DES – skr. →dietylstilbestrol.
®

Desaci (Simes) – antidiuretikum; →dezmopresín.
®

Desaglybuzole – antidiabetikum; →glybuzol.
de|salivatio, onis, f. – [l. de od, z + l. saliva slina] desalivácia, zbavenie, odstránenie slín.
deSanctisov-Cacchioneho syndróm – [deSanctis, Carlo, *1888; Cacchione, Aldo, tal. psychiatri]
→syndrómy.
®

Desandren (Max Ritter) →benzylperoxid.
des|animatio, onis, f. – [l. de (dis) od, z + l. animus duch] deanimácia, pomätenosť.
de|saturácia – [desaturatio] chem. zavedenie dvojitej väzby do org. zlúč., napr. karboxylových kys.
de|saturatio, onis, f. – [l. de- + l. satur nasýtený] →desaturácia.
de|saturáza – [l. de- + l. satur nasýtený + -áza koncovka enzýmu] enzým, kt. s cytochrom b5reduktázou a cyto-chromom b5 katalyzuje desaturáciu karboxylových kys., napr. stearoyl-CoA
desaturáza.
Desaultov obväz – [Desault, Pierre Joseph, 1744 – 1795, paríţsky chirurg] elastický obväz na
prechodnú imobilizáciu plecového kĺbu a ramena.
Obr. Desaultov obväz

Desaultov príznak – [Desault, Pierre Joseph, 1744 – 1795, paríţsky chirurg] →syndrómy.
Desbuquoisov syndróm – [Desbuquois, G., franc. pediater pôsobiaci v Tours] →syndrómy.
Descartes, René – v l. prepise Renatus Cartesius (1596 – 1650), franc. filozof, matematik, fyzik, a
fyziológ. Študoval v jezuitskom kolégiu La Fléche a právo na univerzite v Poitiers. Po sluţbe v
armáde sa presťahoval do Holandska, kde sa zaoberal problémami mechaniky, akustiky, analytickej
geometrie a filozofiou. Prenasledovanie holandskými teológmi ho prinútilo opustiť Holandsko. Na
jeseň r. 1649 sa na pozvanie švédskej kráľovnej Christiny presťahoval do Štokholmu, kde aj zomrel.
R. 1619 dospel k dvom základným záverom: 1. ak chce prírodovedec spoznať úplnú pravdu, musí
celý výskumný program uskutočňovať sám; 2. k pravde moţno dospieť len metodickým
spochybnením všetkých dosiahnutých filozofických názorov a nájdením samozrejmých princípov, z
kt. by mala veda vychádzať. Všetky diela napísal D. počas dlhého pobytu v Holandsku. Prvé sa
malo volať Svet a bolo skoro dokončené pod názvom Traité de l,homme (Rozprava o človeku), keď
sa r. 1633 dozvedel o odsúdení Galileiho inkvizíciou. Pod dojmom tejto správy spis zničil, aby sa
vyhol podobnému konfliktu; niekt. jeho časti sa však zjavujú v jeho neskorších dielach. Traktát vyšiel
aţ r. 1662 pod názvom De homine. Rovnaká opatrnosť ho viedla k tomu, aby svoje nasledujúce
dielo Discours de la méthode (Rozprava o metóde, ako viesť správne rozum a ako hľadať pravdu vo
vedách, 1637) vydal najprv v anonymite. Spis obsahuje rozpravy o geometrii, optike a me-teoroch.
D. o. i. konštatoval, ţe akomodácia oka závisí od zmeny šošovky. R. 1641 vyšlo jeho hlavné dielo,
Meditácia o prvej filozofii (t. j. metafyzike), v kt,. sa dokazuje boţia existencia a rozdiel medzi
ľudským duchom a telom. Systematický výklad svojich myšlienok vydal pod názvom Principia
philosophiae. Z jeho ďalších spisov treba uviesť Les Météores (Meteority), La dioptrique (Optika),

