-dichlóracetamino-3-hydroxy-3-(4-nitrofenyl)propoxykarbonyl]-propionan sodný, 

C15H15Cl2N2O8, Mr 445,19. Antibiotikum. Je to biely al. takmer biely prášok 

al. hmota vzniknutá lyofilizáciou; je hygroskopický. Je ľahko rozp. vo 

vode, mierne rozp. v 95 % liehu a prakticky nerozp. v chloroforme. 

Chloramphenicolum succinicum natricum 

  

 

 Dôkaz 

a) Asi 0,02 g vzorky sa vo varnej banke rozpustí v 10,0 ml kys. sírovej, pridá sa 1,0 g práškovaného 

zinku a zmes sa udrţuje asi 5 min v miernom vare za občasného pretrepania. Po ochladení sa 

sfiltruje a filtrát sa doplní zriedenou kys. sírovou na 10,0 ml. Pouţije sa aj na skúšku b). K 5,0 ml 



filtrátu sa pridá 1,0 ml čerstvo pripraveného rozt. dusitanu sodného (20 g/l) a nechá stáť 3 min. 

Potom sa pridá 1,0 ml rozt. amidosíranu amónneho, pretrepe sa a po 1 min sa pridá 0,50 ml rozt. 

naftyletyléndiamínu; vznikne fialové sfarbenie, kt. sa státím prehlbuje (skupina NO2). 

b) K 5,0 % ml filtrátu zo skúšky a) sa pridá rozt. dusičnanu strie- borného; vylučuje sa biela klkovitá 

zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, nerozp. v koncentrovanej kys. dusičnej (org. 

viazaný Cl). 

c) Absorpčné spektrum vodného rozt. skúšanej látky (30,0 mg/l), meranej v 10 mm vrstve proti vode, 

vykazuje v ultrafialovej časti maximum 276 ± 1 nm; A1cm
1% 

209 – 225, rátané na bezvodú látku. 

 Stanovenie obsahu 

Vykoná sa spôsobom uvedeným v článku Chloramphenicolum s naváţkou 0,3500 g látky. 

1 ml odmerného rozt. dusičnanu strieborného 0,1 mol/l zodpovedá 0,02226 g C15H15Cl2N2-NaO8. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Je určené na parenterálne 

podávanie. Nesmie sa vydať bez lekárskeho predpisu. 

Dávkovanie – th. dávka (rátaná na chloramfenikol) jednotlivá s. c., i. m. a i. v. 0,5 g, denná s. c., i. m. 

a i. v. 1,5 – 2,0 g. 

Prípravky – monosukcinát sodný – Protophenicol
®
; monosukcinát arginínová soľ C21H30Cl2-N6O10 – 

Paraxin Succinate A
®
. 

Chloramsaar
®
 – antibiotikum; →chloramfenikol. 

chlóranémia – [g. chloros zelený + anaemia málokrvnosť] Faberova achylická →málokrvnosť. Ch. sa 

nepokladá za samostatnú nozologickú jednotku, pretoţe achlórhydria nie je príčinou sideropénie, 

ale skôr jej následkom; vzniku achlórhydrie zrejme predchádza dlhodobá malnutrícia s 

nedostatočným poţívaním mäsa a vyuţiteľného ţeleza. 

chloranil – syn. tetrachlórchinón; 2,3,5,6-tetrachlór-2,5-cyklohexadién-1,4-dión, C6O2Cl4, Mr 245,89; 

fungicídum (Spergon
®
, Vulklor

®
). Pouţíva sa na výrobu chloranilových elektród na 

meranie pH a ako činidlo na dôkaz plazmochínu v moči (dáva modré sfarbenie). 

Chloranil 

 

chlórapatit – minerál fosforečnan-chlorid vápenatý [3Ca(PO4)2.CaCl2]. 

Chlorarsen
®
 – antisyfilitikum, filaricídum; →dichlórfenarzínhydrochlorid (obsol.). 

Chlorarsol
®
 – antisyfilitikum, filaricídum; →dichlórfenarzínhydrochlorid (obsol.). 

Chlorasol
®
 – antibiotikum; →chloramfenikol. 

chloráty →chlorečnany. 

chlórazanil – N-(4-chlórfenyl)-1,3,5-triazín-2,4-diamín, C9H8ClN5, Mr 221,65; 

diuretikum (ASA-226
®
, Diurazine

®
, Neo-Urofort

®
, Neurofort

®
, Orpizin

®
, Triazurol

®
; 

hydrochlorid C9H9Cl2N5 – Doclizid-T
®
, Orpidan

®
). 

Chlorazanil 

 

chlorazodín – N,N
,
,-dichlórdiazéndikarboximid, C2H4Cl2N6, Mr 181,01; chemoterapeutikum, vo veter. 

med. sa pouţíva ako miestne anestetikum (Azochloramide
®
). 

 



H2N          NH2 
       \              / 
       CN = NC 
       /              \ 
 ClN          NCl  Chlorazodín 

chlórbenzén – monochlórbenzén, benzénchlorid, arylhalogenid, C6H5Cl, Mr 112,56, t. t. –45 °C, t. v. 
–3

; horľavá, bezfarebná kvapalina, slabého nie nepríjemného zápachu. 

Pouţíva sa pri výrobe fenolu, anilínu, DDT, ako rozpúšťadlo farbív a na prenos tepla. 

chlórbenzid – syn. chlorocid; 1-chlór-4-[[(4-chlórfenyl)metyl]-tio]benzén, C13H10Cl2S, Mr 269,20; 

akaricídum, dráţdi koţu, vyvoláva nefropatie a hepatopatie experimentálnych zvierat 

(Chlorparacide
®
, Chlorsulphacide

®
, Mitox

®
). 

Chlórbenzid 

chlórbenzilát – etylester, kys. 4-chlór--(4-chlórfenyl)--hydroxybenzénoctovej, C16H14Cl2-O3, Mr 

325,20; akaricídum, synergista DDT, má podobné účinky ako DDT (G 

23922
®
, compd 338

®
, Acaraben

®
, Akar

®
, Folbex

®
). 

Chlórbenzilát 

 

chlórbenzoxamín – syn. chlórbenzoxyetamín; 1-[2-[(2-chlórfenyl)fenylmetoxy]etyl]-4-[(2-

metylfenyl)metyl]piperazín, C27H31ClN2O, Mr 434,99; 

anticholínergikum (dihydrochlorid C27H33Cl3N2O – UCB 

1474
®
, Antiulcera Master

®
, Gastomax

®
, Libratar

®
). 

Chlórbenzoxamín 

chlórbenzoxyetamín →chlórbenzixamín. 

o-chlórbenzylidénmalonilnitril – [(2-chlórfenyl)metylén]-propándinitril, -dikyán-o-chlórstyrén, CS, 

C10H5ClN2, Mr 188,61. Biela kryštalická látka, dráţdivá bojová látka, toxickejšia 

ako chlóracetofenón; LD50 i. v. 28 mg/kg, intraperitoneálne 48 mg/kg, resp. 88,48 

mg/min/m
3
 (potkany). 

  o-chlórbenzylidénmalonilnitril 

p-chlórbenzylpseudotiuróniumchlorid – (4-chlórfenyl)metylester monohydrochloridu kys. 

karbamidotiová, C8H10Cl2N2S, Mr 237,16; pouţíva sa na identifikáciu org. kys. 

p-chlórbenzylpseudotiuróniumchlorid  

chlórbetamid – 2,2-dichlór-N-[(2,4-dichlórfenyl)metyl]-N-(2-hydroxyetyl)acetamid, C11H11Cl4NO2, Mr 

331,05; antiamébikum (Win 5047
®
, Mantomide

®
, Pontalin

®
). 

Chlórbetamid 

 

chlórbicyklén – 5,6-bis(chlórmetyl)-1,2,3,4,7,7-hexachlórbicyklo[2.2.1]-heptén, C9H6Cl8, Mr 397,74; 

predtým sa pouţíval ako insekticídum a akaricídum (Alodan
®
 obsol.). 

Chlórbicyklén 

 

 

Chlorbismol
®
 – antisyfilitikum; chlorid-oxid bizmutitý; obsol. 



Chlorbutanolum – skr. Chlorbutanol., ČSL4, chlórbutanol, syn. chlorobutanolum, C4H7Cl3-O.1/2 H2O; 

2-metyl-3,3,3-trichlór-2-propanol; hemihydrát 2-trichlórmetyl-2-propanolu; zubné analgetikum, 

hypnotikum, antiemetikum, antiseptikum. 
 

            CH3 
              
 H3C – C – OH . ½  H2O 
              
            CCH3 

Sú to bezfarebné kryštáliky al. biely kryštalický prášok, charakteristického gáfrového zápachu a 

chuti. Je mierne rozp. vo vode, ľahko rozp. v 95 % liehu a chloroforme. 

 Dôkaz 

a) Asi 0,03 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody, pridá sa 10 kv. koncentrovaného rozt. hydroxidu 

sodného a po kvapkách 2,0 ml rozt. jódu; vznikne ţltá zrazenina jodoformu, charakteristického 

zápachu. 

b) Asi 0,1 g vzorky sa pretrepe s 2,0 ml koncentrovaného rozt. hydroxidu sodného a 3,0 ml vody. K 

tekutine sa pridajú 2 kv. anilínu a povarí sa; unikajú pary prenikavo a odporne zapáchajúce 

izonitrilom. 

c) Asi 0,2 g vzorky sa zmieša s 0,10 g rezorcinolu a zmes sa zahreje s 2,0 ml koncentrovaného rozt. 

hydroxidu sodného a 3 ml vody; rozt. sa sfarbí slabo červeno. 

 d) Teplota topenia: 77 – 80 °C (v zatavenej kapiláre). 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1000 g sa v banke na 50 ml so zábrusom rozpustí v 5,0 ml 95 % liehu, pridajú sa 3,0 ml 

koncentrovaného rozt. hydroxidu sodného a varí sa 15 min pod spätným chladičom. Po ochladení 

sa obsah banky kvantitatívne prenesie do kadičky, okyslí sa zriedenou kys. sírovou a titruje sa 

odmerným rozt. dusičnanu strieborného 0,1 mol/l za potenciometrickej indikácie (strieborná a 

nasýtená kalomelová elektróda). 

1 ml odmerného rozt. dusičnanu strieborného 0,1 mol/l zodpovedá 0,006216 g C4H7Cl3O.1/2  H2O. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

Indikácie – pouţíva sa ako lokálne analgetikum v stomatológii, hypnotikum, antipruriginózum, 

sedatívum, antiemetikum (pri kinetózach), ako antiseptikum. Pre svoje bakteriostatické vlastnosti sa 

pouţíva ako konzervant liečiv, najmä inj. a v koncentrácii 0,3 – 0,6 % v prípravkoch na koţnú, očnú, 

nosovú i parenterálnu aplikáciu. Uplatňuje sa aj ako adjuvans s ochranným a lubrikačným účinkom 

pri keratitíde s nedostatočnou funkciou mihalnice (napr. pri ektrópiu, exoftalme, traumatickom 

poškodení mihalníc a pri zníţení citlivosti rohovky následkom obrny n. trigeminus al. herpetickej 

keratitíde). Utvára na povrchu oka film, kt. ho chráni pred vysušením. Recidivujúce erózie rohovky, 

keratitis sicca, počas očných operácií a po nich. Počas aplikácie ch. sa nemajú nosiť kontaktné 

šošovky. Kontraindikáciou je precit-livenosť na ch.  

Dávkovanie – dms p. o. je 0,5 g, dmd 1,0 g; th. dávka jednotlivá p. o. je 0,3 g, p. o. 0,6 g.  

Prípravky – hemihydrát Coliquifilm‹ung. ophth. (obsahuje Paraffinum liquidum, Vaselinum album a 

Lanae alcoholum 20 mg + Chlorbutanolum anhydricum 5 mg v 1 g masti). 

chlórcyklizín – 1-[(4-chlórfenyl)fenylmetyl]-4-metylpiperazín, C18H21ClN2, Mr 300,85; 

antihistaminikum. 

Chlórcyklizín 



Prípravky – Alergicide
®
, Perazyl

®
, Trihistan

®
; hydrochlorid C18H22Cl2N2 AH-289

®
, Di-Paralene

®
, 

Perazil
®
, Histantin

®
 Burroghs Welcome; di-(terc-butyl)naftalén sulfonát sodný C46H51ClN2Na2O6S2 

Bexedan
®
). 

chlordan – 1,2,4,5,6,7,8,8-oktachlór-2,3,3 -hexahydro-4,7-metano-1H-indén, C10H6-Cl8, Mr 

409,80; insekticídum, akaricídum (CD-68
®
, Belt

®
, Corodane

®
, Niran

®
, 

Octachlor
®
, Ortho-Klor

®
, Toxichlor

®
, Velsicol 1068

®
). 

Chlordan 

 

 

chlordantoín – 5-(1-etylpentyl)-3-[(trichlórmetyl)tio]-2,4-imidazolidíndión, C11H17N2O2S, Mr 347,72; 

antimykotikum (zloţka prípravku Sporostacin
®
). 

   Chlórdantoín 

 

 

chlórdekón – 1,1,3,3,4,5,5,5,6-dekachlóroktahydro-1,3,4-meteno-2H-cyklobuta[cd]-pentalen-

2-ón, C10Cl10O, Mr 490,68; insekticídum, fungicídum; expozícia osôb ch. v továrni 

vyvolala tras, pokladá sa za karcinogén (GC-1189
®
, Kepone

®
). 

Chlórdektón 

 

 

Chlorderazin
®
 – antiemetikum, antipsychotikum; →chlórpromazín. 

Chlordiazepoxidum – skr. Chlordiazepoxid., ČSL 4, chlórdiazepoxid; 7-chlór-2-metylamino-5-fenyl-

3H-1,4-benzodiazepin-4-oxid; 4-oxid 7-chlór-N-metyl-5-fenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-amínu; 5-

fenyl-7-chlór-2-metylamino-3H-1,4-benzodiazepín-4-oxid, C16H14ClN3O, Mr 299,76; 

benzodiazepínový derivát s anxiolytickým, slabým myorelaxačným, anticholínergickým a miernym 

analgetickým účinkom. Je to biely al. slaboţltý kryštalický al. mikrokryštalický 

prášok, bez zápachu. Je prakticky nerozp. vo vode, mierne rozp. v 95 % liehu 

a chloroforme. 

Chlórdiazepoxid 

  Dôkaz 

a) Asi 5 mg sa zmieša s 10,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej a zahrieva sa 5 min na vodnom 

kúpeli. Po ochladení sa v 3-min intervaloch pridáva postupne 1 kv. rozt. dusitanu sodného, 5 kv. 

rozt. amidosíranu amónneho a 5 kv. rozt. naftyletyléndiamínu; rozt. sa sfarbí karmínovo. 

b) Medená kopistka s 1 – 2 mg látky sa vloţí do vnútorného kuţeľa plameňa plynového horáka a 

potom na spodný okraj nesvietivého obalu; spočiatku svieti plameň spaľujúcim sa uhlíkom, neskôr 

sa sfarbí charakteristicky zeleno aţ modrozeleno. Pred kaţdou skúškou treba vykonať slepý pokus 

(org. viazaný chlór). 

 c) Teplota topenia: 239 – 243 °C. 

d) Absorpčné spektrum čerstvo pripraveného rozt. skúšanej látky (10 mg/l) v rozt. kys. 

chlorovodíkovej (0,1 mol/l), merané v 10 mm vrstve proti tomu istému rozpúšťadlu, vykazuje v 

ultrafialovej časti maximá pri 245 ± 1 a 308 ± 1 nm.  



 Stanovenie obsahu 

Asi 0,2500 g vzorky sa rozpustí v 20,0 ml bezvodej kys. octovej a titruje sa odmerným rozt. kys. 

chloristej 0,1 mol/l za potenciometrickej indikácie (sklená a nasýtená kalomelová elektróda). Zistená 

hodnota sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,02998 g C16H14ClN3O. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

Po podaní p. o. sa rýchlo a takmer úplne vstrebáva. Max. plazmatické koncentrácie sa dostavujú po 

2 aţ 4 h. Väzba na proteíny tvorí 93 – 97 %. Hlavným metabolitom je dezmetylchlórdiazepoxid, kt. 

preniká podobne ako ch. hematoencefalickou bariérou, ale aj placentou a v malom mnoţstve sa 

zjavuje aj v materskom mlieku. Eliminačný t0,5 je ~ 10 h a je o niečo dlhší u ţien ako u muţov. 

Celkový plazmatický klírens je 0,3 – 0,5 ml/min/kg. V pečeni sa ch. dealkyluje a hydroxyluje a okrem 

dezmetylchlórdiazepoxidu vzniká farm. aktívny demoxe-pam a dezmetyldiazepam, kt. sa vylučujú 

močom ako glukuronidy. Nezistil sa vzťah medzi koncentráciou ch. v plazme a th. účinkom. V 

starobe a pri hepatopatiách je eliminácia ch. spomalená. U ţien uţívajúcich perorálne 

antikoncepčné prostriedky je zväčšený distribučný objem ch. 

Indikácie – stavy úzkosti, napätia a nepokoja, najmä pri neurózach a psychosomatických 

ochoreniach, poruchy spánku, fóbie vzniknuté na podklade úzkosti, abstinenčné príznaky u al-

koholikov a toxikomanov, dysmenorea, klimakterické ťaţkosti, vegetatívna dystónia, svalové spazmy 

artrotického al. reumatického pôvodu, atetóza, cervikálny sy., lumbago, poruchy správania detí. 

Kontraindikácie – absol.: myasthenia gravis, otrava alkoholom a barbiturátmi, ataxia, šok, kóma, 

útlm dýchania; relat.: hepatopatia, nefropatia, gravidita, laktácia, deti < 6-r., vysoký vek, suicidálne 

tendencie. 

Nežiaduce účinky – únava, ospalosť, ataxia, zmätenosť, paradoxné stavy excitácie, dyzartria, 

zvýšenie hmotnosti a chuti do jedenia, nauzea, zápcha, zriedka sa vyskytujú poruchy videnia, 

retencia moču, zmeny libida, poruchy ejakulácie a menštruácie, alergické a fotoalergické reakcie, 

dysfunkcia pečene, krvná dyskrázia. Vzrast hostility v interpersonálnych vzťahoch. Môţe 

nepriaznivo ovlyvniť riadenie motorového vozidla a vykonávanie obdobných činností. Súčasne pitie 

alkoholu a uţívanie liekov tlmiacich CNS zosilňuje psychomotorický útlm po ch. Môţe vzniknúť 

závislosť, po náhlom prerušení th. sa môţe dostaviť abstinenčný sy. (aj s kŕčmi). 

Dávkovanie – je individuálne. Dms p. o. je 0,03 g, dmd 0,1 g; th. dávka jednotlivá p. o. je 0,005 aţ 

0,02 g, denná p. o. 0,01 – 0,05 g. U dospelých osôb sa odporúča 5 – 20 mg/d p. o., pri ťaţších 

stavoch 25 – 50 mg/d v niekoľkých čiastkových dávkach (väčšia časť dávky sa má podať večer). U 

starých, oslabených osôb a detí sa odporúča 5, max. 10 mg/d p. o. Keď sa účinok nedostaví do 

5aţ– 8 d a ak je príčina úzkosti a strachu trvalá, volí sa iný prípravok. Dlhodobá th. sa nemá prerušiť 

náhle, má trvať 4 – 6 týţd. Je vhodný pre akút. krízy. 

Prípravky – Decacil
®
, Defobin

®
 dr., Sisarim

®
, Eden-psich

®
, Helogaphen

®
 Spitzner, Klopoxid

®
, 

Libritabs
®
, Librium

®
 Roche, Menrium

®
, Mesural

®
, Multum

®
, Neo Gnostoride

®
, Oasil

®
, O.C.M.

 ®
, 

Radepur
®
, Risolid

®
, Silibrin

®
, Sonimen

®
, Tropium

®
; hydrochlorid C16H15Cl2N3O Ansiacal

®
, Bent

®
, 

Benzodiapin
®
, Calmoden

®
, Cebrum

®
, Corax

®
, Diazachel

®
 obsol., Droxol

®
, Elenium

®
, Equibral

®
, 

Chlordiazachel
®
, J-Liberty

®
, Kalmocaps

®
, Labican

®
, Lentotran

®
, Librium

®
, Mildmen

®
, Napoton

®
, 

Novosed
®
, Psichial

®
, Psicosan

®
, Psicoterina

®
, Relibran

®
, Sophiamin

®
, Seren Vita

®
, SK-Lygen

®
, 

Tonsinyl
®
, Timosin

®
, Trakipeal

®
, Viansin

®
, Viopsicol

®
; kombinácia s klinidíniumbromidom Librax

®
. 

Chlordiazachel
®
 (Rachelle) – anxiolytikum; →chlórdiazepoxid. 



chlórdimeform – syn. chlór(o)fenamidín; spanón; N
,
-(4-chlór-2-metylfenyl)-N,N-dimetylme-

tánimidamid, C10H13ClN2, Mr 196,67; akaricídum, insekticídum (CDM
®
, Ciba-8514

®
, Schering 

36,268
®
, Fundal

®
, Galecron

®
). 

Chlórdimeform 

 

 

chlorečnany – chloráty, soli kys. chlorečnej typu M
I
ClO3. Vznikajú rozkladom chlórnanov vo vodnom 

rozt. za tepla: 

3 M
I
ClO = M

I
ClO3 + 2 M

I
Cl 

Ch. sú bezfarebné, v tuhom stave pri obyčajnej teplote stále, vo vode dobre rozp. látky. Ich rozt. 

majú slabšie oxidačné vlastnosti ako rozt. chlórnanov. Pri zahrievaní sa rozkladajú najprv na 

chloristan a chlorid 

4 M
I
ClO3 = 3 M

I
ClO4 + M

I
Cl 

pri ţíhaní na chlorid a kyslík 

2 M
I
ClO3 = 2 M

I
Cl + 3 O2↑ 

S mnohými látkami, kt. sa ľahko oxidujú, napr. so sírou, uhlíkom a cukrami, tvoria ch. výbušné 

zmesi. Technicky významné ch. sú: 

Chlorečnan draselný – KClO3
–3

. Je dobre 

rozp. v horúcej vode, za studena len málo, v bezvodom etanole je nerozp. Pri teplote ~ 400 °C sa 

začína rozkladať, rýchlym zahriatím nad túto teplotu exploduje. Pouţíva sa v taveninách ako 

oxidovadlo, pri výrobe zápaliek, na výrobu výbušnín a v med. ako kloktadlo. Vo väčšom mnoţstve je 

jedovatý. 

Chlorečnan sodný – NaClO3, bezfarebná, na vzduchu rozplývavá kryštalická látka. Pripravuje sa 

elektrolýzou vodného rozt. chloridu sodného. Pouţíva sa ako oxidovadlo a na výrobu chloris-tanov.  

chlorémia – [chloraemia] koncentrácia chlóru v krvi. 

chlóretán →chlóretyl.  

chloretón →acetónchloroform. 

Chloretone
®
 →chlorbutanol.  

chloretyl – kelén, monochlóretán, C2H5Cl; CH3CH2Cl, krátkodobé inhalačné anestetikum; 

→etylchlorid. Pouţíva sa najmä na miestne zmrazovacie anestetikum, pretoţe povrchovo 

aplikovaný sa rýchlo vyparuje a odoberá teplo z okolitých tkanív, napr. pri drobných chir. výkonoch 

al. v športe pri bolestivých kontúziách končatín. Kontraindikáciou je precitlivenosť na zloţky 

prípravku a aplikácia na sliznice (Chloraethyl
®
 liq).) 

Chlorex
®
 – rozpúšťadlo, fumigant; →sym-dichlóretyléter.  

chlórfacinón – chlorophacinonum, 2-[(4-chlórfenylacetyl)1-H-inden-1,3-(2H)-dión, C23H15-ClO3, Mr 

374,82; antikoagualačné rodenticídum (LM 91
®
, Caid

®
, Drat

®
, 

Liphadione
®
, Quick

®
, Raviac

®
, Rozol

®
). 

Chlórfacinón 

 

chlórfenak – kys. 2,3,6-trichlórbenzénoctová, C8H5Cl3O2, Mr 239,50; herbicídum (Fenac
®
, Tri-Fene

®
). 



Chlórfenak 

 

chlórfenamidín →chlórdimeform. 

chlórfencyklán →klofenciklán. 

chlórfenetol – 4-chlór--(4-chlórfenyl)--metylbenzénmetanol, 1,1-bis(p-chlórfenylmetylkarbinol, 

C14H12Cl2O, Mr 267,16; akaricídum, má podobné účinky ako DDT 

(DMC
®
, DCPC

®
, Dimite

®
). 

Chlórfenetol 

chlórfenezín – syn. p-chlórfenyl, p-glyceryléter; 3-(4-chlórfenoxy)-1,2-propándiol, C9H11ClO3, Mr 

202,64; miestne antimykotikum (Adermykon
®
, Mycil

®
). 

Chlórfenezín 

 

chlórfenezínkarbamát – 3-(4-chlórfenoxy)-1,2-propándiol-1-karbamát, C10H12ClNO4, Mr 245,68; 

myorelaxans (Maolate
®
, Rinlaxer

®
). 

Chlórfenezínkarbamát 

 

chlórfeniramín – -(4-chlórfenyl)-N,N-dimetyl-2-

pyridínpropánamín, C16H19ClN2, Mr 274,80; antihistaminikum. 

Chlórfeniramín 

 

 

Prípravky – Haynon
®
; maleát C20H23ClN2O4 – Allercor

®
, Allergisan

®
, Alunex

®
, Antagonate

®
, 

Cloropiril
®
, C-Meton

®
, Fortamine

®
, Histadur

®
, Histalken

®
, Histaspan

®
, Chlorcaps T.D.

 ®
, Chlormene

®
, 

Chlor-Trimeton
®
, Chlor-Tripolon

®
, Piriton

®
, Polaronil (Germany)

 ®
, Pyridamal-100

®
, Teldrin

®
; d-

maleát C20H23ClN2O4 – Chlo-amine
®
, Isomerine

®
, Phenamine

®
, Phen-dextro

®
, Polaramine

®
, 

Polaronil
®
, Sensidyn

®
. 

chlórfenoly – ClC6H4OH, C6H5ClO, Mr 128,56. Sú to chlórderiváty fenolu. Rozoznávajú sa o-,  m- a p-

ch. Sú to látky nerozp. vo vode; dezinfekčné činidlá so štvornásobným fenolovým koeficientom. 

Pouţívajú sa pri org. syntéze. Uţ nepatrná koncentrácia ch. zapríčiňuje neprí-jemný zápach vody. 

chlórfenoxamid – 2,2-dichlór-N-(2-hydroxyetyl)-N-[[4-(4-nitrofenoxy(fenyl]metyl]acetamid, 

C17H16Cl2N2O5, Mr 399,25; antiamébikum (Mebinol
®
).  

  Chlórfenoxamid 

 

chlórfenoxamín – 2-[1-(4-chlórfenyl)-1-fenyletoxy]-N,N-dimetyletánamín, C18H22ClNO, Mr 303,84; 

anticholínergikum (Systral
®
; hydrochlorid C18H23Cl2NO 1766

®
, Clorevan

®
, 

Con-tristamin
®
, Phenoxene

®
, Phenoxine

®
, Systral

®
). 

 Chlórfenoxamín 

 

chlórfenson – miticídum; →ovex. 



chlórfentermín – 4-chlór- -dimetylbenzénetánamín, C10H14ClN, Mr 183,69; anorektikum (Avicol
®
, 

Lucofen
®
, Teramine

®
). 

Chlórfentermín 

 

 

chlórfenvinfos – 2-chlór-1-(2,4-dichlórfenyl)etenyl dietylester kys. fosforečnej, C12H14Cl3-O4P, Mr 

359,56; insekticídum, akaricídum (CVP
®
, SD 7859

®
, Compound 4072

®
, 

Birlane
®
, Dermaton

®
, Sapecron

®
, Steladone

®
, Supona

®
). 

Chlórfenvinfos 

 

chlórguanid – N-(4-chlórfenyl)-N
,
-(1-metyletyl)imidodikarbonimidový diamid, C11H16ClN5, Mr 253,75; 

antimalarikum (hydrochlorid C11H17ClN5O2 – Paludrine
®
). 

Chlórguanid 

 

chlórhexadol – 2-metyl-4-(2,2,2-trichlór-1-hydroxyetoxy-2-pental, C8H15Cl3O3, Mr 265,58; hypnotikum, 

môţe vyvolať závislosť (Cloralodol
®
, Lora

®
, Mecoral

®
, Medodorm

®
). 

 
        CH3 
           
 CH3CCH2CHCH3 
                   
         OH   OCHCCl3 
          
        OH    Chlórhexadol 

chlórhexidín – N,N
,
,-bis(4-chlórfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekándiimidamid, 

C22H30Cl2N10, Mr 505,48; dezinficiens, antiseptikum. Ch. je bisguanidínový dezinfekčný prostriedok, 

účinný proti širokému spektru vegetatívnych grampozit. a gramnegat. baktérií. Niekt. druhy 

Pseudomonas a Proteus sú menej citlivé. Je účinný proti niekt. vírusom a hubám. Peri izbovej 

teplote nepôsobí na baktériové spóry. Je 

účinnejší pri neutrálnom al. slabo kyslom pH. 

Chlórhexidín 

 

Indikácie – povrchová dezinfekcia koţe, rúk, chir. nástrojov, gumových a umelohmotných 

predmetov, nábytku, podláh a sanitárnych zariadení. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na ch. 

Dávkovanie – v závislosti od druhu dezinfekcie a dezinfikovaných predmetov sa pouţíva 0,05 aţ 0,5 

% rozt. Riedi sa vodou, alkoholom a glycerínom. 

Prípravky – 10040
®
, Nolvasan

®
, Sterilon

®
. 

Chlórhexidínacetát – C26H38Cl2N10O4, konzervačný prostriedok pre topické lieky obsahujúce vodu 

(0,05 – 0,1 %), kolýriá, nosové, ušné kv. (0,005 – 0,01 %). LD50 p. o. (myši) 2 g/kg. Má lokálne 

anestetický účinok (Chlorasept 2000
®
).  

Chlórhexidíndiglukonát – C34H54Cl2N10O14, LD50 (myši) 22 mg/kg, Bacticlens
®
, Corsodyl

®
, Hibicet 

(Savlon) Hospital Concentrate
®
 liq., Hibiclens

®
, Hibidil

®
, Hibiscrub

®
 liq., Hibitane

®
, Chlorhexidinum 



gluconicum 20 %
®
 sol., Instillagel

®
 sterilný gél, Orahexal

®
, Preparation H

®
 supp. a ung., Peridex

®
, 

pHisoMed
®
, Plac Out

®
, Pluridex

®
, Rotersept

®
, Spitaderm

®
 liq., Unisept

®
. 

Chlórhexidínhydrochlorid – Bepanthen plus
®
 pst., Hexoraletten

®
 pst., N-Septonex

®
 plv. adsp., 

Spofax
®
 spr. 

Chlorhexidinum gluconicum 20 %
®
 sol. (Polfa) – Chlorhexidini gluconas 20 g v 100 ml (20 %) vo 

vodnom rozt.; antiseptikum, dezinficiens; →chlórhexidín. 

chlorhydria, ae, f. – [acidum hydrochloricum kys. chlorovodíková] chlórhydria, koncentrácia kys. 

chlorovodíkovej (v ţalúdkovej šťave).  

chlórhydríny – halogénhydríny, org. zlúč., kt. majú v molekule súčasne hydroxylové skupiny a chlór, 

napr. etylénchlórhydrín, glycerolchlórhydríny. 

Chlorhydrol
®
 (Armour Pharm.) – antiperspirant, alumíniumhydroxychlorid. 

chlórchinaldol – chlorquinaldolum, 5,7-dichlór-2-metyl-8-chinolinol, C10H7Cl2NO, Mr 228,08; 

antibiotikum, fungistatikum. Prípravky – Afungil
®
, Combiase Special

®
 dr., Gyno-

Sterosan
®
, Gynotherax

®
, Quesil

®
, Siogène

®
, Siosteran

®
, Sterosdan

®
, Steroxin

®
; 

zloţka kombinovaného prípravku Combiase Special
®
 dr. 

Chlórchinaldol 

chlórchinolinol – syn. kloxychín; kloroxín; 5,7-dichlór-8-chinolinol, C9H6ClNO, Mr 179,62; 

antiseptikum a dezinficiens zo skupiny org. zlúč. kyslíka, pouţíva sa ako antiseptikum 

tráviacej rúry a pri dermatomykózach; →Endiaron
®
 plv., pst., susp. a ung.; octan 

C11H8ClNO2 – Silital
®
. 

Chlórchinolinol 

Chloricol
®
 – antibiotikum; →chloramfenikol.  

Chloridin
®
 – antimalarikum; →pyrimetamín.  

chloridy – binárne zlúč. chlóru s menej elektronegat. prvkami ako chlór, typu M
I
Cl. Ch. sa pripravujú: 

1. priamou syntézou prvku s chlórom, napr. 

3 Cl2 + 2 Fe = 2 FeCl3 

2. reakciou plynného chlorovodíka s kovom, napr.: 

6 HCl + 2 Al = 2 AlCl3 + 3 H2 

3. reakciou plynného chlorovodíka s oxidom al. hydroxidom kovu, napr.: 

2 HCl + HgO = HgCl2 + H2O 

4. rozpúšťaním oxidov al. hydroxidov v kys. chlorovodíkovej, napr.: 

2 HCl + Zn = ZnCl2 + CaCl2 

2 HCl + FeS = H2S↑ + FeCl2 

5. zráţaním z rozt. solí niekt. kovov kys. chlorovodíkovou al. rozt. rozp. chloridov, napr.: 

AgNO3 + HCl = AgCl↓ + HNO3 

AgNO3 + NaCl = AgCl↓ + NaNO3 

Ch. kovov v niţšom oxidačnom stupni (NaCl, BaCl2) sú typické soli; ch. kovov vo vyššom oxidačnom 

stupni (SnCl4, SbCl5) sú obyčajne ľahko taviteľné prchavé látky podobne aj ch. nekovov (CCl4, 

S2Cl2). Ch. kovov vo vyššom oxidačnom stupni sa často vodou rozkladajú , napr.: 



S2Cl2 + H2O = SO2 + S + 2 HCl 

4 H2O + SbCl5 = H3SbO4 + 5 HCl 

Ch. sú vo vode obyčajne dobre rozp. Nerozp. sú ch. strieborný, ch. meďný, ch. ortutný, ch. tálny a i. 

Ch. s 8- al. 18-elektrónovou štruktúrou katiónov sú bezfarebné. Ch. prechodných prvkov sú 

obyčajne sfarbené. Rozmanité sfarbenie majú predovšetkým ich bezvodé ch. 

Chloridové anióny sú v komplexných zlúč. často ligandmi. Ch. môţu tvoriť podvojné zlúč. typu solí 

(KCl, MgCl2) al. koordinačných zlúč. (K2[PtCl6]). Obyčajne ide o aniónové komplexy, napr. [CoCl4]
2–

 

a [PtCl6]
2–

, časté sú aj neutrálne komplexy, napr. [CoCl3(NH3)3], napr. [CoCl2(H2O)4]
+
.  

Substitúciou atómov Cl vznikajú hydroxidochloridy, napr. Mg(OH)Cl, a oxidochloridy, napr. POCl3. 

Mnohé ch. sa pokladajú za deriváty org. zlúč., napr. CCl4 tetrachlórmetán, CHCl3 trichlórmetán, 

CH2Cl2 dichlórmetán, CHCl3 monochlórmetán sú deriváty metánu CH4. Pri ch. niekt. kovov sa môţu 

vyskytovať aj org. radikály, napr. pri reakcii RCl + Mg = RMgCl (Grignardovo činidlo) al. CH3AsCl 

chlorid kakodylový, odvodený od skupiny kakodylu (CH3As
–
)I (g. kakodes zapáchajúci). 

Fyziologický význam chloridov 

Dospelý jedinec prijíma v beţnej strave asi 140 – 200 mmol ch./d. Ich celkové zásoby v tele sú ~ 

1400 mmol. Pri rovnováţnej bilancii je eliminácika ch. močom len o trocha niţšia ako ich príjem, 

pretoţe potením sa vylúči ~ 10 mmol/d a stolicou tieţ ~ 10 mmol/d. V organizme sa ch. distribuujú v 

extracelulárnom priestore, kde sú hlavným aniónom (Cl
–
).  

Zmeny bilancie ch. odráţajú zmeny bilancie Na+. Bilanciu ch. aktívne ovplyvňuje ich aktívna 

reabsorpcia v ascendentnom ramene Henleho slučky (v tomto úseku pôsobia najúčinnejšie slučkové 

diuretiká), kým bilanciu Na
+
 aktívna reabsorpcia v proximálnom a distálnom tubule (najmä 

aldosterón). Zmeny plazmatickej koncentrácie ch. bez zmien Na
+
 majú za následok zmeny 

ostatných aniónov, predovšetkým HCO3
–
, a tým zmeny acidobázickej rovnováhy.  

Plazmatická koncentrácia ch. – u dospelých osôb je 103±7 mmol/l, u novorodencov 91 – 118, u 

dojčiat 80 – 140 mmol/l. 

Poruchy hospodárenia organizmus chloridmi 

Zvýšené zásoby chloridov v tele – spájajú sa zvyčajne so zväčšením zásob Na
+
 a vody a ná-

slednými zmenami objemu extracelulárnej tekutiny, bez zmien koncentrácie ch. v plazme.  

Zvýšené hodnoty ch. v sére (hyperchlorémia, > 110 mmol/l) bývajú pri týchto stavoch: 

• Zvýšený prívod ch. – vo forme HCl (podáva sa pri th. hypo-, resp. anacidity; mnohé liečivá sa 

podávajú vo forme hydrochloridu, kde chýba sodík); vo forme NaCl (pomer Na
+
/Cl

–
 v rozt. NaCl je 

1:1, kým v extracelulárnej tekutine je tento pomer 1,4; infúzia rozt. NaCl znamená relat. vyšší prívod 

ch., a tým prechodnú hyperchlorémiu; pri dostatočnej diuréze sa tento nepomer vyrovná, pri 

nedostatočnej diuréze môţe hyperchlorémia, sprevádzaná acidózou, pretrvávať; vo forme NH4Cl 

(pri testovaní a korekcii porúch acidobázickej rovnováhy). 

• Znížená eliminácia ch. – pri kardiálnej dekompenzácii, cirhóze pečene, nefrotickom sy., obličkovej 

nedostatočnosti v oligoanurickom štádiu, neskorej gestóze, hyperaldosteronizme. 

• Deficit vody – ako pri hypernatriémii; →sodík. 

• Hyperchloremická acidóza – pri hnačkách a renálnej tubulárnej acidóze.  

Klin. obraz nadbytku chloridov – je daný zákl. ochorením. Relat. nadbytok ch. sa dá zhruba 

odhadnúť podľa vzorca: 



 

Nadbytok Cl
–
 = 0,2 . hmotnosť pacienta [kg] . (S-Cl – 100) 

kde S-Cl je sérová koncentrácia ch. 

Th. nadbytku ch. – spočíva v obmedzení prívodu ch. (napr. NaCl, liekov vo forme hydrochloridu ap.) 

a vo zvýšení ich vylučovania močom (furosemid a kys. etakrynbová). Súčasne treba korigovať 

acidózu, pretoţe sa tým sek. upraví aj hyperchlorémia. 

Deficit chloridov – môţe existovať ako samostatná porucha, kt. sa zvyčajne prejavuje ako zníţená 

koncentrácia ch. v sére (hypochlorémia, < 96 mmol/l).  

Hypochlorémia sa zisťuje pri týchto stavoch: 1. nedostatočný prívod  ch.; 2. nadmerné straty ch. 

(potením, vracaním, krvácaním a sekvestráciou do ,,tretieho priestoru“, močom pri renálnej 

insuficiencii, Bartterovom sy., diabetes mellitus a Addisonovej chorobe). 

Klin. obraz deficitu ch. ovládajú zákl. ochorenia (vracanie, deficit K
+
 ap.). Pri výpočte deficitu ch., 

napr. u vracajúceho pacienta, moţno pouţiť vzorec na výpočet nadbytku ch. K dg. ch. deficitu 

prispieva aj stanovenie pomeru Na
+
/Cl

–
 a hodnoty ch. v moči. 

Zvýšené vylučovanie ch. močom (> 260 mmol/d) sa pozoruje pri chloridrezistentnej alkalóze 

(hyperaldosteronizmus so zvýšenou reabsorpciou HCO3
–
, Bartterov sy.) a pri resorpcii výpotokov, 

kým zníţené hodnoty ch. v moči (< 170 mmol/d) pri chloridrespondentnej alkalóze (straty 

ţalúdkového obsahu, po diuretikách), nefritídach, ako aj pri pneumónii a i. ochoreniach spojených s 

tvorbou výpotkov. 

Stanovenie odpadu ch. močom je indikované pri chron. metabolickej alkalóze a metabolických 

bilanciách. 

Spätná tubulárna reabsorpcia ch. (TRCl– ) v dilučnom segmente nefrónu sa dá vyšetriť testom pri 

max. vodnej diuréze. 
 
         CH2O 
TRCl– = –––––––––– 
     CCl– + CH2O 

kde CH2O a CCl–  sú klírens vody a klírens ch. U zdravých osôb je jej hodnota > 0,8, pri Bartterovom 

sy < 0,62. 

Th. deficitu ch. spočíva v korekcii vyvolávajúcej príčiny (napr. vracania al. prerušenie th. 

diuretikami), v prípade neúspechu al. nemoţnosti kauzálnej th. sa deficit ch. nahradzuje. Substitúcia 

môţe byť perorálna al. parenterálna. 

Per os moţno podávať ch. vo forme: 1. NaCl – vo forme kuchynskej soli (substitúcia Cl je vyššia ako 

náhrada Na
+
 vzhľadom na fyziol. pomer v extracelulárnej tekutine 1,4); 2. NH4Cl (Acidamon

®
) – je 

th. voľby pri ťaţkom deficite ch. (je však kontraindikovaný pri hepatopatiách); 3. zriedených rozt. HCl 

– napr. pri th. hypo- al. anacidity; 4. Nejedlého rozt. (glukóza 166 + Na
+
 23 + K

+
 5 + Cl

–
 19 + H2PO4

–
 

5 + HCO3
–
 4 mmol/l) – osvedčuje sa pri deplécii extracelulárnej tekutiny napr. hnačkách al. v 

predoperačnej príprave. 

I. v. prívod ch. – je indikovaný v prípade, ţe perorálny prívod nie je moţný, al. ak je nevyhnutný 

rýchly zásah; podávajú sa: 1. rozt. NaCl (izo- al. hyperosmolálne rozt. s výhodným pomerom Na
+
/Cl

–
 

v prospech Cl
–
); 2. Darrowov rozt. bez laktátu (obsahuje Na a Cl v pomere 0,72 (Na

+
 103 + K

+
 40 + 

Cl
–
 143 mmol/l); je kontraindikovaný u pacientov s hyperkaliémiou. 

Skúška na chloridy (ČSL 4) →testy. 



Chlorid amónny – salmiak, NH4Cl, bezfarebná vo vode dobre rozp. kryštalická látka, kt. ľahko 
–3

. V parách pri 350 °C je úplne disociovaný na amoniak a chlorovodík. 

Pripravuje sa neutralizáciou vodného rozt. amoniaku al. uhličitanu amónneho kys. chlorovodíkovou: 

 NH4OH + HCl = H2O + NH4Cl 

(NH4)2CO3 + 2 HCl = H2O + CO2↑+ 2 NH4Cl 

Pouţíva sa pri spájaní kovov, pretoţe dobre reaguje s oxidmi kovov za vzniku prchavých chloridov, 

ako elektrolyt v Leclanchéových a suchých článkoch v med., v laborat. praxi aj na prípravu 

chladiacich zmesí, čiastiacich práškov ap. 

Chlordi antimoničný – SbCl5, bezfarebná kvapalina, t. t. 2,8 °C, t. v. ~ 140 °C. Pri t. v. sa rozkladá 

a sfarbuje do ţlta. Pouţíva sa v org. chémii a ako chloračné činidlo. 

Chlorid antimonitý – SbCl3, bezfarebná, mäkká, na vzduchu dymiaca látka, t. t. 73 °C, t. v. 223 °C. 

Pripravuje sa reakciou sírnika antimonitého s kys. chlorovodíkovou 6 HCl + Sb2S3 = 2 SbCl3 + 3 

H2S. Vo vodnom rozt. sa hydrolyzuje a vzniká oxidochlorid antimonitý Sb(O)Cl. Pouţíva sa na 

morenie kovov a v med. ako leptadlo. 

Chlorid arzenitý – AsCl3, bezfarebná, na vzduchu dymiaca kvapalina, t. t. –16 °C, t. v. 130,2 °C. Pri 

rozpúšťaní oxidu arzenitého v kys,. chlorovodíkovej sa ustaľuje rovnováha: H3AsO3 + 3 HCl ↔ AsCl3 

+ 3 H2O. Ak je veľký nadbytok koncentrovanej kys. chlorovodíkovej, moţno AsCl3 z rozt. 

vydestilovať, čo sa vyuţíva pri oddeľovaní arzénu od antimónu a cínu.  

Chlorid bárnatý – BaCl2
–3

. 

Pripravuje sa rozpúšťaním whiteritu v HCl: 2 HCl + BaCO3 = BaCl2 + H2O + CO2↑. Z rozt. sa 

vylučuje ako dihydrát BaCl2. 2 H2O. Pouţíva sa v laboratóriách ako skúmadlo, na prípravu iných 

bárnatých zlúč. a v med. 

Chlorid benzalkónia – konzervačná látka na kolýriá (0,01 %), nosové a ušné kv. (0,002 – 0,02 %), 

v kombináciách s tiomersalom (0,002 – 0,05 %). Antiseptikum rán a dezinficiens predmetov (0,05 – 

0,1 %). Účinný viac na grampozit. ako gramnegat. baktérie. Neúčinný proti mnohým druhom rodu 

Pseudomonas. Málo účinný na spóry a huby. Účinok nie je výraznejšie závislý od pH. 

Chlorid cetylpyridínia – kvartérna amóniová zlúč., →konzervant. 

Chlorid cínatý – SnCl2, biela, tuhá látka, t. t. 247 °C, t. v. 605 °C,  3,95 g.cm
–3

. Vzniká zahrievaním 

cínu v prúde suchého chlorovodíka: 2 HCl + Sn = SnCl2 + H2. Je dobre rozp. vo vode a mnohých 

org. rozpúšťadlách. Z vodného rozt. kryštalizuje ako dihydrát SnCl2 . 2 H2O, t. t. 4

g.cm
–3

. SnCl2 je silné redukovadlo. Pouţíva sa v kvalit. a kvantit. analýze, org. chémii ako 

redukovadlo, moridlo a pri výrobe farbeeých lakov. V technickej praxi je známy pod názvom cínová 

soľ. Pouţíva sa vo farm. 

Chlorid draselný – KCl, slúţi na substitúciu iónov K
+
. Podáva sa p. o. v obdukovaných tbl., aby 

nedráţdil sliznicu ţalúdka. Pre častý výskyt ulcerácií tenkého čreva s krvácaním do GIT, kt. môţu 

byť nebezpečné najmä u pacientov s cirhózou pečene a hemoragickej diatéze, sa jeho pouţívanie 

p. o. obmedzuje. I. v. podávanie rozt. KCl môţe vyvolať lokálne bolestivé podráţdenie periférnych ţíl 

a troboflebitídu, preto sa aplikujú rýchlosťou < 40 mmol/h. Vyššie koncentrácie sa podávajú do 

veľkých ţíl cievkou zavedenou do v. cava. Rýchlejší prívod iónov K
+
 môţe zapríčiniť poškodenie 

myokardu. 

Chlorid chromitý – CrCl3, pouţíva sa ako suplement chrómu pri jeho deficite; podáva sa i. v. 

Chlorid inditý (111In))® sol. (Ústav jaderního výzkumu, ČR) – Indii (
111

In) chloridum 40 – 740 MBq 

+ Hydrochloridum 1,82 g + Aqua pro inj. ad 1 ml. Rádionuklidové diagnostikum.  



Pouţíva sa ako rádioaktívna ingrediencia inj. prípravkov obsahujúcich indiom (
111

In) značenej 

komplexnej zlúč. 

Chlorid meďnatý – CuCl2, pouţíva sa v th. nedostatku medi; podáva sa i. v. 

Chlorid ortutnatý – HgCl2, sublimát, sú to bezfarebné, ťaţké kryštáliky bez zápachu al. biely 

prášok, t. t. 277 – 
–3

. Ľahko sublimuje. Obyčajne sa pripravuje 

zahrievaním zmesi síranu ortutnatého a NaCl: HgSO4 + 2 NaCl = HgCl2 + Na2SO4. Pouţíva sa vo 

fotografii na zosilňovanie negatívov. Sublimát je silný jed; 0,2 – 0,4 g zapríčiňuje exitus. Predtým sa 

pouţíval v th. syfilisu, v súčasnosti ako dezinficiens. 

Chlorid ortutný – Hg2Cl2  g.cm
–3

. pri 383 °C sublimuje. 

Pri miernom zahrievaní ţltne, na svetle tmavne, lebo sa čiastočne rozkladá: Hg2Cl2 = Hg + HgCl2. 

Pouţíva sa na prípravu kalomelovej elektródy, v med. ako laxatívum. 

Chlorid sodný – NaCl, v domácnosti známy ako kuchynská soľ, v med. ako súčasť fyziol. rozt. Je to 
–3

, V prírode je známy ako 

minerál halit (kamenná soľ). Z loţísk sa ťaţí baníckym spôsobom al. vyluhovaním vo forme soľanky. 

Z morskej vody al. zo soľaniek sa získava odparovaním rozt. al. jeho vymrazovaním. Kryštalizuje v 

kubickej sústave. Je zloţený z iónov Na
+ 

a Cl
–
, v kt. obidva ióny majú koordinačné číslo 6{Na

+
Cl

–

6/6}. Vo vode je dobre rozp. (35,8 g NaCl/100 g H2O pri 20 °C). Účinkom neprchavých silných kys. 

pri zahrievaní prchá chlorovodík, napr.: 

H2SO4 + NaCl = HCl↑ + NaHSO4 

NaCl je východiskovou surovinou pri výrobe ostatných zlúč. Na a Cl. V potravinárstve sa pouţíva 

ako prísada do potravím a ako konzervačná látka. 

Chlorid tálny – TlCl; 
201

TlCl vo forme rozt. sa pouţíva ako diagnostikum pri scintigrafii myokardu. 

Chlorid thalný (
201

Tl)
®
 inj. (Ústav jaderního výzkumu, ČR) – rádionuklidové diagnostikum. Zloţenie: 

Thalii chloridum (
201

Tl) 80 – 400 MBq + Natrii dihydrogenphosphas monohydricus 5,3 mg + Natrii 

hydrogenphosphas dodecahydricus 14,5 mg + Natrii chloridum 3,7 mg + Aqua pro inj. ad 1 ml. 

Pouţíva sa v dg. prekrvenia myokardu (ischemická choroba srdca, infarkt myokardu ap.). Podáva sa 

40 – 55 MBQ i. v. v pokoji a po telesnej al. medikamentóznej záťaţi. 

Chlorid vápenatý – CaCl2

g.cm
–3

. Bezvodý CaCl2 sa pouţíva ako vysušovadlo. S vodou tvorí niekoľko hydrátov, z kt. 

najdôleţitejší je hexahydrát CaCl2.6H2O. Vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe uhličitanu sodného. 

Čistý CaCl2 sa pripravuje rozpustením čistého uhličitanu vápenatého v kys. chlorovodíkovej: 

CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑ 

Pouţíva sa na impregnáciu dreva al. tkanín, čo zniţuje ich horľavosť, na prípravu chladiacich zmesí, 

povrchovú ochranu jemnozrnných látok, postrek ciest proti prašnosti a zabraňuje sa ním vzniku 

poľadovice. Malé mnoţstvo CaCl2 urýchľuje tvrdnutie cementu a súčasne zvyšuje jeho pevnosť. 

Chlorid zinočnatý – ZnCl2, veľmi hygroskopická kryštalická látka. Pripravuje sa rozpúšťaním oxidu 

zinočnatého al. zinkových odpadov v HCl 

2 HCl + ZnO = ZnCl2 + H2O al. 2 HCl + Zn = ZnCl2 + H2 

Pouţíva sa vo výrobe org. farbív, pri kondenzačných procesoch, v tlači tkanín, na naleptávanie 

kovov, napr. pri spájkovaní a na impregnáciu dreva. Tvorí viaceré podvojné soli, najmä s chloridmi 

alkalických kovov a kovov ţieravých zemín. 

Chlorid železitý – FeCl3
–3

. Ľahko 

sublimuje. Je ľahko rozp. vo vode. Získava sa zahrievaním ţeleza v prúde suchého chlóru  



3 Cl2 + 2 Fe = 2 FeCl3 

Je veľmi hygroskopický. S vodou tvorí niekoľko hydrátov. Obchodný preparát je ţltý, je to 

hexahydrát FeCl3.6H2O. Pouţíva sa v priemysle org. farbív ako oxidovadlo, v med. ako miestne 

adstringens a hemostyptikum (vyvoláva rýchlo koaguláciu proteínov), aj ako diagnostikum pri dg. 

fenylketonúrie. Predtým slúţil ako hematinikum pri sideropenickej anémii.  

Chlorigen
®
 – chloristan draselný, kalium perchloricum, KClO4; →tyreostatikum. 

chlórimidazol – 1-(4-chlórbenzyl)-2-metylbenzimidazol, antimykotikum, pouţíva sa v th. 

dermatomykóz vyvolaných dermatofytmi rodu Trichophyton, Epidermophyton 

a Microsporum (Myco-Polycid
®
). 

Chlórimidazol 

chlorindanol – 7-chlór-2,3-dihydro-1H-inden-4-ol, C9H9ClO, Mr 168,83; spermaticídum (zloţka 

prípravku Lanesta
®
). 

Chlórindanol 

 

 

chlorizondamínchlorid – 4,5,6,Z
7
-tetrachlór-2,3-dihydro-2-metyl-2-[2-(trimetylamónio)-etyl]-2-

izoindóliumdichlorid, C14H20Cl6N2, Mr 429,07; asymetrický, 

biskvartérny derivát amoniaku, ganglioblokátor, 

antihypertenzívum (SU 3088
®
, Ecolid

®
, Ecolid chloride

®
). 

Chlorizondamínchlorid 

 

chlórkalciový uzáver – sklená rúrka rozmanitého tvaru na uzavieranie aparatúry. Bráni vnikaniu 

vzdušnej vlhkosti do aparatúry. Plní sa chloridom vápenatým al. inými hygroskopickými látkami. 

chlór-m-krezol →Chlorocresolum, ČSL 4. 

chlórkyánhydrín – syn. chloralhydrokyanid; 3,3,3-trichlór-2-hydroxypropánnitril, C3H2Cl3-NO, 

Cl3CCH(OH)CN, Mr 174,43. Sú to kryštáliky, t. t. 61 °C, zápachu podobného HCN al. chloralu, rozp. 

vo vode, alkohole, éteri a i. org. rozpúšťadlách. Pouţíva sa namiesto aqua laurocerasi, resp. aqua 

amygdalae amarae (má uniformnejší a trvalejší obsah HCN a umoţ-ňuje exaktné dávkovanie).  

chlórmadinónacetát – 17-(acetyloxy)-6-chlórpregna-4,6-dien-3,20-dión, C23H29ClO4, Mr 404,94; 

perorálne účinný progestagén s antiandrogénovým účinkom. Pouţíval sa v kombinácii ako perorálny 

antikoncepčný prostriedok, hormónové antineoplastikum, pouţívané v 

th. hypertrofie a karcinómu prostaty; vo veter. med. ako regulátor 

estru (Cero
®
, Gestafortin

®
, Lormin

®
, Luteran

®
, Lutoral

®
, Matrol

®
, 

Menstridyl
®
, Normenon

®
, Prostal

®
, Traslan

®
, Verton

®
; kombinácia s 

etinylestradiolom Amenyl
®
, Lutestral

®
, Menova

®
; kombinácia 

s mestranolom C-Quens
®
, Gestamestrol

®
, Sequens

®
). 

Chlórmadinónacetát 

chlórmekvát – CeCeCe, CCC, 1-chlóretyltrimetylamóniumchlorid; 2-chlór-N,N,N-trimetylén-

amíniumchlorid; cholíndichlorid, C5H13Cl2N, Mr 158,07; vyvoláva spomalenie rastu stebla obilnín a 

pôsobí proti ich poliehaniu; LD50 7 mg/kg i. v., 54 mg/kg p. o. (myši) ; antagonista →giberelínov 

(Cycocel
®
, Cocogan

®
). 

Chlormene
®
 – antihistaminikum; →chlórfeniramín. 



p-chlórmerkuribenzoát – benzoan p-chlórortutnatý, jednomocná org. zlúč., kt. reaguje so 

sulfhydrylovými skupinami proteínov a i. molekulami, čím inhibuje ich aktivitu. 

chlórmerodrín – syn. chlórmeroprín; [3-[(aminokarbonyl)amino]-2-metoxypropyl]chlór-ortuť; 1-[3-

(chlórmerkuri)-2-metoxypropyl]močovina, C5H11ClHgN2O2, Mr 367,22; ortuťové diuretikum (Diurone
®
, 

Katonil
®
, Mercloran

®
, Mercoral

®
, Merilid

®
, Neohydrin

®
, Oricur

®
, Percapyl

®
). 

 
   ClHgCH2CHCH2NHCNH2 
                                    
                  OCH3        O        Chlórmerodrín 

chlórmetán – metylchlorid, CH3Cl, alkylhalogenid, monohalogénalkán, plyn,  50,49, t. v. –23,7 °C, 

horí plamienkom so zelenou obrubou; vzniká chloráciou metánu; metylačné činidlo, rozpúšťadlo, 

chladivo; predáva sa skvapalnený. 

chlórmetapyrilíncitrát – chloroténcitrát. 

chlórmetín – dusíkatý yperit; →mechlóretamín. 

chlórmetylácia – elektrofilná substitučná reakcia, pri kt. sa do aromatického al. heterocyk-lického 

jadra zavedie chlórmetylová skupina CH2Cl pôsobením formaldehydu (paraform-aldehydu) a HCl v 

prítomnosti katalyzátora, napr. AlCl3, ZnCl2, H2SO4, H3PO4 atď. (podobne brómmetylácia): 
 
            HCl 
 C6H6 + CH2O –-–→ C6H6CH5Cl + H2O 
           SnCl2 

Ako chlórmetylačné činidlo sa veľmi často pouţíva aj mono- al. dichlórmetyléter, príp. ich zmes; 

reakčné prostredie: voda, kys octová, dioxán, chloroform, chlorid uhličitý, dichlóretán, sírouhlík atď. 

V získaných halogénmetylderivátoch je halogén vysoko reaktívny, čo pôsobením rôzných činidiel 

umoţňuje premeniť skupinu –CH2–Cl na iné skupiny, napr. –CHO, –CH2–CN, –CH2–SCN, –CH2–

NH2, –CH3, –CH2–OH atď. 

Chlormezanon
®
 tbl. (Slovakofarma) – Chlormezanonum 200 mg v 1 tbl.; centrálne myorelaxans a 

trankvilizér; →Chlormezanonum, ČSL 4. 

Chlormezanonum – skr. Chlormezanon., ČSL 4, chlórmezanón, 2-(4-chlórfenyl)-3-metyl-1,3-

perhydrotiazin-4-ón-1,1-dioxid, C11H12ClNO3S; myorelaxans. Sú to bezfarebné 

kryštáliky al. biely, kryštalický prášok, charakteristického zápachu, slabo horkej 

chuti. Je veľmi ťaţko rozp. vo vode, dobre rozp. v 95 % liehu a ľahko rozp. 

v chloroforme. 

Chlormezanonum 

 

  Dôkaz 

a) Medená kopistka s 1 – 2 mg látky sa vloţí do vnútorného kuţeľa plameňa plynového horáka a 

potom na spodný okraj nesvietivého obalu; spočiatku svieti plameň spaľujúcim sa uhlíkom, neskôr 

sa sfarbí charakteristicky zeleno aţ modrozeleno. Pred kaţdou skúškou treba vykonať slepý pokus 

(org. viazaný chlór). 

b) Asi 0,2 g sa v porcelánovom tégliku zmieša s 0,30 g uhličitanu draselného a 0,30 g bezvodého 

uhličitanu sodného a ţíha sa; vyvíjajú sa zásadito reagujúce pary. Bezfarebná tavenina sa vyluhuje 

5,0 ml chloridu bárnatého; vytlučuje sa biela zrazenina, nerozp. v zriedenej kys. chlorovodíkovej 

(org. viazaná síra). 

 c) Teplota topenia: 112 – 116 °C. 



d) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v 75 % metanole (0,50 g/l), merané v rozsahu 240 – 300 

nm v 10 mm vrstve proti tomu istému rozpúšťadlu, vykazuje maximá pri 260 ± 1, 266 ± 1 a 271 ± 1 

nm.  

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1000 g vysušenej látky zo skúšky straty sušením (suší sa asi 0,500 g látky 4 h pri 70 °C) sa 

skúša spôsobom uvedeným v stati Stanovenie dusíka (str. 81/I) s tým rozdielom, ţe sa tekutina 

titruje odmerným rozt. kys. chlorovodíkovej 0,05 mol/l. 

1 ml odmerného rozt. kys. chlorovodíkovej 0,05 mol/l zodpovedá 0,01369 g C11H12ClNO3S. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách. Nesmie sa vydávať bez lekárskeho predpisu. 

Ch. zniţuje svalový tonus útlmom polysynaptických miechových reflexov. Prechádza placentovou 

bariérou. 

Indikácie – bolestivé spazmy a kontraktúry kostrového svalstva, napr. pri vertebrogénnych 

afekciách, posttraumatických stavoch, pri artrózach a niekt. artritídach, spastickosť a svalové kŕče 

pri afekciách CNS, na uľahčenie funkčnej rehabilitácie a th. masáţe. 

Kontraindikácie – ohrozuje priebeh pôrodu a novorodenca pri podaní pred pôrodom, myasthenia 

gravis, hepatopatie a nefropatie. 

Nežiaduce účinky – bývajú mierne. Pri vysokých dávkach sa môţe dostaviť spavosť, závraty, 

nystagmus, diplopia, nauzea, poruchy koordinácie pohybov, svalová slabosť, pruritus, koţné 

erupcie, nechuť do jedenia; opísali sa aj poruchy mikcie, sucho v ústach, cholestatický ikterus. Tieto 

prejavy vymiznú po zníţení dávok al. prechodnom prerušení th. 

Interakcie – súčasné podávanie diazepamu zvýrazňuje neţiaduce účinky Ch. Ch. zosilňuje účinok 

centrálne tlmivých liečiv, analgetík a cholinolytík, nemá sa podávať súčasne s inhibítormi MAO. 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,1 – 0,2 g, denná p. o. 0,3 – 0,8 g. Podáva sa p. o. v dávke 

100 – 200 mg 3 – 4-krát/d, deťom < 1-r. sa nepodáva, deťom 1 – 6-r. 100 mg/d, 6 aţ 16-r. 200 mg/d. 

Pri dosiahnutí účinku moţno dávky zniţovať, pri dlhšom podávaní sa odporúča th. na niekoľko d 

prerušiť. 

Prípravky – Tabuletta chlormezanoni, →Chlormezanon Slovakofarma
®
 tbl. 

chlórmidazol – syn. klomidazol; 1-[(4-chlórfenyl)metyl]-2-metyl-1H-benzimidazol, C15H13-ClN2, Mr 

256,74; antimykotikum (hydrochlorid C15H14Cl2N2 Diamyceline
®
, Futrican

®
, 

H-115
®
). 

Chlórmidazol 

 

chlórnafazín – N,N-bis(2-chlóretyl)-2-naftylamín, C14H15ClN, Mr 268,20; antineoplastikum, pokladá sa 

za karcinogén (CB 1048
®
, R48

®
, Cloronaftina

®
, Erysan

®
). 

Chlórnafazín 

 

chlórnitrobenzén – C6H4ClNO2, Mr 157,56; m-ch. (syn. 1-chlór-3-nitrobenzén, m-nitrochlórbenzén) sú 

bledoţlté hranolčeky, o-ch. a p-ch. sú ţlté kryštáliky nerozp. vo vode, voľne rozp. v 

horúcom liehu. Pouţíva sa v chémii farbív; je vysoko toxický. 

Chlórnitrobenzén 

 



chlórnitrofenol – antimykotikum, dermatologické externum. Pouţíva sa v th. dermatomykóz 

(epidermofýcie, trichofýcie a kandidózy; mykotické ekzémy, mykózy vonkajšieho zvukovo-du). 

Kontraindikáciou je precitlivenosť na zloţky prípravku. U precitlivených pacientov moţnosť lokálneho 

podráţdenia; senzibilizácia na UV ţiarenia. Postihnuté miesta sa bodkujú al. potierajú 2 – 3-krát/d, 

neskôr 1 – 2-krát/d počas 4 týţd. Aplikuje sa aj preventívne (Nitrofungin
®
 liqu. obsahuje 250 mg ch., 

2,5 g triglykolu a 50 % etanol q. s. ad 25 ml). 

Chlornitromycin
®
 cps. – antibiotikum; →chloramfenikol. 

chlor(o)anaemia, ae, f. – chloranémia. 

Chlorobacterium – [chloro- + bacterium] komplex zelených fototrofných baktérií ţijúcich symbioticky 

na povrchu prvokov, napr. améb a bičíkovcov. 

Chlorocaps
®
 – antibiotikum; →chloramfenikol.  

Chlorocid
®
 – antibiotikum; →chloramfenikol.  

Chlorocresolum – skr. Chlorocresol., chlórkrezol, ČSL 4, 4-chlór-3-metylfenol, 1-chlór-5-

hydroxytoluén, C7H7ClO, Mr 142,58; antiseptikum. Sú to bezfarebné al. takmer 

bezfarebné kryštáliky al. biely aţ takmer biely kryštalický prášok, charakteristického 

zápachu, leptavých vlastností. 

Chlór-m-krezol 

 

 Dôkaz 

a) Asi 0,05 g vzorky sa zmieša v porcelánovom tégliku s 0,50 g bezvodého uhličitanu sodného a 

zahrieva sa do vymiznutia fenolového zápachu. Po ochladení sa opatrne pridá 12,0 ml kys. dusičnej 

25 % a sfiltruje sa. K filtrátu sa pridá 1,0 ml rozt. dusičnanu strieborného; vylučuje sa biela klkovitá 

zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku., nerozp. v koncentrovanej kys. dusičnej (org. 

viazaný Cl
–
). 

b) Asi 1,5 g jemne upráškovanej látky sa pretrepáva 2 min s 30,0 ml vody bez oxidu uhličitého a 

sfiltruje sa. Filtrát sa pouţije aj na skúšku na kyslo reagujúce látky. K 5,0 ml filtrátu sa pridá 0,10 ml 

rozt. chloridu ţelezitého; vznikne fialovomodré sfarbenie. 

 c) Teplota topenia: 62 – 65 °C, v kapiláre 64 – 67 °C. 

 Skúšky na čistotu 

Skúška na kyslo reagujúce látky. K 10,0 ml filtrátu zo skúšky b) sa pridá 0,10 ml rozt. metylčervene; 

rozt. je oranţovo al. červeno sfarbený. Pridaním nanajvýš 0,20 ml odmerného rozt. hydroxidu 

sodného 0,01 mol/l sa musí sfarbiť ţlto. 

Neprchavá látka. Asi 2,000 g vzorky sa odparí na vodnom kúpeli do sucha. Zvyšok, sušený 1 h pri 

105 °C, nesmie vážiť > 0,002 g (0,1 %). 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,3500 g vzorky sa v odmernej banke na 50 ml rozpustí v konc. kys. octovej a doplní sa ňou po 

značku. K 10,0 ml tohto rozt. sa pridá v kuţeľovej banke so zabrúsenou zátkou 25,0 ml odmerného 

rozt. bromičnanu draselného 0,0167 mol/l, 15,0 ml rozt. bromidu draselného a 10,0 ml ml dýmavej 

HCl. Banka sa ihneď uzavrie, jej obsah sa dobre premieša a nechá sa stáť 30 min na tmavom 

mieste. Po pridaní 1,0 g jodidu draselného a 100 ml vody sa uvoľnený jód titruje odmerným rozt. 

tiosíranu sodného 0,1 mol/l za intenzívneho premiešavania do slabo ţltého sfarbenia. Potom sa 

pridajú 2,0 ml rozt. škrobu a dotitruje sa do odfarbenia. 



 

1 ml odmerného rozt. bromičnanu draselného 0,0167 mol/l zodpovedá 0,003565 g C7H7ClO. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

chloroform – trichlórmetán, CHCl3, trihalogénalkán, Mr 119,39, t. t. –

g.cm
–3

. Je to bezfarebná kvapalina sladkastého zápachu, na svetle sa rozkladá na jedovatý 

→fosgén COCl2. Vyrába sa zahrievaním alkoholu al. acetónu s chlórovým vápnom al. chloráciou 

acetaldehydu. Rozpúšťadlo, pouţívalo sa aj ako celkové anestetikum. 

chloroformismus, i, m. – [chloroform + ismus] chloroformizmus; 1. chloroformová závislosť, návyk 

uţívania chloroformu pre jeho narkotický účinok, chron. intoxikácia chloroformom; 2. anestetický 

účinok chloroformových pár. 

chlorofyly – listová zeleň, zelené pigmenty v chloroplastoch rastlín, viazané na zloţité lipoproteínové 

komplexy. V suchom stave tvoria ch. tmavozelený prášok s 

kovovým leskom, etanolový rozt. je modrozelený. Pri tepelnom 

spracovaní z nich vzniká feofytín (Mg sa nahradí H), pričom 

zelená farba sa mení na ţltú. Dlhodobým záhrevom sa odštiepi 

fytol a vznikajú feoforbidy. Chlorofyláza odštiepuje fytol za vzniku 

chlorofylidov; →fotosyntéza. 

Chlorofyl a fytyl 

 

Ch. majú mierne antiseptické účinky, urýchľujú epitelizáciu a 

granuláciu. Pouţívajú sa v th. torpídnych vredov (predkolenové 

varikózne i artériové vredy), hnisajúcich rán, drobných popálenín, 

na prípravu granulujúcich plôch na transplantáciu, krytie 

dermoepidermových štepov po transplantácii, pri posunoch koţe, 

pri prekladaní koţných lalokov ap. Nemá sa aplikovať na sliznice (oči, ústa). Aplikuje sa raz/d na 

postihnuté miesta a nechá zaschnúť.  

Prípravky – Chlorophyllum oleosum, Chlorophyllum
®
 spr. Galena; zloţka prípravkov Theiss Beinwell 

Salbe
®
 ung., Palacos R

®
 kostný cement, Palacos R cum gentamycino

®
 kostný cement. 

chlorochín – C18H26ClN3, Mr 319,89; →Chlorochinium dihydrogenphosphoricum. 

Chlorochinium dihydrogenphosphoricum – skr. Chlorochin. dihydrogenphosphoric., ČSL 4, syn. 

Chloroquini diphosphas, Chloroquini bishydrogenophosphas; 7-chlór-4-(4-dietylamonio-1-

metylbutylamino)chinolíniumbisdihydrogénfosfát; N
4
-(7-chlór-4-chinolinyl)-N

1
,N

1
-die-tyl-1,4-pentándi-

amín; 1-(4-dietylamino-1-metylbutylamino)-7-chlórchinolén, C18H32ClN3O8-P2, Mr 515,87; derivát 4-

aminochinolínu, antimalarikum, antiamébikum, antireumatikum, imunomodulátor. Je to biely al. 

takmer biely kryštalický prášok, bez zápachu al. takmer 

bez zápachu, horkej chuti. Je ľahko rozp. vo vode, 

prakticky nerozp. v 95 % liehu a chloroforme. 

Chlorochinum dihydrogenphosphoricum 

 

 

 Dôkaz 



a) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 2,0 ml vody a pridá sa 10,0 ml rozt. trinitrofenolu. Vylúčená ţltá 

zrazenina sa odfiltruje, premyje malým mnoţstvom vody a vysuší v exsikátoru nad silikagélom; 

trinitrofenolát chlorochínia sa topí za rozkladu pri 203 – 210 °C (chlorochín). 

b) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 1,0 ml vody a pridá sa niekoľko kv. rozt. dusičnanu strieborného; 

vylučuje sa ţltá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenej kys. dusičnej (PO4
3–

). 

c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky (15 mg/l) v rozt. kys. chlorovodíkovej (0,01 mol/l), 

merané v rozsahu 240 – 350 nm v 10 mm vrstve proti tomu istému rozpúšťadlu, vykazuje v 

ultrafialovej časti maximá pri 257 ± 1, 329 ± 1 a 343 ± 1 nm. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,2000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 1,000 g látky pri 105 °C do 

konštantnej hmotnosti) sa rozpustí v 30,0 ml bezvodej kys. octovej a titruje sa odmerným rozt. kys. 

chloristej 0,1 mol/l za potenciometrickej indikácie (sklená a nasýtená kalomelová elektróda). Zistená 

spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,02579 g C18H32ClN3O8P2. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

Ch. je imunomodulátor, kt. stabilizuje membránu zápalových buniek a inhibuje fosfolipázu A2. Má 

rýchly účinok na krvné schizonty, pôsobí aj na gametocyty. Po podaní p. o. sa rýchlo vstrebáva a 

dosahuje vrchol plazmatickej koncentrácie za 2 – 3 h. Po podaní jedinej dávky ho moţno spolu s 

metabolitmi dokázať v plazme ešte o 2 mes., v moči o 4 mes.  

Indikácie – th. akút. malarického záchvatu a chemoprofylaxia, ako antireumatikum. Osvedčuje sa aj 

v th. amébovej hepatitídy vyvolanej Entamoeba histolytica, ako aj v th. lupus erythematosus. V 

profylaxii tropiky stráca chlorochín význam (chemorezistencia). 

Kontraindikácie – precitlivenosti na ch., podávanie v oblastiach so známou chemorezisten-ciou, 

nefropatie, neurol. poruchy, najmä epilepsia, ťaţké poruchy GIT; môţe aktivovať psoriázu; gravidita 

nie je kontraindikáciou.  

Nežiaduce účinky – neurotoxickosť (CNS), koţné erupcie, depigmentácia koţe, svrbenie, tráviace 

ťaţkosti, útlm kostnej drene, hemolytická anémia, bolesti hlavy, ťaţkosti zo strany GIT, porfýria, 

leukopénia, fotoalergická dermatitída a i. Po dlhodobom podávaní môţe vyvolať očné komplikácie 

(retinopatia, keratopatia). Po podávaní ch. sa zniţuje koncentrácia IgE.  

Interakcie – nemá sa kombinovať s hepatotoxickými liečivami, butazolidínom a prípravkami zlata. 

Dávkovanie – dms p. o. je 1,0 g, i. m. je 0,5 g; dmd p. o. 2,0 g, i. m. 1,0 g. Th. dávka jednotlivá p. o. 

je 0,25 – 0,5 g, i. m. 0,25 g; th. denná dávka p. o. je 0,25 – 1,5 g, i. m. 0,25 aţ 0,75 g. Pri akút. 

záchvate sa podáva p. o. celkove 1500 mg (25 – 30 mg/kg) bázy na 3-d kúru, 1. d 600 mg a o 6 – 8 

h ďalších 300 mg, 2. a 3. d po 300 mg; deťom sa podáva celkove 25 mg/kg, 1. d 10 mg/kg a po 6 aţ 

8 h ďalších 5 mg/kg, 2. a 3. d po 5 mg/kg. Pri nemoţnosti podávania p. o. sa aplikuje i. v. v pomalej 

infúzii, spočiatku 10 mg/kg počas 8 h, ďalej kaţdé 4 h 5 mg/kg al. 3,5 mg/kg kaţdých 6 h celkove 25 

mg/kg. V chemoprofylaxii sa podáva p. o. 300 mg bázy, deťom 5 mg/kg raz/týţd. v priebehu pobytu, 

1 týţd. pred výjazdom a 4 aţ 6 týţd. po návrate. V hyperendemických oblastiach sa dávka zvyšuje 

na 600 mg, príp. s pro-guanilom v dávke 200 mg/d. 250 mg chlorochínu bishydrogénfosfátu 

zodpovedá 155 mg bázy chlorochínu. 

Prípravky – SN 7618
®
, RP 3377

®
, Aralen

®
, Atrichin

®
, Bemaphate

®
, Bipiquin

®
, Capquin

®
, Nivaquine 

B
®
, Résuquin

®
, Sanoquin

®
; difosfát – Delagil

®
 tbl. Alkaloida. 

chloroleukémia →chloróm. 



chloróm – [chloroma] syn. chloroleukémia, chloromyelóza, chloromatózny sarkóm, granulocytový 

sarkóm, malígný zeleno sfarbený nádor. Vychádza z myeloidného tkaniva. Spája sa s myelogénnou 

leukémiou. Vyskytuje sa kdekoľvek v tele. Okrem zeleného pigmentu, kt. metabolická úloha je 

neznáma (ide o myeloperoxidázu, verdoperoxidázu), tkanivo nádoru vykazuje v UV svetle 

jasnočervenú fluorescenciu. 

chloroma, tis, n. – [chlor- + -oma bujnenie] →chloróm. 

Chloromycetin
®
 – antibiotikum; →chloramfenikol. 

chloromyelóza →chloróm. 

Chloronase
®
 – antidiabetikum; →chlórpropamid. 

Chloronitrin
®
 – antibiotikum; →chloramfenikol. 

Chlorophyllum
®
 spr. (Galena) – Chlorophyllum oleosum 5 % 0,91 g + vehiculum, propellentia ad 62 g 

v tlakovej nádobke; dermatologikum; →chlorofyl. Pouţíva sa v th. torpídnych ulcerácií, hnisajúcich 

rán, ulceróznych koţných afekcií, dekubitov, fistúl ap., ako aj na prípravu granulujúcich plôch na 

transplantáciu, kryt dermoepidermových štepov po transplantácii. Aplikuje sa nastriekaním na 

ošetrovanú plochy zo vzdialenosti 15 – 20 cm tak, aby sa na nej urtvoril jemný a súvislý film. 

Chlorophyta – zelené riasy, oddelenie rias, do kt. patria jednobunkové riasy ţijúce osve al. tvoriace 

kolónie a cenóbiá, vláknité riasy a riasy s plošných a trojrozmerným telom. Bunky sú jednojadrové 

aţ mnohojadrové, v chromatoforoch prevláda chlorofyl   , -karotén a xantofyl. Asimilačným 

produktom je škrob. Bunková stena obsahuje celulózu. Pohyblivé bunky majú 2, 4 (8) rovnakých 

bičíkov al. veniec bŕv. Nepohlavne sa rozmnoţujú zoospórami a splanchnospórami, delením, 

fragmentáciou stielky. Pohlavne sa rozmnoţujú izogamiou, anizogamiou a oogamiou. Sú prevaţne 

haplontné, len zygota je diploidná, vyskytujú sa však aj diplonty, ako aj pravá rodozmena. Prevaţne 

ţijú vo vode, ale nájdu sa aj aerofyty; niekt. ţijú v symbióze s rastlinami a ţivočíchmi. Ţili uţ v 

spodnom paleozoiku a predstavujú samo-statnú vývojovú skupinu, nie sú príbuzné s ostatnými 

riasami a pokladajú sa za východisko pre vyššie rastliny, začínajúc papraďorastami. Rozdeľujú sa 

na 3 triedy. 

Do triedy vlastných zelených rias (Chlorophyceae) patria: jednobunkové chlamydomonádky 

(Chlamydomonas) s 2 bičíkmi; vysokoorganizované cenóbium tvoria  druhy  rodu  váľač  (Volvox)  

aţ s 50 000 dvojbičíkatými jedincami; vláknitú stielku má kaderavka páskovaná (Ulothrix zona-ta); 

aerofytným druhom je bezbičíkaté drobnozrnko (Pleurococcus vulgaris); ţabí vlas zväz-kovitý 

(Cladophora glomerulata) má rozkonárené vlákna s početnými jadrami v bunkách a druhy rodu 

čiapkovka (Oedogonium) majú zaujímavý rast vlákna. Do druhej triedy patria →spájavky 

(Conjugatophyceae) a do tretej →chary (Charophyceae).  

Zelené riasy sifonické – Dasycladaceae, čeľaď sinonických rias (Chlorophylaceae), kt. majú 

vláknité, rúrkovité, sifónovité, rozmanite sa rozvetvujúce bunky. Najdôleţitejšie horninotvor-né riasy, 

v súčasnosti zastúpené malým počtom druhov. Ţijú prisadnuto v mori. Zráţajú CaCO3 a utvárajú tak 

hrubé vápenité obaly okolo stielok. Vyskytovali sa hojne v paleozoiku (Rhabdoporella – ordovik, 

Mizzia – perm), ale najmä v mezozoiku, kde mali veľký horninotvorný význam v triase a jure. Mnohé 

triasové vápence a dolomity Záp. Karpát sú preplnené stielkami rias; nazývajú sa diplopórové 

vápence al. diplopórové dolomity. Najznámejšie rody z mezozoika sú Diplopora, Teutloporella, 

Oligoporella. 

Chloropidae – zelenušky. Dvojkrídly hmyz. Ich telo je leskloţlté. Na štíte prebiehajú 3 široké a 2 úzke 

pozdĺţne čierne pásiky. Bruško je ţlté s hnedočiernymi pozdĺţnymi pásikmi. Nohy sú ţlté, predné 

tarzy samčekov tmavé, uprostred ţlté. Krídla sú takmer priesvitné, oči smaragdovozelené. Prvá 

generácia ţije od apríla do júna na kvetoch. Jej samičky znášajú vajíčka na listy pšenice al. 



jačmeňa. Vyliahnuté larvy ohlodávajú steblá pšenice zdola nahor, pričom sa zastavuje rast a 

obyčajne sa netvorí klas. Larvy sa kuklia v júli a začiatkom jesene sa zjavuje druhá generácia. 

chloroplast – plastid, typická štruktúrna jednotka rastlinnej bunky zelenej farby, kt. podmieňuje 

→chlorofyl. Má obyčajne šošovkovitý tvar, obklopuje ju trojvrstvová membrána rozmerov 2 – 

Vnútorný priestor ch. vypĺňajú opticky husté lamely, medzi kt. sú zrnité útvary – granuly. Kaţdý ch. 

ich obsahuje 10 – 100. Lamely sú bohaté na lipidy a obsahujú všetky látky potrebné na fotosyntézu 

(napr. lipidický podiel ch. z listu špenátu obsahuje 230 molekúl chlorofylu, 48 molekúl karotenoidov, 

46 molekúl chinónu a niekoľko 100 molekúl lipidov).  

chloroprén – 2-chlór-1,3-butadién, CH2=CCl–CH=CH2, derivát 1,3-butadiénu, Mr  88,54, t. v. 59,4 °C, 

 0,958 g.cm
–3

, prchavá kvapalina. Vyrába sa z acetylénu, kt. sa dimerizuje na vinylacetylén, naň sa 

aduje chlorovodík (katalyzátorom je komplex chloridu meďného s chloridom amónnym, pri 80 – 90 

°C). Ľahko sa polymerizuje na syntetický chloroprénový kaučuk. 

Chloroquini diphosphas – difosfát →chlorochínu. 

chlorosis, is, f. – [g. chloros zelený + -osis stav] →chloranémia. 

chlorotén – syn. chlórmetapyrilén, chlórtenylpyramín N-[(5-chlór-2-tienyl)metyl]-chlór-2-tenyl-N-2-

pyridinyl-1,2-etándiamín, C14H18ClN3S, Mr 295,85; antihistaminikum 

(hydrochlo-rid C14H19Cl2N3S – Thenclor
®
; citrát C20H26ClN3O7S – 

Tegathen
®
). 

Chlorotén 

chlorotiazid – 1,1 diozid 6-chlór-2H-1,2,4-benzotiadiazín-7-sulfónamidu, C7H6ClN3O4S2, Mr 295,72; 

diuretikum, antihypertenzívum, syntetizoval ho Novello a Sprague r. 1957.; →hydrochlorotiazid. 

Prípravky – Alurene
®
, Clotride

®
, Diuresal

®
, Diuril

®
, Diurilix

®
, Diurite

®
, Exuril

®
, 

Flumen
®
, Chlorosal

®
, Chlorurit

®
, Chlotride

®
, Minzil

®
, Neo-Dema

®
, Ro-

Chlorozide
®
, Salisan

®
, Salunil

®
, Saluretil

®
, Saluric

®
, Urinex

®
, Warduzide

®
, 

Yadulan
®
; sodná soľ – Diuril Lyovac

®
, Lyovac Diuril

®
. 

Chlorotiazid 

chlorotricín – C50H63ClO16, Mr 955,50; makrolidové antibiotikum účinné proti grampozit. baktériám, 

izolované spolu s jeho dechlóranalógom z Tü 99, 

kmeňa Streptomyces antibioticus (Keller-Schierlein a 

spol., 1969). 

 

 

 

 

Chlorotricín 

 

 

 

chlórová voda – nasýtený rozt. chlóru Cl2 vo vode; pouţíva sa ako oxidovadlo. 

chlórové vápno – Calcaria chlorata, chlorid-chlórnan vápenatý Ca(ClO)Cl a chlórnan vápenatý 

Ca(ClO)2, vzniká pri reakcii chlóru s hydroxidom vápenatým Ca(OH)2 (,,haseným vápnom“); 



dezinficiens. Vyššie koncentrácie dráţdia koţu, inhalácia pár môţe vyvolať podráţdenie hrtana a 

pľúc, pľúcny edém aţ exitus. Poţitie vyvoláva silnú iritáciu sliznice úst, paţeráka a ţalúdka; 

→chlórnany.  

chlórovodík – HCl, bezfarebná plynná látka ostrého zápachu a štipľavej chuti, t. t. –115 °C, t. v. –85 
–3

. HCl sa skladá z jednoduchých molekúl HCl, elektrónový štruktúrny 

vzorec H–Cl, vzdialenosť jadier H↑Cl = 0,1276 nm, dipólový moment plynnej molekuly 1,04 D. 

Vyrába sa syntézou H a Cl: H2 + Cl2 = 2 HCl. V laboratóriu sa pripravuje zahrievaním chloridu 

sodného s koncentrovanou kys. sírovou. Reakcia prebieha vo dvoch stupňoch: 

H2SO4 + NaCl = HCl↑ + NaHSO4 

NaHSO4 + NaCl = HCl↑ + Na2SO4 

HCl sa výborne absorbuje vo vode (pri 15 °C aţ 42,7 hmot. % HCl), predáva sa obyčajne ako 37 % 

kys. chlorovodíková (Acidum hydrochloricum, Acidum muriaticum, nespráv. kys. soľná). S vodou 

tvorí azeotropnú zmes s obsahom 20,24 hmot. % HCl, kt. vrie aţ pri 110 °C. Technická kys. 

chlorovodíková je sfarbená do ţlta od chloridu ţelezitého, čistá je bezfarebná. Kys. chlorovodíková 

je silná jednosýtna kys., jej soli sú →chloridy.  