Geometria, Úvahy o metafyzike (1641), Základy filozofie (1644), Listy o ľudskom šťastí a Vášne
duše.
Za vzorovú vedu pokladal D. matematiku, kt. zákl. poučky vyplývajú samy zo seba. V učení
o poznaní je zakladateľom racionalizmu, kt. je výsledkom jednostranného chápania logickej povahy
mat. poznania. Všeobecná a nevyhnutná povaha mat. poznania podľa neho vyplýva z prirodzenosti
rozumu, preto mimoriadnu úlohu v poznaní pripisuje dedukcii, kt. sa opiera o celkom hodnoverné
intuitívne postihované axiómy. Ako jeden z prvých zaviedol, pojem funkcie a premennej veličiny. Je
jedným zo zakladateľov analytickej geometrie; zaviedol metódu pravouhlých (kartézskych) súradníc.
V mechanike poukázal na relativitu pohybu a pokoja, sformuloval všeobecný zákon akcie a reakcie
a zákon zachovania celého mnoţstva pohybu pri náraze dvoch nepruţných telies.
V kozmogónii zastával názor o prirodzenom vývoji slnečnej sústavy; za základnú formu pohybu
kozmickej hmoty, kt. podmieňuje stavbu sveta a pôvod nebeských telies, pokladal vírivý pohyb jej
častíc.
Vo filozofii bol predstaviteľom dualizmu; oddelil ako nezávislé princípy – substanciu hmotnú (s
atribútom rozpriestrannosti) a duchovnú (s atribútom myslenia); ich existencia je určená Bohom. D.
chápal vývoj mechanicky, hmotu stotoţňoval s rozpriestranenosťou, s priestorom; iba
rozpriestranenosť nezávisí od subjektívnosti, lebo ju podmieňujú nevyhnutné vlastnosti telesnej
substancie. Všeobecnou príčinou pohybu podľa neho je Boh; on stvoril a udrţiava v nej rovnaké
mnoţstvo pohybu a pokoja.
Za konečnú úlohu poznania pokladal podobne ako F. Bacon to, aby človek ovládol prírodné sily, aby
objavoval a vynaliezal technické prostriedky, poznával príčiny a účinky a zdokona-ľoval svoju
prirodzenosť.
D. kritizoval scholastickú filozofiu a nesúhlasil s tým, ţe pravdivosť vecí – súcna je veciam
imanentná. Podľa neho filozofia potrebuje metodickú skepsu, pochybovanie s cieľom dopát-rať sa
pravdy. Domnieval sa, ţe to moţno dosiahnuť jedine tak, ţe predbeţne budeme pochy-bovať o
všetkom jestvujúcom. Toto pochybovanie nie je presvedčením o nepoznateľnosti všetkého súcna,
ale iba spôsobom, ako nájsť bezpodmienečne hodnoverný začiatok poznania. Za takýto začiatok
pokladal tézu ,,myslím, teda som“ (,,cogito, ergo sum“). Z tejto tézy sa usiloval vyvodiť aj jestvovanie
Boha a potom i presvedčenie o reálnej existencii vonkajšieho sveta. ,,Elementárnou istotou“ je uňho
istota faktu.
Druhá charakteristická črta Descartovej filozofie súvisí s jeho chápaním celku; jednotu celku
nechápe ako vyjadrenie vzťahu všeobecného a jedinečného. Zmena celku nie je vznikaním
a zanikaním vecí (ako u Aristotela), nie je to premena nebytia – moţnosti na skutočnosť – bytie.
Celok je podľa neho zloţený z častí, medzi kt. existujú nepretrţité vzájomné väzby a súvislosti.
Nové veci vznikajú neustálou integráciou a dezintegráciou (keď sa niečo rozpadá, zároveň niečo
vzniká ako výsledok integrácie jeho ostatných vlastností). Rozmanitosť vecí – častí celku nie je
podľa neho (podobne ako u atomistov) výsledkom kvantitatívnych zmien. Ich kvantitatívna
rozmanitosť sa chápe ako výraz kvantitatívnej mnohotvárnosti (zviera chápe len ako komplikovaný
mechanický stroj). Descartovo chápanie celku ako jednoty, nekonečne deliteľného kontinua sa stáva
teoreticikým východiskom jeho metafyziky.
Aj D. chápe substanciu ako to, čo k svojmu bytiu nepotrebuje nič iné. Podľa neho neexistuje
substancia ako taká, ako niečo, čo stojí akoby za vecami a tie o nej vypovedajú prostred-níctvom
svojich vlastností, akcedentov. Rozoznáva substanciu telesnú (res extensa), kt. tvorí podstatu
prírody, a substanciu duchovnú ako základ myslenia (Ja, človeka).
Telesná substancia uţ nie je syntézu látky a formy. Jej základnou prirodzenosťou je rozpriestranenosť. Zaberať priestor sa však chápe v zmysle vonkajieho prejavu substancie. Rozprie-