HCl sa veľmi dobre rozpúšťa aj v etanole, éteri a i. kvapalných látkach. Ľahko sa skvapalňuje. 

Kvapalný HCl s väčšinou kovov nereaguje. Plynný HCl nehorí, neúčinkuje na nekovy, nevedie elekt. 

prúd, reaguje v ţiari s niekt. ušľachtilými kovmi, napr. s Cu a Ag, pričom vzni-ká vodík. HCl má 

rozsiahle pouţitie v priemysle, napr. na prípravu chloridov kovov, chloridu amónneho ap. V 

laboratóriu je jeho vodný rozt. jedným z najbeţnejších činidiel. V organizme sa HCl tvorí v krycích 

bunkách ţalúdka (→žalúdková šťava). 

chloroxín – 5,7-dichlór-8-chinolinol, C9H5Cl2NO, Mr 214,06; analyt. činidlo, antiseboroikum. Pouţíva 

ako miestne antiinfekčné chemoterapeutikum (Capitrol
®
; kombinácia s 5-chlór-8-

chinolinolom a 7-chlór-8-chinolinolom Halquinol
®
). 

Chloroxín 

 

 

chloroxylenol – 4-chlór-3,5-dimetylfenol, C8H9ClO, Mr 156,61; chemoterapeutikum, miestne a 

močové antiseptikum (Benzytol
®
, Dettol

®
). 

Chloroxylenol 

 

 

chlorozotocín – 2-[[[(2-chlóretyl)-nitrozamíno]karbonyl]amino]-2-deoxy-D-glukóza, C9H16-ClN3O7, Mr 

313,69; antineoplastikum. Ch. je derivát chlóretylnitrózomočoviny (2-chlóretyl-

analóg streptozocínu) s protinádorovým účinkom podobným účinku karmustínu, 

lomustínu, nimustínu a ranimustínu. Syntetizoval ho Burns a spol. (1974) 

(DCNU
®
, NSC-178248

®
). 

 Chlorozotocín 

Chlorparacide
®
 – akaricídum; →chlórbenzid. 

chlórpikrín – trichlórnitrometán, Cl3CNO2, bezfarebná kvapalina, Mr 164,39, t. t. –64 °C, t. v. 113 °C, 
–3

. Vzniká pôsobením chlórového vápna na kys. pikrovú. Pouţíva sa ako bojová chem. 

látka dráţdiaca oči a ako prostriedok na ničenie hmyzu. 



chlórprednizón – 6-chlór-17,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,11,20-trión, C21H25ClO5, Mr 392,89; 

miestny glukokortikoid (21-acetát C23H27ClO6, Mr 434,921). 

Chlórprednizón 

 

 

 

 

chlórproetazín – 2-chlór-N,N-dietyl-10H-fenotiazín-10-propánamín, C19H23ClN2S, Mr 346,92; 

antipsychotikum, myorelaxans (RP 4909
®
, hydrochlorid C19H24Cl2N2S – 

Neuriple-ge
®
). 

Chlórproetazín 

 

chlórprofam – 1-metylester kys (3-chlórfenyl)karbamovej, C10H12ClNO2, Mr 213,68; herbicídum, 

regulátor rastu rastlín (CICP
®
, Chlor-IFC

®
, Furloe

®
, Sprout-Nip

®
). 

Chlórprofam 

 

 

chlórproguanil – diamid kys. N(3,4-dichlórfenyl)-N-)1-metyletyl)imidokarbonimidovej, C11-H15Cl2N5, Mr 

288,18; antimalarikum (M 5943
®
, hydrochlorid C11H16Cl3N5 – 

Lapudrine
®
). 

Chlórproguanil 

 

2-chlórprokaínhydrochlorid – 2-(dietylamino)etylester kys. 4-amino-2-chlórbenzoovej, 

C13H20Cl2N2O2, Mr 307,22; lokálne anestetikum (Nesacaine
®
). 

2-chlórprokaínhydrochlorid 

 

Chlorpromados
®
 – antiemetikum, antipsychotikum; chlórpromazín. 

Chlopromazine
®
 gtt. (Galenika) – Chlorpromazinum 40 mg v 1 ml rozt. (4 %); psychofarmakum, 

neuroleptikum; Chlopromazinum chloratum, ČSL 4. 

Chlorpromazine
® 

inj. a tbl. (Galenika) – Chlorpromazini hydrochloridum 25 mg v 1 amp. (i. m.) a 50 

mg v 1 amp. 2 ml (i. v.), resp. 25 mg v 1 tbl.; antipsychotikum, neuropleptikum; Chlopromazinum 

chloratum, ČSL 4. 

Chlorpromazinum chloratum – skr. Chlorpromazin. chlorat., ČSL 4, chlorid chlórpormazínia; chlorid 

2-chlór-N,N-dimetyl-10H-fenotiazín-10-propánamíniumchlorid; N,N-dimetyl-3-(2-chlór-10-

fenotiazinyl)-propylamínu, C17H20Cl2N2S, Mr 355,32; antipsychotikum, neuroleptikum, trankvilizér, 

antiemetikum, sedatívum. Pouţíva sa pri schizofrénii, neurózach a psy-

chomotorickom nepokoji. Je to biely al. takmer biely kryštalický al. 

mikrokryštalický prášok, bez zápachu. Na svetle je nestály, Je veľmi 

ľahko rozp. vo vode, ľahko rozp. v 95 % liehu a chloroforme. 

Chlorpromazinum chloratum 



Dôkaz 

a) Asi 5 mg vzorky sa rozpustí v 1 ,0 ml konc. Kys. sírovej; vznikne tmavočervené sfarbenie. 

b) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody, pridá sa niekoľko kv. Zriedeného amoniaku a asi po 5 

min sa vzniknutá zrazeniana odfiltruje. Filtrát sa okyslí kys. dusičnou a pridá sa rozt. dusičnanu 

strieborného; vylučuje sa biela klkovitá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. a amoniaku, 

nerozp. v konc. kys. dusičnej (Cl
–
). 

c) Teplota topenia: 194 – 198 °C. 

d) Na tenkú vrstvu silikagélu s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm, napr. Silufol UV 254 

(str. 87/ČSL I), sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v 95 % liehu v po-radí: 

 1. 10 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml), 

 2. 10 ml rozt. overenej vzorky chloridu chlópromazínia (10 mg/ml), 

 3. 10 ml rozt. overenej vzorky chloridu chlórpromazínia (50 mg/ml). 

Vyvíja sa nevodnou fázou zmesi benzén–95 % lieh–koncentrovaný rozt. amoniaku (16 + 4 + 1 obj.). 

Po vybratí z komory sa vrstva vysuší v prúde teplého vzduchu a pozoruje sa vo svetle ortuťovej 

výbojky s maximom ţiarenia pri 254 nm. Potom sa rovnomerne postrieka zmesou koncentrovanej 

kys. sírovej a 95 % liehu (1 + 9 obj.) a pozoruje sa v dennom svetle. Na chromatograme 1 je pri 

obidvoch spôsoboch detekcie viditeľná škvrna, kt. má rovnakú polohu, farbu a intenzitu ako škvrna 

na chromatograme 2; po chem. detekcii je sfarebná červeno. Chromatogramy 1 a 3 sa ďalej pouţijú 

aj na skúšku na cudzie org. látky. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,2500 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 1,000 g látky pri 105 °C do 

konštantnej hmotnosti) sa rozpustí v 25,0 ml bezvodej kys. octovej, pridá sa 10,0 ml rozt. octanu 

ortutnatého v kys. octovej a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l za potenciometrickej 

indikácie (sklená a nasýtená kalomelová elektróda). Zistená spotreba sa koriguje výsledkom 

slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,03553 g C17H20Cl2N2S. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu.  

Prvé neuroleptikum zavedené do th. Derivát fenotiazínu, typický reprezentant sedatívneho 

neuroleptika so širokým zásahom: blokuje dopamínové D1 a D2, noradrenalínové, sérotoníno-vé a 

anticholínergické receptory. 

Klin. patrí do skupiny bazálnych →neuroleptík, má nízku antipsychotickú potenciu. Pouţíva sa na 

úvodnú pacifikáciu schizofrenických a manických psychóz. Pre riziká kardiologických, 

hematologických, koţných a očných neţiaducich účinkov sa uţ málo vyuţíva vth. psychóz. 

Ch. má dlhý biol. t0,5 eliminácie (23 – 37 h), veľký distribučný objem (12 – 30 l/kg), výrazný efekt 

prvého prechodu pečeňou (asi 80 % ch. sa po vstrebaní z GIT metabolizuje v pečeni ešte skôr ako 

sa dostane do systémového obehu); v pečeni sa rozsiahle metabolizuje na veľký počet metabolitov 

(niekt. z nich ostávajú aktívne). Plazmatická koncentrácia preto stúpa pomaly, existujú značné 

individuálne rozdiely v hodnotách ch. aj pri rovnakom dávkovaní a dávkovací interval raz/d môţe 

stačiť. Plazmatické koncentrácie sa zvyšujú 1. týţd., potom však klesajú (pp. následkom indukcie 

pečeňových enzýmov) na niţšiu trvalú hodnotu, kt. sa dosahuje ~ 5. – 8. týţd. th. Vylučujú sa 

močom (najmä metabolity) a ţlčou. Asi 95 – 98 % ch. sa viaţe na plazmatické bielkoviny. 



Indikácie – psychózy predovšetkým schizofrénne, mánie, psychomotorický nepokoj a vzrušenosť, 

niekt. úzkostné a obsedantné stavy; na zmiernenie bolesti a potenciáciu účinku, analgetík, vracanie 

rôzneho pôvodu, predoperačnú prípravu, úporne svrbiace dermatózy, úporné čkanie, tetanus. 

Kontraindikácie – intoxikácia alkoholom, barbiturátmi a i. látkami pôsobiacimi tlmivo na CNS. 

Parkinsonova choroba, hypotenzné stavy, ťaţké hepatopatie, glaukóm, paralytický ileus, epilepsia, 

aplastické poruchy krvotvorby. 

Nežiaduce účinky – ospalosť, hypotenzia, extrapyramídové poruchy, sucho v ústach, zápcha, 

kongescia nosa, tachykardia, poruchy videnia, chron. (tardívne) dyskinézy, gynekomastia, 

galaktorea, agranulocytóza, ţltačka, zvýšená fotosenzitivita, alergické koţné prejavy. Po dlhodobej 

th. sa môţu zjaviť koţné pigmentácie a usadeniny v šošovke a rohovke. Ch. nepriaznivo ovplyvňuje 

schopnosť riadiť motorové vozidlá a vykonávanie obdobných činností. 

Dávkovanie – dms p. o. je 0,2 g, i. m. al. i. v. 0,1 g; dmd p. o. je 0,6, i. m. al. i. v. 0,5 g; th. dávka 

jednotlivá p. o. je 0,025 – 0,1 g, i. m. al. i. v. 0,025 – 0,5 g; th. denná dávka p. o. je 0,025 – 0,5 g, i. 

m. al. i. v. 0,05 – 0,15 g.  

Pokiaľ ide o dávky i dĺţku podávania je dávkovanie prísne individuálne. V prípadoch, kde treba 

dosiahnuť rýchlo účinok al. pacienti odmietajú perorálnu th. sa podáva vo forme inj. 25 aţ 50 mg 

hlboko i. m. 3 – 4-krát/d. Veľmi pomalou i. v. inj. moţno najlepšie hospitalizovanému pacientovi 

aplikovať 12,5 – 25 mg v prípade potreby 3 – 4-krát/d. V psychiatrických indikáciách sa začína 25 

mg i. v. 3-krát/d, potom sa dávka zvyšuje o 25 – 50 mg do dosiahnutia optimálneho účinku. Podľa 

reakcie pacienta moţno podávať 400 – 1000 mg/d. Po ústupe ťaţkostí sa prechádza na perorálnu 

udrţovaciu th. 100 – 400 mg/d. Optimálna perorálna dávka je 75 – 100 mg v jednej dennej dávke na 

noc. Pri aplikácii deťom sa vychádza z dávky 1 – 2 mg/kg//d. 

Vhodná je občasná kontrola KO, najmä bielej zloţky, a oftalmologická kontrola. V prvých d th. sa má 

po kaţdom podaní zachovať 12-h pokoj na posteli. 

Prípravky – Obducetta chlorpromazinii chlorati, 2601 A
®
, HL 5746

®
, RP 4560

®
, SKF 2601-A

®
, 

Aminazine
®
, Ampliactil

®
, Amplictil

®
, Contomin

®
, Elmarin

®
, Esmind

®
, Fenactil

®
, Chlorderazin

®
, 

Chlorpromados
®
, Chlorpromanyl

®
, Chlorpromazin

®
 gtt., inj. a tbl., Chlorpromazine

®
 gtt., inj. a tbl., 

Kloproman
®
 tbl., Largactil

®
 inj. a tbl. obd., Novomazina

®
, Plegoma-zin

®
 dr. a inj., Proma

®
, Promactil

®
, 

Promazil
®
, Prozil

®
, Wintermin

®
; maleát – Clordelazin

®
; hydrochlorid – C17H20Cl2N2S Hebanil

®
, 

Hibanil
®
, Hibernal

®
, Klorpromex

®
, Largactil

®
, Largaktyl

®
, Megaphen

®
, Promacid

®
, Propaphenin

®
, 

Sonazine
®
, Taroctyl

®
, Thorazine

®
, Torazina

®
.  

Chlorpropamid Slovakofarma
®
 tbl. (Slovakofarma) – Chlorpropamidum 250 mg v 1 tbl.; perorálne 

antidiabetikum; →Chlorpropamidum, ČSL 4. 

Chlorpropamidum – skr. Chlorpropamid., ČSL 4; 1-(4-chlórbenzénsulfonyl)-3-propylmočovina; 4-

chlór-N-[(propylamino)karbonyl]benzénsulfónamid; 1-propyl-3-(4-chlórbenzénsulfonyl)močovina, 

C10H13ClN2O3S, Mr 267,75; perorálne antidiabetikum, pouţíva sa pri nekomplikovanom miernom al. 

stredne ťaţkom diabetes mellitus dospelých. Je to biely al. takmer biely mikrokryštalický prášok, bez 

zápachu a bez chuti. Je prakticky nerozp. vo vode, dobre rozp. v 

95 % liehu a chloroforme. 

Chlorpropamidum 

 Dôkaz 

 a) Teplota topenia: 126 – 129 °C. 

b) Asi 0,040 g vzorky sa rozpustí v odmernej banke na 100 ml v metanole a doplní sa ním po 

značku. 2,50 ml tohto rozt. sa v ďalšej odmernej banke na 100 ml doplní rozt. kys. chlorovodíkovej 



(0,01 mol/l) po značku. Absorpčné spektrum výsledného rozt., merané v 10 mm vrstve proti rozt. 

kys. chlorovodíkovej (0,01 mol/l), vykazuje v ultrafialovej časti maximum pri 232 ± 1 nm. 

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

spektrom overenej vzorky Ch. získanej za rovnakých podmienok. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,2500 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 0,500 g pri 105 °C do 

konštantnej hmotnosti) sa rozpustí v 25,0 ml 95 % liehu vopred zneutralizovaného odmerným rozt. 

hydroxidu sodného 0,1 mol/l na 65 kv. rozt. fenolftaleínu do slabo červeného sfarbenia. Pridá sa 

25,0 ml vody a titruje tým istým odmerným rozt. do rovnakého sfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,02767 g C10H13ClN2O3S. 

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

Indikácie – diabetes mellitus typu 2, th. pacientov, u kt. je neúčinný tolbutamid; diabetes insipidus; 

moţná je kombinácia s biguanidmi. 

Kontraindikácie – diabetes mellitus typu 1, diabetes komplikovaný ketózou, acidózou al. inou 

závaţnou chorobou. 

Dávkovanie – jednotlivá dávka p. o. je 0,125 – 0,25 g, denná p. o. 0,125 – 0,5 g.  

Prípravky – P-607
®
, Adiaben

®
, Asucrol

®
, Catanil

®
, Diabechlor

®
, Diabenal

®
, Diabetoral

®
, Diabinese

®
, 

Chloronase
®
, Chlorpropamid Slovakofarma

®
, Melitase

®
, Millinase

®
, Oradian

®
, Stabinol

®
. 

Chlorprothixen 15
®
 a 50 Léčiva

®
 (Léčiva) – Chlorprothixeni hydrochloridum  15  al.  50  mg v 1 

poťahovanej tbl.; neuroleptikum so sedatívnym účinkom →Chlorprothixenum chloratum, ČSL 4.  

Chlorprothixenium chloratum – skr. Chlorprothixen. chlorat., ČSL 4, chlorid chlórprotixénia, syn. 

Chlorprothixeni hydrochloridum, C18H19Cl2N2, Mr 352,32; neuroleptikum. Je to biely al. slabo naţltlý 

mikrokryštalický prášok, bez zápachu, horkej chuti; na jazyku vyvoláva 

prechodné otupenie citlivosti. Na svetle je nestály. Je ľahko rozp. vo 

vode, dobre rozp. v 95 % liehu a chloroforme a prakticky nerozp. v 

étere. 

Chlorpothixenium chloratum 

 Dôkaz  

a) Asi 0,005 g vzorky sa rozpustí v 1,0 ml koncentrovanej kys. sírovej; vznikne oranţovočer-vené 

sfarbenie (chlórprotixén). 

b) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody, pridá sa niekoľko kv. zriedeného rozt. amoniaku a 

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

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

koncentrovanej kys. dusičnej (Cl
–
). 

 c) Teplota topenia: 220 – 226 °C. 

d) Absorpčné spektrum vodného rozt. skúšanej látky (0,010 g/l), merané v 10 mm vrstve proti vode 

vykazuje v ultrafialovej časti maximá 230 ± 1, 268 ± 1 a pri 325 ± 1 nm. 

 Stanovenie obsahu  

Asi 0,2500 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa 1,000 g pri 105 °C do konštantnej 

hmotnosti) sa rozpustí v 10,0 ml bezvodej kys. octovej, pridá sa 5,0 ml rozt. octanu ortutnatého v 

kys. octovej, 10,0 ml dioxánu, 2 kv. rozt. kryštálovej violete a titruje sa odmerným rozt. kys,. 



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

slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l 0,033523 g C18H19Cl2NS. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

Ch. je derivát tioxanténu s výrazne centrálne tlmivým účinkom. Jeho antipsychotické pôsobenie je 

slabšie ako pri chlórpromazíne, má však antianxiózny účinok a moţno ho pouţiť pri depresiách. 

Blokuje dopamínergický receptor, pôsobí sympatikolyticky blokádou -adrenergických receptorov, 

má aj anticholínergický účinok. Pôsobí analgeticky a antiemeticky (tlmí chemorecepčnú zónu pre 

vracanie). Má slabý antihistamínový a antisérotonínový účinok. V nízkych dávkach sa uplatňuje 

najmä anxiolytický a antidepresívny účinok. 

Po podaní p. o. sa rýchlo vstrebáva z GIT, účinok nastupuje do 30 min, prechádza 

hematoencefalickou bariérou. Distribučný objem v tele je veľký. Intenzívne sa metabolizuje v pečeni 

a vo forme metabolitov sa vylučuje močom a stolicou. Biol. t0,5 je 8 – 12 h. Prechádza placentárnou 

bariérou a vylučuje sa do materského mlieka. 

Indikácie – reaktívne a neurotické depresie s prevahou anxióznej zloţky, stavy úzkosti a napätia, 

psychopatie, nespavosť so sťaţeným zaspávaním a častým prebúdzaním; podpora psychoterapie; 

niekt. psychosomatické ochorenia, najmä GIT (spazmy, vracanie); predoperačná premedikácia, 

úporný pruritus; v pediatrii nepokoj, poruchy správania s predráţdenosťou al. kŕče pri kašli; 

predráţdenosť a depresie v klimaktériu; vo foniatrii ako adjuvans pri dysfonia spastica a balbuties. 

Kontraindikácie – absol.: otrava alkoholom, barbiturátmi a i. liekmi s tlmivým účinkom na CNS, 

precitlivenosť na zloţky prípravku; poruchy krvotvorby (dreňový útlm), feochromocytóm; 

precitlivenosť na chlorprotixén. Relat.: epilepsia (zniţuje prah pre vznik kŕčov), sklon ku kolapsom, 

parkinsonizmus, u osôb vystavených extrémnym teplotám. Závaţné poruchy pečene, obličiek a 

kardiovaskulárneho systému, akút. pľúcne infekcie, asthma bronchiale, emfyzém, vysoký vek, 

glaukóm s uzavretým uhlom, myasthenia gravis, diabetes mellitus, hypertrofia prostaty, 

elektrokonvulzívna th. Zvýšená opatrnosť je ţiaduca v gravidite; neodporúča sa uţívať liek počas 

laktácie. 

Nežiaduce účinky – vzhľadom na nízke dávky je frekvencia neţiaducich účinkov nízka. Môţe sa 

zjaviť psychomotorický útlm, mierny extrapyramídový hypokineticko-hypertonický sy., ortostatická 

hypotenzia, únavnosť, závraty. Anticholínergické účinky: suchosť v ústach, tachykardia, potenie, 

často v návaloch, poruchy akomodácie, mikcie. Fotosenzitivita, derma-titída u senzibilizovaných 

osôb. Zriedka pri dlhodobom uţívaní vznikajú opacity rohovky a šošovky. Ikterus, agranulocytóza, 

leukocytóza, leukopénia, hemolytická anémia. Poruchy endokrinných ţliaz (amenorea, galaktorea, 

gynekomastia, diabetes mellitus, zníţenie potencie a libida); zvýšená chuť do jedenia s 

hmotnostným prírastkom, veľmi zriedka aj moţnosť liekovej závislosti.  

Nemá sa podávať ambulantne osobám, kt. činnosť vyţaduje zvýšenú pozornosť, motorickú 

koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. riadenie motorových vozidiel, ovládanie strojov, práca vo 

výškach ap.), kým sa ich reaktivita nepreverí dlhodobou udrţovacou th. Počas th. sa neodporúča piť 

alkoholické nápoje. Riziko liečiva je zvýšené u pacientov vystavených extrémnym teplotám (zníţená 

termoregulácia). Pre nebezpečie fotosenzibilizácie nie je vhodné slinenie. Pri dlhodobej th. treba 

sledovať zrakové funkcie a KO. 

Interakcie – chlórprotixén potencuje účinok alkoholu a látok tlmiacich CNS. Výhodné sú kombinácie 

s tymoleptikami (amitriptylín, nortriptylín, imipramín, dozulepín). Antagonisticky pôsobia 

psychostimulanciá. Anticholínergiká vrátane antimuskarínových antiparkinsoník zvyšujú 

anticholínergický účinok liečiva. Antimuskariniká a metoklopramid môţu vyvolať poliekovú 



extrapyramídovú symptomatológiu. Vzhľadom na to, ţe neuroleptiká zniţujú krčový prah, treba 

upraviť dávku antiepileptík. Chlórprotixén zvyšuje účinok antihypertenzív.  

Dávkovanie – je individuálne. Th. dávka jednotlivá p. o. je 0,005 – 0,01 g, spočiatku sa podáva na 

noc a v prípade nedostatočného účinku aj ráno, príp. na obed. Pri úpornej nespavosti sa na noc 

podáva 20 – 25 mg. Deťom v psychiatrických indikáciách sa aplikuje 1 – 2 mg/kg/d, v ostatných 

indikáciách 5 mg 1 – 2-krát/d.  

Fatálna dávka je 2,5 – 4 g. Intoxikácia sa prejaví ospalosťou, apatiou aţ kómou, zriedka útlmom 

dýchania, hypotenziou (niekoľko h po poţití a pretrváva 2 – 3 d), tachykardiou, horúčkou, miózou. 

Môţe sa dostaviť hyperaktivita aţ kŕče, hematúria. Th. intoxikácie je symptomatická: výplach 

ţalúdka, aktívne uhlie, zabezpečenie respirácie a regulácia telesnej teploty. Pri závaţnejšom 

poklese TK sa aplikuje parenterálne noradrenalín al. metaraminol. Nemoţno pouţiť atropín pre 

riziko paroxyzmálnej hypotenzie. Ortostatický kolaps sa upraví obvykle spontánne po uloţení 

pacienta do vodorovnej polohy. 

Prípravky – Obducenta chlorprothixeni, N-714
®
, Chlorprotixen Léčiva

®
  inj., Chlorprotixen 15 a 50 

Léčiva
®
 tbl. obd., Minithixen

®
 dr., Taractan

®
, Tarasan

®
, Truxal

®
, Truxaletten

®
. 

Chlorprothixenum mesylicum – skr. Chlorprothixen. mesilic., ČSL 4, mezylán chlórprotixénia, 

monohydrát chlórprotixéniummezylátu, cis-[3-(2-chlór-9-tioxantenylidén)-propyl]dimetylamónium-

metánsulfonátu, C19H22ClNO3S2.H2O, Mr 429,98 (Mr bezvodého 411,96). Neuroleptikum. Je to biely 

al. takmer biely mikrokryštalický prášok, bez zápachu, horkej chuti; na jazyku vyvoláva prechodné 

otupenie citlivosti. Na svetle je nestály. Je ľahko rozp. vo vode, v 95 

% liehu a chloroforme. 

Chlorprothixenium mesylicum 

 

 Dôkaz 

a) Vykoná sa zo skúšky a), d) uvedenej v článku Chlorprothixenum chloratum. 

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

zrazenina sa odfiltruje. K filtrátu sa pridá niekoľko kv. koncentrovaného rozt. peroxidu vodíka a 

zahreje sa k varu. Vychladnutý rozt. sa okyslí zriedenou kys. chlorovodíkovou a pridá sa rozt. 

chloridu bárnatého; vylučuje sa biela zrazenina, nerozp. v zriedenej kys. chlorovodíkovej (CH3SO3). 

 c) Teplota topenia: 126 – 131 °C. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1600 g sa rozpustí v 20,0 ml vody, pridajú sa asi 4,0 ml bromidu draselného, 10,0 ml zriedenej 

kys. chlorovodíkovej a koncentrovaná kys. octová do rozpustenia zrazeniny (max. 5,0 ml). Titruje sa 

odmerným rozt. bromičnanu draselného 0,0167 mol/l za potenciometrickej indikácie (platinová a 

nasýtená kalomelová elektróda). 

1 ml odmerného rozt. bromičnanu draselného 0,0167 mol/l zodpovedá 0,02060 g C19H22ClN-O3S2. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá i. m. je 0,025 – 0,1 g, denná i. m. 0,05 – 0,5 g. 

Prípravok – Injectio chlorprothixeni mesylici (Chlorprothixen
®
). 

chlórprotixén – 3-(2-chlór-9H-tioxantén-9-ylidén)-N,N-dimetyl-1-propánamín; (Z)-N,N-dimetyl-3-(2-

chlór-9-tioxantenylidén)propylamín, C18H18ClNS, Mr 315,86; antipsychotikum, neuroleptikum a 

ataraktikum; →Chlorprothixenum chloratum. 



Chlórprotixén 

 

chlórpyramín – syn. halopyramín; N-[(4-chlórfenyl)metyl]-N
,
,N

,
-dimetyl-N-2-pyridinyl-1,2-etándiamín, 

C16H20ClN3, Mr 289,82; antihistaminikum (Chloropyribenzamine
®
, 

Synpem
®
; hydrochlorid C16H21Cl2N3 Alegan S

®
, Synopen

®
). 

Chlórpyramín 

 

 

chlórpyrifos – O,O-dietyl O-(3,5,6-trichlór-2-pyridinyl)-ester kys. C9H11Cl3NO3PS, Mr 350,57; 

insekticídum, akaricídum (Dowco 179
®
, Dursban

®
, ENT 27311

®
, Lorsban

®
, Pyrinex

®
; O,O-

dimetylový analóg C7H7Cl3NO3PS, chlórpyrifosmetyl – Dowco 214
®
, ENT 

27520
®
, Reldan

®
). 

Chlórpyrifos 

 

N-chlórsukcinát – 1-chlór-2,5-pyrolidíndión; sukcinylchlorimid, C4H4ClNO4, Mr 133,54; chloračné 

činidlo. 

N-chlórsukcinát 

 

 

chlórsulfurón – 2-chlór-N-[[(4-metoxy-6-metyl-3,5-triazín-2-yl)-amino]-karbonyl]-benzénsulfónamid, 

C12H12ClN5O4S, Mr 257,78; herbicídum (DPX 4189
®
, Glean

®
, Telar

®
). 

Chlórsulfurón 

 

 

Chlorsulphacide
®
 – akaricídum; →chlórbenzid. 

chlórsuperlutín – metenchlórmandinonoacetát. 

Chlortalidonum – skr. Chlortalidon., ČSL 4, chlórtalidón, syn. ftalamodín, ftalamudín, chlórtalidolón; 

5(3-hydroxy-1-oxo-3-izoindolinyl)-2-chlórbenzénsulfónamid; 5-(1-hydroxy-3-oxo-1-izoindolinyl)-2-

chlórbenzénsulfónamid, C14H11ClN2O4S, Mr 338,76; diuretikum, antihypertenzívum. Je to 

biely al. slabo naţltlý kryštalický prášok, bez zápachu al. takmer bez zápachu. Je 

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

metanole. Rozpúšťa sa v rozt. alkalických hydroxidov. 

   Chlortalidonum 

 Dôkaz 

a) Asi 0,02 g sa rozpustí v 1,0 ml koncentrovanej kys. sírovej; vznikne intenzívne ţlté sfar-benie. 

Rozt. sa zahreje 5 min vo vodnom kúpeli, potom sa ochladí a pridá sa asi 0,01 g 1-naf-tolu; vznikne 

intenzívne tmavočervené sfarbenie. 

b) Asi 0,05 g sa zmieša s 3,0 ml koncentrovaného rozt. peroxidu vodíka, pridajú sa 2 kv. rozt. 

chloridu ţelezitého a zmes sa opatrne zahreje; vznikne ţltý rozt., kt. sa zriedi 5,0 ml vody a ak treba, 

sfiltruje sa. Číry rozt. sa okyslí niekoľkými kv. koncentrovanej kys. chlorovodíkovej a pridá sa rozt., 

chloridu bárnatého; vylučuje sa biela zrazenina (skupina SO2). 



c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky (0,1 g/l) zo stanovenia obsahu, merané v rozsahu 250 – 

320 nm v 10 mm vrstve proti rozpúšťadlu, vykazuje maximá pri 275 ± 1 a 283 ± 1 nm. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1000 g sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí v metanole a doplní sa ním po značku. K 10,0 

ml tohto rozt. sa v ďalšej banke na 100 ml pridajú 4,0 ml rozt. kys. chlorovodíkovej (1 mol/l) a rozt. 

sa doplní metanolom po značku. Výsledný rozt. s koncentráciou 0,1 g/l sa pouţije aj na skúšku c). 

Zmeria sa absorbancia (A) výsledného rozt. v maxime pri 275 nm proti kontrolnému rozt. 

pripravenému zmiešaním 4,0 ml rozt. kys. chlorovodíkovej (1 mol/l) a 96 ml metanolu. 

Obsah chlórtalidónu v % (x) sa vypočíta podľa vzorca (5) uvedeného v stati Fotometrické metódy 

(str. 65/I); hodnota A1cm
1%

 sa zistí meraním absorbancie rozt. referenčnej látky chlórtalidónu, 

pripraveného rovnakým spôsobom ako rozt. skúšanej látky s výpočtom podľa vzorca (4). 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

Ch. inhibuje reabsorpciu Na, najmä v distálnom tubule, čím zvyšuje exkréciu Na, Cl a vody. Spolu s 

tým sa zvyšuje v závislosti od dávky aj exkrécia K a Mg, kým reabsorpcia Ca sa zvyšuje a jeho 

vylučovanie klesá. Diuretický účinok nastupuje ~ 2 h po podaní a vrchol dosahuje za 12 h, pretrváva 

podľa veľkosti dávky 48 – 96 h. Keďţe jeho účinok je protrahovaný, vhodný je najmä na th. 

hypertenzie, pretoţe nevyvoláva len malé výkyvy TK, na rozdiel od krátko účinkujúcich diuretík. 

Antihypertenzívny účinok nastupuje pomalšie ako diuretický a plný účinok nadobúda aţ za 2 – 4 

týţd. Podobne ako hydrochlorotiazid neúčinkuje dostatočne pri väčšej poruche obličkových funkcií.  

Na začiatku th. nastáva výrazný pokles objemu extracelulárnej te- kutiny (ECT), objemu plazmy a 

srdcového výdaja, čo je pp. mechanizmu hypotenzného účinku. Po niekoľkých týţd. podávania sa 

však objem plazmy i ECT, a s tým aj srdcový výdaj upravujú. Podobne ako tiazidové diuretiká 

paradoxne zniţuje diurézu pri renálnom diabetes insipidus.  

Ch. sa z GIT vstrebáva pomaly, t0,5 resorpcie je ~ 2,6 h. Po podaní 50 mg p. o. je jeho biol. 

dostupnosť ~ 60 %. Max. koncentrácie v plazme sa dosahujú ~ po 12 h, ustálené koncentrácie sa 

pri dennom podávaní dosahujú ~ za 12 h. Ch. sa silne viaţe na plazmatické bielkoviny, pôsobí preto 

protrahovanejšie; jeho t0,5 eliminácie je ~ 50 h. Vylučuje sa prevaţne močom v nezmenenej forme. 

Indikácie – hypertenzia: ako monoterapia i v kombinácii s inými antihypertenzívami, najmä -

blokátormi, vazodilatanciami, antagonistami vápnika, inhibítormi ACE a i. Zlyhanie srdca, edémy 

rôznej genézy vrátane ľahších obličkových a pečeňových porúch, premenštruálna tenzia a 

idiopatické edémy. Renálny diabetes insipidus.  

Kontraindikácie – anúria, ťaţká nefropatia al. hepatopatia, precitlivenosť na ch. al. sulfónamidy, 

refraktérna hypokaliémia al. hyponatriémia, symptomatická hyperurikémia, dna. 

Nežiaduce účinky – sú častejšie po vyšších dávkach a na začiatku th.; ide najmä o poruchy 

hydrominerálnej rovnováhy (hypokaliémia, hyponatriémia, hypomagneziémia, zriedka hypo-

chloremická alkalóza a hyperkalciémia), koţné prejavy (urtikariálne exantémy a fotosenzitivita); 

zriedkavá je cholestáza a ikterus. Z kardiovaskulárnych prejavov sú to ortostatické ťaţkosti a 

zvýšený výskyt arytmií, často v súvislosti s hypokaliémiou. Hypotenziu môţe zhoršovať alkohol, 

anestetiká al. sedatíva. Môţe sa zhoršiť chuť do jedenia, dostaviť nauzea, vracanie, hnačka i 

zápcha. U pacientov so zníţenou toleranciou glukózy môţe vzniknúť hyperglykémia, glyukozúria, 

zhoršenie kompenzácie diabetes mellitus, ďalej hyperurikémia a hyperlipoproteinémia, najmä po 

vyššom dávkovaní. Pozorovala sa aj impotencia, poruchy zraku a leukopénia. 

Interakcie – súčasné podávanie iných antihypertenzív má za následok potenciáciu hypotenz-ného 

účinku, ch. zvyšuje hodnoty súčasne podávaného lítia v plazme (monitorovanie!); u dia-betikov treba 



upraviť antidiabetickú th. Hypokaliémia a hypomagneziémia si vyţadujú opatrnosť pri podávaní 

digitalisových prípravkov (riziko arytmií). Súčasné podávanie nesteroidových antiflogistík (napr. 

indometacínu) môţe zníţiť diuretický i antihypertenzný účinok ch. 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,025 – 0,01 g, denná p. o. 0,025 – 0,1 g. Podáva sa p. o. 

v dávkach 100 mg kaţdý 3. d. 

Prípravky – Chlorthalidonum ČsL 4, Amicloton
®
, Hydrolong

®
, Hydroton

®
, Hygroton

®
 tbl., Hygroton 

100
®
, Neocrystepin

®
 dr., Tenoretic

®
 tbl. obd., Thalitone

®
, Trimecryton

®
 tbl., Urandil

®
 tbl. 

chlórtalonil – Chlorthalidonum, 2,4,5,6-tetrachlór-1,3-benzéndikarbonitril, C8H4N2, Mr 265,89; 

fungicídum, bakteridícum, nematocídum (DAC-2787
®
, Daconil 2787

®
, 

Bravo
®
, Exotherm Termil

®
, Forturf

®
, Termil

®
).  

Chlórtalonil 

 

 

chlórtenoxazín – Chlorthenoxazinum, 2-(2-chlóretyl)-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-ón, 

C10H10ClNO2, Mr 211,65; antipyretikum, analgetikum (Ap 67
®
, Apirazin

®
, 

Ossazone
®
, Piroxima

®
, Reumagrip

®
, Valtorin

®
). 

Chlórtenoxazín 

 

chlortetracyclinum chloratum – skr. Chlortetracyclin. chlorat., ČSL 4, chlorid chlórtetracyklínia; 7-

chlór-1,4,4,5,5,6,11,12-oktahydro-3,6,10,12,12-pentahydroxy-2-karbamo-yl-6-metyl-1,11-

dioxo-4-naftacenyl)dimetylamóniumchlorid, C22H24Cl2N2O8, Mr 515,35. Antibiotikum produkované 

mikroorganizmom Streptomyces aureofaciens a i. mikroorganiz-mami. Je 

to ţltý, kryštalický prášok, bez zápachu. Je mierne rozp. vo vode, ťaţko 

rozp. v 95 % liehu a prakticky nerozp. v chloroforme. Teoretická účinnosť 

bezvodej látky je 1000 m. j./mg. 

Chlortetracyclinum chloratum 

 

 Dôkaz 

a) Asi 2 mg sa rozpustí v 1,0 ml vody a pridá sa 5 kv. rozt. jódu; vylúči sa hnedá objemná zrazenina 

(tetracyklínové antibiotiká). 

b) Asi 1 mg sa zmieša s 2,0 ml koncentrovanej kys. sírovej; tekutina sa sfarbí do tmavomodra, 

neskôr do modrozelena aţ olivovej farby. Po pridaní 1,0 ml vody sa sfarbenie zmení na hnedé. 

c) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody, pridá sa zriedená kys. dusičná a rozt. dusična-nu 

strieborného; vylučuje sa biela klkovitá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amonia-ku, nerozp. 

v koncentrovanej kys., dusičnej (Cl
–
). 

d) Na tenkú vrstvu pripravenú zo suspenzie 50,0 g kremeliny so sadrou v zmesi 95,0 ml rozt. 

chelatónu 3 (0,1 mol/l) a 5,0 ml rozt. makrogolu 400 v glycerole 85 % (200 ml/l), sušenú cez noc na 

vzduchu, potom premytú 2-butanolom nasýteným citrónanovým tlmivým rozt. s pH 4,7 a odvetranou 

prúdom vzduchu, sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. v metanole v poradí: 

 1. 2 ml rozt. skúšanej látky (5,0 mg/ml), 

 2. 2 ml rozt. overenej vzorky chloridu chlórtetracyklínia (5,0 mg/ml), 

 3. 2 ml rozt. chloridu tetracyklínia (0,10 mg/ml). 



Vyvíja sa ihneď butanolom nasýteným citrónanovým tlmivým rozt. s pH 7,4 do vzdialenosti 20 mm 

od čela, kt. dosiahol premývací rozt. Po vybratí z komory sa vrstva vysuší prúdom vzduchu, vystaví 

sa asi na 1 min v uzavrenej nádobe parám amoniaku a po vybratí sa ihneď pozoruje vo svetle 

ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri 366 nm. Na chromatograme 1 je viditeľná fluoreskujúca škvrna, 

kt. má rovnakú polohu a intenzitu ako škvrna na chromato-grame 2. Chromatogramy 1 a 3 sa ďalej 

pouţijú na skúšku na čistotu (tetracyklín). 

 Stanovenie účinnosti 

Vykoná sa spôsobom uvedeným v stati Mikrobiologické stanovenie účinnosti antibiotík (str. 121/I). 

Na rozpustenie štandardov i skúšanej látky na zákl. rozt. s koncentráciou 1000 m.j./ml sa pouţije 

rozt. kys. chlorovodíkovej (0,01 mol/l). Na ďalšie riedenie na pomocný rozt. s kon- centráciou 100 

m.j./ml a na konečné riedenia prispôsobené citlivosti pouţitého testovacieho kmeňa, sa pouţije 

tlmivý rozt. č. 1. 

Zistená účinnosť, rátaná na látku vysušenú predpísaným spôsobom, musí byť min. 920 m.j./mg. 

Presnosť stanovenia musí byť taká, aby relat. chyba pri 95 % spoľahlivosti nepresa-hovala ţ 5 %. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,25 – 0,5 g, denná p. o. 1,0 – 2,0 g. 

chlórtetracyklín – 7-chlór-4-dimetylamino-1,4,4,5,5,6,11,12-oktahydro-3,6,10,12,12-

pentahydroxy-6-metyl-1,11-dioxo-2-naftacénkarboxamid; 7-chlórtetracyklín, C22H23ClN2O8, Mr 

478,88; tetracyklínové antibiotikum s antiamébovým účinkom, izolovalo sa z kultúry Streptomyces 

aureofaciens  (Duggan, 1948); →Chlortetracyclinum chloratum. 

Pouţíva sa vo veter. med. (Acronize
®
, Aureocina

®
, Aureomycin

®
, 

Biomitsin
®
, Biomycin

®
, Chrysomykine

®
; hydrochlorid C22H24Cl2N2O8 – 

Aureociclina
®
, Isphamycin

®
). 

Chlórtetracyklín 

chlórtión– 5-chlór-2-benzoxazolinón, 5-chlór-2(3H)-benzooxazolón, 

C7H4ClNO2, – O-(3-chlór-4- nitrofenyl) O,O-dimetylester kys. 

fosfortiovej, C8H9ClNO5PS, Mr 297,68; inhibítor cholínesterázy, 

insekticídum; otrava sa prejavuje podobne ako otrava para-

tiónom (Chlorothion
®
).  

Chlórtión 

chlórtrianizén – 1,1
,
,1

,,
-(1-chlór-1-etenyl-2-ylidén)tris-[4-metoxybenzén], C23H21ClO3, Mr  380,66; 

estrogén (Hormonisene
®
, Merbentul

®
, Tace

®
). 

Chlórtrianizén 

 

 

chloruresis, is, f. – [chlor- + g. úron moč] →chloruria. 

chlorum, i, n. →chlór. 

chlorureticus, a, um – [chlor- + g. úron moč] chloruretický, týkajúci sa vylučovania chloridov močom, 

zvyšujúci ich vylučovanie močom. 

chloruria, ae, f. – [chlor- + g. úron moč] chlorúria, vylučovanie chloridov močom. 



chlórzoxazón 169,58; myorelaxans, kt. sa pouţíva pri bolestivých kontraktúrach kostrového svalstva, 

lumbagu a i. Po podaní p. o. sa rýchlo vstrebáva, max. koncentrácie v plazme dosahuje ~ za 3 aţ 4 

h, biol t0,5 je 1 – 3 h. Metabolizuje sa v pečeni a ako glukuronid sa vylučuje predovšetkým močom 

(75 %).  

Chlórzoxazón 

 

 

Prípravky – Biomiran
®
, Paraflex

®
, Solaxin

®
; kombinácia s paracetamolom Parafon

®
, Zafor

®
. 

chlp – l. pilus, g. thrix; →chlpy. 

Chlp ohanbia – pubis. 

Chlp pazuchový – hircus. 

chlpačkovité →Bombylidae. 

chlpaňa  – Luzula (→Juncaceae). 

chĺpky – lanugo. 

Chĺpky nosové – vibrissae. 

Chĺpky ušnicové – tragi. 

chlpy – trichómy, jednobunkové al. viacbunkové výrastky niekt. podkoţkových buniek nad-zemných 

rastlinných organizmov, majú funkciu ochrannú, vylučovaciu, zásobnú atď. Dôleţité sú z dg. 

hľadiska. 

Chlumský, Vitězslav Vincenc – (1867 – 1943) čes. ortopéd. Po štúdiu med. (Praha) pôsobil 

spočiatku v Prahe u prof. Maydla, a na internej klinike u prof. Katholického v Brne; za účasť na 

protirak. demonštráciách v Nár. divadle vypovedaný z Prahy i Brna a aţ do vzniku ČSR nemohol 

pôsobiť v čes. krajinách. Od r. 1896 pracoval na chir. klin. u prof. Mikulicza-Radeczkého vo 

Wrocłave, r. 1900 prednášal všeobecnú a špeciálnu chir. a fyz. th. v Krakove, r. 1914 bol vojenským 

lekárom v Čes. Tešíne, r. 1918 ţil na svojom statku v Dolných Tošanoviciach a r. 1921 – 31 

prednášal všeobecnú a ortopedickú chir. na LF UK v Bratislave. Organizačne i publicisticky sa 

zúčastnil na boji o Sliezsko, za čo bol väznený poľ. úradmi, po úteku z väzenia bol členom 

medzinárodnej plebiscitnej komisie. Ţiak prof. Mikulicza a zakla-dateľa modernej ortopédie prof. 

Hoffa, vo Würzburgu si osvojil i princípy masáţe a Hessingovu techniku bandáţistiky (istý čas 

pracoval v Hessingových dielňach ako robotník). Priekopník ortopédie na Slovensku, navrhol 

niekoľko operačných a th. metód a ortopedických pomôcok. R. 1914 demonštroval nový 

portatiónový prístroj na th. vrodených kĺbových luxácií, navrhol fenolovo-gáfrový dezinfekčný rozt. 

(sol. Chlumsky). R. 1922 zaloţil v Brati-slave prvú ortopedickú kliniku v ČSR a r. 1925 z jeho 

podnetu zaloţili Spolok starostlivosti o mrzáčkov na Slovensku. Ako podpredseda Spolku pre stavbu 

nemocníc sa r. 1922 zaslúţil o vznik prvého ústavu pre telesne postihnutých na Slovensku v 

Slavnici, r. 1926 pri ortopedickej klinike zriadili prvú školu nemocničného typu. Spoluzakladateľ a 

vedúci činiteľ Čs. ortopedickej spoločnosti, iniciátor a redaktor Sborníka prací čs. společnosti 

ortopedické (od r. 1927 Slovanský sborník ortopedický). V teoretickej práci sa venoval spočiatku 

všeobecnej chir. (najmä chir. brušnej dutiny, zhubným nádorom), neskôr ortopédii (kĺbovej a kostnej 

tbc, reumatickým chorobám, skolióze chrbtice, vrodeným chybám). Autor prvej čes. učebnice 

chirurgie (nevyšla, hoci uţ bola vytlačená) a ortopédie, príručiek masáţe, popularizačných prác a 

vyše 150 štúdií a článkov v odborných časopisoch. Redigoval Zdraví lidu. R. 1927 – 28 bol dekanom 

LF UK, r. 1925 zakladajúci člen a 1. predseda Spolku pre pečlivosť o zmrzačených, čestný člen 

Societé française Orthopedie, zahraničný člen Belg. spoločnosti ortopedickej, Lekárskej akadémie v 



Turíne. K najvýznamnejším prácam patria: Učebnice masáţe (1908), Učebnice ortopedie (1922), 

Učebnice přikládání obvazů (1923), Fajčiť či nefajčiť (1927), O noze lidské (1929). 

Chmel, Ladislav – (1915 Timisora –1981 Bratislava) dermatovenerológ. Po štúdiách na gymnáziu v 

Martine a med. v Prahe pôsobil spočiatku v Martine a od r. 1941 na Koţnej klinike; r. 1951 sa stal 

vedúcim Dermatovenerologickej katedry, 1957 aj Dermatovenerologickej kliniky a Výskumného 

mykologického laboratória, 1965 Kabinetu lekárskej mykológie LF UK v Bratislave. V teoretickej 

práci sa venoval najmä problematike patogénnych húb a prírodným ohniskám nimi vyvolaných 

nákaz. Prioritné sú jeho práce o ekológii a preţívaní keratinofilických húb v pôde. Spoluobjaviteľ 

pôvodcu chromomykózy (zaradeného do medzinárodného registra pod názvom Chmelia Slovaca). 

R. 1959 – 61 prorektor UK, pôsobil v poradných zboroch MZ, odborných spoločnostiach. Dielo: 

kniţné: Pohlavné choroby (1946), Zdravoveda (spoluautor, 1950), Pohlavný ţivot a pohlavné 

choroby (spoluautor, 1951), Laboratórne vyšetrovacie metódy v dermatológii a venerológii 

(spoluautor, 1954), Plísňové choroby koţní (spoluautor, 1956). Koţné a pohlavné choroby (1957), 

Štúdie o epidemiológii a experimentálnej terapii dermatomykóz (1965), Koţné hubové choroby na 

vidieku (1966), Dermatovenerológia spolu s A. Rehákom, 1975), Dermatovenerológia (spolu s J. 

Horáčkom a Zd. Šťávom, 1981); štúdie: Mikrosporické epidémie v Šandorfe a Hlohovci (1943), 

Výskyt dermatofytov na Slovensku v období 1942 – 46 (1946), K epidemiológii a prevencii 

mykotických ochorení (1947), Príspevok k pa- togenéze morbus Sutton (1947), Experimentálna 

štúdia k patogenéze a terapii termickej urtikárie (1948), Keratocystomycosis (Melczer) based on 

hypersensitivity to coaltar (1949). Kapilárna permeabilita a syntetické antihistaminiká (1950), 

Metodika sledovania poškodenia koţe slabými alkáliami (1950), Praktické zhodnotenie tzv. 

skupinových reakcií pri diagnostike a prevencii alergických chorob (1951), Zhodnotenie testovania 

pri diagnostike a prevencii profesionálnych dermatóz (1952), Niektoré aktuálne problémy boja proti 

dermatomykózam u nás (1953), Mykologická štúdia u nás vykultivovaných vyvolávateľov fávusu 

(1954), Problémy epidemiológie a boja proti trichofýcii, mikrospórii a fávusu (1956), Epidemiologický 

rozbor situácie dermatomykóz v poľnohospodárstve (1957), Critical survey of medical mycology in 

Czechoslovakia for the years 1946 to 1956 (1959), Parabromfenylizotiokyanát (PBFI) v terapii 

hĺbkových trichofýcií (1960), Prvý prípad chromomykózy na území ČSSR (1963), Koţné choroby 

vyvolané hubami (in Dermatovenerologie, 1965), Method for the rapid identification of pathogenic 

yeast-like microorganisms (1965), Dermatomykosen in der Slowakei, hervorgerufen von 

Dermatophy-ten der Gruppe Microsporum (1966), Štúdia preţívania T. mentagrophytes var gran na 

rôznych ţivočíchoch voľne ţijúcich v prírode (1967), Ecology and Transmission of Microspo-rum 

gypseum from soil to man (1970), K významu pôdy ako rezervoáru infekcie vyvolanej Microsporum 

gypseum (1970), The influence of some ecological factors on keratinophili fungi in the soil (1972), 

Ringworm infection among agricultural workers (1976), Keratino-filné huby v niektorých pôdnych 

typoch a faktory ovplyvňujúce ich zastúpenie (1977), Sledovanie niektorých problémov ohnísk 

trichofýcií v poľnohospodárstve (1977). 

chmeľ obyčajný →Humulus lupulus. 

CHO – skr. kombinácie cytostatík cyklofosfamid + doxorubicín (14-hydroxydaunomycín) + vinkristín 

(22-onkovinkaleukoblastín). 

choan/o- – prvá časť zloţených slov z g. choané lievikovitá nádobka.  

choana, ae, f. – [g. choané lievikovitá nádobka] choána; 1. lievikovitá dutina al. infundibulum; 2. syn. 

nares posteriores, párové otvory medzi nosovou dutinou a nazofaryngom, zadné nosové otvory, kt. 

vúsťuje nosová dutina do nosohltana.  

Choana primaria – vyústenie embryonálneho olfaktorickeho vaku do úst. 

Choana primitiva – ch. primaria. 



Choana secundaria – definitívna choana po tvorení podnebia. 

choanalis, e – [l.] choánový, choanálny, vzťahujúci sa na choánu.  

choanocytus, i, m. – [choano- + g. kytos bunka] choanocyt, špeciálny typ buniek, kt. majú bičík 

obkolesený tenkým cytoplazmatickým golierikom; sú charakteristické pre huby a niekt. prvoky.  

choanoflagellatus, a, um – [choano- + l. flagellum bičík] týkajúci sa bičíkov choanocytov. 

choanoides, es – [choano- + g. eidos podoba] choanoidný, podobný choáne. 

choanomastigot – [choano- + g. mastix bič] štádium ţivotného cyklu trypanozómových prvokov rodu 

Crithidia, pri kt. kinetoplast a bazálne teliesko sú pred jadrom a bičík sa nachádza v lievikovitej 

preliačine na prednej časti bunky. 

Choanotaenia – rod pásomníc. Choanotaenia infundibulum – dôleţitá pasomnica parazitujúca na 

sliepkach a morkách. 

chobotnice – hlavonoţce, osmonohy; →Octobrachia. 

chodba – l. meatus. 

chodidlo – nespr., stupaj, l. planta. 

chochlačky – Aythyinae, zúbkozobce. Majú bohato operenú hlavu. Dobre sa potápajú. Ch. sivá 

(Aythia ferina) ţije na veľkých rybníkoch, samec je počas párenia pestro sfarbený. Ch. bielooká 

(Aythia niroca) je menšia a vyskytuje sa u nás častejšie. Samce ch. vrkočatej (Aythia fuligula) majú 

chochol v podobe predĺţených pier. U nás je častejšia počas ťahu. 

chochláčovité →Bombycillidae. 

chochol – l. trochanter. 

chocholík – strapcovité súkvetie, kt. bočné stonky sa rovnomerne predlţujú tak, ţe sú všetky kvety v 

jednej rovine. 

chol/e/o- – prvá časť zloţených slov z g. cholé ţlč. 

cholaemia, ae, f. – [chol- + g. haima krv] cholémia, prítomnosť ţlče v krvi; →ikterus. 

cholaemicus, a, um – [chol- + g. haima krv] cholemický, týkajúci sa prítomnosti ţlče a ţlčo-vých 

farbív v krvi.  

cholaemimetria, ae, f. – [chol- + g. haima krv + g. metriá meranie] cholemimetria, meranie ţlčového 

farbiva v krvi. 

cholagoga (remedia) – [chol- + g. agógos vedúci] cholagogá, liečivá, kt. zvyšujú sekréciu ţlče 

(choleretiká) a vyprázdňovanie ţlčníka (cholekinetiká). Upravujú porušenú resorpciu tukov zvýšením 

emulzifikácie a aktivácie lipázy ţlčovými kys., preto sa pouţívajú pri zníţenej sekrécii ţlče. 

Do skupiny ch. patria napr.soli ţlčových kys. (cholovej, dehydrocholovej al. deoxycholovej), 

fenipentol (fenylpentanol, Febichol
®
) a niekt. fytofarmaká. Môţu upraviť vstrebávanie tukov 

porušené pri čiastočnej obštrukcii ţlčových ciest. Pri kompletnej obštrukcii však podávanie ţlčových 

kys. môţe vyvolať al. zhoršiť pruritus. V takom prípade sa podáva cholestyramín (Questran
®
), kt. v 

čreve viaţe ţlčové kys. Kys. chenodeoxycholová (Cholanorm
®
 cps.) rozpúšťa po dlhodobom 

podávania (1 – 2 r.) cholesterolové konkrementy v ţlčníku. Sušenú hovädziu ţlč obsahuje Fel tauri
®
 

dr.  

Z fytofarmák k ch. patrí Herba menthae piperitae, Herba chelidonii, Folium bucco, Resina 

podophylii, Folium cynarae, Radix taraxaci cum herba Radix curcumae, Herba agrimoniae, Radix 

inulae, Radix rhei. Z čajovín sú to Species cholagogae
®
 a Thé Salvat

®
.  



Ďalej sem patria syntetické látky, ako azitamid, draselná soľ kys. orotovej, fenipentol a i. 

Hymekromón je ch. so spazmolytickým účinkom na m. sphincter Oddi (Mendiaxon
®
).  

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

Prehľad cholagog/choleretík 

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

Alibendol 

Anetoltritión 

Azintamíd 

Cyklobutyrol 

Cyklovalón 

Cynaríny 

-etylbenzylalkohol 

Exiprobén 

Extrakty hovädzej ţlče 

Feguprol 

Fencibutirol 

Fenipentol 

Florantyrón 

Hymekromón 

Klanobutín 

Kys. cikrotová 

Kys. dehydrocholová 

Kys. deoxycholová 

Kys. dimekrotová 

Kys. cholová 

Kys. 3-(o-metoxyfenyl)-2-fenylakrylová 

Kys. taurocholová 

Menbutón 

Metochalkón 

Mochizón 

4,4
,
-oxydi-2-butanol 

Ozalmid 

Piprozolín 

Propazín 

4-salicyloylmorfolín 

Sinkalid 

Timonacik 

Vanitiolid 

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

cholagogus, a, um – [chol- + g. agógos vedúci] zvyšujúci sekréciu ţlče.  

Cholagol
®
 gtt. (Galena) – choletretikum. Zloţenie: Frangulaemodinum 0,9 mg + Curcumae radicis 

pigmenta 2,25 mg + Magnesii salicylas 18 mg + Etherolea mixta 0,55 g v 1 ml (= 30 kv.) rozt.  

Indikácie – cholelitiáza, chron. cholecystitída, stavy po operácii na ţlčových cestách s prejavmi 

biliárnej dyspepsie, dyspeptické ťaţkosti pri chron. hepatopatiách. 

Kontraindikácie – akút. zápal v hepatobiliárnej oblasti. 

Dávkovanie – 5 – 10 kv. 3-krát/d na cukor 1/2 h pred jedením. 

cholaluria, ae, f. – [acidum cholalicum ţlčová kys. + g. úron moč] cholalúria, prítomnosť ţlčových kys. 

v moči.  

cholán – 5a-cholán, C24H42, Mr 330,58.  

 

 

Cholán 

 

 

Cholan-DH
®
 – choleretikum; kys. dehydrocholová. 

cholaneresis, is, f. – [cholan- + g. hairesis odstraňovanie] zvýšený výdaj al. eliminácia ţlčových kys., 

ich konjugátov al. solí. 

cholangi/o- – prvá časť zloţených slov z g. cholé ţlč + g. angeion cieva; cholanganium ţlčové cesty, 

ţlčovod. 



cholangia, ae, f. – [chol- + g. angeion cieva] cholangiá, vývodné ţlčové cesty, mimopečeňové 

ţlčovody. 

cholangiectasis, is. f. – [cholangi- + g. ectasis rozšírenie] cholangiektázia, rozšírenie ţlčových ciest, 

ţlčovodov. 

cholangiectasia, ae, f. – [chol- + g. angeion cieva + g. ectasis rozšírenie] cholangiektázia, rozšírenie 

ţlčovodov. 

cholangioadenoma, tis, n. – [chol- + g. angeion cieva + adenoma adenóm] adenóm ţlčo-vých ciest. 

cholangiocarcinoma, tis, f. – [chol- + g. angeion cieva + carcinoma rakovina] →cholangio-karcinóm. 

cholangiocellularis, e – [cholangio- + l. celulla bunka] →cholangiocelulárny. 

cholangiocelulárny – [cholangiocelullaris] majúci charakter ţlčovodových buniek, pozostávajúci, 

vychádzajúci zo ţlčovodových buniek, napr. cholangiocelulárny karcinóm (carcinoma 

cholangiocellulare) má skladbu totoţnú s karcinómom ţlčníka a ţlčových ciest. Väčšinou ide o 

skirhotický karcinóm. 

cholangioenteroanastomosis, is, f. – [chol- + g. angeion cieva + g. enteron + g. anastomosis 

spojenie] cholangioenteroanastomóza, chir. umelé napojenie ţlčových ciest na črevo. 

cholangioenterostomia, ae, f. – [chol- + g. angeion cieva + g. enteron + g. stoma ústa] 

cholangioenterostómia, chir. spojenie ţlčníka s črevom. 

cholangiofibrosis, is, f. – [chol- + g. angeion cieva + fibrosis fibróza] cholangiofibróza, fibróza 

ţlčovodov. 

cholangiogastroanastomosis, is, f. – [chol- + g. angeion cieva + g. gaster ţalúdk + g. anastomós 

spojenie] cholangiogastroanastomóza, chir. vyústenie ţlčovodov do ţalúdka. 

cholangiogastrostomia, ae, f. – [chol- + g. angeion cieva + g. gaster ţalúdk + g. stoma ústa] 

cholangiogastrostómia, chir. vyústenie ţlčovodov do ţalúdka.  

cholangiografia – [cholangiographia] rtg znázornenie ţlčových ciest po i. v. aplikácii kontrastnej látky. 

Tenkoihlová transhepatálna cholangiografia – angl. fine needle transhepatic cholangiography, 

FNTC, ch. pomocou tenkej, flexibilnej ihly, pri kt. sa kontrastná látka aplikuje do ţlčových ciest po 

perkutánnej punkcii. 

Transhepatálna cholangiografia – ch. pomocou aplikácie kontrastnej látky do biliárneho systému 

perku-tánnou punkciou. 

Transjugulárna cholangiografia – ch. po katetrizácii v. hepatica cestou v. jugularis interna a 

aplikácii kontrastnej látky do ţlčových ciest.  

cholangiogram – [cholangiogramma] rtg snímka ţlčovodov. 

cholangiogramma, tis, f. – [chol- + g. angeion cieva + g. gramma zápis] →cholangiogram. 

cholangiographia, ae, f. – [chol- + g. angeion cieva + g. grafein písať] →cholangiografia. 

cholangiohepatitis, itidis, f. – [cholangio- + hepatitis] zápal pečene a ţlčových ciest, vyvoláva ho 

často vniknutie trematód do ţlčových ciest s ich obštrukciou. 

cholangiohepatoma, tis, n. – [cholangio- + hepatoma] syn. hepatocholangiocarcinoma, 

cholangiohepatóm, hepatocelulárny karcinóm zo zmiešaných buniek pečene a ţlčovodov. 

cholangiojejunostomia, ae, f. – [cholangio- + l. jejunum lačník + g. stoma ústa] cholangio-

jejúnostómia, chir. anastomóza medzi ţlčovodmi a lačníkom. 



cholangiokarcinóm – [cholangiocarcinoma] rakovina ţlčovodov vznikajúca prim. z intrahe-patálnych 

ţlčových ciest. Ch. sa vyskytuje častejšie vo vyššom veku, a to častejšie u muţov, karcinómy 

ţlčníka častej-šie u ţien. V juhových. Ázii , kde je infekcia parazitom Clonorchis sinensis al. 

Opisthorchis viverrini beţná, je výskyt cholangiokarcinómu endemický. Makro-skopicky sa javí ako 

mnohopočetné uzlíky a mikroskopicky ako solídne povrazce podobné epitelu ţlčových vývodov, kt. 

neobsahujú ţlč.  

Klin. obraz – najčastejším iniciálnym príznakom je nebolestivý cholestatický ikterus. Polovica 

pacientov s ch. a 90 % s karcinómomm ţlčníka má cholelitiázu. Cirhóza pečene býva zriedkavá, 

prognóza je veľmi zlá, medián preţitia od stanovenia dg. je 2 mes. Inak sa klin. obraz nelíši od prim. 

→hepatómu. Nádor najčastejšie metastazuje do pečene. 

Dg. – stanoví sa pomocou ERCP l. perkutánnou cholangiografiou pomocou tenkej ihly. Pomocou CT 

al. USG sa často zistia pečeňové metastázy. 

Th. – je chir., kt. môţe byť pri nemetastazujúcom karcinóme ţlčníka a distálnej časti biliárneho 

systému kuratívna. Pri karcinóme ţlčníka postihujúcom iba sliznicu preţíva 80 % pacientov 5 r. Pri 

inoperabilnom karcinóme so ţltačkou sa vykoná obchádzka obštrukcie al. sa endoskopicky zavedie 

drén. Vonkajšia drenáţ ţlče sa zabezpečí aj napichnutím dilatovaného ţlčovodu. Rádioterapia má 

len paliatívny význam, odporúča sa oţiarenie postihnutých extrahepatálnych ţlčových ciest dávkou 

50 Gy. Chemoterapia je málo účinná, podanie 5-fluorouracilu (370 – 425 mg/m
2
 i. v. 1. – 5. d) s 

kalciumleukovorínom (20 mg i. v. 1. – 5. d; cyklus sa opakuje raz/4 týţd.) dosiahne iba nízke 

percento remisií, lepšie výsledky (> 40 % remisií) sa dosahuje pri aplikácii Cunninghamovej schémy: 

5-fluorouracil 200 mg/m
2
 i. v. v kontinuálnej infúzii počas 21 týţd., cisplatina 60 mg/m

2
 i. v. kaţdé 3 

týţd., epirubicín 50 mg/m
2
 i. v. kaţdé 3 týţd., prestávka 2 týţd. medzi cyklami. 

cholangiolarius, a, um – [chol- + g. angeion cieva] cholangiolový, týkajúci sa drobných ţlčových 

ciest. 

cholangioliticus, a, um – [chol- + g. angeion cieva + g. lithos kameň] cholalgiolitický, týkajúci sa 

konkrementov v ţlčovodoch.  

cholangiolitis, itidis, f. – [chol- + g. angeion cieva + g. lithos kameň + -itis zápal] cholangiolitída, 

zápal drobných ţlčovodov. 

cholangiolus, i, m. – [chol- + g. angeion cieva] syn. ductulus biliaris, ţlčová kapilára, malý ţlčovod 

vystupujúci z portálneho kanálika, smerujúci na perifériu pečeňového lobulu. 

cholangióm – [cholangioma] syn. adenoma cholangiocellulare, nádorové bujnenie ţlčovodov. 

cholangioma, tis, n. – [chol- + g. angeion cieva + -oma bujnenie] cholangióm, nezhubný nádor 

vychádzajúci zo ţlčovodov. 

cholangiometria, ae, n. – [chol- + g. angeion cieva + g. metriá meranie] meranie objemu tekutiny 

prechádzajúcej ţlčovými cestami a meranie tlaku v ţlčovodoch. 

cholangiopancreatographia, ae, f. – [cholangio- + pancreas podţalúdková ţľaza + g. grafein písať] 

→cholangiopankreatografia.  

cholangiopankreatografia – [cholangiopancreatographia] znázornenie pankreatického vývodu a 

ţlčovodov pomocou kontrastnej látky aplikovanej retrográdne endoskopickou technikou. 

Endoskopická retrográdna cholangiopankretografia – ERCP, procedúra pozostávajúca z 

kombinácie retrográdnej cholangiografie a transhepatálnej cholangiografie so znázornením všetkých 

úsekov biliárneho stromu po kanylácii spoločného ţlčovodu a pankreatického vývodu cestou papilla 

Vateri pomocou flexibilného fibrooptického endoskopu a retrográdnej inj. rtg kontrastnej látky. 



cholangiopathia, ae, n. – [chol- + g. angeion cieva + g. pathos choroba] nešpecifikované ochorenie 

ţlčových ciest. 

cholangiosarcoma, tis, n. – [chol- + g. angeion cieva + g. sarcoma sarkóm] sarkóm ţlčovodov. 

cholangioscopia, ae, f. – [cholangio- + g. skopein pozorovať] cholangioskopia, endoskopické 

vyšetrenie ţlčovodov.  

cholangiostomia, ae, f. – [cholangio- + g. stoma ústa] cholangiostómia, operačné otvorenie ţlčových 

ciest a vyvedenie ich obsahu.  

cholangiotomia, ae, f. – [cholangio- + g. tomé rez] cholangiotómia, operačné otvorenie ţlčových 

ciest.  

cholangitída – [cholangitis] zápal intrahepatálnych ţlčovodov. V patogenéze ch. má dôleţitú úlohu 

obštrukcia ţlčových ciest s následnou stázou ţlče. Najčastejšie je to cholelitiáza, najmä 

choledocholitiáza, stenózy ţlčových ciest (benígne – pooperačné i malígne – nádorové), kt. 

postihujú rôzne úseky ţlčovodov od Vaterovej papily po intrahepatálne ţlčovody, cudzie telesá v 

ţlčových cestách (napr. parazity), tlak na ţlčové cesty zvonka (uzliny, metastázy a nádory hlavy 

pankreasu). Pôvodcom ch. sú rôzne baktérie, najčastejšie gramnegat. aeróbne baktérie vyskytujúce 

sa v GIT (E. coli, Klebsiella, Streptococcus faecalis, Enterobacter, Clostridium a ďalšie). Aţ v 75 % 

sú baktérie v ţlči pri choledocholitiáze a stenózach ţlčovodov prítomné bez toho, aby vyvolali klin. 

príznaky. Po rôznych provokujúcich momentoch (zaklinenie konkrementu v papile, po ERCP) však 

nastáva ascendentná propagá-cia baktérií do drobných intrahepatálnych ţlčovodov, odtiaľ 

prestupujú do krvi a vzniká akút. zápal ţlčovodov. Veľmi zriedkavo sa baktérie dostávajú do 

intrahepatálnych ţlčovodov hematogénnou al. lymfogénnou cestou. Môţu vzniknúť početné 

pečeňové abscesy, príp. sepsa. Dlhodobo prebiehajúca ch. má za následok chron. hepatopatiu, 

resp. sek. biliárnu cirhózu.  

Akút. ch. sa klin. prejavuje vysokou horúčkou, triaškami, často profúznym potením. Pacient máva 

nauzeu, často vracia. Prítomný býva ikterus, hepatomegália, pečeň je palpačne citlivá, príp. sa 

zisťuje septická splenomegália. Zvýšené sú hodnoty bilirubínu v sére, aktivita exkrečných (ALP, 

GMT), ako aj indikátorových enzýmov (aminotransferázy). Sedimentácia krviniek je zrýchlená a 

prítomná leukocytóza. 

Dg. – potvrdzuje sa zobrazovacími metódami (USG, CT), rozhodujúci význam má invazívna 

cholangiografia, najmä endoskopická retrográdna cholanpankreatikogiografia (ERCP), príp. 

perkutánna transhepatálna cholangiografia (PTC). Týmito výkonmi sa dá zistiť miesto prekáţ-ky v 

ţlčovodoch, jej charakter, príp. ju okamţite odstrániť al. vykonať aspoň drenáţ ţlčových ciest. I. v. 

cholangiografiu nemoţno pouţiť pri akút. ch. 

Dfdg. – treba odlíšiť iné horúčkové septické stavy, iné príčiny ikteru (napr. cholestatickú formu akút. 

vírusovej hepatitídy). Niekedy ide len o dyspepsiu a vzdialené príznakmi →fokálnej infekcie.  

Th. – vzhľadom na ťaţký stav treba pacienta hospitalizovať, zabezpečiť dostatočný parenterálny 

prívod elektrolytov, vody a ţivín a likvidáciu baktériovej infekcie antibiotikami; ich výber závisí od 

citlivosti baktérií, koncentrácie antibiotika v krvi a ţlči. Osvedčujú sa aminoglykozidy (amikacín, 

gentamycín) a cefalosporíny 3. generácie (cefotaxín, ceftazidím, ceftriaxón, cefoperazón, ceftizoxím, 

cefuroxím). Dobré skúsenosti sú aj s ofloxacínom (Tarivid
®
). Dôleţité je aj odstránenie prekáţky 

odtoku ţlče do dvanástnika, a to endoskopickou papilosfinkterotómiou (EPS) s nazobiliárnou 

drenáţou. Príp. konkrementy v choledochu sa odstraňujú extrakciou košíčkami Dormia, stenózy sa 

dilatujú dilatačnými balónikmi, inoperabilné nádory sa liečia paliatívne implantáciou endoprotéz. V 

prípade operabilných nádorov so súčasnou cholecystolitiázou a tam, kde je endoskopická th. 

neúspešná prichádza do úvahy chir. výkon. Pri bolestiach sa aplikujú spazmolytiká a analgetiká. 



Chronická cholangitída – vyznačuje sa chron. zápalovými zmenami v intrahepatálnych ţlčovodoch 

v dô-sledku chron. cholestázy na podklade dlho nepoznanenej prekáţky v ţlčových cestách (beníg-

na stenóza hepatocholedochu a Vaterovej papily, resp. drobných intrahepatálnych ţlčovodov, a 

asymptomatická choledocholitiáza). Nepatrí sem prim. biliárna cirhóza ani prim. sklerotizujúca ch. 

Klin. sa chron. ch. nemusí manifestovať a prvými príznakmi môţu byť aţ prejavy sek. biliárnej 

cirhózy. Inokedy sa zisťujú atypické ťaţkosti – subjektívny pocit choroby, dyspeptické ťaţkosti 

(nechuť do jedenia, plynatosť, úbytok hmotnosti), subfebrility, pruritus. Prítomná býva mierna 

hepatomegália, pečeň býva tuhšia, niekedy mierne palpačne citlivá. Typická je však akút. 

exacerbácia s horúčkami, triaškami, ikterom a bolesťami pod pravým rebrovým oblúkom. V sére 

býva zvýšená aktivita alkalických fosfatáz, sedimentácia krviniek býva zrýchlená a prítomná mierna 

anémia. S postupujúcim ochorením sa zvyšuje aj aktivita aminotransferáz v sére.  

Dg. – sa opiera sonografické vyšetrenie, najmä však ERCP.  

Dfdg. – pri akút. exacerbácii je jednoduchá, v období bez exacerbácií môţe byť ťaţká; spočíva vo 

vylúčení iných fokálnych infekcií. Treba odlíšiť aj chron. hepatopatie, najmä prim. biliárnu cirhózu, 

cholestatickú formu chron. aktívnej hepatitídy, z ochorení ţlčových ciest prim. sklerotizujúcu ch. 

Treba myslieť aj na ochorenia ostatných orgánov GIT. 

Th. – spočíva v odstránení prekáţky toku ţlče, a to endoskopickou papilosfinkterotómiou 

s následnými th. výkonmi (odstránenie konkrementov, dilatácia stenóz). V niekt. prípadoch je 

potrebný chir. výkon. 

Chronická nehnisavá deštruktívna cholangitída – prim. biliárna cirhóza. 

Intrahepatálna cholangitída – zápal drobných ţlčovodov v pečeňovom parenchýme. 

Primárna sklerotizujúca cholangitída – progresívny chron. fibrotizujúci zápal ţlčovodov neznámej 

etioló-gie, postihujúci najmä mladé indivíduá; často sa spája s chron. ulceróznou kolitídou. 

Progresívna nehnisavá cholangitída – prim. biliárna cirhóza. 

cholang(o)itis, itidis, f. – [cholangi- + -itis zápal] →cholangitída. 

Cholangoitis chronica nonsuppurativa destructiva – prim. biliárna cirhóza. 

Cholangoitis nonsuppurativa progressiva – prim. biliárna cirhóza. 

Cholangoitis sclerotisans primaria – progresívny chron. fibrotizujúci zápal ţlčovodov neznámej 

etiológie, postihujúci najmä mladé indivíduá; často sa spája s chron. ulceróznou kolitídou. 

cholanopoesis, is, f. – [chol- + g. poieó tvorím] cholanopoé-za, tvorba, syntéza ţlčových kys. a ich 

konjugátov a solí v pečeni. 

Cholanorm
®
  →kyselina deoxycholová. 

cholantrén – 1,2-dihydrobenz-[j]aceantrylén, C20H14, Mr 254,31; karcinogénny pentacyklický 

uhľovodík. 

Cholantrén 

 

 

 

 

cholascos, i, m. – [chol- + g. askos mech, dutina] cholaskos, nahromadenie ţlče v brušnej dutine. 



Cholaspan
®
 dr. (Slovakofarma) – Acidum cholicum 60 mg + Papaverini cholas 30 mg + Atropini sulfas 

0,6 mg v 1 dr.; choleretikum, mierne spazmolytikum.  

Indikácie – začínajúce a málo intenzívne biliárne koliky, dyskinézy ţlčových ciest, biliárna 

dyspepsia, chron. cholecystitída. 

Kontraindikácie – dekompenzovaný glaukóm, organická stenóza pyloru, hypertrofia prostaty, 

hypertyreóza, závaţné poruchy srdcového rytmu. 

Dávkovanie – 2 – 3-krát/d 1 – 2 dr jednorazovo pri ťaţkostiach. 

Cholaton
®
 (Upjohn) – extrakt hovädzej ţlče, choleretikum. 

choláty – soli kys. cholovej, napr. ch. sodný, taurocholan sodný. Sú to aniónové emulgátory o/v. V 

zmesných micelách ako hydrofilné zloţky spolu s fosfatidylcholínom sú solubilizátormi. 

Cholaxine
®
 – osmotické diuretikum, laxatívum; sorbitol. 

cholebilirubín – farbivo líšiace sa od bilirubínu tým, ţe sa nachádza v ţlčníku; dáva priamu Van den 

Berghovu reakciu. 

Cholebrine
®
 (Nicholas)– rtg diagnostikum; kys. jocetamová. 

Cholecalciferolum – skr. Cholecalciferol., ČSL 4, cholekalciferol, syn. Colecalciferolum, vitamín D, 

9,10-seko-5,7,10-(19)-cholestatrien-3-ol; →cholekalciferol. Sú to bezfarebné kryštáliky al. biely 

kryštalický prášok, bez zápachu a bez chuti. Vplyvom svetla, vzduchu 

a vyššej teploty sa rýchlo rozkladá. Je praktický nerozp. vo vode, ľahko 

rozp. v 95 % liehu a chloroforme. 1 g Ch. má účinnosť 40 000 000 m. j. 

vitamínu D. 

Cholecalciferolum 

 Dôkaz 

a) Asi 0,5 mg vzorky sa rozpustí v 5,0 ml chloroformu, pridajú sa 3 kv. anhydridu kys. octovej a 3 kv. 

koncentrovanej kys. sírovej; po pretrepaní vznikne červené sfarbenie, kt. rýchlo prechádza do 

fialového, modrého a nakoniec zeleného. 

 

b) Asi 0,1 mg vzorky sa rozpustí v 1,0 ml 95 % liehu, pridá sa opatrne 5,0 ml 85 % (obj.) kys. sírovej 

a premieša sa; vznikne ţlté sfarbenie, nie červené (rozdiel voči ergokalciferolu). 

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

spektrom overenej vzorky Ch. získaným za rovnakých podmienok. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,0500 g látky z amp. práve otvorenej sa rozpustí v odmernej banke na 250 ml v 95 % liehu a 

doplní sa ním po značku. Ďalším riedením 95 % liehom sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na 

spektrofotometrické meranie a meria sa absorbancia pri 265 nm proti 95 % liehu. Stanovenie sa má 

vykonať do 30 min po otvorení amp. 

Obsah Ch. v % (x) sa vypočíta podľa vzorca (5) uvedeného v stati Fotometrické metódy (str. 65/I) s 

hodnotou A1cm
10 

= 474. 

Uschováva sa vo vzduchoprázdnych al. inertným plynom naplnených zatavených amp. a chrá-ni 

pred svetlom. Nesmie sa vydať bez lekárskeho predpisu. 

Indikácie – profylaxia a th. deficitu vitamínu D následkom jeho nízkeho prívodu, zvýšených potrieb 

al. porušenej resorpcie vitamínu. Th. hypokalciemickej tetanie a hypoparatyreoidizmu. 



Dávkovanie – dms p. o. 0,015 g, dmd p. o. 0,015 g. Th. dávka jednotlivá p. o. 0,00025 – 0,001 g, 

denná 0,00025 – 0,002 g. 

cholecyanín →cholekyanín. 

cholecysta, ae, f. – [chol- + g. kystis mechúr] →žlčník. 

cholecystagogum, i, n. – [cholecysta + g. agógos vedúci] →cholagogá.  

cholecystalgia, ae, f. – [cholecysta + g. algos bolesť] ţlčníková bolesť, biliárna kolika, bolesť pri 

zápale ţlčníka.  

cholecystatonia, ae, f. – [cholecysta + atonia strata napätia] cholecystatónia, ochabnutie ţlčníka.  

cholecystectasis, is, f. – [cholecysta + g. ektasis rozšírenie] →cholecystektázia.  

cholecystectomia, ae, f. – [cholecysta + g. ektomé odstránenie] cholecystektómia, chir. odstránenie 

ţlčníka. 

cholecystektázia – [cholecystectasia] rozšírenie ţlčníka. 

cholecystektómia – [cholecystectomia] chir. odstránenie ţlčníka. 

cholecystentericus, a, um – [cholecysta + g. enteron črevo] cholecystenterický, týkajúci sa ţlčníka a 

tenkého čreva, týkajúci sa spojenia medzi ţlčníkom a tenkým črevom. 

cholecystenteroanastomosis, is, f. – [cholecysta + g. enteron tenké črevo + anastomsosis spojenie] 

chir. spojenie medzi ţlčníkom a tenkým črevom. 

cholecystenterorrhaphia, ae, f. – [cholecysta + g. enteron tenké črevo + g. rafé šev] 

cholecystenterorafia, sutúra , zošitie ţlčníka k tenkému črevu.  

cholecystenterostomia, ae, f. – [cholecysta + g. enteron tenké črevo + g. stoma ústa] chir. vyústenie 

ţlčníka do tenkého čreva. 

cholecystenterotomia, ae, f. – [cholecysta + g. enteron tenké črevo + g. tomé rez] 

cholecystenterotómia, chir. preťatie, otvorenie ţlčníka a tenkého čreva. 

cholecystis, is, f. – [cholé- + g. kystis mechúr] ţlčník.  

cholecystitída – [cholecystitis] zápal steny ţlčníka. Môţe mať akút. al. chron. priebeh. Najčastejšie sa 

spája s cholecystolitiázou, veľmi zriedka sa vyskytuje nekalkulózna ch. 

Akútna cholecystitída – je vyvolaná takmer vţdy blokádou toku ţlče konkrementom; nekalkulózna 

akút. ch. vzniká obyčajne pri bakteriémii pri brušnom týfuse, sepse, po úrazoch a veľkých dávkach 

glukokortikoidov; emfyzematózna ch. pri infekcii klostrídiami. Stagnujúca ţlč, najmä ţlčové kys. 

vyvolávajú chem. zápal steny ţlčníka, následne prenikajú do nej baktérie z infikovanej ţlče, krvnou 

al. lymfatickou cestou (najčastejšie E. coli, stafylokoky, streptokoky). Po th. môţe zápal ustúpiť al. sa 

vyvinie hydrops, v závaţnejších prípadoch empyém s moţnou perforáciou a vznikom akút. 

peritonitídy. 

Klin. obraz – charakterizuje náhly vznik bolestí pod pravým rebrovým oblúkom, často aj charakteru 

biliárnej koliky. Prítomná býva horúčka, nauzea, vracanie. Súčasne býva výrazná palpačná citlivosť 

v pravom podrebrí, príp. hmatateľná rezistencia a défense musculaire (cirkumskriptná peritonitída). 

Zrýchľuje sa sedimentácia krviniek a stúpa počet leukocytov v periférnej krvi. 

Dg. – stanovuje sa na základe anamnézy, klin. a laborat. obrazu. Potvrdzuje sa USG (zisťujú sa 

konkrementy, zväčšenie ţlčníka a zhrubnutie jeho stien). 

Dfdg. – treba odlíšiť pravostrannú pyelonefritídu, akút. apendicitídu, perforáciu ţalúdkového a 

dvanástnikového vredu, pankreatitídu, ochorenia gynekol. orgánov, ale aj zápal pľúc a pohrudnice.  



Th. – akút. ch. vyţaduje hospitalizáciu, pokoj na posteli, lokálnu aplikáciu ľadu, aplikáciu elektrolytov 

a energetických substrátov, analgetiká a spazmolytiká. Podávajú sa širokospektrálne antibiotiká, kt. 

sa vylučujú pečeňou (amoxycilín, ampicilín, cefalosporíny, ofloxacín (Tarivid
®
), oxacilín, oxymykoín, 

penbritín, tetracyklíny, rolitetracyklín, vibramycín), moţno pouţiť aj erytromycín, gentamicín. 

V ťaţších prípadoch sa pridávajú antibiotiká účinné proti anaeróbom (klindamycín, metronidazol). Pri 

výraznejších ťaţkostiach nezvládnuteľných konzervatívnou th. prichádza do úvahy chir. th.; 

uprednostňuje sa laparoskopická cholecystek-tómia. Chir. th. sa inak vykonáva po odznení akút. 

zápalu, v prípade komplikácií okamţite, resp. 24 h po začiatku klin. príznakov. Dyspeptický sy. však 

nemusí byť v príčinnej súvislosti s chron. ch. a cholecystektómia preto ťaţkosti pacienta neodstráni. 

Empyém ţlčníka vyţaduje chir. pozorovanie, akút. komplikácie (penetrácia, perforácia) akút. chir. 

výkon. 

Chronická cholecystitída – je aţ v 90 % prípadov spojená s cholecystolitiázou (nekalkulózna 

chron. ch. je veľmi zriedkavá, môţu ju vyvolať parazity, infekcia tbc, aktinomykóza). Môţe vzniknúť 

ako akút. ch., častejšie sú akút. recidivujúce vzplanutia uţ existujúcej chron. ch. Priaznivé 

podmienky na vznik a progresiu ch. predstavujú konkrementy, chron. infikovaná ţlč, poruchy motility 

ţlčníka a opakovaná stáza ţlče. Stena ţlčníka býva zhrubnutá, ţlčník sa fibroticky zmrašťuje, resp. 

kalcifikuje (porcelánový ţlčník). Stráca sa jeho koncentračná a evakuačná funkcia.  

Klin. obraz býva necharakteristický. Pacienti udávajú pocit tlaku pod pravým rebrovým oblúkom, 

nafukovanie a ďalšie dyspeptické ťaţkosti, kt. sa zvýrazňujú po niekt. jedlách (prepálené tuky, ale aj 

studené nápoje), ako aj v stresových situáciách. Môţe byť palpačná citlivosť v pravom podrebrí. 

Zmeny laborat. ukazovateľov nebývajú prítomné. 

Dg. – opiera sa o anamnézu, najmä však o vyšetrenie USG Pravidelným nálezom je chole-

cystolitiáza, zhrubnutá stena ţlčníka a porucha jeho funkcie. Pri p. o. cholecystografii sa ţlčník 

nenaplní al. sa zistia rôzne deformácie (napr. zmraštený ţlčník, ako aj poruchy evakuačnej 

schopnosti). 

Dfdg. – treba odlíšiť funkčné poruchy ţlčníka a ochorenia okolitých orgánov.   

cholecystitis, itidis, f. – [cholecysta + -itis hrubé zápal] →cholecystitída. 

Cholecystitis acuta – akút. zápal ţlčníka. 

Cholecystitis emphysematica – emfyzematózny zápal ţlčníka; jej pôvodcom bývajú klostrídie, 

zvyčajne u diabetikov. 

Cholecystitis follicularis – zápal ţlčníka, pri kt. je nápadná tvorba lymfoidných folikulov 

obsahujúcich germinatívne jadrá. 

Cholecystitis glandularis proliferans – chron. zápal ţlčníka so zhrubnutím jeho steny. 