stranenosť je imanentná vlastnmosť substancie. Myslieť si napr., ţe existuje prázdny priestor, je
holý nezmysel. Aj to je vec rozpriestranená.
Descartova metafyzika sa v ďalšom odbobí stáva zdrojom vzniku dvoch protichodných ontologických koncepcií. Prvú rozvíja Baruch Spinoza. Jeho panteistický chápaná substancia je
nositeľkou rozpriestranenosti i myslenia (Boh sa chápe ako neosobný princíp, ktorý nie je za
hranicami prírody, ale je totoţný s prírodou; je v nej rozptýlený); pokračuje názormi franc.
materialistov 18. stor. (La Mettrie, Diderot, Holbach, Helvétius) a dialektickomaterialistickej
koncepcie hmoty (Engels, Lenin), kde sa hmota nechápe len ako materiálna substancia všet-kých
javov i sveta samotného, ale aj ako kategória označujúca objektívnu realitu, existujúcu nezávisle od
jej subjektívneho odrazu – vedomia. Druhá pozícia sa pridrţiava faktu (res cogi-tans) – a chce
dokázať, ţe objektívna realita je fenomén našej subjektivity. Je to línia moder-ného idealizmu.
Začína sa G. Leibnizom, jeho kritikou Descartovho nekonečne deliteľného kontinua a vrcholí
filozofickým systémom G. W. F. Hegela.
V človeku sa reálne spája neduchovný a neţivotný telesný mechanizmus s vôľovou a myslia-cou
dušou. Telo a duša, ktoré nemajú nič spoločné, pôsobia vzájomne na seba prostredníc-tvom
osobitného orgánu, epifýzy. Utvoril schému pohybových reakcií, kt. je jedným z pr-vých vedeckých
opisov reflexného procesu. Na rozdiel od tela, kt. podstatu tvorí rozpriestra-nenosť, podstatou duše
je myslenie. Na zvieratá sa díval len ako na zloţité automatizmy bez duše a schopnosti myslieť.
Jeho fyziol. modelové predstavy sa stali základom iatrofyziky. V diele Regulae (Pravidlá, 1628)
vyslovil názor, ţe všetky zvieracie a ľudské podvedomé pohyby kontrolujú výlučne podvedomé
mechanizmy pomocou automatizmu v ţivom organizme. D. utvoril model človeka ako stroja
(machine de terre, pozemský stroj), kt. sa skladá z fyz. tela (res externa rozpriestranená vec) a
rozumnej a nesmrteľnej duše (res cogitans, mysliaca vec). Tento stroj stvoril kedysi Boh, ale
odvtedy uţ pracuje samostatne, primerane svojej mechanike. Rozličné fyziol. procesy sa
odvodzovali od automatického pohybu častíc al. chem. zmien. Činnosť organizmu ako stroja závisí
len od jeho konštrukcie, a teda nepotrebuje nijakú ,,ţivotnú silu“, kt. by ho uvádzala do chodu.
Zvieratá sú len stroje, človek má na rozdiel od nich rozum a du-šu, ktorej sídlom je epifýza. Činnosť
nervového systému vysvetľuje D. pôsobením jemnej látky, spiritus (duch), kt. preteká nervami bez
toho, aby potrebovala sprostredkujúcu silu vedomia. Nervový systém porovnával s hydraulickým
systémom spojených trubíc naplnených vodou. Nervový duch, kt. prúdi zo srdca cez krvné cievy do
mozgu, umoţňuje mozgu prijí-mať vnemy z vonkajších objektov a aj z duše; mozog je sídlom
všeobecného zmyslového vnímania, predstáv a spomienok. Vnemy, ako vzdušné telieska (spiritus)
prúdia ďalej z mozgu cez nervy do všetkých svalov, a tým, ţe sa svaly rozťahujú, uvádzajú do
pohybu všetky údy. Tým sa uzatvára reflexný oblúk.
Descartov zákon – [Descartes, René, 1596 – 1650), franc. filozof, matematik, fyzik, a fyziológ]
→zákony.
Descemetova membrána – [Descemet, Jean, 1732 – 1795, franc. anatóm] syn. lamina limitans
posterior, hyalínová acelulárna bazálna membrána medzi strómou a endotelovou vrstvou rohovky.
Jej elastické vlastnosti umoţňujú odolávať tlaku a rozdeľovať ho po celej plochy →rohovky.
desceme|tocele, es, m. – [Descemet + g. kelé prietrţ] →descemetokéla.
descemeto|kéla – [descemetocele] syn. keratokéla, vyklenutie Descemetovej membrány do
rohovkového vredu al. hlbšieho traumatického defektu rohovky následkom intraokulárneho tlaku. Po
ruptúre tejto membrány odolávajúcej tlaku vnútroočného tlaku komorová voda odtečie a defekt sa
zhojí dislokáciou dúhovky do rohovky (leukoma adhaerens), al. vznikne fistula, stafylóm rohovky,
príp. panoftalmia.
descendens, entis – [l. descendere zostupovať] descendentný, zostupný, zostupujúci.

descensio, onis, f. – [l. descendere zostupovať] descenzia, zostup, zostupovanie.
descensus, us, m. – [l. descendere zostupovať] zostup, zníţenie, pokles.
Descensus testis – zostúpenie semenníkov.
Descensus testis incompletus – neúplné zostúpenie semenníkov. Ide o následok predčasného
prerušenia zostupu semenníkov z lumbálnej oblasti do skróta z mechanických al. hormónových
príčin. Pri d. t. i. je porušená najmä spermiogenéza, pri obojstrannom postihnutí sú muţi neplodní.
Retinovaný semenník je menší, mäkšej konzistencie, v semenných kanálikoch sa zisťujú histol.
zmeny, germinatívne bunky zostávajú na vývojovom stupni spermatogónií. Pri ingvinálnej retencii sa
pri námahe a tlaku na testis dostavujú typické bolesti. Skrótum na postihnutej strane je prázdne,
pred vonkajším ústím ingvinálneho kanála moţno nahmatať zvyčajne v stojacej polohe oválny útvar,
mierne bolestivý na tlak, jemne pohyblivý. Abdominálna retencia je bez príznakov a testis nemoţno
nahmatať; →testes; →kryptorchizmus.
Descensus uteri et vaginae →deviatio organorum muliebri.
®

Desclidium (S.P.R.E.T.) – vazodilatans; →vichidil.
®

Descocin (Kanto) →deoxykortikosterónacetát.
®

Descorterone →deoxykortikosterónacetát.
®

Descotone →deoxykortikosterónacetát.
descriptivus, a, um – [l. describere zobrazovať] deskriptívny, opisný.
®