Cholecystitis chronica – chron. zápal ţlčníka. 

Cholecystitis chronica fibrosa – chron. fibrózna cholecystitída spojená s obmedzením funkcie 

ţlčníka a zmraštením jeho stien. 

Cholecystitis phlegmonosa – flegmonózna cholecystitída, zápal postihujúci celú stenu ţlčníka. 

Cholecystitis polyposa – polypózna cholecystitída so sliznicou pokrytou granuláciami 

pripomínajúcimi polypy. 

Cholecystitis retrahens – zápal ţlčníka s jazvovitým zmraštením steny a zmenšením celého 

ţlčníka. 

Cholecystitis xantogranulomatosa – chron. zápal ţlčníka spojený s →cholesterolózou (jahodový 

ţlčník).  



cholecystonephrostomia, ae, f. – [cholecyst- + g. nefros obličky + g. stoma ústa] chole-

cystonefrostómia, cholecystopyelostómia. 

cholecystocoloanastomosis, is, f. – [cholecysta + g. kolón hrubé črevo + g. anastomósis spojenie] 

cholecystokolo-anastomóza, chir. spojenie ţlčníka a hrubého čreva. 

cholecystocolostomia, ae, f. – [cholecysta + g. kolón hrubé črevo + g. stoma ústa] chole-

cystokolostómia, chir. vyústenie ţlčníka do hrubého čreva. 

cholecystoduodenálna fistula – fistula medzi ţlčníkom a dvanástnikom. 

cholecystoduodenoanastomosis, is, f. – [cholecysta + l. duodenum dvanástnik + g. anastomósis 

spojenie] cholecystoduodenoanastomóza, chir. spojenie ţalúdka s dvanástnikom. 

cholecystoduodenostomia, ae, f. – [cholecysta + duodenum dvanástnik + g. stoma ústa] 

cholecystoduodenostómia, chir. vyústenie ţlčníka do dvanástnika. 

cholecystoenteroanastomosis, is, f. – [cholecysta + g. enteron tenké črevo + g. anastomósis 

spojenie] cholecystoenteroanastomóza, operačné umelé spojenie ţlčového vývodu s tenkým 

črevom. 

cholecystogastroanastomosis, is, f. – [cholecysta + g. gaster ţalúdok + g. anastomósis spojenie] 

cholecystogastroanastomóza, operačné spojenie ţlčového vývodu so ţalúdkom. 

cholecystogastrostomia, ae, f. – [cholecysta + g. gastér ţalúdok + g. stoma ústa] chir. anastomóza 

medzi ţlčníkom a ţalúdkom. 

cholecystogastrotomia, ae, f. – [cholecysta + g. gastér ţalúdok + g. tomé rez] chir. preťatie ţlčníka a 

ţalúdka. 

cholecystografia – [cholecystographia] rtg znázornenie ţlčníka po aplikácii kontrastnej látky. 

cholecystogram – [cholecystogramma] rtg snímka ţlčníka. 

cholecystogramma, tis, n. – [cholecysta + g. gramma zápis] →cholecystogram. 

cholecystographia, ae, f. – [cholecysta + g. grafein písať] →cholecystografia. 

cholecystoileoanastomosis, is, f. – [cholecysta + l. ileum bedrovník + g. anastomosis spojenie] 

cholecystoileoanastomóza, chir. spojenie ţlčníka s bedrovníkom. 

cholecystointestinalis, e – [cholecysta + l. intestinum tenké črevo] cholecystointestinálny, týkajúci sa 

ţlčníka a tenkého čreva.  

cholecystojejunoanastomosis, is, f. – [cholecysta + l. jejunum lačník + g. anastomosis spojenie] 

cholecystojejúnoanastomóza, chir. spojenie ţlčníka a lačníka. 

cholecystokineticus, a, um – [cholecysta + g. kinein pohybovať sa] cholecystokinetický, vyvolávajúci 

al. stimulujúci kontrakcie ţlčníka.  

cholecystokinín – cholecystokinín-pankreozymín, CCK-PZ, polypeptidový hormón, kt. sa vyskytuje 

sa v pankreatickej šťave a mozgu. Zúčastňuje sa na vnímaní pocitu sýtosti (zniţuje príjem potravy), 

bolesti a ako neurónový transmiter.Vyvoláva kontrakcie ţlčníka (Ivy a Oldberg, 1928), stimuluje 

vonkajšiu sekréciu pankreasu (Haprper a Raper, 1943). C-terminálny pentapeptid je identický s 

pentapeptidom gastrínu a ceruleínu. Identifikovali sa rozličné formy CCZ-PZ, CCK-33 (33 

aminokyselín) sa vyskytuje prevaţne v GIT, okrem toho sa tu našiel CCK-39 a CCK-58; CCK-8 sa 

nachádza prevaţne v CNS. Syntézu C-terminálneho dodekapeptidu uskutočnil Ondetti a spol. 

(1970) a N-terminálneho hexapeptidu CCK-33 Bodanszky a spol. (1972); klonovanie a sekvenciu 

ľudského génu CCK-PZ opísal Takahashi a spol. (1985); C-terminálny oktapeptid →sinkalid. 
 



Lys-Ala-Pro-Ser-Gly-Arg-Met-Ser-Ile-Val-Lys-Asn-Leu-Gln-Asn-Leu-Asp- Ser-His-Arg-Ile-Ser-Asp-Arg-Asp. 

Tyr-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2 
  
SO3H     Ľudský CCK-33 

cholecystokolostomia – [cholecystocolostomia] chir. vyústenie ţlčníka do hrubého čreva. 

cholecystolithiasis, is, f. – [cholecysta + g. lithos kameň] →cholecystolitiáza. 

cholecystolithothripsis, is, f. – [cholecysta + g. lithos kameň + g. thriptein drviť] 

→cholecystolitotripsia. 

cholecystolitiáza – [cholecystolithiasis] prítomnosť konkrementov v ţlčníku. Ch. sprevádza v 10 – 25 

% prípadov prítomnosť konkrementov v ţlčových cestách (choledocholitiáza). Postihuje asi 20 % 

populácie. Býva častejšia u ţien ako u muţov (3 – 4:1), pričom výskyt stúpa s vekom.  

Podľa zloţenia sa rozlišujú cholesterolové a pigmentové (bilirubínové) konkrementy; pigmentové 

obsahujú < 12 % cholesterolu. Konkrementy v čistej forme prakticky nejestvujú. U nás je 80 – 90 % 

konkrementov cholesterolových, pigmentové sa vyskytujú častejšie len u pacientov s hemolytickou 

anémiou a cirhózou pečene. 

Tvorba cholelitu prebieha v troch štádiách: chem., fyz. a klin. V chem. fáze tvorí pečeň 

cholesterolom hypersaturovanú (litogénnu) ţlč, pričom sa uplatňuje zníţená syntéza ţlčových kys., 

zníţená nočná sekrécia ţlčových kys., absol. zvýšená sekrécia cholesterolu pri obezite, relat. 

zvýšená sekrécia cholesterolu a zvýšené straty ţlčových kys. (po resekciách ilea, pri Crohnovej 

chorobe). Vo fyz. fáze vzniká v ţlčníku, príp. ţlčových cestách precipitácia kryštálov cholesterolu 

z hypersaturovaných micel; pri vysokom stupni saturácie precipitácia prebieha rýchlo a nie sú 

potrebné necholesterolové látky; pri menšej hypersaturácii sa tvorí najprv jadro z bilirubinátu 

vápenatého, bunkového detritu, mukóznych látok a baktérií. Tvorbu konkrementov preto podporuje 

vyššia koncentrácia solí vápnika a zníţená evakuácia ţlčníka (v gravidite, pri diabete). Z fázy 

mikrolitiázy nemusí prejsť ch. do klin. štádia, mikrolity sa totiţ môţu pri dostatočnej evakuačnej 

schopnosti ţlčníka vyplaviť do choledochu a cez Vaterovu papilu do dvanástnika. Ak sa mikrolity 

nevyplavia, postupne narastajú a nastáva klin. fáza ch. Konkrementy sa dajú v ţlčníku zistiť 

pomocou USG al. rtg. 

Za rizikové faktory ch. sa pokladajú: 1. obezita (vyššia saturácia ţlče cholesterolom, sekrécia 

ţlčových kys. a fosfolipidov normálna); 2. potrava (diéta s vysokým energetickým príjmom, 

vysokocholesterolová diéta); 3. avitaminóza C; 4. lieky (klofibrát zvyšuje sekréciu cholestero-lu do 

ţlče, cholestyramín zvyšuje syntézu cholesterolu); 5. vek a pohlavie (pomer ♂ a ♀ je 3 –aţ 4:1, 

pribúdanie s vekom); 6. rasové a etnické diferencie (vysoký výskyt v škandinávskych krajinách 

a Kanade, nízky výskyt v subsaharskej oblasti Afriky); 7. gen. faktory (tendencia tvoriť 

hypersaturovanú ţlč); →cholelit. 

Klin. obraz – typickým prejavom je biliárna kolika, prudká kolikovitá bolesť lokalizovaná pod pravým 

podrebrím s vyţarovaním pásovito do chrbta a pod pravú lopatku; býva spojená s nauzeou a 

vracaním, schvátenosťou a nepokojom, s menením polohy. Provokujúcim momentom býva tučné 

jedlo, vajíčka, u niekt. pacientov aj po iných jedlách al. bez provokujúceho momentu potravy. 

Niekedy koliku vyvolá námaha a rozčúlenie; často vzniká v noci. Medzi kolikami nemusia mať 

pacienti nijaké ťaţkosti. Ch. môţe prebiehať aj bez kolík. Prítomné sú skôr tupé bolesti pod pravým 

rebrovým oblúkom a v epigastriu, kt. nie sú závislé od pohybu čriev a flatu. Niekt. pacienti udávajú 

len dyspeptické ťaţkosti (,,biliárna`` dyspepsia), kt. sa prejavujú intoleranciou tukov, nadúvaním, 

aerofágiou, regurgitáciou, ale aj srdcovými palpitáciami. Biliárna dyspepsia nie je pre ch. typická a 

cholecystektómia subjektívne ťaţkosti pacienta neodstráni. Asi 60 – 80 % pacientov s ch. nemá 

ťaţkosti a konkrementy sa zistia len náhodou, najmä pri USG.  



Komplikácie ch. – zvýšená teplota, ťaţký celkový stav, ikterus a napätie pod pravým rebrovým 

oblúkom svedčí o akút. cholecystitíde, horúčka s triaškou o cholangitíde; Charcotova triáda: ikterus 

+ horúčka s triaškou + algický sy. je typická pre cholangitídu vyvolanú prekáţkou v ţlčových 

cestách. 

Hydrops žlčníka (následkom zaklinenia konkrementu v kolocystickej oblasti) sa prejaví hmatateľnou 

rezistenciou pod pravým rebrovým oblúkom; súčasné zvýšenie teploty svedčí o empyéme ţlčníka. 

Ikterus s hyperbilirubinémou < 70 mmol/l nemusí byť podmienený obštrukciou ţlčových ciest, ale 

edémom v okolí ductus cysticus (Mirizziho príznak). Môţe vzniknúť gangréna a perforácia s 

následnou klin. symptomatológiou akút. brucha. Ohraničené napätie brušnej steny svedčí o 

moţnosti krytej perforácie, difúzny défense musculaire o otvorenej perforácii a biliárnej peritonitíde. 

Pri zriedkavej cholecystokolickej fistule a nasledujúcej pasáţi veľkého konkrementu cez GIT môţe 

vzniknúť biliárny ileus. Posúvanie konkrementov do choledochu môţe zapríčiniť vznik akút. 

cholangitídy a akút. biliárnej pankreatitídy. U pacientov s ch. je mierne zvýšené riziko vzniku 

karcinómu ţlčníka.  

Dg. – opiera sa o anamnézu kolík, klin. nález (palpačná bolestivosť pod pravým podrebrím, pri 

hydropse, cholecystitíde a empyéme palpačný nález zväčšeného a bolestivého ţlčníka). Na natívnej 

rtg snímke sa len zriedka zisťujú kalcifikované konkrementy, príp. porcelánový ţlčník. Základnou dg. 

metódou je perorálna cholecystografia: o prekáţke v kolocystickej oblasti al. chron. cholecystitíde sa 

usudzuje, ak sa ţlčník kontrastne nezobrazil a vylúčila sa metodická chyba (pacient nepoţil 

kontrastnú látku, ide o porušenú funkciu pečene, ţlčník bol na začiatku vyšetrenia naplnený, ţlčník 

sa vyprázdnil pred zhotovením snímky, kontrastná látka sa nevstrebala). Ak sa ţlčník kontrastne 

zobrazí, moţno dokázať ch. nález zväčšeného a bolestivého ţlčníka (veľkosť a počet 

konkrementov), zistiť koncentračnú a evakuačnú schopnosť ţlčníka. Preto USG celkom nenahradila 

perorálnu cholecystografiu a pouţíva sa najmä pri nejednoznačnom náleze USG, pri indikácii 

rozpúšťacej th. a extrakorporálnej litotrypsie. I. v. cholangiografia má menší dg. význam a navyše je 

zaťaţená rizikom alergických reakcií na jódové kontrastné látky; v súčasnosti sa v dg. ch. prakticky 

nepouţíva. Najväčší dg. význam má USG. Ch. sa prejaví mobilným echogénnym loţiskom s 

akustickým tieňom, ţlčovým blatom (kombinácia cholesterolových a kalciumbilirubínových granúl 

hustej ţlče). Je to metóda rýchla, neinvazívna a jej dg. citlivosť je aţ 93 %, a to aj v prípade blokády 

v kolocystickej oblasti. Moţno ju pouţiť aj v gravidných ţien, u pacientov v ťaţkom stave 

a alergických na jód. Zhrubnutie steny > 3 mm a zväčšenie ţlčníka môţu v kombinácii s klin. 

obrazom svedčiť o akút. cholecystitíde. Ak ide o konkrementy v blízkosti papily, je dg. citlivosť USG 

len 30 %. Tu je cennejšia endoskopická neinvazívna USG a invazívna endoskopická retrográdna 

cholangiopankreatografia (ERCP), príp. perkutánna transhepatálna cholangiografia (PTC). 

Podstatne menší význam má CT, slúţi skôr na stanovenie hustoty konkrementov najmä pred th. 

extrakorporálnou litotrypsiou (ESWL) a litolýzou. Z ostatných neinvazívnych metód má význam 

dôkaz ţlčových mikrokryštálov v dvanástnikovej ţlče a rtg dôkaz cholecystointestinálnych fistúl. 

Invazívna endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia (ERCP) a perkutánna transhepatálna 

cholangiografia (PTC) majú v dg. menší význam ako pri choledocholitiáze a pouţívajú sa len v 

nejasných prípadoch a u ikterických pacientov. 

Po biliárnej kolike býva často prechodne zvýšená aktivita amino-transferáz (AST, ALT), ako aj 

mierne zvýšená koncentrácia konjugovaného bilirubínu v sére. Zvýšené hodnoty exkrečných 

enzýmov, a to aj v pokojovom štádiu (alkalická fosfatáza, -glutamyltransferáza, leucín-

aminopeptidáza, 5
,
-nukleotidáza) svedčia skôr o intrahepatálnej al. extrahepatálnej cholestáze.  

Dfdg. – treba odlíšiť najmä solárny sy., funkčné dyspepsie, vertebrogénny algický sy., koronárne 

bolesti, akút. pankreatitídu, vredovú chorobu, bránicovú pleuritídu, refluxnú choro-bu, kolitídu, 

apendicitídu, urolitiázu, pleuropneumóniu a herpes zoster. 



Th. – závisí od príznakov: asymptomatická forma sa nelieči s výnimkou porcelánového ţlčníka, kt. 

sa má chir. odstrániť. Treba však zohľadniť vek pacienta, pridruţené choroby a počet a veľkosť 

konkrementov (viacpočetná drobnokonkrementová ch. môţe vyvolať komplikácie častejšie ako väčší 

solitér).  

Th. symptomatickej ch. závisí najmä od akútnosti stavu a komplikácií. Biliárna kolika vyţa-duje 

hladovku, infúznu th., aplikáciu spazmolytík a analgetík (butylskopolamín 20 – 40 mg i. m.) v ťaţších 

prípadoch anodyná (petidín al. pentazocín); nedoporúča sa morfín. Pri akút. cholecystitíde, 

empyéme (i hydropse) sa má pacient hospitalizovať a podávajú sa navyše antibiotiká; 

→cholecystitída. V pokojovom štádiu th. spočíva v diéte (zákaz koncentrovaných tukov, potravín s 

vysokým obsahom cholesterolu, chem. dráţdivých potravín), aplikácii cholagog (choleretiká a 

cholecystokinetiká), th. zápchy, kt. často sprevádza ch. Definitívna th. ch. poskytuje v súčasnosti 

viaceré moţnosti. Základnou th. metódou ch. ostáva laparoskopická cholecystektómia, najmä pri 

afunkčnom ţlčníku, kým pri choledocholitiáze (najmä u pacientov po cholecystektómii) je 

endoskopická papilosfinkterotómia a extrakcia konkrementov košíčkami Dormia al. extrakčnými 

balónikmi. Chir. th. prichádza do úvahy aţ pri neúspechu endoskopickej terapie al. pri 

komplikáciách. 

Nefarmakologická th. prichádza do úvahy v pokojovom období. Hlavné sú diétne opatrenia. 

Obéznym sa odporúča pomalá redukcia hmotnosti. Nevhodné sú prepálené tuky, studené jedlá, 

majonéza, káva, čokoláda, orechy ap. Hlavným kritériom je zrejme individuálna intolerancia rôznych 

jedál. 

Alternatívnou th., najmä pri zvýšenom riziku operačného výkonu je extrakorporálna litotrypsia 

(ESWL) a rozpúšťanie (disolúcia). ESWL sa vykonáva extrakorporálnymi šokovými vlnami, 

generovanými rôznymi prístrojmi. Je indikovaná u pacientov s funkčným ţlčníkom, ak ide o solitárny 

konkrement < 2 cm al. najviac 3 menšie konkrementy. Konkrementy môţu byť iba min. kalcifikované 

a nesmie byť porušená hemokoagulácia. Disolúcia, kt. sa má aplikovať súčasne s ESWL, sa 

realizuje podávaním kys. chenodeoxycholovej al. vhodnejšie ursodeoxycholovej v dávke 10 mg/kg. 

Disolúciu moţno pouţiť aj bez predchádza-júcej ESWL. Podmienkou je funkčný ţlčník a 

konkrementy s Ø max. 1,5 – 2 cm, kt. nevypĺňajú viac ako polovicu ţlčníka; musí ísť o 

cholesterolové konkrementy. Th. trvá 1 aţ 2 r., úspešnosť 40 – 50 % a je pomerne drahá.  

Ďalšou moţnosťou je rozpúšťanie lokálne podávanými chem. látkami, a to premývaním ţlční-ka 

metyl-terc-butyléterom, príp. etylpropionátom, kt. je schopný rozpustiť cholesterolové konkrementy 

za 8 – 16 h. Podáva sa cievkou zavedenou do ţlčníka perkutánnou transhepatálnou cestou al. 

transpapilárne po endoskopickej papilotómii. Výnimočne sa podarí vytiahnuť konkrement košíčkom 

po papilosfinkterotómii. Laparoskopická cholecystektómia, extrakcia košíčkom a následné zalepenie 

cholecystotómie sa vykonáva uţ zriedkavejšie. Lepšie výsledky sa dosahujú litotrypsiou (najmä 

vonkajšou s pouţitím extrakorporálnych vĺn) v kom-binácii s disolúciou kys. ursodeoxycholovou. 

Indikované sú len prípady, pri kt. ide o funkčný ţlčník, s 1, max. 3 konkrementami s Ø < 2 cm, 

denzitou pri CT < 100 HU. 

Biliárna dyspepsia sa dá ovplyvniť diétou, choleretikami, cholokinetikami, príp. pankreatický-mi 

extraktmi (najmä pri chron. pankreatitíde). 

cholecystonephrostomia, ae, f. – [cholecysta + l. nefros obličky + g. stoma ústa] chole-

cystopyelostomia. 

cholecystopathia, ae, f. – [cholecysta + g. pathos choroba] cholecystopatia, nešpecifikované 

ochorenie ţlčníka. 

cholecystopexia, ae, f. – [cholecysta + g. pexis upevnenie] operačné upevnenie, fixácia ţlčníka. 

cholecystoptosis, is, f. – [cholecysta + g. ptósis pokles] ptóza, dislokácia ţlčníka smerom nadol. 



cholecystopyelostomia, ae, f. – [cholecysta + g. pyelon panvička + g. stoma ústa] 

cholecystopyelostómia, syn. cholecystonefrostómia, chir. anastomóza medzi ţlčníkom a ob- 

ličkovou panvičkou.  

cholecystorrhaphia, ae, f. – [cholecysta + g. rhafé šev] cholecystorafia, chir. zošitie, sutúra ţlčníka. 

cholecystosis, is, f. – [cholecysta + -osis stav] cholecystóza, nezápalové ochore*nie ţlčníka. Ch. 

hyperplastica – abnormálne zmnoţenie bunkových elementov ţlčníka. 

cholecystosonographia, ae, f. – [cholecysta + l. sonus zvuk + g. grafein písať] cholecys-

tosonografia, vyšetrenie ţlčníka pomocou ultrazvuku. 

cholecystostomia, ae, f. – [cholecysto- + g. stoma ústa] cholecystostómia, chir. vyústenie ţlčníka 

navonok. 

cholecystotomia, ae, f. – [cholecysta + g. tomé rez] chir. preťatie, otvorenie ţlčníka, kt. sa vykonáva 

s cieľom dg., drenáţe (cholecystostómia) al. odstránenia konkrementov. 

choledoch/o- – prvá časť zloţených slov zo slova choledochus spoločný ţlčovod. 

choledochectomia, ae, f. – [choledocho- + g. ektomé odstrániť] →cholecystektómia. 

choledochektómia – [choledochectomia] chir. odstránenie ţlčníka. 

choledochendysis, is, f. – [choledoch- + g. endysis vstup] choledochendýza, choledochotó-mia. 

choledochitis, tidis, f. – [choledochus + -itis zápal] choledochitída, zápal choledochu. 

choledochocele, es, f. – [choledochus + g. kélé prietrţ] choledochokéla, ohraničené nahroma-denie 

ţlče v brušnej dutine.  

choledochocholedochostomia, ae, f. – [choledochus + g. stoma ústa] choledochocholedo-

chostómia, chir. vyústenie choledochu do iného miesta choledochu. 

choledochoduodenalis, e – [choledochus + l. duodenum dvanástnik] choledochoduodenálny, 

týkajúci sa choledochu a dvanástnika. 

choledochoduodenostomia, ae, f. – [choledochus + l. duodenum dvanástnik + g. stoma ústa] 

choledochoduodenostómia, chir. vyústenie choledochu do dvanástnika. 

choledochoenterostomia, ae, f. – [choledocho- + g. enteron tenké črevo + g. stoma ústa] 

choledochoeterostómia, chir. anastomóza medzi spoločným ţlčovodom a tenkým črevom. 

choledochoduodenojejunalis, e – [choledochus + l. duodenum dvanástnik + l. jejunum lačník] 

choledochoduodenálny, týkajúci sa choledochu a dvanástnika. 

choledochoenterostomia, ae, f. – [choledochus + g. enteron tenké črevo + g. stoma ústa] 

choledochoenterostómia, chir. vyústenie ţlčníka do tenkého čreva.  

choledochogastrostomia, ae, f. – [choledocho- + g. gaster ţalúdok + g. stoma ústa] chir. 

anastomóza medzi spoločným ţlčovodom a ţalúdkom. 

choledochografia – [choledochographia] rtg znázornenie choledochu po aplikácii kontrastnej látky. 

choledochogram – [choledochogramma] rtg snímka choledochu. 

choledochogramma, tis, n. – [choledochus + g. gramma zápis] →choledochogram. 

choledochographia, ae, f. – [choledochus + g. grafein písať] →choledochografia. 

choledochohepatostomia, ae, f. – [choledocho- + g. hepar pečeň + g. stoma ústa] choledo-

chohepatostómia, chir. anastomóza medzi ductus choledochus a ductus hepaticus. 



choledochoileostomia, ae, f. – [choledocho- + l. ileum bedrovník + g. stoma ústa] choledo-

choileostómia, chir. anastomóza medzi lačníkom a bedrovníkom. 

choledochojejunostomia, ae, f. – [choledochus + l. jejunum lačník + g. stoma ústa] chole-

dochojejúnostómia, chir. vyústenie choledochu do lačníka. 

choledocholit – [choledocholithos] konkrement v choledochu. 

choledocholithiasis, is, f. – [choledochus + g. lithos kameň + -asis stav] →choledocholitiáza. 

choledocholithos, i, m. – [choledochus + g. lithos kameň] →choledocholit. 

choledocholithotomia, ae, f. – [choledocho- + g. lithos kameň + g. tomé rez] →choledocho-litotómia. 

choledocholithothrypsia, ae, f. – [choledocho- + g. lithos kameň + g. thryptein drviť] 

→choledocholitotrypsia. 

choledocholitiáza – [choledocholithiasis] prítomnosť konkrementov v ţlčovodoch. Asi v 10 aţ 20 % 

prípadov sprevádza →cholecystolitiázu. Zriedkavejšie sa vyskytujú konkrementy v choledochu bez 

nej. Do ţlčovodov sa konkrementy dostávajú najčastejšie zo ţlčníka, ale môţu sa tvoriť aj priamo v 

ţlčových cestách, najmä pri stenóze Vaterovej papily a nezhub-ných striktúrach ţlčovodov. Po 

cholecystektómii môţe byť konkrement v ţlčových cestách zabudnutý, najmä ak sa nevykonala 

peroperačná cholangiografia (reziduálna ch.). Správanie sa konkrementov v ţlčových cestách je 

rôzne. Menšie konkrementy môţu spontánne odísť cez papilu do dvanástnika, a to aj bez klin. 

príznakov. Inokedy ostávajú v ţlčových cestách dlho, taktieţ klin. nemé. Častejšie však ch. vyvoláva 

klin. príznaky: od dyspeptických ťaţkostí (nafukovanie, pobolievanie pod pravým rebrovým oblúkom, 

nechuť do jedenia) aţ po výrazné bolestivé sy. spojené so ţltačkou, cholangitídou, príp. 

pankreatitídou. Dlhodobo nepoznaná ch. môţe zapríčiniť chron. hepatopatiu. 

Dg. – vychádza z anamnézy, klin. a laborat. vyšetrena. V typických prípadoch je prítomná Charcotova 

triáda: kolika, horúčka s triaškou a ikterus, čo svedčí uţ o akút. choangitíde. V sé-re býva zvýšená 

aktivita alkalických fosfatáz a g-glutamyltransferázy (prejav cholestázy), pri vzniku cholangitídy sa 

zvyšujú aj hodnoty aminotransferáz a bilirubínu. USG a CT majú v dg. ch. podstatne menší význam 

ako pri cholecystolitiáze. I. v. cholangiografiou sa neznázorní dostatočne distálny úsek 

hepatocholedochu, a tak výsledok býva často klamne negat. Dg. sa potvrdzuje endoskopickou 

retrográdnou cholangiopankreatografiou (ERCP) a perkutánnou transhepatálnou cholangiografiou 

(PTC).  

Dfdg. – treba odlíšiť najmä iné ochorenia ţlčových ciest a pankreasu (stenózy, nádory, chron. a 

akút. pankreatitídu), ochorenia bránice, srdca, ako aj neurotické ťaţkosti. 

Th. – spočíva vo včasnom chir. odstránení konkrementov zo ţlčových ciest. U pacientov s ch. po 

cholecystektómii, s akút. cholangitídou a akút. biliárnou pankreatitídou je indikovaná endoskopická 

papilosfinkterotómia a extrakcia konkrementov košíčkami Dormia. Veľké konkrementy moţno pred 

extrakciou rozdrviť (mechanicky al. extrakorporálnymi šokovými ultrazvukovými vlnami). Operácia je 

indikovaná iba u pacientov so súčasnou cholecystolitiá-zou, ak chir. výkon nie je kontraindikovaný 

al. príliš riskantný. Okrem toho moţno konkre-menty zo ţlčovodov odstrániť aj disolúciou metyl-terc-

butyléterom. Perkutánne podávanie ţlčových kys. sa neosvedčilo. Pri akút. cholangitíde je súčasťou 

th. podávanie širokospekt-rálnych antibiotík, pri bolestiach sa podávajú spazmolytiká a analgetiká. 

choledocholitotómia – [choledocholitotómia] chir. otvorenie choledochu na odstránenie 

konkrementov. 

choledocholitotrypsia – [choledochothrypsia] chir. rozdrvenie konkrementov v ţlčovode. 

choledochoplastica – [choledochus +g. plastiké (techné) tvárne umenie] →choledochoplastika. 

choledochoplastika – [choledochoplastica] plastická operácia ţlčovodov. 



choledochorafia – [choledochorrhaphia] chir. zošitie ţlčovodov. 

choledochorrhaphia, ae, f. – [choledochus +g. rhafé šev] →choledochorafia. 

choledochostomia, ae, f. – [choledochus + g. stoma ústa] choledochostómia, chir. vyústenie 

choledochu navonok. 

choledochotomia, ae. f. – [choledochus + g tomé rez] choledochotómia, chir. otvorenie, preťatie 

choledochu. 

choledochus, i, m. – [l.] spoločný ţlčovod. 

Choledyl
®
 (Warner-Chilcott) – bronchodilatans; →cholínteofylinát. 

choleglobín – zlúč. globínu s otvoreným kruhom porfyrínu, intermediárny produkt pri vzniku bilirubínu 

pri katabolizme hemoglobínu. 

Cholegnostyl
®
– rtg diagnostikum; →3,,3

,
,,5

,
,5

,
,-tetrabrómfenolftaleín. 

Cholegrafin
®
 (Squibb) – rtg diagnostikum; →jodipamid. 

cholehematín – červené farbivo (nie ţlčové) vyskytujúce sa v ţlči bylinoţravcov; vzniká z chlorofylu a 

je totoţné s fyloerytrínom a bilipurpurínom. 

cholechromopoesis, is, f. – [chole- + g. chroma farba + g. poiésis tvorenie] cholechromo-poéza, 

syntéza ţlčových farbiv. 

cholekalciferol – 1. hormón syntetizovaný v koţi po oţiarení 7-dehydrocholesterolu al. prívode 

vitamínu v potrave; aktivuje sa premenou na 1,25-dihydroxycholekalciferol; 2. preparát tejto látky 

získaný zo ţivočíšnych tkanív; →Cholecalciferolum, ČSL 4. 

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

Cholekalciferol a príbuzné metabolity vitamínu D 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  Systémový názov                Vitamín             Skratka 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 7-dehydrocholesterol   Provitamín D3          – 

 Cholekalciferol     Vitamín D3         D3 

 25-hydroxycholekalciferol  25-hydroxyvitamín D3        25(OH)D3 

 1,25-dihydroxycholekalciferol  1,25-dihydroxyvitamín D3       1,25(OH)2D3 

 24,25-dihydroxycholekalciferol   24,25-dihydroxyvitamín D3     24,25(OH) 2D3 

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

cholekinetiká – [cholekinetica] liečivá, kt. zvyšujú vyprázdňovanie ţlčníka;  →cholagogá. 

cholekyanín – syn. bilicyanín, cholocyanín; modré farbivo, kt. vzniká oxidáciou biliverdínu. 

cholelit – [choledocholithos] ţlčový konkrement; →cholelitiáza. Sú to kryštálické štruktúry, kt. sa tvoria 

fúziou al. apozíciou normálnych, ako aj abnormálnych zloţiek ţlče. Skladajú sa z rôzneho mnoţstva 

monohydrátu cholesterolu, bilirubinátu vápenatého, ţlčových kys., solí vápnika, karboxylových kys., 

proteínov a fosfolipidov. Rozoznávajú sa: 1. cholesterolové; 2. zmiešané (spolu s cholesterolovými 

tvoria aţ 80 % všetkých ch.); 3. pigmentové (20 %). Podľa chem. zloţenia sa delia na 

cholesterolové (75 %); 2. vápnikovo-pigmentové konkre-menty (23 %). 

Cholesterolové cholelity majú ţltkavo-hnedú farbu, Ø od niekoľkých mm po 2 – 3 cm. Vyše 50 % 

(často > 90 %) sušiny tvorí kryštalický cholesterolmonohydrát. Prítomné môţu byť aj mucínové 

glykoproteíny a bilirubinát vápenaté. Vznikajú obyčajne v priesvite ţlčníka, po cholecystektómii 

v ductus choledochus. 

Ch. v ţlčových cestách sa tvoria 4,5-krát častejšie u prvostupňových príbuzných s chole-sterolovými 

ch. Ide o dysreguláciu biosyntézy ţlčových solí ,,hypersenzitívnou spätnou väzbou“ (angl. 

hypersensitive feedback). K rizikovým faktorom patrí obezita (BMI 30), rýchle zníţeneie tel. 



hmotnosti, vysokokalorická diéta, hyperlipoproteinémia, th. klofibrátom, exogénnymi estrogénmi, 

oktreotidom, cefalosporínmi III. generácie a poruchy GIT spojené s malabsorpciou ţlčových kys., 

diabetes mellitus, hypertriacylglycerolémia a pokročilý vek.  

Tvorba cholesterolových ch. prebieha v 3 fázach: 1. chem. fáza (hypersaturácia ţlče); 2. fyz. fáza 

(nukleácia a precipitácia tuhých kryštálikov); 3. rastová fáza (agregácia).  

Fáza hypersaturácie – ch. v ţlčových cestach sa utvoria, ak koncentrácia cholesterolu v ţlči prekročí 

kritickú hodnotu (tzv. saturačný index cholesterolu), po kt. ho ţlčové soli a lecitín udrţujú v stabilnom 

micelovom rozt. O hypersaturácii ţlče svedčí index > 1. Pri hypersaturácii ţlče vznikajú z novo 

secernovaných micel obsahujúcich cholesterol a lecitín rozpustených ţlčovými soľami spočiatku 

veľké multilamelárne tekuté kryštáliky, z kt. sa môţe nadbytočný cholesterol vyzráţať vo forme jeho 

monohydrátu.  

Fáza nukleácie a precipitácie – nasleduje po fáze hypersaturácie. Podmienkou spontánnej 

nukleácie je okrem hypersaturácie ţlče tvorba látky v ţlčníku al. ţlčových cestách, kt. ju indukuje. 

K pronukleačným faktorom patrí hypersekrécia mucínových glykoproteínov následkom stimulácie 

sliznice ţlčníka litogénnou ţlčou, baktérie, cudzie telesá a vápnikové soli. Cholesterolové kryštáliky 

vznikajúce vyzráţaním cholesterolu z vezikúl al. zmiešaných micel uviaznu v hlienovom géle 

vystielajúcom ţlčník, najmä ak ide o hypersekréciu hlienu vyvolanú prostaglandínmi.   

Rastová fáza – utvorenie makroskopických ch. je podmienené stázou ţlče. Agregácia a rast ch. sa 

uskutočňuje v sliznicovom géle vystielajúcom ţlčník. Za normálnych okolností je cholesterol vo vode 

nerozp. Jeho rozpustnosť v ţlči umoţňujú ţlčové lipidy (fosfolipid lecitín) a soli ţlčových kys. 

Cholesterol v ţlči tvorí makromolekulové komplexy rozp. vo vode. Zmiešané micely a malé 

jednolamelové vezikuly lecitínu a cholesterolu. Za normálnych okolností je intrahepatálna ţlč a v 50 

% zdrabvých osôb (bez litiázy) aj ţlčníková ţlč hypersaturovaná cholesterolom, pričom jeho 

nadbytok je rozpustený v jednolamelových vezikulách, utváraním micelového a vezikulárneho 

systému. Obohatenie ţlče cholesterolom nastáva pri zvýšenej sekrécii ţlče al. zníţenej ţlčových solí 

a lecitínu. 

Hypersaturáciu ţlče cholesterolom môţe vyvolať zvýšené vylučovanie cholesterolu al. zníţené 

vylučovanie ţlčových solí do ţlče. Nadmerné vylučovanie cholesterolu (častejšia príčina 

hypersaturácie ţlče) môţe byť následkom poruchy syntézy ţlče al. nadmernej sekrécie cholesterolu. 

Zníţené vylučovanie ţlčových solí býva vyvolaná najčastejšie poruchou enterohepatálneho obehu 

al. ich zvýšenou exkréciou stolicou. Estrogény zapríčiňujú zvýšené vylučovanie cholesterolu do ţlče 

následkom zvýšenia vychytávania LDL-cholesterolu jeho receptormi na hepatocytoch. Riziko vzniku 

cholesterolových ch. u ţien vo fertilnom veku , u multipar a uţívajúcich perorálne antikoncepčné 

prostriedky je preto 2-násobné. Progesterón zhoršuje kontrakčnú schopnosť ţlčníka a inhibuje 

aktivitu enzýmov zodpovedných za esterifikáciu voľného cholesterolu. Obezita sa spája so zvýšenou 

syntézou cholesterolu; podobný účinok má klofibrát.  

Zníţenie celkového poolu ţlčových kys. následkom ich zvýšených strát stolicou býva pri Crohnovej 

chorobe a i. chorobách ilea a stavoch po jeho resekcii. Syntéza ţlčových kys. sa zniţuje s vekom. 

V rastovej fáze sa cholesterolové ch. zadrţiavajú v ţlčníku, kde nastáva ich agregácia, rast 

a utvorenie makroskopických ch. Ide o následok akumulácie mucínových glykoproteínov, 

utvárajúcich koloidný gél, v kt. precipitujú jryštáliky cholesterolu a iniciujú tvorbu konkrementu. 

Väčšina pacientov s ch. má aj porušenú evakuačnú schopnosť ţlčníka a abnormálne veľké 

rezíduum ţlče po podaní cholecystokinínu. Je pp. sek. následkom akumulácie cholesterolu 

v svalovine ţlčníka. Stázu ţlče v ţlčníku podporujš parenterálna výţiva, nízkotuková redukčná diéta, 

ťarchavosť.  



Pigmentové cholelity – majú čiernu al. hnedú farbu a tuhú konzistenciu. Skladajú sa prevaţne zo 

solí vápnika (uhličitanu a fosforečnanu výápenatého), org. a anorg. aniónov, najmä biliru-bínu (Bi). 

Ionizovaný vápnik sa v ţlči nachádza v koncentrácii podobnej plazmatickej. Prítomnosť 

nekonjugovaného Bi i v malej koncentrácii má za následok sklon k vyzráţeniu bilirubinátu 

vápenatého. Ich vznik uľahčuje zvýšený obrat hému so zvýšenou sekréciou nekonjugovaného Bi 

ţlčou, napr. pri hyperhemolýze, hypersplenizme (cirhóza) a inefektívnej erytropoéze. Čierne 

pigmentové ch. sa tvoria len v ţlčníku a po cholecystektómii nerecidivu-jú. Hnedé pigmentové ch. sú 

mäkšie a okrem bilirubinátu vápenatého obsahujú vápnikové mydlá karboxylových kys. Vznikajú 

v chron. infikovanej ţlči pri stáze, baktériovým štiepe-ním fosfolipidov a konjugovaného Bi 

s následným uvoľnením nekonjugovaného Bi a karbo-xylových kys. K predisponujúcim faktorom ich 

tvorby patrí striktúra ţlčových ciest, prítomnosť parazitov v ţlčových cestách a cysty choledochu. 

Väčšina ch., kt. vznikajú v ţlčových cestách sú hnedé ch.; tvoria sa aj v ductus hepatocholedochus. 

Vznik pigmentových ch. môţe vyvolať: 1. nadmerná sekrécia Bi (chron. hyperhemolýza, alkoholická 

cirhóza, porucha konjugácie Bi); 2. prim. tvorba extrahepatálneho ch. (pri invázii parazitov al. 

baktérií do ţlčovodov, hydrolýza konjugovanmého Bi -glukuronidázou); 3. sek. tvorba 

extrahepatálneho ch. (invázia baktérií do ţlčníka pri cholesterolových ch. v ţlčníku al. ţlčových 

cestách, stáze ţlče al. obštrukcii ţlčovodov vplyvom hydrolýzy konjugovaného Bi -glukuronidázou). 

Vznik pigmentového ch. má 3 štádiá: 1. chem. fáza; 2. fyz. fáza; 3. rastová fáza. Následkom 

poruchy konjugácie Bi v pečeni a zvýšenej aktivity b.glukuronidázy v ţlčovodoch nastáva 

hypersaturácia hepatálnej i ţlčníkovej ţlče bilirubinátom vápenatým. Precipitácia kryštálikov zo 

supersaturovanej ţlče vyţaduje vznik úvodného kryštalizačného jadra. Je to tuhé hniezdo (nidus), 

na kt. sa navrstvujú látky rozpustené v rozt. na povrchu kryštálika, následkom čoho nastáva jeho 

rast. Nukleácia a rast kryštálikov sú o mnoho rýchlejšie v ţlči pacientov s litiázou ako bez ch., pri 

rovnakom stupni hypersaturácie. O rýchlosti nukleácii spolurozhoduje aj obsah proteínov, Bi, ţlčové 

soli, pH ţlče a koncentrácia vápnika. 

cholelithiasis, is, f. – [chole- + g. lithos kameň + -asis stav] →cholelitiáza. 

cholelithotomia, ae, f. – [chole- + g. lithos kameň + g. tomé rez] →cholelitotómia. 

cholelithotripsia, ae, f. – [chole- + g. lithos kameň + g. triptein drviť] →cholelitotripsia 

cholelitiáza – [cholelithiasis] prítomnosť konkrementov v ţlčníku; →cholecystolitiáza.  

cholelitolytiká – [cholelitholytica (remedia)] liečivá pouţívané pri th. →cholelitiázy. Patrí sem kys. 

chenodeoxycholová, kt. bráni tvorbe, resp. rozpúšťa cholelity. Patria sem: 

• chenodiol (Fluibil
®
, Hekbilin

®
, Chendol

®
, Chenix

®
, Chenocedan

®
, Chenocol

®
, Chenodex

®
, 

Chenofalk
®
, Chenossil

®
, Chenosäure

®
, Cholanorm

®
, Kebilis

®
, Ulmenide

®
) 

• metyl-terc-butyléter 

• monooktanoín (Capmul 8210
®
, Moctamin

®
)  

• ursodiol (Actigal
®
, Arsacol

®
, Delursan

®
, Destolit

®
, Deursil

®
, Cholit-Ursan

®
, Litursol

®
, Lyeton

®
, 

Peptarom
®
, Solutrat

®
, Ursacol

®
, Urso

®
, Ursobilin

®
, Ursodamor

®
, Ursofalk

®
, Ursochol

®
, Ursolvan

®
). 

cholelitotómia, ae, f. – [cholelithotomia] chir. odstránenie ţlčových konkrementov. 

cholelitotrypsia – [cholelithothrypsia] rozdrvenie konkrementov v ţlčníku al. ţlčových ces-tách bez 

ich otvorenia. 

cholemesis, is, f. – [chol- + g. emesis vracanie] →choleméza. 

choleméza – [cholemesis] vracanie ţlče. 

cholémia – [cholaemia] cholehémia, prítomnosť ţlče, resp. ţlčových farbív v krvi.  



Familiárna cholémia →Gilbertov sy. (→syndrómy). 

cholemimetria, ae, f. – [cholemia + g. metria merania] stanovenie koncentrácie ţlčových farbív v krvi. 

cholepathia – [chole + g. pathos choroba] →cholepatia.  

Cholepathia spastica – spastická cholecys-topatia, choroba ţlčových ciest kŕčmi. 

cholepatia – [chole- +g. pathos choroba] nešpecifikované ochorenie ţlčových ciest. 

Cholepatin
®
 (AB Leo) – choleretikum; kys. dehydrocholová. 

choleperitonaeum, i, n. – [chole- + peritonaeum pobrušnica] prítomnosť ţlče v brušnej dutine 

následkom ruptúry ţlčovodov; biliárna peritonitída, choleperitonitída. 

choleperitonitis, itidis, f. – [chole- + peritonaeum pobrušnica + -itis zápal] choleperitonití-da, zápal 

pobrušnice následkom prítomnosti ţlče v peritóneu. 

cholepoesis, is, f. – [chole- + g. poiésis tvorenie] cholepoéza; 1. tvorba a sekrécia zloţiek ţlče iných 

ako voda v pečeni; 2. tvorba a sekrécia ţlčových solí pečeňou. 

choleprazín – ţlčové farbivo izolované zo ţlčových konkrementov. 

Cholepulvis
® 

– rtg diagnostikum; →jodftaleín sodný. 

cholera, ae, f. – [g. cholera hnačka s vracaním] akút. hnačkové ochorenie s náhlym začiatkom a 

bolesťami brucha, vyvolané baktériou →Vibrio cholerae sérovaru O1 (starší názov neaglutinujúce 

vibriá, NAG-vibriá). Je to zahnutá gramnegat. palička, a to klasický biotyp a biotyp eltor. V obidvoch 

moţno sérologicky rozlíšiť 3 typy – Hikojama, Inaba a Ogawa. Cholerové vibriá O1 sú voľne 

rozšírené vo vonkajšom prostredí, netvoria choleragén (al. veľmi málo), vyvolávajú ojedinele 

extraintestinálne ochorenia. 

Za prejavy ochorenia je zodpovedný cholerový termolabilný enterotoxín, choleragén, kt. pôsobí na 

epitelové bunky čreva bez histol. zmien v črevnej stene. Stimuluje činnosť adenylátcyklázy, čím 

vyvoláva poruchu transportu vody a elektrolytov cez membrány, extrémnu sekréciu tekutiny do 

tenkého čreva s následnou rýchlou dehydratáciou a metabolickou acidó-zou. 

Ch. sa oddávna endemicky vyskytuje v oblasti dolného toku riek Gangy a Brahmaputry (India), v juţ. 

Číne a na ostrove Jáva. Veľké pandémie v min. stor. vznikli v súvislosti s veľ-kými náboţenskými 

slávnosťami a presunmi vojska. Postupne vzniklo 6 pandémií, z kt. posledná, vyvolaná klasickým 

biotypom, zasiahla aj vých. Európu, a skončila r. 1923. Siedma pandémia ch., vyvolaná biotypom 

eltor, dlho pokladaným za nepatogénny, sa začala v Indo-nézii na ostrove Celebes r. 1961 (El Tor je 

osada na Sinajskom polostrove, kde sa pôvodne izoloval tento biotyp zo zdravej osoby). Pandémia 

zasiahla celú Indonéziu, juţ. Áziu, postupne bola zavlečená do stredoázijských republík ZSSR, na 

Blízky východ a do vých. oblasti Stredozemného mora. R. 1970 sa vyskytlo niekoľko prípadov 

ochorení aj na vých. Slovensku. Začiatkom 70. r. sa ch. začala šíriť v dvoch prúdoch do Afriky: 

sérotyp Ogawa biotypu eltor cez Guineu a záp. Afriku, sérotyp Inaba cez vých. Afriku na juh. 

Odvtedy sa ch. v týchto oblastiach udrţuje. Počet ochorení sa pohybuje medzi 40 000 – 60 000/r., z 

čoho väčšia časť sa vyskytuje v Afrike. Ch. je tradične ochorením chudobných, podvyţivených ľudí, 

kt. ţijú v zlých hygienických podmienkach. V endemických oblastiach sa vyskytuje na vidieku, v 

mestách zriedkavo. Najvyššia chorobnosť je u najmenších detí. 

Prameňom nákazy je chorý človek (najmä v období profúznych hnačiek) al. nosič. Vylučova-nie 

zárodkov sa začína v posledných d inkubačného obdobia a pretrváva v rekonvalescencii obyčajne 

iba niekoľko d, zriedka 2 – 3 týţd. a len výnimočne dlhšie. Epidemiol. sa dlhodobé-mu vylučovaniu 

nepripisuje význam, lebo v okolí takýchto nosičov sa nepozoroval vznik ďalších ochorení. Zdraví 

nosiči vylučujú vibriá len krátko a v malom mnoţstve. Pokladajú sa za dôleţitý faktor pri udrţovaní 

nákazy v endemických oblastiach. Chron. nosičstvo pri ch. neexistuje. Človek sa nakazí najčastejšie 



poţitím kontaminovanej vody al. potravín, napr. mliekom, mliečnymi výrobkami, ovocím, zeleninou 

zo závlahových zariadení. Vibrio preţíva aj v potravinách hodiny aţ dni, v pobreţných brakových 

vodách za priaznivých podmienok týţdne aţ mesiace, ako rezervoáry slúţia pp. aj niekt. druhy rias. 

Menší význam pri prenose nákazy majú rozličné predmety dennej potravy, ako bielizeň chorých 

znečistená výkalmi. Vibriá sú veľmi citlivé na vysychanie a beţné dezinfekčné prostriedky. V kyslom 

prostredí pri pH 3,0 rýchlo hynú; pri teplote 55 °C za 3 h. 

Klin. obraz – inkubačné obdobie je 1 – 5 d, najčastejšie 2 – 3 d. Začiatok ochorenia býva prudký. 

Stolica rýchlo mení farbu na sivastú, pripomína ryţový odvar. Odchádza spontáne, bez nutkania, jej 

mnoţstvo dosahuje 3 – 15 l/d. Pacienti vracajú krátko po vzniku hnačky, obyčajne bez nauzey a 

strácajú veľa tekutín, a ak sa rýchlo neuhradzujú vzniká extrémna dehydratácia, acidóza, 

hypovolemický šok so zlyhaním obličiek a nastáva v niekoľkých h exitus. Infekcia prebieha často 

ľahko al. asymptomaticky.  

Vnímavosť na infekciu je všeobecná, zvyšuje sa prijatím väčšieho mnoţstva potravy a vody. Na 

vyvolanie infekcie je potrebná pomerne vysoká dávka vibrií (ID50 v pokusoch na dobrovoľníkoch je ~ 

10
8–9

). Pri achlórhydrii al. po podaní hydrogénuhličitanov sa infekčná dávka výrazne zniţuje. 

Gastrická acidita je hlavným faktorom rezistencie organizmu voči nákaze. Po prekonaní ochorenia 

vzniká asi krátkodobá imunita antibaktériového typu. 

V endemických oblastiach sa pacienti nehospitalizujú, ak moţno dopĺňať straty tekutín p. o. V našich 

podmienkach je z epidemiol. dôvodu hospitalizácia nevyhnutná. 

Dg. – opiera sa o klin. obraz a bakteriol. vyšetrenie stolice. Pri masívnom vylučované vibrií je moţno 

predbeţná dg. z náteru stolice, kt. sa vyšetruje v tmavom poli al. vo fázovom kontras-te, príp. 

imunofluorescenčnym vyšetrením. Na kultivačné vyšetrenie sa odoberá stolica al. vývratky do 

nádobky al. na vatový tampón. Dáva sa do transportného média (napr. zásaditej peptónovej vody). 

Určovanie biotypu a fágotypu majú význam pri epidemiol. vyšetrovaní. Sérol. vyšetrenie prichádza 

do úvahy len na určenie dg. ex post al. pri vyhľadávaní nosičov.  

Dfdg. – hnačkové ochorenia vírusového al. baktériového pôvodu vrátane cestovateľskej hnačky; 

→hnačka. 

Th. – th. prvej voľby je rehydratačná th. i. v. infúziou Ringerovým laktátom v celkovom objeme 110 

ml/kg/4 h; deťom sa podáva 30 ml/kg/1 h a 40 ml/kg/ v priebehu ďalších 2 h. V prípade mierneho 

vracania SZO odporúča rozt. obsahujúci 3,5 g NaCl, 1,5 g KCl, 20,0 g glukózy a 2,5 g NaHCO3, al. 

2,9 g citrónanu trojsodného (tzv. oral rehydratation salt, ORS, orálny rehydratačný soľný rozt.). V 

ľahších prípadoch sa vystačí s podávaním ORS v objeme 50 – 100 ml/kg/4 h. Rozt. moţno podávať 

aj ţalúdkovou sondou. 

Najvhodnejšou rehydratačnou th. je infúzia do v. cubiti, príp. v. femoralis. V 1. fáze, keď pacient 

stratil ~ 10 % telesnej hmotnosti, treba rýchlo nahradiť stratenú vodu a elektrolyty a dostať pacienta 

zo šoku a acidózy; podáva sa aţ 100 ml/min. Straty sa monitorujú kaţdú h. Po podaní ~ 3/4 objemu 

vypočítaného pre začiatočnú náhradu strát, resp. keď sa zjaví pulz a stúpa TK, rýchlosť infúzie sa 

postupne spomaľuje. V 2. fáze ide o udrţanie hydrominerálnej rovnováhy pri pokračujúcich stratách. 

Priebeţné straty tekutín sa odhadujú sledovaním stolice, moču, príp. vývratkov v 2 – 4-h intervaloch. 

Presné sledovanie objemu stolice umoţňuje uloţenie pacienta na cholerovú posteľ. K zisteným 

stratám sa pri náhrade pridáva potrebný objem tekutín na pokrytie nezistených strát, čo u dospelého 

tvorí ~ 2 l/d. Infúzia sa môţe skončiť, keď prestanú vodnaté stolice, diuréza dosiahne ~ 500 ml/12 h 

a v rehydratácii sa pokračuje p. o. Treba sledovať celkový stav, pulz, TK, turgor koţe, ustupovanie 

cyanózy, kŕčov, vracanie, hnačky a diurézu.  

Z laborat. ukazovateľov sa odporúča sledovať kaţdé 2 – 4 h: 1. mernú hmotnosť plazmy (séra) – pri 

výpočte potreby infúznej tekutiny sa ráta so 4 ml/kg hmotnosti pacienta na kaţdé zvýšenie mernej 



hmotnosti plazmy o 0,001; 2. diurézu a mernú hmotnosť moču; 3. minerály (Na, K, Cl) v sére; 4. 1 aţ 

2-krát/d hematokrit; 5. močovinu al. kreatinín v sére; 6. ukazovatele acidobázickej rovnováhy. Z 

ďalších parametrov je to centrálny ţilový tlak na presné zisťovanie výkyvov objemu plazmy v čase 

nahradzovania pokračujúcich strát tekutín. Dôleţité je aj sledovanie EKG, kt. umoţní odhaliť 

depléciu draslíka. Včasnou rehydratáciou sa dá zníţiť úmrtnosť ch. < 2 %. Z antibiotík sa osvedčil 

tetracyklín 2 – 5 d, alternatívnym liekom je chloramfenikol, kotrimoxazol, chinolóny, erytromycín, 

streptomycín, kanamycín (3 – 5 d). Pri hemokoncentračnom šoku sa môţe podávať krvná plazma, 

peristón a iné koloidné rozt. Na potlačenie vracanie sa podávajú antiemetiká, napr. chlórpromazín. 

Strava nevyţaduje osobit-nú úpravu. Po ústupe vracania a nauzey sa pacientovi môţe podávať 

normálna strava. 

Prevencia – spočíva vo všeobecných opatreniach, kt. zabraňujú prenos črevných nákaz, oso-bitne v 

zásobovaní pitnou vodou. Špeciálne opatrenia sa zameriavajú na okamţité hlásenie ochorenia al. 

podozrenia naň (aj SZO a susedným štátom), izoláciu chorých, vyhľadávanie ďalších podozrivých 

osôb, kt. prišli do styku s chorými, kt. podliehajú 5-d karanténe spojenej s klin. a bakteriol. 

vyšetrením. Osobám v ohnisku moţno preventívne podávať počas 3 – 5 d tetracyklín. 

Očkovenie proti ch. je indikované len u osôb, kt. sú priamo vystavené nákaze (ošetrujúci personál, 

sanitári ap.). Má len kratkodobý účinok. Pouţíva sa usmrtená očkovacia látka, kt. sa podáva v 2 

dávkach (interval 7 – 10 d) v mnoţstve 0,5 – 1 ml. Očkujú sa aj rizikové osoby, kt. cestujú do krajín s 

epidemickým výskytom ch. Podáva sa 1 dávka prípravku Orochol Berna p. o., 1 h pred podaním a 

po ňom nemá pacient jesť. Očkovanie chráni proti sérovaru O1, obidvom sérotypom a biovarom, nie 

sú však zatiaľ údaje o protektívnom účinku vakcíny proti Vibrio cholerae O 139 Bengal. Po očkovaní 

sa nesmú 7 d pouţívať antibiotiká, sulfónamidy a antimalariká. Účinnosť očkovania je asi 50 % a 

trvá asi 4 – 6 mes. Novšie typy vakcíny obsahujú subjednotku B choleragénu a usmrtené bunky 

miestne blokujú väzbové miesta vibrií, čím zabraňujú kolonizácii buniek čreva.  

Cholera asiatica – ázijská ch. 

Cholera galinarium – ch. hydiny. 

Cholera infantum – detská ch. 

Cholera morbus – syn. letná cholera, triviálny názov akút. gastroenteritídy s hnačkou, kŕčmi a 

vracaním; vyskytuje sa v lete a na jeseň. 

Cholera ošípaných – epizootická nákaza ošípaných vyvolaná infekciou togavírusom; charakteri-

zuje ju horúčka, nechuť, chudnutie, ulcerácia čriev, hnačky, ekchymózy. 

Cholera pancreatica – pankreatická ch., Vernerov-Morrisonov sy. 

Cholera sicca – ,,suchá“ ch., pri kt. vzniká následkom nahromadenia tekutín v čreve ileus spojený s 

ťaţkým šokom a hnačkami. 

Cholera typhoida – tyfoidná ch. 

cholerafág – bakteriofág, kt. infikuje cholerické vibriá. 

choleragén – cholerový enterotoxín; →cholera. 

choleresis, is, f. – [chole- + g. hairésis odstraňovanie] →choleréza. 

choleretiká – [choleretica (remedia)] liečivá, kt. zvyšujú sekréciu ţlče; →cholagogá. 

choleréza – [choleresis] zvýšené vylučovanie ţlče hepatocytmi. 

choleriformis, e – [cholera + l. forma tvar, podoba] choleriformný, podobný cholere, chole-roidný. 

cholerigenes, es – [cholera + g. gennan tvoriť] cholerigénny, vyvolávajúci choleru. 



cholerik – prchký, výbojny, vznetlivý, náladový, popudlivý človek (op. flegmatik); →typy. 

cholerina, ae, f. – [g. cholera] ľahšia forma cholery, bez typických príznakov. 

choleroides, es – [cholera + g. eidos podoba] choleroidný, podobný cholere, choleriformný. 

cholerophobia, ae, f. – [cholera + g. fobiá strach] chorobný strach pred cholerou. 

cholerrhagia, ae, f. – [chole- + g. rhégnynai prasknúť] cholerágia abnormálne zvýšenie vylučovanie 

ţlče. 

cholerytrín – druh jedovatého alkaloidu, kt. sa nachádza vo vňati blýskača jarného. 

cholescintigrafia – →scintigrafia biliárneho systému. 

cholescintigram – dvojrozmerný záznam, získaný cholescintigrafiou zahusteného rádionuklidu v 

biliárnom systéme. 

Cholesolvin
®
 (Yoshimoto) – anticholesterolemikum; →symfibrát. 

Cholestabyl
®
 (Holphar) – antihyperlipoproteinemikum; →kolestipol. 

cholestán – C27H48, 
,
 372,65; nasýtený steroidový uhľovodík s metylovými skupinami na C-18 a C-19 

a izooktylovým vedľajším reťazcom na C-17; vzniká redukciou 

cholesterolu a i. C27 steroidov. 

Cholestán 

 

 

 

cholestanol – dihydrocholesterol, 3-hydroxycholestán, C27H48O, Mr 388,65; vzniká reduk-ciou 

cholesterolu; vyskytuje sa v stolici, ţlčových konkrementoch a 

vajíčkach. -cholestanol – syn. dihydrocholesterol, je izomérom 

koprosterolu, vzniká z cholesterolu pôsobením baktérií a nachádza 

sa v stolici. 

Cholestanol 

 

 

cholestantriol – trojito hydroxylovaný intermediát vznikajúci v biosyntéze ţlčových kys. z cholesterolu. 

cholestantriol 26-monoxygenáza – syn. 26-hydroxyláza, EC 1.14.13.15, enzým z triedy 

oxidoreduktáz, kt. hydroxyluje 5-cholestan-3,7,12-triol a príbuzné intermediáty v 26. polohe 

ako stupeň hlavnej metabolickej cesty tvorby ţlčových kys. z cholesterolu. Autozómovo recesívne 

dedičný deficit enzýmu podmieňuje cerebrotendinóznu xantomatózu.  

cholestasia, ae, cholestasis, is, f. – [chole- + g. stasis zastavenie] →cholestáza. 

cholestaticus, a, um – [chole- + g. stasis zastavenie] cholestatický, týkajúci sa cholestázy. 

cholestáza – [cholestasis] porucha sekrécie a transportu ţlče s poklesom toku ţlče ţlčovými 

kapilárami. Ch. môţe byť vyvolaná mechanickou obštrukciou extra- al. intrahepatálnych ţlčovodov 

al. funkčnou poruchou (poruchou tvorby ţlče), napr. pri infekčných, liekovo-toxických al. gen. 

podmienených ochoreniach pečene a cirhóze pečene rôznej etiológie. Na jej patogenéze sa môţu 

zúčastňovať zmeny metabolizmu a exkrécie ţlčových kys., porucha oxidačného energetického 

metabolizmu a aktívneho transportu, zmeny permeability kanalikulových segmentov membrány 



hepatocytov, dysfunkcia mikrofilamentov a mikrotubulov lokalizovaných v perikanalikulárnej 

ektoplazme.  

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

Klasifikácia cholestázy 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

1. Extrahepatálna cholestáza 

    Obštrukcia extrahepatálnych ţlčovodov 

     • konkrementy 

     • atrézie a striktúry 

     • cholangintída 

     • nádory 

2. Intrahepatálna cholestáza 

    Obštrukcia intrahepatálnych ţlčovodov 

     • konkrementy 

     • sklerozujúca cholangitída 

 

     • lieková cholestáza 

     • infiltrujúce procesy 

    Lézia hepatocytov 

     • akút. vírusová a toxická hepatitída 

    Lézie ţlčového pólu hepatocytu 

     • Dubinov-Johnsonov sy. 

     • Rotorov sy. 

    Lézie ţlčových kapilár 

     • liekové cholestázy 

     • pooperačná cholestáza 

     • rekurentná cholestáza 

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

Klin. sa ch.  prejavuje ako →ikterus, v ťaţších prípadoch príznakmi zníţenej resorpcie vita-mínov 

rozp. v tukoch a pruritom. 

Dg. ch. sa opiera o klin., laborat. vyšetrenie a zobrazovacie metódy. Z laborat. ukazovateľov 

najcitlivejším je koncentrácia ţlčových kys. v sére. Tie však bývajú zvýšené aj pri prim. poruchách 

pečene, pri kt. je ch. sek. a prakticky málo významnou zloţkou. Nález normálnych koncentrácií 

ţlčových kys., najmä postprandiálne, takmer s určitosťou vylučuje ch. a je cennou podporou dg. pri 

familiárnych hyperbilirubinémiách. 

K nepriamym indikátorom ch. patrí zvýšenie aktivity exkrečných enzýmov, ako je alkalická fosfatáza 

(ALP), g-glutamyltransferáza (GMT), leucínaminopeptidáza (LAP) a 5-nukleotidáza (5-NT). 

Dôleţitým príznakom ch. je aj vzostup celkového a konjugovaného bilirubínu a cholesterolu v sére. 

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

Laboratórne parametre pouţívané v diagnostike cholestázy: 

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

• Hyperbilirubinémia (konjugovaný a nekonjugovaný Bi v sére) 

• Zvýšenie aktivity sérových enzýmov (ALP, GMT, LAP, 5-NT) 

• Zmeny zastúpenia ţlčových kys. v sére (vzostup celkovej koncentrácie ţlčových kys., prítomnosť kys. litocho- 

   lovej, vzostup pomeru kys. cholová/kys. chenodeoxycholová) 

• Patol. hodnoty eliminačných testov (brómsulfoftaleínový test, test s indocyanínovou zeleňou) 

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

Fatálna intrahepatálna cholestáza – syn. Bylerova choroba, autozómovo recesívne dedičné 

ochorenie opísané Claytonom a spol. (1965, 1969) u príslušníkov ortodoxných Amishov (USA) 

s exitom v prvej dekáde ţivota, kt. sa líši od benígnejšieho typu intrahepatálnej cholestázy 

(→Summerskillov sy.; →syndróm). Neskôr sa opísali ďalšie prípady. V časti prípadov išlo o 

cholestatickú cirhózu, niekedy prítomný Kayserov-Fleischerov prstenec. Ochorenie charakterizuje: 

1. raný začiatok s hnačkovými, hnilobne zapáchajúcimi stolicami; 2. záchvaty ikteru súvisiace pp. 

s infekciou; 3. hepatosplenomegália; 4. nanizmus. Ikterus sa zmierňuje po cholestyramíne. 

U rodičov sa zisťujú poruchy pečene. Predpokladá sa dedičná porucha metabolizmu prim. ţlčových 

solí vyvolaná štruktúrnymi abnormalitami mikrofilamentov (polymerizácie aktínu) v hepatocytoch. 

cholesteatóm – [cholesteatoma] cystický útvar, kt. obsahuje tkanivové štruktúry koţe a podkoţia, 

s moţnosťou výskytu v mozgu a správa sa ako pomaly rastúci expanzívny nádor. Vystiela ho 

viacvrstevný plochý epitel, obyčajne keratinizujúceho typu s deskvamáciou drviny obsahujúcej 

cholesterol. Vyskytuje sa v strednom uchu a oblasti processus mastoideus po zle sa hojacom úraze 



al. infekcii, takţe nastáva invaginácia epitelu. Zriedkavejší je kongenitálny variant vznikajúci z 

embryonálnych inklúzií v čase uzáveru neurálnej trubice. 

Pri obidvoch druhoch ch. môţe vzniknúť zápal stredného ucha (otitis media chronica chole-

steatomatosa). Matrix sa tvorí z epidermy vrastajúcej z okrajov perforácie (v blane bunienka) do 

stredoušných priestorov. Matrix uzuruje štruktúru spánkovej kosti, pričom môţu vzniknúť 

komplikácie ako pri ostitickom zápale bez ch. Dg. potvrdzuje nález okrajovej perforácie v blane 

bubienka, často v Shrapnellovej membráne, s odporne páchnucim hnisom a šupinkami ch. Sluch je 

viac al. menej oslabený. Th. je chir. (atikotómia, atiantrotómia, modifikovaná radiikálna operácia). 

Defektné prevodové štruktúry stredoušia moţno po vyhojení zápalu al. ch. upraviť myringoplastikou.  

cholesteatosis, is, f. – [cholesterol + steatosis] tukové uloţeniny pozostávajúce z esterov 

cholesterolu v tkanive. 

cholesterémia – cholesterolémia.  

cholesterín – správ. cholesterol. 

cholesterinémia – [cholesterinum + g. haima krv] cholesterinémia, správne →cholesterolémia. 

cholesterinosis, is, f. – syn. cholesterolosis; →cholesterolóza. 

cholesterinuria, ae, f. – [cholesterinum + g. úron moč] cholesterinúria, správne →cholesterolúria. 

cholesteroderma, tis, n. – cholesterolosis. 

cholesterogenesis, is, f. – [cholesterol + g. genesis vznik] syntéza cholesterolu. 

cholesterol →Cholesterolum, ČSL 4. 

cholesterolacyltransferáza – syn. acyl CoA:cholesterol acyltransferáza, sterol O-acyltransferáza, EC 

2.3.1.26, enzým z triedy transferáz, kt. katalyzuje prenos acylových skupín z acetyl-CoA na 

cholesterol za vzniku esterov cholesterolu a triacylglycerolov, stupeň v metabolizme cholesterolu. 

cholesteroldezmoláza – cholesterolmonoxygenáza. Deficit ch. podmieňuje lipoidnú hyperpláziu 

nadobličiek. 

cholesterolaemia, ae, f. – [cholesterolum + g. haima krv] →cholesterolémia. 

cholesterolémia – [cholesterolaemia] koncentrácia cholesterolu v krvi. 

cholesteroleresis, is, f. – [cholesterol + g. hairésis odstraňovanie] →cholesteréza. 

cholesteroleréza – [cholesteroleresis] zvýšené vylučovanie cholesterolu ţlčou. 

cholesterolesteráza – EC 3.1.1.13, syn. sterolesteráza, cholesteráza, kyslá lipáza, enzým, kt. 

katalyzuje hydrolýzu esterov cholesterolu a i. esterov sterolov a triacylglycerolov na voľný 

cholesterol a karboxylové kys. Tvorí sa v pankrease a na svoj účinok vyţaduje prítomnosť ţlčových 

kys. ako kofaktorov. V GIT sa resorbuje voľný cholesterol len spolu s tukmi. Deficit enzýmu 

podmieňuje alelické autozómovo recesívne dedičné poruchy Wollmanovej choroby a choroby z 

hromadenia cholesterylesterov. 

Cholesterolestersturz – [nem.] náhly pokles podielu esterov cholesterolu v krvi. 

cholesterol monooxygenáza (štiepiaca bočný reťazec) – syn. 20,22-dezmoláza, cholesterol-

dezmoláza, EC 1.14.15.6 enzým z triedy oxidoreduktáz, kt. katalyzuje premenu cholesterolu na 

pregnenolón závislú od NADPH. Mitochondriový enzým, kt. pôsobí v reťazci transportu elektrónov 

na cytochróm P450 ako terminálna oxidáza a obsahuje aj adrenodoxín a flavopro-teín. Katalyzuje 

jednu zo série 3 hydroxylačných reakcií, a to hydroxyláciu v polohe 20 a 22 s nasledovným 

odštiepením bočného reťazca, 1. stupeň premeny cholesterolu na steroidové hormóny. Autozómovo 



recesívne dedičný deficit enzýmu podmieňuje lipoidnú hyperpláziu nadobličiek, typ I kongenitálnej 

hyperplázie kôry nadobličiek.  

cholesterologenesis, is, f. – [cholesterolum + g. genesis vznik] cholesterologenéza, biosynté-za 

cholesterolu. 

cholesterolopoesis, is, f. – [cholesterol + g. poiein tvoriť] cholesterolopoéza, tvorba choleste-rolu. 

cholesterolosis, is, f. – [cholesterolum + -osis stav] →cholesteróza. 

Cholesterolosis cerebrotendinea – cerebrotendinózna cholesterolóza. 

Cholesterolosis cutis – ch. extracellularis, koţná cholesterolóza 

Cholesterolosis extracellularis – extracelulárna cholesterolóza. 

cholesterolová lipoidóza – Handova-Schüllerova-Christianova choroba, Schüllerova-Christianova-

Handova choroba, lipoidová granulomatóza. Gen. podmienená retikulóza s poruchou metabolizmu 

cholesterolu, jeho ukladaním do RES a s proliferáciou histiocytov. Jej akút. generalizovaná, 

obyčajne fatálna forma sa označuje ako Abtova-Lettererova-Siweho choroba (akút. 

retikuloendotelióza). 

Klin. sa manifestuje väčšinou v detskom veku a v rozvinutej forme sa prejavuje triádou: exoftalmus, 

diabetes insipidus a ,,mapovité“ kostné defekty. Xantomatózny materiál môţe prerastať do 

prinosových dutín a stredoušia s príslušnými klin. príznakmi. Exoftalmus býva asymetrický a 

značného stupňa najmä u detí, s exulceráciami rohovky. Väčšinou býva jedno oko uloţené vyššie 

ako druhé. 

Z kostí býva postihnutá najmä lebka. Na rtg snímke sa zisťujú nepravidelné vyjasnenia podmienené 

granulačným tkanivom pozostávajúcim z buniek s nahromadeným cholesterolom (tzv. mapovitá 

lebka). Podobné zmeny sú na čeľusti, sánke (rozostup a vypadávanie zubov), lopatkách, rebrách a 

panve, môţu vzniknúť kompresívne fraktúry stavcových tiel a xantomatózne pseudocysty dlhých 

kostí končatín s následnými patol. fraktúrami. Pravidelným nálezom je polydipsia a polyúria, 

obyčajne intermitentná (3 – 5 l/d) so špecifickou hustotou 1,002 – 1,010. Histol. sa dokázali 

xantomatózne granulómy v hypotalame. Niekedy sa dostavujú subfebrility, kt. sa spolu s 

xantomatózou a fibrózou pľúc s mikrocystickými prejasneniami na rtg (tzv. plástovité pľúca) mylne 

dg. ako bronchopneumónia al. miliárna tbc. Hrotové polia však bývajú dlho čisté. Na mihalniciach 

bývajú xantelazmy, na koţi xantómy, ojedinele xanthoma disseminatum v intertriginóznych 

lokalizáciách. Prítomná býva stomatitída, splenomegália, hepatomegália.  

Dg. – opiera sa o rtg snímku lebky, chrbtice, končatín, očné, endokrinologické, histol. a elekt-

rónovomikroskopické vyšetrenie koţe a postihnutých orgánov. Hodnoty cholesterolu v sére sú 

nezmenené, jeho obsah v tkanivách však aţ 10 – 20-násobný. 

Dfdg. – v detstve treba odlíšiť Gaucherovu a Niemannovu-Pickovu chorobu, pri náleze xantomatózy 

aj ostatné formy →xantomatóz, najmä ak ide o ich oligosymptomatické formy. Niekedy sa ťaţko 

odlišuje xanthoma disseminatum, kt. sa spolu s eozinofilovým granulómom kostí zahrňujú pod 

spoločný názov malígna histiocytóza al. histiocytóza X. Manifestácia pľúcnych zmien sprevádzaných 

subfebrilitami vyţaduje vylúčenie tbc. 

Th. – kauzálna th. nie je známa; th. je symptomatická. Podávajú kortikoidy s cytostatikami, príp. 

antibiotiká, pri bolestiach v postihnutých kostiach sa pouţívajú analgetické dávky rtg ţiarenia a 

PUVA th. Moţné je spontánne vyliečenie, príp. prechod do Abtovej-Lettererovej-Siweho choroby s 

generalizovanou lymfadenopatiou a anémiou, a to najmä u detí a mladistvých; príčinou exitu tu 

bývajú interkurentné infekcie. Pri chron. forme je prognóza priaznivá a závisí od rozsahu a 

lokalizácie eozinofilových granulómov. 



cholesterolóza – [cholesterolosis] syn. cholesteróza, nadmerné hromadenie esterov cholesterolu v 

tkanivách. Estery cholesterolu sa môţu ukladať napr. v podkoţí (→xantelazma; →xantómy), v 

mozgovej glii al. do sliznice a submukózy ţlčníka. Rozsiahle ţltobelavé loţiská na prekrvenej sliznici 

ţlčníka pripomínajú jahodu (jahodový ţlčník). 

Cerebrotendinózna cholesterolóza – cerebrotendinózna xantomatózu, autozómovo recesívne 

dedičný deficit →cholestantriol 26-monoxygenázy. 

Extracelulárna cholesterolóza – koţná ch. 

Kožná cholesterolóza – cholesterolosis cutis, cholesterolosis extracellularis, variant erythema 

elevatum diutinum. 

cholesterolsulfatáza – syn. sterylsulfatáza, steroidsulfatáza, EC 3.1.6.2, enzým z triedy hydroláz, kt. 

katalyzuje odštiepenie sulfátovej skupiny zo sulfátovaných sterolov. Deficit enzýmu podmieňuje 

ichtyózu, dedičné ochorenie viazané na chromozóm X. 

Cholesterolum – nespr. cholesterín, skr. Cholesterol., ČSL 4; 5-cholesten-3-ol, C27H46O, Mr 386,64. 

Pomocná látka. Je to biely al. naţltlý kryštalický prášok al. 

lístkovité kryštáliky perleťového lesku, bez chuti, slabého 

zápachu. Účinkom svetla a vyššej teploty sa farbia na ţlto al. 

ţltohnedo. Je prakticky nerozp. vo vode, dobre rozp. vo 

vriacom 95 % liehu a ľahko rozp. v chloroforme. 

Cholesterolum 

 

 Dôkaz 

a) Asi 10 mg vzorky sa rozpustí v 1,0 ml chloroformu a pridá sa 1,0 ml koncentrovanej kys. sírovej; 

chloroformová vrstva sa sfarbí krvavo červeno, vrstva kys. zeleno fluoreskuje. 

b) Asi 5 mg vzorky sa rozpustí v 2,0 ml chloroformu, pridá sa 1,0 ml anhydridu kys. octovej a 1,0 ml 

koncentrovanej kys. sírovej; po pretrepaní vznikne najprv načervenalé sfarbenie, kt. postupne 

prechádza do červeného, modrého a nakoniec zeleného (sterol). 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

Ch. je steroid, kt. sa vyskytuje vo všetkých bunkách a v krvi stavovcov, najmä v mozgu, mieche a 

ţivočíšnom tuku a olejoch. Spolu s fosfatidmi sa zúčastňuje na výstavbe biol. membrán eukaryotov. 

Je prekurzorom mnohých biol. dôleţitých zlúč. Je hlavnou súčasťou ţlčových konkrementov. Vo 

farm. sa ch. pouţíva ako emulgátor v oleokrémoch v mnoţstve 1 aţ 3 %, súčasť cholesterínovej 

masti (Ung. cholesterinatum) obsahujúcej okrem ch. biely vosk, vosk z ovčej vlny a ţltú vazelínu. Je 

to emulgujúci uhľovodíkový oleomasťový základ. 

Metabolizmus cholesterolu – ch. sa privádza do tela potravou (0,3 – 0,4 g/d), súčasne sa však 

syntetizuje v niekt. orgánoch (pečeň ~ 1 g/d, črevo ~ 0,2 g/d, ostatné tkanivá ~ 50 mg/d). 

Biosyntéza cholesterolu – uţ začiatkom 40. r. Block dokázal, ţe všetkých 27 uhlíkov tvoriacich 

molekulu ch. pochádza z acetyl-CoA. Proces biosyntézy ch. moţno rozdeliť na 3 fázy: 1. syntéza 

izopentenyldifosfátu (C5); 2. kondenzácia izopentenyldifosfátu na skvalén (C30); 3. premena 

skvalénu na cholesterol (C27). 



Izopentenyldifosfát sa tvorí z acetyl-CoA cez acetoacetyl-CoA a -hydroxy--metylglutaryl-CoA 

(HMG-CoA). Syntéza HMG-CoA prebieha tým istým spôsobom ako pri tvorbe ketolátok. Existujú 

teda dve metabolické hotovosti HMG-CoA: jedna v mitochondriách, kt. je spojená so syntézou 

ketolátok a druhá extramitochondriová, na syntézu izoprenoidových jednotiek a ch. Pri syntéze ch. 

sa HMG-CoA viaţe na SH-

skupinu enzýmu s 

odštiepením CoA 

a následnou dvojstupňovou 

redukciou pomocou NADPH 

a vznikom kys. mevalonovej. 

Reakciu katalyzuje HMG-

CoA reduktáza. (Pri syntéze 

ketolátok sa HMG-CoA štiepi 

v mitochondriách na kys. 

acetoctovú a acetyl-CoA.)  

 

 

Obr. 1. Možné cesty pemeny 

kys. mevalonovej v syntéze 

izoprenoidov 

HMG-CoA reduktáza je 

dôleţitým regulátorom 

syntézy ch.; reakcia, kt. 

katalyzuje je miestom 

regulujúcim rýchlosť celej syntézy ch. Ide o enzým lokalizovaný v endoplazmatickom retikule, a to v 

2 navzájom reverzibilných formách, fosforylovanej (inaktívnej) a defosforylovanej (aktívnej). 

 

Obr. 2. Premena skvalénu na cholesterol 

 

Kys. mevalonová sa postupne za pomoci ATP a špecifických 

kináz fosforyluje v cytozole za vzniku nestabilného 3-fosfo-5-

difosfomevalonátu, kt. sa odštiepením fosfátu a nasledovnou 

dekarboxyláciou premieňa na izopentenyldifosfát, tzv. aktívny 

izoprén. 

Ďalšie reakcie vyuţívajú na syntézu ch. izomér 

izopentenyldifosfátu – prenyldifosfát (3,3-dimetalyldifosfát) – 

vznikajúci účinkom špecifickej izome rázy. Z 2 

izoprenoidových jednotiek vzniká geranyldifosfát (C10), a 

pripojením ďalšej izoprenoidovej jednotky farnezyldifosfát 

(C15). Tak sa utvára reťaz 3 izoprenoidových jednotiek 

spojených podľa vzoru ,,hlava–chvost“. Dva takéto reťazce 

sa spoja spôsobom ,,chvost k chvostu“ za utvorenia skvalénu 

(C30). 

 

 



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

Acetyl-CoA 

        ↓ tioláza 

Acetoacetyl-CoA               –––––––––→ HMG-CoA 

                     ↓  HMG-CoA-syntáza  → HMG-CoA-reduktáza 

Kys. 5-fosfomevalonová    ←––––––––– Kys. mevalonová   

           ↓                  kináza 

Kys. 5-difosfomevalonová –––––––––→ Kys. 3-fosfo-5-difosfomevalonová 

                                 kináza           ↓  dekarboxyláza 

Prenyldifosfát    ←–––––––→ Izopentenyldifosfát 

      izomeráza 

                                Syntéza izopentenyldifosfátu 

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

Skvalén má štruktúru veľmi podobnú steroidnému jadru. Pri cyklizácii skvalénu ide o oxygenačný 

proces katalyzovaný enzýmovým systémom endoplazmatického retikula (skvaléncyk-

lohydroxyláza), vyţadujúcim molekulový kyslík a NADPH. V poslednom štádiu sa tvorí ch. 

z lanosterolu viacerými reakciami prebiehajúcimi na steroidovom jadre a bočnom reťazci, pri kt. sa 

odštiepujú 3 metylové skupiny, presúva dvojitá väzba z polohy 8,9 (kruh B) do polohy 5,6 (kruh A) a 

hydrogenuje dvojitá väzba v bočnom reťazci pomocou NADPH. Medziprodukty medzi skvalénom a 

ch. sa viaţu na proteín prenášajúci skvalén a sterol, kt. podmieňuje ich rozpustnosť vo vode a 

schopnosť reagovať vo vodnej fáze bunky, premieňať ch. na steroidové hormóny a ţlčové kys., ako 

aj tvorbu lipoproteínov a membrán. 

Prepokladom nerušeného priebehu syntézy ch. a jeho derivátov je dostatočná ponuka acetyl-CoA, 

NADPH, ako aj ATP. Zvýšená ponuka acetyl-CoA pri diabetes mellitus podmieňuje zvýšenú syntézu 

ch. a ketolátok. 

Regulácia syntézy cholesterolu – uplatňuje sa hneď na začiatku syntézy. Tvorba ch. sa zni-ţuje 

pri hladovaní, pri diabetes mellitus však syntéza ch. pretrváva. Strava s obsahom 0,15 % ch. zniţuje 

aktivitu HMG-CoA-reduktázy na polovicu. Ide o spätnoväzbový mechanizmus, keď ch. ako koncový 

produkt biosyntézy ch. inhibuje aktivitu HMG-CoA-reduktázy v pečeni; podobný účinok má zvýšená 

tvorba ţlčových kys. 

Regulácia aktivity HMG-CoA-reduktázy má 2 úrovne: 1. indukcia a represia syntézy samotného 

enzýmu, keď vzhľadom na jeho krátky t0,5 (~ 3 h) ide o pomerne pruţný regulačný mechanizmus; 2. 

fosforyláciou a defosforyláciou uţ syntetizovaného enzýmu: zvýšená koncentrácia ch. aktivuje 

kinázu HMG-Co-reduktázy, kt. katalyzuje fosforyláciu inaktívnej kinázy. Aktivovaná kináza katalyzuje 

fosforyláciu aktívnej HMG-CoA-reduktázy, čím ju inaktivuje a brzdí biosyntézu ch. Fosforylované 

formy enzýmov defosforylujú príslušné fosfatázy. 

Regulačný zásah hormónov do syntézy ch. sa deje na úrovni kinázy HMG-CoA-reduktázy. Glukagón 

pôsobiaci cez cAMP stimuluje fosforyláciu kinázy HMG-CoA-reduktázy, čím ju inhibuje. Inzulín 

vyvolávajúci defosforyláciu kinázy HMG-Co-reduktázy, resp. samotnej HMG-CoA-reduktázy podporuje 

syntézu ch. 

O mnoţstve ch. v bunkách rozhoduje okrem regulácie biosyntézy ch. aj jeho vstup z krvnej plazmy do 

buniek. V krvi sa nachádza ~ 5 mmol/l ch., a to najmä vo forme LDL-C. Vstup tohto exogénneho ch. 

do bunky je viazaný na interakciu LDL so špecifickými receptormi na povrchu bunky. Čím viac 

receptorov sa nachádza na povrchu bunky, tým viac ch. do nej vstupuje. Dostatočné mnoţstvo ch. v 

bunke blokuje syntézu nových receptorov, čím zniţujú ich počet, a tým vstup ch. do buniek. Naopak, v 

prípade nedostatku ch. v bunkách sa zvyšuje počet receptorov na povrchu bunky, čo umoţní vstup ch. 

z krvnej plazmy.  

Transport cholesterolu – ch. sa z potravy vstrebáva v čreve a spolu s ostatnými lipidmi sa 

inkorporuje do chylomikrónov. Pred vstrebaním pankreatická esteráza uvoľňuje ch. z jeho esterov. Na 



vstrebávanie sú potrebné karboxylové kys. a ţlčové kys., kt. s ním tvoria nerozp. komplexy a emulgujú 

ho. V enterocytoch prebieha pp. reesterifikácia ch. a 80 – 90 % vstrebaného ch. v lymfe tvoria jeho 

estery s vyššími karboxylovými kys. Rastlinné steroly (sitosteroly) sa nevstrebávajú. 

Väčšina ch. chylomikrónov sa končí v pečeni. V pečeni sa ch. z potravy, ako aj endogénne 

syntetizovaný ch. inkorporuje do VLDL a nimi sa dostáva krvným obehom k ostatným tkanivám. 

Pôsobením lipoproteínovej lipázy sa v krvnej plazme menia VLDL na LDL a v tejto forme sa ch. 

dostáva k špecifickým receptorom buniek extrahepatálnych tkanív. 

Steroidné jadro sa v bunkách ţivočíšnych tkanív nedegraduje, takţe ch. sa vylučuje ţlčou 

v nezmenenej forme al. vo forme ţlčových kys. Ch. sa však musí z extrahepatálnych tkanív dostať 

najprv do pečene; jeho transport z periférnych tkanív do pečene zabepečujú HDL. 

Exkrécia cholesterolu – asi ½ ch. utvorenéhov tele al. prijatého potravou sa vylučuje stolicou po 

premene na soli ţlčových kys., zvyšok ako neutrálne steroidy. Časť ch. vylúčeného do ţlče sa spätne 

resorbuje. Zákl. sterolom v stolici je koprostanol, kt. vzniká v distálnejších častiach čreva činnosťou 

baktériovej flóry. Veľká časť solí ţlčových kys. vylučovaných ţlčou sa z čreva spätne resorbuje do 

portálneho obehu, vychytáva sa pečeňou a znova sa secernuje do ţlče (enterohepatálny obeh). 