Desdemin (Vilacain) →furosemid.
®

Déselmine →ditiazanínjodid.
de|sensibilisatio, onis, f. – [l. de- od, z + l. sensibilis citlivý] →desenzibilizácia.
de|senzibilizácia – [desensibilisatio] 1. zníţenie, strata citlivosti; stav zníţenej citlivosti aţ necitlivosti
na alergizujúce látky vyvolaný postupným podávaním desenzibilizačných (hypo-senzibilizačných)
alergénov v stúpajúcich malých dávkach. Na d. sú určené rôzne typy →alergénov; 2. psychol. th.
metóda, pri kt. sa pacient naučí relaxovať sa a potom si v pred-stavách vybavuje najprv
najmiernejšie podnety vyvolávajúce úzkosť a postupne zvyšuje ich intenzitu. V behaviorálnej th. sa
táto metóda pouţíva v th. fóbií a podobných stavov.
de|sensibilisatio, onis, f. – [l. de (dis) od, z + l. sensibilis citlivý] →desenzibilizácia.
®

Deseptyl – sulfónamid; →sulfanilamid.
®

Deseril (Sandoz) – antagonista sérotonínových receptorov, antimigrenózum; →metysergid.
®

Desernil (Sandoz) – antagonista sérotonínových receptorov, antimigrenózum; →metysergid.
®

Deserol – antihistaminikum; →brómdifénhydramín.
®

Deseronil →dexametazón.
deserpidinum →dezerpidín.
®

Desferal (Ciba) – metansulfonát deferoxamínu, deferoxamínmezylát, parenterálna chelačná látka
(Fe, Al), pouţíva sa ako antidótumpri th. otravy ţelezom.
desferikoprogén – rastový faktor obsahujúci ţelezo, zvyšuje jeho vylučovanie; →koprogén.
desferioxamín B – syn. →deferoxamín.
desferioxamínmezylát →deferoxamín.

desflurán – inhalačné anestetikum pouţívané na indukciu a udrţovanie celkovej anestézie.
desglukotransvalín →proscilaridín.
des-Gly10-NH2-LH-RH-etylamid – syntetický nonapeptid, gonadostimulans pouţívané vo veter.
med.; →fertirelín.
Deschampsov ihelec – [Deschamps, Joseph François Louis, 1740 – 1824, paríţsky chirurg] nástroj s
jedným uškom na hrote na podviazanie ciev leţiacich v
hĺbke.
Obr. Deschampov ihelec

Deschampsova zvorka – [Deschamps, Joseph François Louis, 1740 – 1824, paríţsky chirurg] –
prístroj na priamu kompresiu tepny.
®

Desicol (Parke, Davis) – choleretikum, extrakt oslej ţlče.
desiccans, antis – [l. desiccare vysušovať] sušiaci, vysúšajúci.
desiccatio, onis, f. – [l. desiccare vysušovať] desikácia, vysušovanie.
desiccator, oris, m. – [l. desiccare vysušovať] desikátor, vysušovač.
desiderium, i, n. – [l. desidere túţiť] túţba, prianie.
de|signatio, onis, f. – [de- + l. signum znak, označenie] designácia aj dezignácia; 1. vzťah
systémovej jazykovej jednotky (slova, pomenovania) k celým univerzám objektov, na kt. sa môţu
vzťahovať a môţu označovať významy danej jazykovej jednotky slova, pomenovania; 2. určenie na
úrad, na funkciu ako kandidát; označenie.
desikačné látky – desikanciá; →exsikácia. V poľnohospodárstve sa d. l. pouţívajú na urýchľovanie
vädnutia zelených častí rastlín (listov, bylí) pri zachovaní semien. Uplatňujú sa pri pestovaní krmovín
(ďateliny, kŕmnych tráv, lucerny) na semeno, siláţovanie, pri pestovaní ľanu.
des|infectio, onis, f. – [de + l. inficere nakaziť] →dezinfekcia.
desinsectio, onis, f. – [de- + l. insectum hmyz] →dezinsekcia.
®

Desiver (USV) – extrakt cicavčej pečene, hematinikum, zdroj vitamínu B12 a kys. listovej.
deskripcia – [descriptio] opis; popis.
deskriptívna geometria – časť geometrie, kt. sa zaoberá spôsobmi grafického zobrazovania
geometrických útvarov v rovine.
deskriptívne charakteristiky – epidem. znaky charakterizujúce osobu (vek, pohlavie, rasová al.
etnická príslušnosť, zamestnanie, socioekonomická kategógia, rodinný stav, výţivový stav a i.),
miesto (geografická oblasť) a čas (časové určenie expozície al. vzniku choroby) v súvislosti
s rizikom expozície a vzniku choroby. Vyuţívajú sa pri charakterizovaní výskytu a rozloţenia
choroby a triedení dát.
deskriptívne štúdie – epidem. štúdia, v ktorej sa zhromaţďujú, triedia a porovnávajú dáta o choronosti
a úmrtnosti. Z výsledkov sa vyvodzujú hypotézy o vzťahu rizikových faktorov a vniku zdravotných
následkov.
deskriptor – 1. prístroj, kt. slúţi na opis určitých javov, na indexovanie pre počítacie a prekladacie
stroje ap.; 2. inform. slovo, termín, výraz zaradený do slovníka pouţívaného na robenie vedeckých
súhrnov (resumé), abstraktov; lexikálna jednotka tezauru, kt. sa pouţíva pri spracúvaní
a vyhľadávaní informácií.
deskvamácia – [desquamatio] odlupovanie a uvoľňovanie buniek, najmä epitelových.