Asi  ¼ celkového ch.  utvoreného za 24 h slúţi na syntézu steroidových hormónov, a to C21-steroidov 

(glukokortikoidy, mineralokortikoidy a progesterón), C19-steroidov (androgény) a C18-steroidov 

(estrogény). Ich syntéza z ch. sa začína 2 hydroxyláciami na C20 a C22 za vzniku 20,22-

dihydroxycholesterolu a následným odštiepením bočného reťazca vo forme izokapronaldehydu za 

vzniku pregnenolónu (→steroidogenéza). 

Za patol. okolností sa ch. ukladá do cievnych stien (→ateroskleróza), do tkanív (xantómy, xantelazmy) 

a hromadí v ţlčových konkrementoch (→cholelitiáza). Je zdrojom ţlčových kys., hormónov kôry 

nadobličiek, pohlavných hormónov a vitamínu D.  

Asi 2/3 ch. v plazme je esterifikovaných. Sérový ch. tvorí asi 7 % celkových telových zásob. 

 

            Resorpcia z GIT                                Zabudovanie do VLDL                                           

             0,3 – 0,4 g/d                               1 g/d 

Endogénna syntéza     \      / Odbúravanie   

Pečeň                 1000 mg/d        HOTOVOSŤ   Ţlčové kys. 350 mg/d  

Črevo                   200 mg/d   CHOLESTEROLU   Steroid. hormóny 50 mg/d 

Ostatné tkaniva      50 mg/d               2 g/d   Vitamín D3 < 10 mg/d 

    1250 mg/d    /      \   700 mg/d 

        Spätná resorpcia z GIT                        Vylučovanie                                 

          300 – 500 mg/d      črevo 500 mg/d, koţa 100 mg/d 

 

                               Bilancia hospodárenia organizmu s cholesterolom 

Indikácie na vyšetrenie ch. v sére sú: 1. skríning hypercholesterolémie (aspoň raz/5 r.) vrátane detí 

a gravidných ţien; u detí sa odporúča vyšetrenie v 2., 6. a 14. r.; 2. rizikové osoby z hľadiska vývoja 

aterosklerózy v rámci gen. skríningu (aspoň raz/r.); 3. klin. prejavy aterosklerózy, najmä po 

prekonaní infarktu myokardu, s angina pectoris, obliterujúcou aterosklerózou periférnych tepien, 

prejavmi mozgovej ischémie (min. raz/r.); 4. xantómy, xantelazma a arcus lipoides; 5. diabetes 

mellitus; 6. hyperurikémia; 7. chron. alkoholizmus; 8. obezita; 9. hypertenzia, najmä liečená -

blokátormi a tiazidmi (min. raz/ročne) ; 10. hepatopatie a cholecystopatie; 11. nefrotický sy. v 

dialyzačnom programe; 12. pankreatitída, brušné bolesti nejasného pôvodu; 13. tyreopatie. 



Ch. v sére sa najčastejšie stanovuje spektrofotometricky Liebermannovou-Burchardovou reakciou 

al. enzýmovými metódami. Pri enzýmovom stanovení interferujú vyššie hodnoty bilirubínu v sére, z 

liekov najmä -metyldopa a vyššie hodnoty kys. askorbovej. 

Hypercholesterolémia – hodnoty ch. v plazme > 5,25 mmol/l; →hypercholesterolémia. 

Hypocholesterolémia – hodnoty ch. v sére pod 2,25 mmol/l; →hypocholesterolémia. 

Hypercholesterolémia – hodnoty ch. v plazme > 5,25 mmol/l, sa vyskytuje asi v 30 % populácie. 

Môţe byť prejavom poruchy na úrovni lipoproteínov (najčastejšie LDL-C) al. prítomnosti anomálneho 

(minoritného) lipoproteínu (napr. LpX). Hypercholesterolémia môţe byť prim. a sek. Prim. 

hypercholesterolémia vzniká následkom monogénových al. polygénových porúch. K 

monogénovým poruchám patrí: 

• familiárna hypercholesterolémia (fenotyp IIa, IIb, ~ 0,1 – 0,2 %) 

• familiárna dysbetalipoproteinémia (fenotyp III, ~ 0,02 %) 

• familiárna kombinovaná hyperlipidémia (fenotyp IIb, ~ 0,5 %). 

Polygénové poruchy sú oveľa častejšie ako monogénové. Príčinou hypercholesterolémie môţu byť 

pp. gen. polymorfizmy týkajúce sa proteínov regulujúcich procesy metabolizmu ch. (resorpcie ch. v 

črevách, syntézy ţlčových kys., LDL ap.), najmä ak sa kombinujú s vplyvmi vonkajšieho prostredia 

(strava).  

Sek. hypercholesterolémia sprevádza rozličné stavy, ako sú: 

• nadmerný prívod ch. a nasýtených tukov 

• gravidita 

• hepatopatie, najmä s cholestázou (zvýšená syntéza ch.), léziou pečeňového parenchýmu  

   (perzistujúca chron. hepatída,cirhóza pečene) 

• alkoholizmus (osoby s abúzom a závislé od alkoholu) 

• endokrinopatie (napr. hypotyreóza, hyperkorticizmus) 

• nefropatie (nefrotický sy., dialyzovaní pacienti); hypercholesterolémia pretrváva aj po  

   úspešnej transplantácii obličiek 

• metabolické ochorenia (porfýrie, gamapatie, retikulózy) 

• lieky (kortikoidy, perorálne antikoncepčné prostriedky, -blokátory, tiazidové diuretiká a i.) 

Koronárne riziko stúpa uţ od hodnoty cholesterolémie > 4,7 mmol/l a v rozpätí 5,2 – 6,5 mmol/l je 2-

násobné. Kaţdé zníţenie cholesterolémie o 1 % zniţuje koronárne riziko o 2 %. 

Hypocholesterolémia – hodnoty ch. v sére < 2,25 mmol/l, vzniká následkom zníţenej syntézy al. 

zvýšeného katabolizmu ch. Môţe byť prim. al. sek., často súvisí s poruchou apolipoproteínov. K 

príčinám hypocholesterolémie patria: 

1. Prim. hypocholesterolémia (a-, resp. hypobetalipoproteinémia) 

2. Sek. hypocholesterolémie sa vyskytujú pri týchto stavoch: 

• hypertyreóza (syntéza ch. je zvýšená aţ 5-násobne, omnoho viac je však vystupňovaná oxidácia 

   ch. na ţlčové kys.) 

• ťaţké hepatopatie 

• terminálna renálna insuficiencia 

• infekčné ochorenia, sepsa (tbc pľúc, chron. intersticiálna pneumónia a obštrukčná choroba pľúc, 

   chron. artritídy a osteomyelitída); ide o následok energetického deficitu) 

• stavy po mozgových príhodách 

• malabsorpčný sy. a steatorea  

• hematol. ochorenia (najmä anemický sy., trombocytopénie, hemofília) 

• nádorové ochorenia 

• pooperačné a poúrazové stavy  



• lieky (kortikoidy, ACTH, niekt. antibiotiká, napr. neomycín). 

Cholesterol nízkodenzitných lipoproteínov – angl. low density lipoproteins (LDL) cholesterol 

transportovaný LDL časticami tvorí 2/3 celkového plazmatického ch. Hustota LDL je 1019 aţ 1063. 

Podiel ch. v nej je 50 %. U zdravých osôb sa v tejto frakcii nachádza 90 – 95 % všetkého 

apolipoproteínu B (apo-B). Pri elektroforéze putuje vo frakcii -globulínov. Apo-B obsiahnutý v LDL 

pochádza takmer úplne z VLDL. V regulácii metabolizmu ch. LDL-C majú rozhodujúcu úlohu ich 

receptory nachádzajúce sa vo fibroblastoch, myocytoch ciev a lymfocytoch. Po väzbe s LDL-

receptormi sa molekula LDL internalizuje a podlieha hydrolýze v lyzozómoch, čo má za následok 

uvoľnenie intracelulárneho ch.  

Príčinou familiárnej hypercholesterolémie je porucha LDL-receptorov na úrovni 3 alelických génov: 

1. R
bo

 – receptor bez väzby; 2. R
b
 – receptor so zníţenou aktivitou; 3. R

b++i
 – receptor s normálnou 

väzbou, ale porušenou internalizáciou.  

Z denného plazmatického poolu sa u zdravých osôb katabolizuje asi 45 %, u heterozygotov 30 % a 

u homozygotov asi 15 % LDL. Asi 15 % poolu sa však katabolizuje spôsobom nezávislým od LDL-

receptorov makrofágmi a histiocytmi RES. Zdraví jedinci teda katabolizujú 30 % plazmatického 

poolu LDL-receptorovou cestou, heterozygoti 15 %, kým u homozygotov sa táto cesta neuplatňuje. 

Indikácie na vyšetrenie LDL-C sú: 1. koncentrácia T-C > 6,3 mmol/l; 2. rodinný výskyt 

hyperlipoproteinémie a jej dfdg.; 3. hodnotenie biochemickej aktivity aterogénneho procesu; 4. 

ateroskleróza periférnych tepien; 5. th. -blokátormi a diuretikami; 6. diabetes mellitus typu 1 (min. 

2-krát/r.); 7. hyperurikemický sy. a kontrola jeho th. (min. 2-krát/r.); 8. kontrola účinnosti th. 

hypercholesterolémií po začatí th. (väčšinou však stačí sledovanie T-C).  

LDL-C v plazme sa dá stanovovať: 1. priamo ultracentrifugáciou; 2. polyaniónovou precipitáciou 

(agregácia lipoproteínov obsahujúcich apo-B, LDL a VLDL polyaniónmi, najčastejšie heparínom, 

dextránsulfátom, polyvinylsulfátom); 3. imunoprecipitáciou anti-HDL imunoglobulínom; 4. výpočtom 

podľa Friedewaldovho vzorca: 
 
                           TG 
 LDL-C (mmol/l) = T-C – ––– HDL-C 
        2,2 

Vzorec sa dá pouţiť za predpokladu, ţe: 1. v sére chýbajú chylomikróny; 2. TG pochádzajú 

prevaţne z frakcie VLDL (v našej populácii je tento predpoklad splnený na 60 %); 3. hmotnostný 

pomer TG/C vo VLDL je konštantný (2,2) s výnimkou zriedkavej hyperlipoproteinémie typu III. So 

vzrastajúcimi hodnotami VLDL (a tým TG) klesá tesnosť korelácie medzi priamym stanovením LDL-

C ultracentrifugáciou a jeho vypočítanou hodnotou. Vypočítané hodnoty LDL-C moţno pokladať len 

za orientačné. 

U zdravých osôb sú hodnoty LDL-C < 3,4 mmol/l, za patol. sa pokladajú hodnoty > 4,2 mmol/l. Od 

20. r. ţivota sa hodnoty LDL-C v priebehu 2 – 3 dekád zvyšujú o 1 mmol/l za dekádu. U osôb > 60-r. 

sa hodnoty LDL-C v plazme mierne zniţujú. 

Hodnoty LDL-C korelujú s hodnotami ch. v plazme, ako aj v intime ciev. Pokladajú sa za ukazovateľ 

rizika ischemickej choroby srdca. Najlepšie s koronarografickými nálezmi koreluje index HDL2-

C/LDL-C. 

Cholesterol vysokodenzitných lipoproteínov – angl. high density lipoproteins, cholesterol 

transportovaný časticami HDL (HDL-C) predstavuje asi ¼ celkového cholesterolu plazmy. Tvorí ho 

heterogénna zmes makromolekúl, kt. sa líšia fyz. a chem.vlastnosťami, spôsobom vzniku i funkciou. 

V závislosti od metódy izolácie môţe táto frakcia obsahovať častice Lp(a) a subfrakcie apo-B. HDL-

C tvorí 17 % celej molekuly. HDL majú antiaterogénny účinok. 



HDL má typické správanie v denzitných gradientoch 1,063 – 1,125, pri elektroforéze putuje 

s frakciou a. Ide o častice tvaru globúl viditeľných v elektrónovom mikroskope s Ø 20 – 22 nm. 

Obsahujú 15 – 20 % cholesterolu, 5 % TG a aţ 25 % fosfolipidov. Obsah proteínov je ~ 50 %, tvoria 

ich apo-A-1 (30 – 35 %), apo-A-II (10 – 15 %), apo-C (3 – 5 %), apo-D a apo-E. 

Metabolizmus HDL sa uskutočňuje v 5 krokoch: 1. syntéza apo A-I; 2. výtok voľného ch. z buniek 

pomocou transportného proteínu ABCA1  (jeho deficit má za následok pretrvávanie veľmi malých 

diskoidných častíc HDL s mobilitou pre-1-lipoproteínov, kt. sa rýchlo odbúravajú v obličkách; 

príkladom je tangierska choroba); 3. esterifikácia ch. účinkom LCAT (jej deficit má za následok 

pretrvávanie malých častíc HDL a ich rýchly katabolizmus, vznik rohovkových opacít, nefropatiu 

a hypersplenizmus); 4. remodelácia častíc HDL pôsobením lipoproteínovej (LPL), pečeňovej 

a endotelovej lipázy, proteínu transportujúceho fosfolipidy a proteínu transportujúceho estery 

cholesterolu (CEPT). Deficit  LPL sa spája s hypertriacylglycerolémiou s malými denznými častica 

HDL bohatými na triacylglyceroly , kt. sa rýchlo katabolizujú Pri deficite CEPT sú prítomné 

abnormálne častice HDL, kt. obsahujú apo A-I a apo A-II; tieto častice sa netransportujú menej 

účinne do pečene; 5. transport esterov ch. do pečene cez receptor SR-B1. Na interakciu s týmtio 

receptorom  slúţia častice HDL1.  

Hodnoty HDL-C v plazme ovplyvňuje: 1. fyzická aktivita – obvykle aţ niekoľkomesačný vytrvalostný 

tréning pozit. ovplyvní hodnoty HDL; ide pp. o následok komplexných zmien spôsobu ţivota a 

stravovania; 2. fajčenie (fajčiari majú hodnotu HDL-C niţšiu o 0,1, fajčiarky o 0,15 mmol/l); 3. 

požívanie alkoholu (pri dávke 30 – 80 g/d sa pozorovalo zvýšenie hodnôt HDL-C; u gen. 

determinovaných osôb a pri hepatopatii – aj v anamnéze – alkohol vyvoláva indukciu syntézy VLDL 

a hypertriacylglycerolémiu, často potencovanú aj alimentárne); dávky alkoholu vyvolávajúce 

indukciu syntézy VLDL sú podstatne niţšie ako dávky zvyšujúce syntézu HDL; fajčenie často 

koinciduje s alkoholom; asi 60 % alkoholikov zomiera na infarkt myokardu; 4. výživa vplýva na 

koncentráciu HDL-C v plazme aj tým, ţe ich hlavným zdrojom je črevná stena: dlhodobá 

nízkoenergetická strava s obmedzením tukov, bohatá na polynenasýtené 3- a 6-karboxylové kys. 

a vlákninu zvyšuje koncentráciu HDL-C v plazme asi o 1/5; 5. telesná hmotnosť (pokles hmotnosti o 

10 kg v priebehu 4 aţ 5 mes. vyvoláva zníţenie indexu LDL-C/HDL-C aţ o 30 %, aj keď hodnota 

HDL-C sa zvýši len o 5 aţ 8 %; 6. hormóny: androgény zniţujú HDL-C v plazme; vplyv perorálnych 

antikoncepčných prostriedkov závisí od pomeru estrogénov a progestagénov v prípravku; 7. 

xenobiotiká: látky indukujúce aktivitu mikrozómových enzýmov (hydantoináty, tuberkulostatiká, 

pesticídy) vyvolávajú mierne zvý-šenie hodnôt HDL-C s diferencovaným účinkom na jeho 

subfrakcie.  

Hodnoty HDL-C v plazme moţno ovplyvniť akútne infúziou komplexu Apo A-I/fosfolipidy a dlhodobo 

inhibíciou transportného proteínu esterov cholesterolu (cholesterol ester transport protein, CEPT). 

Z liekov okrem priameho účinku na LDL a VLDL zvyšuje hodnoty HDL-C v plazme kys. nikotínová 

(aţ o 40 %), indukčným účinkom fibráty (bezafibrát, gemfibrozil, klofibrát a probukol ~ o 20 %) a 

inhibítory HMG-CoA-reduktázy (~ o 10 %). Fibráty zvyšujú expresiu génov pre ApoA-I a apo A-II, 

zvyšujú reverzný transport cholesteolu stimuláciou expresie transportéra SR-B1 a AB-CA1. 

Nízke plazmatické hodnoty HDL-C  sú nezávislým rizikovým faktorom kardiovaskulárnych chorôb. 

HDL-C pôsobí 4 mechanizmami: 1. reverzný transport ch. (vstup ch. do nasectnných častíc 

zabezpečuje transportný proteín ABCA1, ich premenu na zrelé častice HDL nastáva po esterifikácii 

ch. lecitíncholesterolacyltrasferázou); významnú úlohu tu má aj proteín SR-B1 a pasívna difúzia; 2. 

ochrana častíc LDL pred oxidáciou; 3. protizápalový účinok (inhibuje expresiu adhezínov a prechod 

monocytov do subendotelového priestoru); 4. regulácia produkcie NO (moduláciou cievneho 

endotelu). Najväčším zdrojom nascentných i zrelých HDL je pečeň.  



Indikácie na stanovenie HLD-C sú podobné ako pri LDL-C. Vyšetrenie HDL-C sa vyuţíva najmä: 1. 

pri skríningu osôb z gen. dôvodov; pri hypercholesterolémii je súčasťou beţného skríningu; 2. u 

osôb s hodnotami T-C > 6,3 mmol/l a zvýšenými hodnotami LDL-C zistenými výpočtom podľa 

Friedewaldovho vzorca; 3. opakovane zistená hypertriacylglycerolémia (>2,8 mmol/l) i pri 

nezvýšených hodnotách T-C (kombinácia zvýšených hodnôt HDL-C a TG sa pokladá za rizikovú). 

Vyšetrenie HDL-C je indikované najmä u mladých osôb s prejavmi predčasnej aterosklerózy, najmä 

ak sa plánuje chir. výkon na cievnom systéme. 

Koncentrácie HDL-C pri nezmenenom diétnom a pohybovom reţime zostávajú relat. stabilné, takţe 

opakované skríningové vyšetrenie je odôvodnené v intervale 2 – 3 r.Opakovať vyšetrenie z iných 

dôvodov i pri zistených nízkych hodnotách HDL-C nemá význam skôr ako v 3-mes. intervaloch. 

Stanovenie HDL-C sa uskutočňuje v 2 stupňoch: izolácia a následná kvantifikácia cholesterolu v 

izolovanej frakcii HDL. Precipitačné metódy sú zaloţené na schopnosti polyaniónov selektívne 

precipitovať väčšinu lipoproteínových frakcií s výnimkou HDL. Séra s prítomnosťou chylomikrónov a 

zvýšenými hodnotami TG treba upraviť, vyšetrenie vykonať do 4 h po odbere (hodnoty HDL-C s 

časom klesajú), presnosť stanovenia ch. má byť 0,078 mmol/l. Ak metóda stanovenia ch. nemá 

pritom variačný koeficient < 5 %, nemá zmysel vyšetrovať HDL-C. Vzorky s hodnotami < 0,6 a > 1,9 

mmol/l treba vyšetriť opakovane a podrobiť elektrofore-tickému deleniu na subfrakcie HDL1, HDL2 a 

HDL3, napr. pomocou diferenciálnej precipitá-cie. Klamne zvýšené hodnoty môţe zapríčiniť 

hemolýza.  

Referenčné hodnoty HDL-C u muţov sú > 1,43, za vysoko rizikové sa pokladajú hodnoty < 0,9 

mmol/l. U zdravých ţien sa zisťujú hodnoty > 1,60 a za rizikové sa pokladajú hodnoty < 1,15 mmol/l. 

Na hodnotenie aterogénneho rizika sa pouţívajú aj indexy: 

T-C/HDL-C – u muţov o koronárnom riziku svedčia hodnoty > 4,5; väčšiu výpovednú hodnotu má 

tento index u ţien. 
––––––––––––––––––– 
        LDL-C/HDL-C 
––––––––––––––––––– 
   ♂  ♀       Riziko 
––––––––––––––––––– 
 1  1,5  0,5 
 3,6  3,2  1 
 6,3  5,1  2 
 8,0  6,2  3 
––––––––––––––––––– 

Uvedenú tabuľku moţno pouţiť len v prípade neprítomnosti chylomikrónov a pri hodnotách TG < 4,5 

mmol/l. 

Referenčné hodnoty HDL-C sú 1,14 ± 0,26 mmol/l, HDL2-C 0,35 ± 0,15 mmol/l, HDL3-C 0,75 ± 0,13 

mmol/l, indexu HDL2-C/HDL3-C 0,45 ± 0,15, HDL2-C/HDL-C 0,30 ± 0,10. Všetky tieto indexy bývajú 

u pacientov s ischemickou chorobou srdca zníţené.  

Pokles hodnôt HDL-C môţe byť následkom spomalenej degradácie TG, urýchlenej syntézy VLDL al. 

prim. zníţenia HDL ako príčiny hypertriacylglycerolémie. Zníţenie koncentrácie HDL-C sa spája s 

miernou hypercholesterolémiou bez sprievodnej hypertriacylglycerolémie. Druhú rizikovú skupinu 

tvoria osoby s hypertriacylglycerolémiou, pri kt. bývajú veľmi nízke hodnoty HDL-C. Koncentrácia 

HDL-C klesá uţ pri hodnote TG < 2,4 mmol/l, takţe dg. prínos stanovenie HDL pri dg. 

hypertriacylglycerolémie je malý. 

Zníţenie hodnôt HDL-C pri ischemickej chorobe srdca zapríčiňuje najmä pokles HDL2 a HDL3. 

Denzitnejšie častice HDL3 bohatšie na fosfolipidy a apo-A-II sú lepšími akceptormi tkanivového ch.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
HDL-cholesterol a kardiovaskulárne riziko 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 Stupeň rizika           ♂            ♀ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 Vysoké riziko < 0,8 mmol/l  < 1,0 mmol/l 

 Zvýšené riziko < 1,0 mmol/l  < 1,2 mmol/l 

 Zníţené riziko < 1,5 mmol/l  > 1,7 mmol/l 

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

Podľa  ,,Lipidového konsenzu“ (Rašlová a spol., 2002) sa odporúčajú tieto hodnoty lipidov 

a lipoproteínov: 

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

          HDL-CH                               LDL CH  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

     ♂               ♀                 < 2,5            optimálny      

< 1,0           < 1,2        nízky                    2,5 – 3,5       blízky optimálnemu  

1,0 – 1,4     1,2 – 1,6  blízky optimálnemu         > 3,5 – 4,0    hranične zvýšený 

> 1,4           > 1,6       optimálny          >  4,0 – 5,0    vysoký 

              > 5,0   veľmi vysoký 

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

Celkový CH           Triacylglyceroly 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

< 5,0          poţadovaný  < 2,0         normálne 

5,0 – 6,0         hranične zvýšený 2,0 – 5,5         zvýšené 

> 6,0             vysoký  > 5,5         vysoké 

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

Stanovenie rizikového profilu na základe iných rizikových faktorov pre ICHS ako LDL-C 

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

 Faktory zvyšujúce riziko ICHS: 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 • vek: ♂ > 45-r., ♀ > 55-r. al. ţeny s predčasnou menopauzou bez substitúcie estrogénov 

 • výskyt predčasnej ICHS v rodinnej anamnéze (dokázaný infarkt myokardu al. náhla smrť < 55. r. veku u otca  

    al. iného muţského príbuzného v prvom stupni) 

 • fajčenie 

 • hypertenzia (TK > 140/90 mm Hg al. antihypertenzná farmakoterapia) 

 • nízka hodnota HDL-C (< 0,9 mmol/l) 

 • diabetes mellitus 

• obezita (BMI 30 – 34) 

• abdominálna obezita ♂> 1,0 

• pomer pás boky ♀> 0,8 

•  Trombogénmne faktory, zvýšené Lp(a), zvýšený homocysteín, C-reaktívny proteín                                       

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

 Faktory znižujúce riziko ICHS: 

 • vysoké hodnoty HDL-C (> 1,6 mmol/l) 

Hodnota HDL-C > 1,6 mmol/l znamená odpočítanie 1 rizikového faktora (pretoţe prítomnosť vysokej 

hodnoty HDL-C zniţuje riziko ICHS). 

Cholesterol veľmi nízkodenzitných lipoproteínov – angl. very low density lipoproteins (VLDL) a 

ch. v nich obsiahnutý  sa stanovujú pri sledovaní metabolizmu apolipoproteínov C a E. 

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

Vstupná klasifikácia hypercholesterolémie (Národný cholesterolový program USA;  TC – celkový 

cholesterol) 

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

 Ţiaduca hodnota TC  < 5,2 mmol/l 

 Hraničné hodnoty TC  5,2 –6,2 mmol/l 



 Vysoké hodnoty TC  > 6,2 mmol/l 

 Nízke hodnoty HDL-C  < 0,9 mmol/l 

Cholesterol a kardiovaskulárne riziko v závislosti od veku 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Vek (r.)   Mierne riziko   Vysoké riziko 

 20 – 29   > 5,2 mmol/l  > 5,7 mmol/l 

 30 – 39   > 5,7 mmol/l  > 6,2 mmol/l 

 > 40    > 6,2 mmol/l  > 6,74 mmol/l 

Stanovenie celkového rizika – Framinghamské bodovacie skóre 

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

Krok 1 

Vek   20 – 34   35 – 39   40 – 44     45 – 49       50 – 54  55 – 59    60 – 64      65 – 69     70 – 74    75 – 79 

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

♂     – 9     – 4        0          3               6      8       10           11  12 13 

♀     – 7         – 3        0          3  6      8       10           12  14 16 

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

Krok 2 

Celkový CH   20 –29-r.  40 – 49-r.  50 – 59-r.  60 – 69-r.    70 – 79-r. 

  ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

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

< 4,15  0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5,18 – 6,21 4   4 3 3 2 2 1 1 0 1 

6,22 – 7,24 9 11 6 8 4 5 2 3 1 2 

>7,25  11 13 8 10 5 7 3 4 1 2 

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

Krok 3                    20 – 39 r.  40 – 49-r.   50 – 59-r.  60 – 69-r.      70 – 79 r. 

                            ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

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

Fajčiar 8 9 5 7 3 4 1 2 1 1 

Nefajčiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Krok 4 

HDL mmol/l <0,9 0,91 – 1,29 1,30 – 1,55 >1,56 

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

♂     2         1          0     –1 

♀     0         1          0       1 

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

Krok 5 TKs <120 120 – 129     130 – 139 140 – 159         >160 

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

Liečení    ♂     0        1        2        2  3 

                ♀     0        3  4        5  6 

Neliečení ♂     0        0  1        1  2 

                ♀     0        1  2        3  4 

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

Krok 6 Vyhodnotenie 

♂ ∑   <0     0   1     2  3      4   5      6    7     8  9     10   11     12    13   14    15      16      >17 

10-r. riziko (%)   1      1   1     1  1      4   2      2    3     4     5     6     8     10    12   16    20     25 >30 

♀ ∑     9      9  10   11  12     13 14    15   16   17   18   19     20      21    22       23    24    >25 

10-r. riziko   1      1   1     1  1      2    2      3   4      5     6     8     11      14    17       22    27    >30 

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

Nízke riziko<10 %, mierne riziko 10 –19 %, vysoké riziko 20 – 29 %, veľmi vysoké riziko >30 % 

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



Podľa odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti, Európskej spoločnosti pre atero-sklerózu a 

Európskej spoločnosti pre hypertenziu sa postupuje v th. takto: Najprv sa zistí celkové 

kardiovaskulárne riziko a hlavné rizikové faktory. Keď presahuje 10-ročné riziko ICHS 20 % al. 20 % 

pri premietnutí do veku 60 r., je naliehavé ovplyvnenie všetkých rizikových faktorov. Prítomnosť klin. 

zjavného kardiovaskulárnej choroby zvýši riziko na > 40 %. 

Pri hodnote TC > 8 mmol/l  sa začína s intenzívnym odporúčaním podaným lekárom a diét-nou 

sestrou; pri zlyhaní diéty sa aplikujú farmaká; kontrolujú sa hodnoty lipidov v sére nalačno, vylúčia 

sa sek. h. a vyšetria sa rodinní príslušníci. 

Pri hodnote TC > 7 mmol/l sa začína s intenzívnym odporúčaním a ak je riziko ICHS > 20 %, 

podávajú sa farmaká; kontrolujú sa hodnoty lipidov nalačno a vylúči sa sek. hyperlipoproteinémia. 

Hodnota TC v sére > 6 mmol/l sa začína s intenzívnym odporúčaním, ak je riziko ICHS > 20 %, 

farmaká sa podávajú, ak je riziko veľmi vysoké. 

Hodnota TC v sére > 5 mmol/l je indikáciou na intenzívnu zmenu ţivotného štýlu, ak je riziko ICHS > 

20 %. 

Základom th. je diéta. Celkové odporúčanie znamená: nefajčenie, kontrola hmotnosti, reduk-cia 

tukov v diéte < 30 % (< 1/3 pochádza z nenasýtených karboxylových kys.), kontrola hypertenzie a 

častá telesná aktivita vo voľnom čase), rozhodnutie o th. sa nemôţe opierať o jedno stanovenie TC 

v sére (laborat. nepresnosť je ~ 0,5 mmol/l). Zvýšené TG v sére poukazujú na nevyhnutnosť 

stanovenia lipidov nalačno (hodnoty HDL-C môţu byť nízke). Hypertriacylglycerolémia často reaguje 

priaznivo na redukciu hmotnosti a príjmu alkoholu. Priaznivé účinky farmakoterapie h. u ţien a 

starších pacientov sa zatiaľ nedokázali. Zákl. opatrením (týkajúcim sa aj miernej 

hypercholesterolémie je úprava diétnych zvyklostí, najmä zníţenie nadhmotnosti. 

Z farmák sa pouţívali do konca 80. r. →fibráty (klofibrát, gemfibrozil) a ţivice (→cholestyramín), 

v 90. r. sa začali pouţívať →statíny (lovastatín, pravastatín, simvastatín). Kým fibráty pôsobia na 

metabolizmus HDL a TG, statíny kt. zniţujú syntézu ch. a zvyšujú odbúravanie cez stimulovaný 

LDL-receptor. 

cholesteroluria, ae, f. – [cholesterolum + g. úron moč] cholesterolúria, vylučovanie chole-sterolu 

močom. 

cholesteróza – [cholesterosis] syn. →cholesterolóza. 

cholesteryl – radikál cholesterolu, kt. vzniká odstránením hydroxylovej skupiny. 

Cholestil
®
 tbl. (Polfa) – Hymecromonum 200 mg v 1 tbl.; choleretikum, spazmolytikum ţlčových ciest, 

pouţíva sa aj pri chron. obstipácii; →hymekromón. 

cholestyramín – syntetická silne zásaditá, anexová ţivica, obsahujúca kvartérne amóniové funkčné 

skupiny pripojené na styréndivinylkopolymér. Základné časti tvoria N,N,N-trimetyl-

benzylamóniumchlorid a divinylbenzén); Mr > 106, obsah chloridov 14 – 16 %. Pouţíva sa ako 

→antihyperlipoproteinemikum pri stavoch so zvýšeným obsahom LDL a VLDL a hyper-

cholesterolémiou, ako aj v symptomatickej th. pruritu pri cholangitíde, pri 

intoxikáciách (digitoxínom al. antidepresívami) s cieľom prerušiť 

enterohepatálny obeh a tým zníţiť spätnú resorpciu. K neţiaducim účinkom 

patrí deficit vitamínov rozp. v tukoch. Prípravky – 1-X2-Cl
®
, MK-135

®
, 

Colestyramin
®
, Colybar

®
, Cuemid

®
, Dowex

®
, Cholybar

®
, Quantalan, Questran

®
. 

Cholestyramín 

Choletec
®
 (Squibb) – komplexné rtg diagnostikum pouţívané na zobrazovanie hepatobiliár-neho 

systému pomocou 
99m

Tc; →mebrofenín. 



choletelín – [chole- + g. telos koniec] syn. bilixantín, ţlté farbivo, oxidačný produkt bilirubínu. 

choleterapia – th. podávaním ţlčových kys. 

choleuria, ae, f. – [chole- + g. úron moč] choleúria, vylučovanie ţlče (ţlčových farbív a kys.) močom. 

choleverdín – biliverdín. 

Cholexamin
®
 (Kyorin) – anticholesterolemikum; →nikomol. 

Cholibil
®
 – choleretikum, antispazmodikum; →terpibutón. 

Choligen
®
 – cholagogum; →N-(hydroxymetyl)nikotinamid. 

Cholimil
®
 (Takeda) – rtg diagnostikum; →kyselina jódacetamová. 

cholín – syn. bilineurín, 2-hydroxy-N,N,N-trimetylyletánamínium, (-hydroxyetyl)trimetylamónium, 

[C5H14NO]
+
, Mr 104,17, zákl. zloţka lecitínu. Nachádza sa v rastlinách a ţivočíšnych orgánoch, 

najmä v ţlči, mozgu, ţltku, chmeli, belladone, strofante. Pripravuje sa synteticky z trimetylamínu a 

etylénchlórhydrínu al. etylénoxidu.  

Hydroxid cholínu C6H15NO2 – syn. burzín, fagín, gosypín, luridín, sinkalín, vidín – je viskóz-na, 

silne zásaditá tekutina, absorbuje zo vzduchu CO2. Je ľahko rozp. vo vode a alkohole, nerozp. v 

étere. Hnitím látok obsahujúcich ch. vzniká neurín. Ch. sa pokladá za vitamín zo skupiny B. 

Zabraňuje ukladaniu tuku do pečene; cholínový ester kys. octovej, acetylcholín, je významným 

transmiterom nervových impulzov na synapsiách. V biosyntéze metionínu sa ch. oxiduje na betaín.  

Acetylglyceryléterfosforylcholín – faktor aktivujúci trombocyty. 

cholínacetyláza – cholín-O-acetyltransferáza. 

cholín-O-acetyltransferáza – syn. cholínacetyláza, EC 2.3.1.6, enzým z triedy transferáz, kt. 

katalyzuje syntézu acetylcholínu prenosom acetylu z acetyl-CoA na cholín. Vyskytuje sa v sy-

naptozómoch autonómneho nervového systému a kostrovom svalstve, ako aj v niekt. oblas-tiach 

CNS. 

cholíndehydrocholát – cholínová soľ kys. dehydrocholovej, C29H48NO6, Mr 506,71; lipotro-pikum 

(Biscolan
®
). 

cholíndihydrogéncitrát – (2-hydroxyetyl)trimetylamóniumcitrát, C11H48NO6, Mr 506,71; lipotropikum 

(Cirrocolina
®
, Citracholine

®
, Chothyn

®
, Neurotropan

®
). 

cholínergické reakcie – reakcie vyvolané účinkom →acetylcholínu, kt. sa uvoľňuje do synaptickej 

štrbiny z presynaptických zakončení po depolarizácii presynaptickej membrány následkom 

nervového vzruchu. 

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

Cholínergické reakcie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Efektorový orgán            Cholínergická odpoveď 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oko     mióza, kontrakcia m. ciliaris, zníţenie vnútrooč. tlaku 

Ţľazy (slzné, slinové, potné)  sekrécia 

Srdce    bradykardia, negat. inotrop. a pozit. dromotrop. účinok 

Pľúca    bronchokonstrikcia, vazodilatácia, sekrécia bronchiálnych ţliazok 

Ţalúdok    zvýšenie motility a tonusu, stimulácia sekrécie, relaxácia sfinkterov 

Črevo    zvýšenie peristaltiky a tonusu, stimulácia sekrécie 

Ţlčník    kontrakcia 

Pankreas   stimulácia exokrinnej sekrécie, sekrécie inzulínu a glukagónu 

Ureter    kontrakcia 

Močový mechúr  kontrakcia detruzora, relaxácia trigónu a sfinktera 



Nadoblička   sekrécia adrenalínu a noradrenalínu 

Penis    erekcia 

Kostrový sval   kontrakcia 

Hladký sval   kontrakcia 

Mozog   aktivácia retikulárnej formácie 

Metabolizmus   anabolizmus 

TK    zníţenie 

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

cholínergické receptory – receptory nachádzajúce sa v efektorových orgánoch, na kt. pôsobia 

cholínergické transmitery; →acetylcholín. Acetylcholín uvoľnený do synaptickej štrbiny tvorí dočasné 

komplexy s ch. r. postsynaptickej membrány a indukuje →cholínergické reakcie. Rozoznávajú sa 

muskarínové a nikotínové receptory. 

 

Muskarínové receptory (aktivátorom je muskarín, blokátorom atropín a skopolamín) sa nachádzajú 

v CNS a parasympatikových synapsiách. Patria do skupiny 7-helixových recepto-rov, kam patria aj 

1- - 2-adrenergické a sérotonínové receptory (→adrenergické receptory). Informácie sa v 

nich prenášajú prostredníctvom G-proteínov. Muskarínové receptory sa delia na 5 podtypov, a to a1–

5. Ich Mr je 51 000 – 68 000. Subtypy a1, a2 a a3 sú zhodné so subtypmi s M1, M2 a M3. Predpokladá 

sa, ţe kaţdý reťazec prechádza 7-krát cez plazmatickú membránu, čím vznikajú 4 extracelulárne, 4 

intracelulárne a 7 hydrofóbnych špirálovitých transmembránových oblastí. Významnú úlohu pri 

väzbe agonistov na receptor majú aspartátové skupiny v transmembránovej oblasti III. 

Všetky intracelulárne odpovede indukované 

stimuláciou muskarínových receptorov sú 

sprostredkované G-proteínmi (obr. 1). G-

proteíny sú nadviazané na vnútornú oblasť 3 

a priľahlú transmembránovú oblasť. Jednotlivé 

subtypy muskarínových receptorov sú selektívne 

spojené s rozdielnymi G-proteínmi, pričom sa 

jednotlivé subtypy a G-proteíny značne 

prekrývajú. Receptory M1, M3 a M4 sú prim. 

spojené s proteínmi Gp a Gs, receptory M2 a M4 

s proteínmi Gk a Gi. Jednotlivé G-proteíny 

realizujú svoju transdukčnú funkciu prostred-

níctvom rozličných intracelulárnych mediátorov. 

Proteíny Gs a Gi stimulujú, resp. inhibujú tvorbu 

cAMP prostredníctvom aktivácie, resp. inhibície 

adenylátcyklázy. 

 

Obr. 1. Typy muskarínových cholínergických 

receptorov a molekulový mechanizmus 

sprostredkovania intracelulárneho pôsobenia 

 

Gp-proteín sa spája s fosfolipázou C a jeho aktivácia vyvoláva tvorbu diacylglycerolu (DAG) a 

inozitoltrifosfátu (IP3). Gk-proteín, kt. funkčne spája muskarínový receptor s draslíkovým kanálom, 

prenáša signál dvojakým spôsobom. Podjednotka  Gk-proteínu zvyšuje priepustnosť draslíkového 

kanála nadviazaním sa priamo na draslíkový kanál, kým podjednotka , Gk-proteínu aktivuje 



fosfolipázu A2 a ovplyvňuje draslíkový kanál sprostredkovane derivátmi kys. arachidonovej 

vzniknutými pôsobením lipoxygenáz. 

Pomocou G-stimulačného proteínu (Gs) nastáva aktivácia adenylátcyklázy a zvýšenie koncentrácie 

cAMP aktivuje proteínkinázu A. Tento enzým katalyzuje fosforyláciu proteínov vápnikového kanála, 

a tým vyvolá jeho konformačné zmeny, kt. umoţnia vstup iónov Ca
2+

 do buniek. Stimulácia 

receptora M2 však pomocou podjednotky a inhibičného G-proteínu (Gi) vyvolá súčasne inhibíciu 

adenylátcyklázy, a tým zníţenie vstupu Ca
2+

 do buniek. 

Prenos signálu v receptore M1 a M3 sa uskutočňuje ovplyvnením tvorby IP3 a DAG, kým prenos 

signálu v receptoroch M2 zníţením cAMP a draslíkového kanála za účasti G-regulačného proteínu a 

M4 zníţením cAMP. V CNS sa nachádzajú všetky typy muskarínových receptorov. V myokarde 

prevládajú M2-receptory a jeho stimulácia vyvoláva bradykardiu, negat. inotropný a pozit. 

dromotropný účinok. Opačný účinok sa dostavuje po stimulácii -adrenergických receptorov. V 

hladkom svalstve sú receptory M2 a M3 a na exokrinných bunkách len M3. 

Selektívnym antagonistom receptora M1 je pirenzepín a telenzepín, M2 metoktramín (nekompetitívny 

antagonista galamín), M3 hexahydrosiladifenidol. 

Nikotínové receptory (aktivátorom je nikotín, blokátorom kurare) sa nachádzajú v nervosvalových 

platničkách kostrového svalstva, v sympatikových gangliách a v obmedzenom rozsahu aj v kôre a 

niekt. podkôrových štruktúrach. Reakcie sprostredkované nikotínovými receptormi sú rýchle, trvajú 

ms a sú vţdy excitačné. 

Nikotínový receptor je glykoproteín (Mr ~ 280 000). Ide o pentamér pozostávajúci zo 4 typov 

podjednotiek ( a ), pričom najmenšia z nich () je zdvojená a obsahuje väčšinu väzbových 

miest pre acetylcholín. Kaţdá podjednotka obsahuje 4 prevaţne hydrofóbne segmenty lokalizované 

v membráne. Podjednotky sú dlhé asi 14 nm a sú usporiadané tak, ţe utvárajú dutú valcovitú 

štruktúru s priemerom 7 nm, kt. na synaptickej strane prečnieva 7 nm a na cytoplazmatickej strane 

asi 3 nm. Priesvit je na synaptickej strane pomerne široký (~ 2,2 nm) a postupne sa zuţuje tak, ţe 

na cytoplazmatickej strane je prakticky nedetegovateľný (obr. 

2). 

     

Obr. 2. Pozdĺžný (vľavo) a priečny rez (vpravo) nikotínovým 

cholínergickým receptorom 

 

Aktivácia nikotínového receptora vyvoláva zmenu permeability membrány v 

dôsledku otvorenia katiónového kanála, ktorým masívne vstupujú ióny 

draslíka. Výsledkom je lokálna depolarizácia, kt. po dosiahnutí kritickej 

hodnoty vyvolá excitáciu, resp. vznik akčného potenciálu. 

Obr. 3. Aktivácia nikotínového cholínergického receptora a nasledujúci pohyb 

iónov 

 

Selektívnym antagonistom nikotínových receptorov svalového typu je -

bungarotoxín, antagonistom neurónového typu -bungarotoxín.  

Látky stimulujúce ch. r. sa nazývajú →cholínomimetiká, látky blokujúce účinok 

acetylcholínu na cholínergických receptoroch →cholinolytiká. 

cholínergický – syn. parasympatikomimetický; 1. stimulovaný, aktivovaný al. prenášaný cholínom 

(→acetylcholín). Termín pouţívaný v súvislosti so sympatikovými a parasympatikovými vláknami, kt. 



po prechode nervového vzruchu uvoľňujú na synapsiách acetylcholín. 2. Látka vyvolávajúca takýto 

účinok; por. adrenergický. 

cholínergiká – [cholinergica (redemia)] syn. cholínomimetiká, parasympatikomimetiká, liečivá, kt. 