Deslanosidum – syn. deslanosidum C, dezlanozid, dezacetyllanatozid C, skr. Deslanosid., ČSL 4,
3,5,12)-3-[(O--D-glukopyranozyl-(1→4)O-2,6-dideoxy--D-ribohexopyranozyl-(1→4)-O-2,6dideoxy--D-ribo-hexopyranozyl-(1→4)-2,6-dideoxy--D-ribohexopyranozyl)oxy]-12,14-dihydroxykard20(22)-enolid; 3,12,14-trihydroxy-5-kard-20(22)-enolid, na kt. sú v polohe 3 glykozidicky viazané
3 molekuly D-digitoxózy a 1 molekula D-glukózy;
C47H74O19, Mr 943,1; kardiotonikum. Je to
mikrokryštalický, biely prášok, bez zápachu,
prakticky nerozp. vo vode, ťaţko rozp. v 95 %
liehu a veľmi ťaţko rozp. v chloroforme.
Deslanatosidum

Dôkaz
a) Asi 1 mg sa rozpustí v 2,0 ml koncentrovanej kys. octovej, pridá sa 1 kv. rozt. chloridu ţelezitého
a rozt. sa navrství 2,0 ml koncentrovanej kys. sírovej; na styku obidvoch tekutín vznikne
zelenohnedý prstenec (digitoxigenín) a vrstva kys. octovej sa po dlhšom čase sfarbí na
modrozeleno aţ modro (digitoxóza).
b) Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v zmesi
chloroform–metanol (1 + 1 obj.) v poradí:
1. 5 ml rozt. skúšanej látky (5,0 mg/ml)
2. 5 ml rozt. referenčnej látky lanatozidu C (5 mg(ml)
3. 5 ml referenčnej látky lanatozidu C (0,20 mg/ml).
Vyvíja sa zmesou dichlórmetán–metanol–voda (84 + 15 + 1 obj.). Po vybratí z komory a vy-prchaní
rozpúšťadiel voľne na vzduchu sa vrstva rovnomerne postrieka čerstvo pripraveným rozt. kys.
trichlóroctovej s benzénsulfochloramidom a ihneď sa vloţí na 10 min do sušiarne vyhriatej na 115
°C. Potom sa vrstva pozoruje vo svetle ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri 366 nm. Na
chromatograme 1 je patrná hlavná škvrna s Rx asi 0,5 (voči škvrne na chromatograme 2); farba
fluorescencie obidvoch škvŕn je zhodná. Chromatogramy 1. a 3 sa pouţijú na skúšku na čistotu.
Stanovenie obsahu
Asi 0,0500 g sa v odmernej banke na 50 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa ním po značku. 3,00
ml rozt. sa v odmernej banke na 100 ml doplní 95 % liehom po značku. K 5,00 ml tohto rozt. (150
mg) sa v skúmavke pridá 5,00 ml rozt. trinitrofenolátu sodného, premieša sa a v ča-sovom rozpätí
od 10 do 20 min po premiešaní sa zmeria absorbancia (A) 20 mm vrstvy výsledného rozt. v max. pri
486±2 nm proti súčasne pripravenému kontrolnému rozt., t. j. zmesi 5,00 ml 95 % liehu a 5,00 ml
rozt. trinitrofenolátu sodného.
Asi 0,500 g referenčnej látky lanatozidu C sa v odmernej banke na 50 ml rozpustí v 95 % liehu a
doplní sa ním po značku. Ďalej sa postupuje uvedeným spôsobom a zmeria sa absorbancia (A).
Obsah dezmopresínu v percentách (x) sa vypočíta podľa vzorca:
A D
x = –– –– . 100
As Ds
kde As je absorbancia rozt. štandardnej látky; D je konečné riedenie (D = V/q, V je objem meraného
rozt. vztiahnutý na návaţok q skúšanej látky); Ds je konečné riedenie (D = Vs/qs, Vs je konečný
objem meraného rozt. štandardnej látky vztiahnutý na jej návaţku qs), s tým rozdielom, ţe odváţené
mnoţstvo skúšanej a referenčnej látky sa prepočítajú na vysušenú látku a výsledok (x) sa násobí
faktorom 0,9753.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni sa pred svetlom.

Dávkovanie – dms i. v. je 0,8 mg, dmd i. v. 1,6 mg; th. dávky: dms i. v. útočná 0,4 – 0,8 mg,
udrţovacia 0,2 – 0,4 mg, dmd i. v. útočná 0,8 – 1,2 mg, udrţovacia 0,2 – 0,4 mg.
®

®

Prípravky – Injectio deslanosidi (Lanatosid C), Purpurea glycoside C, Cedilanid-D , Desace ,
®
®
Desaci , Lanimerck (ampuls).
desm|algia, desmo|dynia, ae, f. – [g. desmos puto, väzivo + g. algos, odyné bolesť] dez-malgia,
dezmodýnia, bolesť väziva.
Desmarresova lyžica – [Desmarres, Louis A., 1810 – 1882, franc. oftalmológ] nástroj na evertovanie
mihalnice s dlhým drţadlom.
®

Desmel (Ciba-Geigy) fungicídum; →propikonazol.
®

Desmetyldopan – cytostatikum; →uracil mustard.
desm|itis, itidis, f. – [g. desmos puto, väzivo + -itis zápal] →dezmitída.
desmo- – prvá časť zloţených slov z g. desmos puto, väzivo, týkajúci sa väziva; →dezmo-.
desmo|blastos, i, m. – [desmo- + g. blastos výhonok] →dezmoblast.
desmo|cranium, i, n. – [desmo- + g. kránion lebka] →dezmokránium.
desmo|cytus, i, m. – [desmo- + g. kytos výhonok] →dezmocyt.
desmo|dontium, i, n. – [desmo- + g. odús-odontos zub] →dezmodoncium.
desmo|genes, es – [desmo- + g. gignesthai vznikať] →dezmogénny.
desmo|graphia, ae, f. – [desmo- + g. grafein písať] →dezmografia.
desmo|oidum, i, n. – [desmo- + g. eidos podoba] →dezmoid.
desmo|logia, ae, f. – [desmo- + g. logos náuka] →dezmológia.
desmo|lysis, is, f. – [desmo- + g. lysis uvoľnenie] →dezmolýza.
desm|oma, tis, n. – [g. desmos puto, väzivo + -oma bujnenie] →dezmóm.
desmo|pathia, ae, f. – [desmo- + g. pathos choroba] →dezmopatia.
desmo|pexis, is, f. – [desmo- + g. pexis spevnenie] →dezmopexia.
Desmopressinum – skr. Desmopressin, ČSL 4, synteticky pripravený nonapeptid 1-dezamino-8-Darginínvazopresín, C46H64N14O12S2, Mr 1069,22. Hormón neurohypofýzy.
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
H-Cys–Tyr–Phe–Gln–Asn–Cys–Pro–D-Arg–Gly–NH2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Je to biely al. takmer biely, mierne hygroskopický prášok, slabo zapáchajúci po kys. octovej, pri
obyčajnej teplote nestály. Je ľahko rozp. vo vode, prakticky nerozp. v 95 % liehu a veľmi ťaţko rozp.
v chloroforme.
Dôkaz
Elučné časy hlavného píku skúšanej látky a overenej vzorky dezmopresínu na chromatograme 1 a
2. zo stanovenia sa zhodujú.
Stanovenie obsahu
Dezmopresín sa stanovuje pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie za vhodných
podmienok, napr. na kolóne dlhej 150 mm s vnútorným priemerom 3,2 mm naplnenej silikagélom s
chem. viazanými oktadecylsilánovými skupinami, veľkosť častíc 5 mm (napr. Separon SI C 18).

Mobilnou fázou je zmes metanolu s rozt. kys. fosforečnej 1,00 ml/l upravená vopred zriedeným rozt.
hydroxidu sodného na pH 7,0 (11 + 9 obj.), detektor fotochemický, 210 nm.
Pri prietoku mobilnou fázou 0,5 ml . min-1 sa zaznamenávajú chromatogramy rozt. látok v mobilnej
fáze:
1. rozt. skúšanej látky (10,0 mg/ml)
2. rozt. overenej vzorky dezmopresínu (10 mg/ml)
Obsah dezmopresínu sa vypočíta podľa vzorca:
100 Pv . cs
x = ––-–––––––
Ps . cv
kde xs, cv – koncentrácie rozt. overenej vzorky dezmopresínu a skúšanej látky, Ps, Pv – plochy
hlavných píkov overenej vzorky dezmopresínu a skúšanej látky.
Uschováva sa v sklených, dobre uzavretých nádobách pri –20 °C a chráni pred svetlom.
Ide polypeptid s predĺţeným a zvýrazneným antidiuretickým účinkom; ostatné účinky prirodzeného
ADH sú potlačené. Má fibrinolytický účinok (zvyšuje koncentráciu aktivátora plazminogénu v
plazme) a zvyšuje aktivitu F. VIII. Biol. t0,5 je 2,5 – 5 h; účinok trvá 8 aţ 20 h.
Indikácie: 1. Diabetes insipidus centralis, 2. adjuvans v th. enuresis nocturna, 3. polyúria
a polydipsia pri th. lítiovými soľami, 4. diagnostikum na stanovenie koncentračnej schopnosti obličiek
bez smädenia a na dfdg. polyurických stavov; 5. zvýšenie kontrastu pri i. v. urografii. 6. Inj. i. m. al. i.
v.: Hemofília A, m. Willebrand.
Kontraindikácie – hypersenzitivitana preparát, retencia tekutín rôznej etiológie; anúria; hypoosmolalita a intoxikácia vodou (napr. pri psychogénnej polydipsii).
Nežiadúce účinky – kefalea, kongescia nosa, sucho v ústach, zvýšenie al. zníţenie chuti do jedenia,
tráviace ťaţkosti, potenie. Účinok A. zvyšuje klofibrát, zniţuje glibenklamid a karbamazepín.
Fibrinolytický účinok A. sa dá potlačiť podaním syntetických antifibrinolytík typu EAC, PAMBA,
cykloprón.
Dávkovanie – diabetes insipidus: 1 – 4 kv. (1 ml = 0,1 mg) do nosového prieduchu (výnimočne
sublingválne) 2 – 4-krát denne (pri nádche, v gravidite a pri fyzickej záťaţi sa dávky zvyšujú.
Enuresis nocturna: 1 kv na noc. Dg. testy: 2 kv. Predoperačne a pooperačne pri hemofílii A a m.
Willebrand: 0,3 – 0,4 mg/kg v 20 ml fyziol. rozt. pomaly i. v. (v priebehu 15 min), za kontroly hodnôt
faktora VIII v plazme. Dmd intranazálne 2 – 8 kv.
®