účinok sa prejaví ako podráţdenie parasympatika. Ch. vyvolávajú účinok ako prirodzený prenášač 

vzruchu →acetylcholín, kt. sa rozkladá pôsobením cholínesteráz. Pôsobia priamo dráţdením 

receptorov (napr. arekolín, karbachol, muskarín, pilokarpín) al. nepriamo inhibíciou →cholínesteráz, 

čím sa hromadí acetylcholín (napr. ambenóniumchlorid, distigmínbromid, fyzostigmín, neostigmín, 

paraoxón, pyridostigmínbromid). 

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

Prehľad cholínergík 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



Aceklidín 

Acetylcholínbromid 

Acetylcholínchlorid 

Aklatónium napadizilát 

Benzpyrídiumbromid 

Betanecholchlorid 

Demekáriumbromid 

Dexpantenol 

Diizopropylparaoxón 

Edrofóniumchlorid 

Echotiofátjodid 

Eseridín 

Furtretónium 

Fyzostigmín 

Izoflurofát 

Karpróniumchlorid 

Karbachol 

Metacholínjodid 

Muskarín 

Neostigmín 

Oxapropániumjodid 

Pyridostigmínbromid 

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

Agonisty muskarínu: acetylcholín, arekolín, betanechol, karbachol, metacholín, muskarín, 

oxotremorín, pilokarpín. 

Agonisty nikotínu: acetylcholín, arekolín, dimetylfenylpiperazín, fenyltrimetylamónium, karbachol, 

nikotín, suberyldicholín, tetrametylamónium. 

Inhibítory cholinesteráz – pouţívajú sa na elimináciu cholínesterázy pri histochem. detekcii 

acetylcholínesterázy: diizopropylfosfofluoridát, edrofónium, fyzostigmín, neostigmín. 

Liberátor inhibítora – botulotoxín. 

Špecifické väzbové látky – -bungarotoxín, chinuklidinylbenzilát, propylbenzilylcholínový  

cholínesteráza – skr. CHS, syn. →acetylcholínesteráza. Jestvujú aspoň 2 typy ch., špecifický a 

nešpecifický. 

Špecifická CHS (pravá CHS) hydrolyzuje najmä estery cholínu; nachádza sa vo väčšom mnoţstve 

v mozgu, nervoch a erytrocytoch. Max. aktivitu vykazuje pri pH 7 a nízkej koncentrácii acetylcholínu 

(< 2,5 mg %). 

Druhý typ, tzv. butyrylcholínesteráza je nešpecifická CHS (,,pseudocholínesteráza“, skr. PCE), 

hydrolyzuje aj iné estery, ako sú estery cholínu, nachádza sa v sére, pankrease a pečeni.  

Inhibítormi ch. je ambenóniumchlorid, distigmínbromid a galantamín. K reaktivátorom ch. patrí 

obidoxímchlorid a pralidoxímchlorid. 

Ľudská ch. (cholinesterasum humanum), vyrobená z plazmy zdravých darcov, sa pouţíva v th. 

intoxikácie organofosfátovými insekticídmi (Serum cholinesterase P Behring
®
 inj. sicc. 

Behringwerke). 

Cholinfall
®
 (Tanabe Seiyaku) – anticholínergikum; →metixén. 

cholínchlorid – 2-hydroxy-N,N,N-trimetyletánamóniumchlorid, C5H14ClNO, Mr 139,63; lipotropikum, 

nutričný faktor, diétny zdroj cholínu (lipotropného faktora) hydiny (Biocolina
®
, Hepacholina

®
, 

Lipotril
®
). 

cholínmagnéziumsalicylát – zmes cholínsalicylátu a magnéziumsalicylátu, kt. sa pouţíva ako 

antiartritikum. 

cholínoceptívny – týkajúci sa miest efektorových orgánov, na kt. pôsobia cholínergické transmitery. 

cholínoreceptor – cholínergický receptor.  

cholínolytický – [cholinolyticus] blokujúci účinok →acetylcholínu al. cholínergických látok v 

cholínergických oblastiach, t. j. orgánoch inervovaných parasympatikovými nervami a vo vôľovo 

ovládaných svaloch. 

cholínolytiká – látky blokujúce acetylcholín na →cholínergických receptoroch. Podľa typu receptora, 

kt. blokujú, sa ch. delia na antinikotínové a antimuskarínové (parasympatikolytiká). 



Antinikotínové cholinolytiká blokujúce nikotínové receptory na nervosvalovom spojení 

(alkurónium, galamín, pankurónium, tubokurarín) sú kompetetívne antagonisty acetylcholínu, t. j. ich 

účinok moţno eliminovať zvýšením koncentrácie dostupného acetylcholínu. Niekt. z nich sa 

uplatňujú ako periférne myorelaxanciá. Myorelaxačný účinok majú aj látky, kt. nadviazaním na 

nikotínový receptor nevyvolávajú jeho blokádu, ale naopak, zapríčiňujú depolarizáciu 

postsynaptickej membrány (dekametónium, suxametónium). 

Inhibítory nikotínového receptora v autonómnych gangliách sa označujú ako ganglioplegiká. 

Pôsobia ako kompetitívne antagonisty acetylcholínu na nikotínovom receptore a zabraňujú 

depolarizácii postsynaptickej membrány. Výsledkom je blokáda prenosu vzruchov v sympatikových 

aj parasympatikových gangliách prejavujúca sa najmä hypotenziou, tachykardiou, mydriázou, 

zníţením tonusu a motility GIT a retenciou moču. Patria sem látky s kvartérnou zásadou 

(azametónium, hexametónium, pentametónium, trimetafán) al. terciárny dusík (dimekaín, 

mekamylamín, pempidín). Ich th. vyuţitie je obmedzené (hypertenzná kríza, akút. edém pľúc, 

riadená hypotenzia). 

Antimuskarínové cholinolytiká (parasympatikolytiká) sú kompetitívne antagonisty acetylcho-línu 

na muskarínových receptoroch. Patria sem prirodzené alkaloidy (atropín a skopolamín) a niekt. 

syntetické zlúčeniny obsahujúce vo svojej molekule terc. dusík (adifenín, homatropín) al. kvartérny 

óniový dusík, príp. kvartérnu síru (butylskopolamín, oxyfenónium, oxyfénsulfónium). V th. sa 

uplatňujú najmä ako spazmolytiká, antiemetiká, antiparkinsoniká, mydriatiká a na zníţenie sekrécie 

exokrinných ţliaz. 

Antagonisty muskarínu – atropín, benztropín (blokuje aj vychytávanie dopamínu), chinuklidín, 

pirenzepín, skopolamín. 

Antagonisty nikotínu – -bungarotoxín, dimetylfenylpiperazín, galamín, hexametónium, me-

kamylamín, pankurónium, pentolínium, sukcinylcholín (má depolarizujúci a desenzibilizujúci účinok), 

D-tubokurarín. 

Inhibítor syntézy acetycholínu – 4-naftylvinylpyridín. 

Inhibítory pumpy – zabraňujú vstupu cholínu do nervových buniek a tým syntéze acetylcholínu: 

hemicholínium, trietylcholín. 

cholínomimetický – syn. parasympatikomimetický, majúci účinok podobný ako acetylcholín. 

cholínomimetiká – syn. parasympatikomimetiká, látky s účinkom podobným acetylcholínu. Ch. sú 

odolnejšie voči pôsobeniu acetylcholínesterázy ako acetylcholín, preto ich účinok trvá dlhšie. Patria 

sem niekt. prirodzené alkaloidy (arekolín, muskarín, nikotín, pilokarpín) a syntetické deriváty 

acetylcholínu (betanechol, furtretónium, karbachol, metacholín).  

Cholinophylline
®
 – bronchodilatans; →cholínteofylinát. 

cholínsalicylát – 2-hydroxy-N,N,N-trimetylamíniová soľ s kys. 2-hydroxybenzoovou (1:1), C12H19NO4, 

Mr 241,28; cholínová soľ kys. salicylovej; analgetikum, antipyretikum a antireu-

matikum (Actasal
®
, Arret

®
, Arthropan

®
, Artrobione

®
, Audax

®
, Mundisal

®
). 

Cholínsalicylát 

 

 

cholínteofylinát – syn. oxtrifylín, teofylíncholinát, teofylínová soľ cholínu, 2-hydroxy-N,N,N-

trimetylamíniová soľ s 3,7-dihydro-1,3-dimetyl-1H-purín-2,6-diónom; bronchodilatans (Filoral
®
, 

Choledyl
®
, Cholinophylline

®
, Sabidal

®
, Soliphylline

®
, Teofilcolina

®
, Teokolin

®
, Theoxylline

®
). 

 



Cholit-Ursan
®
 (Fresenius) – anticholelitogenikum; →ursodiol. 

cholocele, es, f. – [cholo- + g. kélé prietrţ] cholokéla, ohraničené nahromadenie ţlče v bruš-nej 

dutine. 

chologenes, es – [cholo- + g. gignesthai vznikať] →chologenetický. 

chologenetický – vyvolávajúci tvorbu ţlče, cholopoetický. 

Chologon
®
 – rtg kontrastná látka; →jodipamid. 

Cholografin
®
 (Squibb) – rtg kontrastná látka; →jodipamid. 

cholohaemothorax, cis, m. – [cholo- + g. haima krv + g. thorax hrudník] cholohemotorax, prítomnosť 

ţlče a krvi v pohrudnicovej dutine. 

cholohematín – cholehematín, hnedé ţlčové farbivo. 

cholochróm – ţlčové farbivo. 

cholokyanín – bilikyanín. 

chololit – cholelit. 

chololitiáza – cholelitiáza. 

Cholonerton
®
 (Dolorgiet) – choleretikum, antispazmodikum; →hymekromón. 

choloplakia – [cholo- + g. plax-plakos plocha] ţltasté škvrny na koţi al. sliznici. 

cholopoéza – chologenéza, tvorba ţlče. 

cholosis, is, f. – [cholo- + -osis stav] cholóza, choroba vzniknutá v dôsledku poruchy tvorby a 

vylučovania ţlče v pečeni. 

cholothorax, cis, n. – [cholo- + g. thorax hrudník] cholotorax, cholohemotorax.  

cholotorax – [cholothorax] cholohemotorax. 

Choloxin
®
 (Baxter) – dextrotyroxín; →tyroxín. 

Cholspamin
®
 (Lipha) – choleretikum, antispazmodikum; →hymekromón. 

Cholospect
®
 – rtg kontrastná látka; →jodipamid. 

Cholumbrin
®
 – rtg kontrastná látka na cholecystografiu; →jódftaleín sodný. 

choluria, ae, f. – [chol- + g. úron moč] cholúria, prítomnosť ţlče v moči, sfarbenie moču ţlčovými 

farbivami.  

Cholybar
®
 (Warner-Lambert) – antihyperlipoproteinemikum; →cholestyramín. 

N-cholylglycín – kys. glykocholová, ţlčová soľ, glycínový konjugát kys. cholovej. 

cholyltaurín – syn. kys. taurocholová, kys. cholaová, ţlčová soľ, taurínový konjugát kys. cholovej. 

Chondodendron – rod popínavých krov z čeľade Spermaceae.  

Condodendron tomentosum Ruiz & Pavon – zdroj kurare a juhoamerických šípových jedov. 

Hlavným alkaloidom je D-tubokurarín, kt. sa pouţíva ako myorelaxans kostrového svalu v chir., v th. 

otravy strychnínom a th. tetanu 

chondr/o- – prvá časť zloţených slov z g. chondros chrupka. 

chondralgia, ae, f. –[chondr- + g. algos bolesť] bolesť chrupky. 

chondralis, e – [g. chondros chrupka] chondrálny, chrupavčitý, týkajúci sa chrupky. 



chonadraloplázia – [chondr- + g. allos iný, druhý + g. plassein tvoriť] →dyschondroplasia.  

chondrectomia, ae, f. – [chondr- + g. ektomé odstrániť] chondrektómia,  

chondrificatio, onis, f. – [chondri- + l. facere činiť] →chondrifikácia. 

chondrifikácia – [chondrificatio] premena na chrupkovité tkanivo, schrupavkovatenie. 

Chondrichthyes – stavovce rybovitého tvaru. Majú chrupkovitú kostru, 5 – 7 nekrytých ţiabrových 

otvorov, kt. sa otvárajú samostatne. V koţi sú drobné, ostré plakoidné šupiny, podobnej stavby ako 

zub. Chvostová plutva je nesúmerná, heterocerkná, do jej hornej časti preniká chrbtica. Ch. majú 

vyvinuté prsné a brušné plutvy. V čreve je špirálová riasa. Najznámejšie sú raje (Rajiformes) a 

ţraloky (Lamniformes).  

chondrilasterol – stigma-7,22-dien-3-ol, C29H44O, Mr 412,67; látka izolovaná zo zelených rias 

Scenedesmus obliquus -spinasterolom. 

Chondrilasterol 

 

 

 

 

chondrín – látka bielkovinovej povahy získaná z kolagénu chrupky. 

Chondrina – rod slimákov, kt. slúţia ako hostitelia Dicrocoelium dendriticum. 

chondriom – súbor mitochondrií v bunke. 

chondritis, itidis, f. – [chondr- + -itis zápal] chondritída, zápal chrupky. 

chondroadenoma, tis, n. – [chondro- + adenoma adenóm] chondroadenóm, zmiešaný nádor z 

chrupkovitého a ţľazového tkaniva.  

chondroangioma, tis, n. – [chondro- + g. angeion cieva] chondroangióm, zmiešaný nádor 

z chrupkovitého a cievneho tkaniva. 

chondroangiopathia, ae, f. – [chondro- + g. angeion cieva + g. pathos choroba] chondroan-giopatia, 

cievne ochorenie spojené s chorobnými zmenami chrupkovitého tkaniva. 

chondroblast – [chondroblastos] bunka, z kt. diferenciáciou vzniká chondrocyt. 

chondroblastóm – [chondroblastona] zhubný nádor z chrupkovitého tkaniva. 

chondroblastos, i, m. – [chondro- + g. blastos výhonok] →chondroblast. 

chondrocalcinosis (articularis), is, f. – [chondro- + calcinosis] →chondrokalcinóza. 

chondroclastos, i, m. – [chondro- + g. klán lámať] →chondroklast. 

chondrocostalis, e – [chondro- + l. costa rebro] →chondrokostálny. 

chondrocranium, i, n. – [chondro- + g. kránion lebka] →chondrokránium. 

chondrocyt – [chondrocytus] chrupková bunka. 

chondrocytus, i, m. – [chondro- + g. kytos bunka] →chondrocyt. 

chondrodendrín – berberín. 



chondrodermatitis, itidis, f. – [chondro- + g. derma koţa + -itis zápal] chondrodermatitída, zápalový 

proces postihujúci chrupku a koţu. Tento termín sa pouţíva skoro výlučne na označenie tuhého 

zápalového uzlíka na hornom okraji ušnice zrasteného s chrupkou (ch. nodularis chronica hellicis). 

chondrodynia, ae, f. – [chondro- + g. odyné bolesť] chondrodýnia, bolestivosť v mieste chrupky. 

chondrodysplasia, ae, f. – [chondro- + g. dysplassein zle tvoriť] chondrodysplázia, ochorenie s 

abnormálnym rastom chrupky.  

Chondrodyspasia deformans hereditaria – starší názov mnohopočetných chrupkovitých exostóz. 

Chondrodysplasia metaphysalis – dysostosis metaphysalis. 

Chondrodysplasia punctata congenita – syn. dysplasia epiphysalis punctata, chondrodystrophia 

calcificans congenita, chondrodystrophia fetalis congenita, chondrodystrophia fetalis hypoplastica, 

angl. stippled epiphyses. AR varianty dysplázií epifýz a metafýz, kt. sa manifestujú uţ prenatálne, 

rozličnej etiológie a patogenézy. Charakterizujú ich bodkovité intra- a extraepifýzové kalcifikácie. 

Patria sem: 1. Conradiho-Hünermannov sy. (autozómovo dominantne dedičná forma); 2. rizomelický 

typ (autozómovo recesívne dedičná forma); 3. ch. punctata pri definovaných etiopatogenetických 

sy., ako je Edwardsov sy. (trizómia 18) al. Zellwegerov sy.; 4. ch. punctata embryopathica pri 

kumarínovej embryopatii a rozličné prenatálne infekcie. 

Obr. Chondrodysplasia punctata – rizomelický typ: schematické 

znázornenie distribúcuie kostných zmien. Tyôpické sú výrazné symetrické 

skrátenie stehnovej kosti a humeru, ťaţká dysplázia metafýz, rovnomerná 

dysplázia stavcov a chýbajúca škvrnitosť (angl. z hol. stippling) chrbtice (podľa 

Sprangera a spol.) 

 

 

 

 

 

 

 

chondrodystrofia – [chondrodystrophia] ochorenie charakterizované abnormálnym vývojom chrupky. 

Asfyktická torakálna chondrodystrofia – plodová chondrodystrofia. 

Fetálna chondrodystrofia – chondrodystrophia fetalis, starší názov →achondroplázia, autozómovo 

dominantne dedičná dysplázia kostí, kt. sa vyskytuje s frekvenciou 1:25 000 ţivonarodených detí. 

Aţ 80 % prípadov tvoria mutácie de novo. Podstatou ochorenia je porucha enchondrálnej osifikácie, 

pri kt. dominujú poruchy vývinu kraniofaciálnej oblasti. Stehnové a ramenné koreňové kosti sú 

krátke, trup relat. normálny a hlava veľká, preto má uţ novorodenec vzhľad disproporcionálneho 

trpaslíka. Na veľkej hlave je vypuklé vysoké ,,šéfovské“ čelo, preliačený koreň nosa, býva sek. 

hydrocefalus, jasná prevaha mozgovej časti hlavy nad tvárovou, hypo-plázia maxily, prominujúca 

mandibula. Končatiny sú pokryté koţnými tukovými záhybmi, ruky sú krátke a široké a pripomínajú 

trojzubec, kt. sa skladá z palca, 2. a 3. prsta a 4. a 5. prsta. Je obmedzená pronácia a extenzia 

predlaktia. Fibula presahuje tíbiu, tvar nôh je do O, prsty na rukách a nohách sú široké a krátke. 

Dlhé kosti horných a dolných končatín sú zhrubnuté, podstatne kratšie, epifýzy sú rozšírené, 

metafýzy deformované, prítomné sú coxa vara, zúţenie os sacrum a kubická deformácia stavcov, 

kt. sú malé. Vyvíja sa nadmerná lordóza a ďalšie ortopedické vývojové chyby. Hrudník je súdkovitý 



pre vodorovný priebeh rebier. U novorodencov sa to prejaví neraz závaţnou respiračnou 

insuficienciou, pre obmedzenú pohyblivosť hrudníka (ch. thoracica asfyxians). Poškodené bývajú aj 

ďalšie systémy (katarakta, cutis laxa, hypertrofia svalstva, umbilikálna hernia). Inteligencia býva 

obyčajne normálna. Značná časť pacientov exituje v perinatálnom období, najmä na choroby 

respirač-ného systému. Celková dĺţka ţivota býva obvykle skrátená.  

Dfdg. – pri narodení treba odlíšiť ch. punctata a dysplasia tanatophorica (tanatoforický →nanizmus). 

Hereditárna chondrodystrofia – dedičná ch., fetálna ch. 

chondrodystrofický nanizmus →achondroplázia. 

chondrodystrophia, ae, f. – [chondro- + g. dystrofé zlá výţiva] →chondrodystrofia. 

Chondrodystrophia calcificans congenita – vrodená kalcifikujúca chondromatóza; 

→chondrodysplasia punctata congenita. 

Chondrodystrophia congenita punctata →chondrodysplasia punctata congenita. 

Chondrodystrophia fetalis – syn. achondroplázia; fetálna →chondrodystrofia. 

Chondrodystrophia fetalis calcificans – chondrodysplasia punctata. 

Chondrodystrophia hyperplastica – chondrodystrofia charakterizovaná hubovitou kosťou a 

nepravidelne vyvinutými epifýzami. 

Chondrodystrophia fetalis hypoplastica – chondrodysplasia punctata. 

Chondrodystrophia malacica – forma chondrodystrofie so zmäknutím epifýzových chrupiek. 

chondroektodermová dysplázia – syn. chondrodysplasia ectodermica, chondrodysplasia 

triodermica, polyadaktýlia a chondrodystrofia, mezoektodermová dysplázia, Ellisov-van Creveldov 

sy. Ide o veľmi zriedkavý komplex mnohopočetných autozómovo recesívne dedičných malformácií s 

dyspláziou ektodermových a mezodermových tkanív, tzv. chondroektodermovú dyspláziu, ku kt. 

patria rôzne sy., ako osteochondrodysplázia, spondylometafýzová dysplázia, asfyktická dystrofia 

hrudníka, polycystické obličky.  

Klin. sa prejavuje nanizmom podobným chondrodystrofii s normálnou dĺţkou trupu a skrá-tenými 

končatinami, úzkym, dlhým hrudníkom. Na rtg. dlhých rúrovitých kostí končatín sú deformity 

proximálneho konca tíbie, ulny, rádia, zriedka aj humeru, oneskorený vývoj osifi-kácie, dysplázia 

panvy s nedostatočným vývojom uhla acetabula a nízkymi lopatami panvových kostí. Rebrá sú 

kratšie, prítomná býva obojstranná polydaktýlia (najmä hexadaktýlia), polymetakardália, 

synmetakarpália, polymetatarzália, synmetatarzália, mnohopočetné exostózy, hypoplázia chrupu 

(kúţeľovité rezáky, chýbanie zubov, maloklúzie, hypoplázia dentínu aj dentes natales), rázštep 

hornej pery, podnebia, hyperplázia frenula. Častá je hypoplázia nechtov, niekedy prítomná alopecia. 

Prítomné bývajú vrodené srdcové chyby, defekty septa typu ostium primum a secundum, často 

spojené s cyanózou. Obyčajne býva prítomná mentálna retardácia a sexuálny infantilizmus. Asi v 

1/3 prípadov sa exitus dostavuje v prvých r. ţivota (najmä ak ide o srdcové chyby). 

Dfdg. – všetky ostatné asfyktické formy dystrofie hrudníka, mnohočetných exostóz a ektodermových 

dysplázií, myxedém, osteogenesis imperfecta tarda (Lobstein), Mohrov sy., McKusickov sy., C-sy., 

Weyersov sy., Bassov sy., Forneyov-Robinsonov-Pascoeov sy., Harrisov-Osborneov sy., Parrotov 

sy., Sayov-Geraldov sy., Ullrichov-Feichtigerov sy. 

chondrofibróm – [chondrofibroma] nezhubný zmiešaný nádor z chrupkovitého tkaniva a väziva. 

chondrofibroma, tis, n. – [chondro- + g. fibra vlákno + -oma bujenie] →chondrofibróm. 



chondrofolín – 6,6
,
,7

,
-trimetoxy-2,2

,
-dimetyltubo- kuraran-12

,
-ol, C37H40N2O6, Mr 608,74; alkaloid 

izolovaný z listov rastliny Chondodendron platyphyllum (A. St. Hil.) Miers, Menispermaceae. 

 

 

Chondrofolín 

 

 

chondrogenes, es – [chondro- + g. genesis vznik] chondrogénny, tvoriaci chrupku, chrupko-vého 

pôvodu. 

chondrogenesis, is, f. – [chondro- + g. genesis vznik]chondrogenéza, vývoj chrupky.  

chondroglossus (musculus) – [chondro- + g. glossa jazyk] sval odstupujúci od strednej strany a 

bázy cornu minus ossis hyoidei a upínajúci sa v mase jazyka; jeho funkciou je ochabnutie a 

retrakcia jazyka.  

chondrohamartóm – [chondrohamartoma] hamartóm tvorený chrupkou (najčastejšie v pľúcach). Ch. 

pľúc sú najčastejšie benígne nádory pľúc, tvoria ~ 2/3 všetkých benígnych nádorov pľúc a 

priedušiek. Sú o niečo častejšie u muţov ako u ţien, najmä vo veku > 30 r.; u detí sú zriedkavé. 

Najčastejšie sú lokalizované intrapulmonálne, zriedka endobronchiálne, a to periférne, častejšie v 

dolných lalokoch. Rastú pomaly expanzívne. N a rtg snímke sa javia ako soliárny, sýty okrúhly útvar, 

obklopený normálnym vzdušným parenchýmom. Jeho okraj býva laločnatý al. hranatý. Môţe 

obsahovať kalcifikáty. Jeho Ø býva 3 – 5 cm. Pri zriedkavej endobronchiálnej lokalizácii prebieha 

pod obrazom obštrukcie bronchu. Th. je chir. (enukleá-cia nádoru). Pri endobronchiálnej lokalizácii 

ho moţno odstrániť pomocou bronchotómie. 

chondrohamartoma, tis, n. – [chondro- + g. hamartanein robiť chybu] →chondrohamartóm. 

chondrohistogenesis, is, f. – [chondro- + g. histos + g. genesis vznik] chondrohistogenéza, vývoj 

chrupavčitého tkaniva. 

chondrohypoplasia, ae, f. – [chondro- + hypo- + g. plassein tvoriť, formovať] chondrohypoplázia, 

hypoplázia chrupkovitého tkaniva; por. chondrodystrofia.  

chondroideus, es – [chondro- + g. eidos podoba] chodroidný, podobný chrupke, napr. syringoma 

chondroides. 

chondroitínsulfát – kys. chondroitínsírová, Mr ~ 50 000 (v závislosti od zdroja). Vysoko viskózne 

mukopolysacharidy (glykozamínoglykány) s N-

acetylchondrozínom ako opakujúcou sa jednotkou a jednou 

sulfátovou skupinou na disacharidovú jednotku. Tieto biol. 

polyméry pôsobia ako flexibilné spájajúce matrice medzi 

pevnými proteínovými vláknami v chrupavke a tvoria polymérny 

systém podobný vystuţenej gume.  

Chondroitínsulfát 

Chondroitín-4-sulfát a 6-sulfát sú najhojnejšie mukopolysacharidy v tele, nachádzajú sa v kostre i 

mäkkých tkanivách. Dermatánsulfát (starší názov chondroitínsulfát B) je prítomný v mäkkom 

spojivovom tkanive, najmä v koţi, stenách tepien a srdcových chlopniach. Od chondroitínov sa líši 

obsahom idurónovej kys. namiesto kys. glukurónovej, ich epiméru, na C5; 

antihyperlipoproteinemikum (Chonsurid
®
, Structum

®
). 



chondrokalcinóza – syn. kalciumpyrofosfátová artropatia, pseudodna; ochorenie, vyvolané 

uloţeninami kryštálikov dihydrátu fosforečnanu vápenatého (dihydrátu kalciumpyrofosfátu) 

v kĺbových hyalínových a väzivových chrupkách a medzistavcových platničkách.  

Ch. sa vyskytuje ~ v 0,1 % dospelých jedincov, častejšie u starších, v pitevnom materiáli sa však 

zisťujú rtg. nálezy aţ 5 %. Rozoznáva sa prim. a sek. forma. Prim. forma ch. (hereditárna a 

solitárna) sa vyskytuje na chrupkách nepoškodených iným procesom, býva polyartikulárna, ak 

vzniká vo včasnom a strednom veku, oligoartikulárna, ak vzniká v pokročilom veku. Prejavuje sa 

záchvatmi epizodickej, kryštálmi indukovanej artritídy, najčastejšie v oblasti kolien, a podmieňuje 

včasný rozvoj sek. osteoartrózy na postihnutých kĺboch. Sek. Forma sa sporadicky spája s inými 

ochoreniami poškodzujúcimi kĺby (hemochromatóza, hyperparaty-reóza, neuroartropatia a i.), klin. 

býva obyčajne latentná. Rizikovými faktormi sú: vyšší vek, pokročilá osteoartritída, neuropatický kĺb, 

dna, hyperparatyreóza, hemochromatóza, diabetes mellitus, hypotyreóza, hypomagneziémia, 

hypofosfatázia, hypomagneziémia a i. metabolické choroby. 

Na existenciu mikrokryštálov odpovedá organizmus absorpciou molekúl IgG na ich povrch, čím sa 

tieto imunokryštalické častice stávajú predmetom fagocytózy leukocytmi a i. fagocytujúcimi bunkami. 

Mikrokryštály zároveň aktivujú komplement, a to buď klasickou al. alternatívnou cestou (ak je 

klasická cesta inhibovaná vysokou koncentráciou mikrokryštálov).  

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

Faktory predisponujúce k chondrokalcinóze 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Metabolické ochorenia 

   Hyperparatyreóza (prim., sek.) 

   Familiárna hyperkalciemická hypokalciúria 

   Hemosideróza 

   Hypotyreóza 

   Hypomagneziémia 

   Hypofosfatázia 

   Dna 

   Hepatolentikulárna degenerácia 

   Ochronóza 

Zmeny a poškodenia kĺbov 

   Trauma a operácie 

   Chybné postavenie kĺbov  

   Instabilita kĺbov 

   Chron. artropatie 

   Infekcie kĺbov 

   Akromegália 

   Inj. steroidov 

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

Klin. obraz – charakterizujú záchvaty prudkých, pulzujúcich bolestí pri akút. zápale al. akút. 

vzplanutí chron. zápalu kĺbu. Ch. postihuje obyčajne jeden kĺb, najčastejšie kolenový al. i. veľký kĺb; 

bolesť často migruje. Niekedy ochorenie vyúsťuje do chron. artritídy. Chron. ch. postihuje 

najčastejšie kolenové, bedrové, zápästné, metakarpofalangeálne, lakťové, ramenné, niekedy 

viaceré kĺby. Súčasne s poškodením kĺbových chrupaviek prim. procesom, vyvola-ným inkrustáciou 

kryštálikmi, vznikajú reaktívne a reparačné osteoartikulárne procesy. Vzniká sek. osteoartróza aţ 

osteonekróza vyúsťujúca do ankylózy kĺbu. V tomto štádiu sú artritické epizódy menej výrazné a 

pôvodný zápalový charakter synóviového výpotku nadobúda charakter degeneratívneho. Na rtg 

snímke sa zisťuje zúţenie kĺbové štrbiny, subchondrálne cysty s príp. mikrofraktúrami, 

fragmentáciou a intraartikukulárnymi telieskami, osteofyty a kalcifikácia šliach, najmä pätovej, 

tricepsovej a obturátorovej.  



Ch. má 4 klin. formy: 1. pseudodna – akút. začervenanie, oteplenie, opuch a silné, ostré al. 

pulzujúce bolesti v jednom al. niekoľkých kĺboch, trvajúce 2 d aţ niekoľko týţd. aţ mes.; 2. 

pseudoreumatoidná artritída – hĺbkové bolesti, opuchy viacerých kĺbov so záchvatmi trvajúcimi 

týţdne aţ mesiace; 3. pseudoosteoartróza; 4. pseudoosteoartritída s akút. záchvatmi – bolesti 

podobné osteoartritickým s akút. bolestivými opuchmi kĺbov. Akút. záchvat môţe vyvolať 

dehydratácia, akút. choroba al. operácia (najmä paratyreoidektómia). 

Dg. – stanovuje sa na základe klin. obrazu a rtg. nálezu postupných kalcifikácií lemujúcich povrch 

epifýzových kostí na skiagramoch kĺbov a dôkazu kalcifikácií chrupavky zápästia, kolenových kĺbov 

al. symphysis ossis pubis. Rtg zmeny však nie sú patognomické. Dg. sa potvrdzujú dôkazom 

kryštálikov v synóviovej tekutine. Ich prítomnosť v synóviovej tekutine sa zisťuje svetelnou 

mikroskopiou, pri kt. sa v natívnych al. zafarbených preparátoch zisťujú intra- a extracelulárne 

uloţené kryštáliky kosodĺţnikovitého al. paličkovitého tvaru veľké 1 aţ 20 mm. Kryštáliky treba 

pozorovať v kompenzovanom polarizovanom svetle, v kt. sa zjavujú ako anizotropné, pozit. 

svetlolomné. útvary vyšetrené v kompenzovanom polarizovanom svetle. Táto metóda sa dá pouţiť 

aj pri vyšetrovaní natívnych al. zafarbených (nedekalcifiko-vaných) rezov z bioptických vzoriek 

kĺbovej chrupavky, synóviovej membrány, kĺbového puzdra al. šľachy. Neumoţňuje však 

identifikáciu kryštálikov < 1 mm. Definitívna kryštalo-grafická analýza sa dá vykonať elektrónovou 

mikroskopiou v spojení s mikroanalytickými metódami, najmä rtg difrakciou, príp. infračerveniou 

spektrometriou.  

Dg. kritériá: 

I. dôkaz dihydrátu fosforečnanu vápenatého (kalciumpyrofosfátdihydrátu), kt. sa získali pri biopsii al. 

v kĺbovom výpotku (rtg difrakcia al. chem. analýza) 

II.  a) Identifikácia jednoklonných a trojklonných slabo pozit. dvojlomných kryštálov v 

kompenzovanom          polarizovanom svetle; b) Dôkaz typických kalcifikácií na rtg snímkach 

III. a) Akút. artritída kolien al. iných veľkých kĺbov; b) Chron. artritída predovšetkým kolenových, 

bedrových, zápästných, lakťových, ramenných a metakarpofalangových kĺbov, osobitne v súvislosti 

s akút. exacerbáciami. 

Definitívna dg. vyţaduje splnenie kritérií I al. IIa + IIb, pp. dg. splnenie kritérií IIa al. IIb, moţná dg. 

splnenie kritérií IIIa al. IIIb (majú upozorniť lekára na moţnosť prebiehajúcej ch.).  

Dfdg. – 1. dna (chýbajú kryštáliky v synóviovom prostredí); 2. iné kryštálové artropatie (mikrokryštály 

hydroxyapatitu, trikalciumfosfátu a oktakalciumfosfátu, ako aj oxalátové mikrokryštály); 3. infekcia; 4. 

palindromický reumatizmus; 5. osteoartróza.  

Th. – v období artritických záchvatov je účinný ketazón v kombinácii s aspiráciou synóviového 

výpotku (kolená), pri artralgiách salicylové a i. nesteroidové antireumatiká; treba redukovať 

preťaţovanie kĺbov. Podáva sa aj kolchicín, býva však menej účinný ako pri dne. Lokálny nález sa 

rýchlo zlepšuje po evakuačnej punkcii zápalovej synóviovej tekutiny. Vymiznutie artritických 

prejavov sa dosahuje intraartikulárnou inj. kortikoidov. O účinnosti extraktov mukopolysacharidov z 

chrupaviek a kostnej drene teliat (Rumalon
®
), aplikovaných i. m. a zmesi vysoko sulfátovaných 

kyslých mukopolysacharidov (Arteparon
®
), podávaných intraartikulárne, sa pochybuje. V pokročilých 

prípadoch so sek. osteoartrózou sú niekedy potrebné ortopedicko-chir. výkony (korekčná resekcia 

valgóznych palcov, protézy kolenového kĺbu. Dôleţité je aj riešiť odstrániteľné predisponujúce 

faktory ch. a obmedziť nadmerné zaťaţovanie postihnutých kĺbov. Komplexná kúpeľná th. prichádza 

do úvahy len v štádiu pokročilej polyartikulárnej osteoartrózy. 

chondroklast – [chondroclastos] bunka odbúravajúca chrupku.  

chondrokostálny – [chondrocostalis] týkajúci sa rebrovej chrupky. 



chondrokránium – [chondrocranium] chrupkovitá časť neurokránia. 

chondrokurín – syn. d-tubokurín; 6,6
,
-dimetoxy-2,2

,
-dimetyltubokuraran-7

,
,12

,
-diol, C36H38-N2O6, Mr 

594,68; látka izolovaná z rastliny Chondrodendron 

tomentosum Ruiz & Pav., Menispermaceae; metjodid má 

kurarizačné účinky. 

Chondrokurín 

 

 

 

chondrolipoma, tis, n. – [chondro- + g. lipoma nádor tukového tkaniva] chondrolipóm, nezhubný 

nádor z chrupkovitého a tukového tkaniva. 

chondrologia, ae, f. – [chondro- + g. logos náuka] náuka o chrupkách. 

chondrolysis, is, f. – [chondro- + g. lysis uvoľnenie] chondrolýza, rozpad, rozpustenie chrupky. 

chondróm – [chondroma] nezhubný nádor zloţený z chrupkovitého tkaniva. Patria sem ekchondrómy 

a enchondrómy. 

Ekchondrómy – vznikajú v mladosti v miestach, kde sa normálne vyskytuje chrupa a tvoria 

obyčajne len malé výrastky na chrupkách, napr. rebrových, hrtanových, priedušnicových al. 

chrupkách lonovej kosti. Ich rast je pomalý, obmedzený a v puberte sa obyčajne zastaví. Môţu 

zvápenatieť al. skostnatieť. 

Enchondrómy – vznikajú v miestach, kt. normálne neobsahujú chrupku. Zjavujú sa najčastejšie 

medzi 20. a 30. r. Vychádzajú zo zvyškov chrupky, kt. sa neresorbovali pri enchondrálnej osifikácii, 

vyskytujú sa preto najmä v kostiach s chrupkovitým základom, a to na ich koncoch. Môţu sídliť na 

povrchu kosti a tvoriť tuhé uzlovité al. hrboľaté nádory (tzv. kortikálny ch.) al. sú uloţené centrálne 

(tzv. centrálny ch.). Centrálny ch. sa prejavuje vretenovitým zdurením kosti a môţe podmieniť patol. 

fraktúru. Dg. sa stanovuje rtg vyšetrením. Dfdg. treba odlíšiť osteogénny sarkóm, kostnú cystu, 

osteomyelitídu a tbc. Enchondróm postihuje najčastejšie krátke rúrovité kosti rúk a nôh, a to niekedy 

aj mnohopočetne. Osobitnou vrodenou systémovou chorobou je →chondromatóza. 

Klin. prejavy ch. závisia od sídla a veľkosti nádoru. Svojím tlakom na nervy vyvolávajú bolesti; 

svojím rozsahom al. počtom rôzne funkčné poruchy.   

Th. – spočíva v odstránení nádoru, pokiaľ moţno úplnom, pri mnohotnosti v odstránení rýchlo 

rastúcich nádorov. Stačí obyčajne vylúpnutie a vyškriabanie nádoru s ponechaním zvyšného kostného 

tkaniva. Pri rozsiahlom rozrušení kosti a recidívach sa resekuje postihnutá časť kosti, pri malígnych 

formách prichádza do úvahy amputácia.  

chondroma, tis, n. – [chondro- + -oma bujnenie] →chondróm. 

Chondroma articulare – kĺbový chondróm, chrupavčité masy v synoviovej membráne kĺbu; 

synoviová chondromatóza. 

Chondroma extraskeletale – mimokostrový chondróm. 

Chondroma juxtacorticale – juxtakortikálny chondróm, syn. periostálny chondróm, zriedkavý 

benígny nádor chrupavky pod periostom, rastúci mimo kôry kostí, postihuje obyčajne malé kosti rúk 

a nôh. 

Chondroma periosteale – ch. juxtacorticale. 

chondromalacia, ae, f. – [chondro- + g. malakiá mäkkosť] zmäknutie chrupky. 



Chondromalacia fetalis – stav, pri kt. sú končatiny mŕtvo narodených plodov mäkké a chabé 

následkom zmäknutia epifýzových chrupiek.  

Chondromalacia generalisata – generalizovaná chondromalácia; Meyenburgov-Altherrov-

Uehlingerov sy.; →polychondritis recidivans. 

Chondromalacia patellae –  syn. Büdingerov-Ludloffov-Läwenov sy., chondromalacia 

posttraumatica patellae, chondróza pately, osteopathia patellae, patol. fraktúra chrupavky pately, 

Haglundova-Läwenova-Fründova choroba, Königova-Ludloffova-Läwenova choroba [Büdinger, 

Konrad (1867 aţ 1944, viedenský chirurg); Ludloff, Karl (1864 – 1945, nem. ortopéd a chirurg 

pôsobiaci v Breslau); Läwen, Artur (1876 – 1958, marburský chirurg)]. Ide o osobitnú formu 

→aseptickej nekrózy kostí (epifýzeonekrózu), opísanú prvýkrát r. 1906 Büdingerom, 1910 Ludloffom 

a 1925 Läwenom. König ju r. 1910 opísal pod názvom chondromalacia patellae. Ochorenie 

postihuje mladistvých. Klin. sa prejavuje recidivujúcimi, často obojstrannými bolesťami v kolenovom 

kĺbe, najmä na mediálnej strane kolena, niekedy s výpotkom. Na rtg. sa zisťuje deštrukcia jadra 

pately. Vo včasnej fáze sú kontúry jej okrajov kosáčikovité, neskôr sa zisťujú cystoidné deštrukcie a 

fragmentácia jadra pately. Na špeciálnych snímkach s laterálne luxovaným kolenovým diskom má 

patela škvrnitý a bodkovaný vzhľad. Jej zadná plocha je nepravidelne zvlnená, neskôr sa tvoria 

okrajové osteofyty.  

Dfdg. – treba vylúčiť začínajúcu tbc kolenového kĺbu, osteoartrózu, reumatoidnú artritídu, 

tangenciálnu fraktúru pately, osteochondrosis dissecans patellae, Larsenov-Johanssonov sy. 

Chondromalacia systemica – generalizovaná chondromalácia; →polychondritis recidivans. 

chondromatosis, is, f. – [chondro- + -oma bujnenie + -osis stav] →chondromatóza. 

chondromatóza – [chondromatosis] syn. Ollierova choroba, vrodené mnohopočetné →chondrómy 

spojené s rôznymi nepravidelnosťami a rastovými úchylkami kostry. Enchondrómy sa môţu tvoriť 

aj v iných orgánoch ako kostiach, a to z izolovaných odštepov embryonálnej chrupky. Sem patrí 

najmä kĺbová ch., pri kt. sa vyvíjajú v synóviovej membráne (najmä lakťov a kolien) jednotlivé al. 

mnohopočetné chrupkovité nádorčeky, kt. sa môţu oddeliť a potom prejaviť ako kĺbové myšky. Aj v 

iných orgánoch sa našli enchondrómy, ako napr. v pľúcach, bránici, obličkách, ţľazách s vnútornou 

sekréciou, štítnej ţľaze a slinových ţľazách. Tu ide často o zmiešané nádory (napr. 

myxochondroepiteliómy). Niekedy sa ochorenie prejaví uţ v 2. r. ţivota. Pri najčastejšej akrálnej 

forme je postihnutá distálna časť jednej končatiny, pri lúčovitej forme jeden končatinový lúč 

(Ollierova choroba). V krajnom prípade je postihnutá celá kostra mnohopočetnými splývajúcimi 

léziami. Klin. prejavy ch. závisia od sídla a veľkosti nádoru. Svojím tlakom na nervy vyvolávajú 

bolesti; svojím rozsahom al. počtom rôzne funkčné poruchy.  

chondrometaplasia, ae, f. – [chondro- + g. meta- za + g. plassein tvoriť, formovať] 

chondrometaplázia, stav charakterizovaný metaplastickou aktivitou chondroblastov. 

chondromucoproteinum, i, n. – [chondro- + l. mucus hlien + proteinum proteín] 

→chondromukoproteín. 

chondromukoproteín – [chondromucoproteinum] syn. chondromucín, chondromukoproteid, hlavná 

zloţka zákl. hmoty chrupky; ide o kopolymér mukoproteínu a chondroitínsulfátu. 

chondromyóm – [chondromyoma] benígny mezenchymóm obsahujúci myomatózne a chrupkovité 

elementy. 

chondromyoma, tis, n. – [chondro- + g. mýs-myos sval + -oma bujnenie] →chondromyóm. 

chondromyoma, tis, n. – [chondro- + g. mýs-myos sval + -oma bujnenie] chondromyóm. 



chondromyxoepitelióm – [chondromyxoepithelioma] zmiešaný nádor z chrupkovitého a hlienového 

tkaniva. 

 

 

 

 

 

 