Prípravky – Injectio desmopressin, Adiuretin-SD .
desmo|rrhexis, is, f. – [desmo- + g. rhexis pretrhnutie] →dezmorexia.
desmo|soma, tis, n. – [desmo- + g. soma telo] dezmozóm.
®

Desmospray (Ferring) – syntetický analóg vazopresínu s antidiuretickým účinkom; →dezmopresín.
desmo|tomia, ae, f. – [g. desmos puto, väzivo + g. tomé rez] →dezmotómia.
®

Desmycosin – antibiotikum; vzniká pri pH < 4,0 z →tylozínu.
®

2,4-DES-Na – herbicídum; →disulsodium.
des|obliteratio, onis, f. – [l. de od + l. oblinere poškvrniť, upchať] →dezobliterácia.
de|socializácia – psych. proces straty al. odvrátenia od interpersonálnych vťahov a spojení. Jedinec
má tendenciu nahradzovať sociálne správanie a rečové návyky vlastným vysoko individuálnym

správaním. Tým ţe je odlúčený od spoločnosti al. sa sám izoluje od ľudí, deprivuje sa od sociálnych
hodnôt a moţností zaujímať danú sociálnu úlohu; →deprivácia sociálna.
des|odorans, antis – [l. de od + l. odor vôňa] →dezodorans.
des|odoratio, onis, f. – [l. de od + l. odor vôňa] dezodorácia, odstránenie.
des|olatio, onis, f. – [l. desolare opúšťať] →dezolácia.
des|olatus, a, um – [l. desolare opúšťať] →dezolátny.
des|oleatio, onis, f. – [l. de od + l. oleum olej] zbavenie oleja.
des|oleatus, a um – [l. de od + l. oleum olej] zbavený oleja.
de|somatizácia – psychol. nediferencovaný stav v ranom detstve. Vysvetľujú sa ňou v
→psychoanalýze normálne reakcie na poruchu homeostázy ako difúzne somatické javy (napr.
vracanie, regurgitácia, nekontrolované vyprázdňovanie, porucha koordinácie pohybov). Dospelého
jedinca môţe v závislosti od zrelosti jeho ,,ega“ zaplaviť masívna traumatická záťaţ
nekontrolovateľnou úzkosťou a vyvolať regresiu, tzv. resomatizáciou, v dôsledku kt. vznikajú rôzne
psychosomatické choroby (Schur, 1955).
®

Desopam (Mochida) inhibítor steroidogenézy, pouţíva sa v th. karcinómu prsníka; →trilostan.
des|organisatio, onis, f. – [l. de od + l. organum nástroj, náradie] →dezorganizácia.
des|orientatio, onis, f. – [l. de od + l. oriens vychádzajúci] →dezorientácia.
de|sorpcia – separačný proces patriaci k difúznym operáciám, adsorpcia na tuhom povrchu.
Transport látky pri d. prebieha opačným smerom ako pri sorpcii. V separačnej technike je d. spojená
v bloku so sorpčnou operáciou a nasleduje po nej, keď sa sorbent (rozpúšťadlo pri absorpcii,
extrakcii; adsorbent, vymieňač iónov pri adsorpcii) regeneruje izoláciou absorptívu al. adsorptívu. Pri
d. sa vyuţíva pôsobenie premenných veličín, kt. majú na priebeh sorpcie nepriaznivý vpyv (napr.
zvýšenie teploty, zníţenie tlaku); →adsorbenty.
®

Desoxiribon – kys. deoxyribonukleová.
Desoxycortonum aceticum – syn. Desoxycortoni acetas, skr. Deoxycorton. acet., deoxykortonacetát, ČSL 4,21-acetoxy-4-pregnen-3,20-dión, C23H32O4, Mr 372,40. Mineralokortikoid. Je to
biely kryštalický prášok, bez zápachu. Je prakticky nerozp. vo vode,
mierne rozp. v 95 % liehu, ľahko rozp. v chloroforme a ťaţko rozp. v
étere.
Desoxycortonum aceticum

Dôkaz
a) Asi 2 mg vzorky sa rozpustí v 1,0 ml 95 % liehu a pridá sa 1,0 ml rozt. chloridu
2,3,5trifenyltetrazolu v 95 % liehu (0,1 g/ml) a 1,0 ml liehového rozt. hydroxidu draselného; rozt. sa v
priebehu 1 min sfarbí na červeno (redukujúce steroidy).
20

=175 aţ + 185 °C; meria sa rozt. v 95 % liehu (10 mg/ml),
pripravený z vysušenej látky. Rozt. sa pouţije aj na skúšku na čistotu.
D

c) Chromatografia na tenkej vrstve kremeliny. Ako mobilná fáza sa pouţije zmes cyklohe-xán–
petrolejový éter (1 + 1 obj.). Hlavná škvrna na chromatograme 1 má zhodnú polohu (Rf asi 0,30),
tvar a sfarbenie s hlavnou škvrnou na chromatograme 1; hlavná škvrna na chromatograme 3 sa javí
ako jediná ucelená škvrna. Chromatogramy 1 a 4 sa ďalej pouţije na skúšku na cudzie steroidy.

d) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a vysušenej látky sa zhoduje so
spektrom overenej vzorky deoxykortonacetátu získanej za rovnakých podmienok.
Stanovenie obsahu
Asi 0,5000 g sa v odmernej banke na 250 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa ním po značku.
Ďalším riedením 95 % liehom sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na spektrofotometrické
meranie a meria sa absorbancia výsledného rozt. pri 240 nm proti 95 % liehu.
Obsah deoxykortonacetátu v % sa vypočíta podľa vzorca s hodnotou A1cm

1%

= 445

A
x = –––––––––
.D
1%
A1cm . 1
kde D je konečené riedenie (D = V/q, V je konečný objem meraného rozt. vztiahnutý na návaţok q
skúšanej látky).
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom.
Dávkovanie – dms i. m. 0,005 – 0,01 g.
®

Prípravok – Injectio desoxycortoni acetici (Decorton ).
des|oxydatio, onis, f. – [l. de od + oxydatio oxidácia] →deoxidácia.
des|oxygenatio, onis, f. – [l. de od + l. oxygenium kyslík] →deoxygenácia.
®

Desoxyfed – anorektikum, stimulans CNS; →metamfetamínhydrochlorid.
®

Desoxymycin (Kaken) →deoxydihydrostreptomycín.
®

Desoxyn (Abbott) – progestagén; →lynestrenol.
DESP – syn. fenspirid; →dekapsirid.
®

Despacillina (Squibb) →penicilín G prokaín.
de|spectus, us, m. – [l. despicere prehliadať] dešpekt, pohrdanie.
de|speratio, onis. f. – [l. desperare zúfať] desperácia, zúfalosť, beznádejnosť.
de|speratus, a, um – [l. desperare zúfať] desperátny, beznádejný, zúfalý.
Despertove rozprávky – psychol. metóda hovorenia rozprávok na dg. účely; u detí sa zisťujú ich
emočné problémy, konflikty a strachy (Despert a Potter, 1936).
®

Desposal – analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum; →morfolínsalicylát.
de|spumatio, onis, f. – [l. despumare zbierať penu] despumácia, zbavenie peny, odstránenie
nečistoty.
desquamative inflammatory vaginitis – Gardinerov sy.; (→syndrómy).
®

De-Squamman (Hermal) – baktericídum, fungicídum; →zinkpyritión.
de|squamatio, onis. f. – [l. desquamare zoškrabovať] deskvamácia, odlupovanie hornej vrstvy
pokoţky vo forme šupín.
Desquamatio furfuracea – otrubovitá deskvamácia.
Desquamatio lamellosa, membranacea – lamelózna, membranózna deskvamácia, deskvamácia v
blankách.
de|squamatus, a, um – [l. desquamare zoškrabovať] deskvamovaný, odlúpaný, zbavený šupín.

®

Dessin (Union Carbide) – miticídum; →dinobutón.
destilácia – [destillatio] separačný proces, jedna z difúznych operácií, pri kt. sa navzájom oddeľujú
zloţky kvapalných homogénnych zmesí na základe rôznej prchavosti, metóda čistenia a separácie
kvapalných látok na základe rozdielneho vyparovania, spravidla za stáleho tlaku pri teplote varu.
Kvapaliny sa varom odparujú, ich pary sa odvádzajú do chladiča, kde sa ochladením skvapalnia a
kvapalina sa zachytáva v tzv. predlohe. Neprchavé nečistoty zostávajú vo varnej nádobe. Rozličné
kvapaliny sú tým prchavejšie, tým viac sa vyparujú, čím majú vyšší tlak pary v rovnováhe s
kvapalinou, tzv. tlak nasýtenej pary. Tlak pary kaţdej kvapaliny rastie s teplotou, takţe zahrievaním
kvapaliny dosiahne pri určitej teplote tlak jej nasýtenej pary veľkosti okolitého tlaku. Pri tejto teplote
kvapalina vrie, je to jej teplota varu za daného okolitého tlaku; ak ide o normálny barometrický
(atmosferický) tlak 101,325 kPa, je to normálna teplota varu.
Pre jednotlivé liečivá sa určuje liekopisne ako →destilačné rozpätie. Var trvá len pokiaľ sa kvapaline
dodáva teplo, kt. kvapalina pohlcuje ako skupenské teplo varu (výparné teplo za varu), čím sa
premieňa na paru, tá sa pri d. odvádza a v chladiči kondenzuje na destilát. Destilát je zbavený
neprchavých nečistôt, tie ostávajú v destilačnom zvyšku. Pri d. zmesi kvapalín prevaţuje v prvej
frakcii destilátu prchavejšia zloţka s väčším tlakom nasýtenej pary a niţšou teplotou varu (t. v.), jej
odchodom t. v. rastie a postupne sa destiluje menej prchavá zloţka s vyššou t. v. Rozdelenie zmesi
je tým dokonalejšie, čím viac sa t. v. zloţiek líšia, a dá sa určiť z príslušného izobarického fázového
diagramu, kt. dve krivky udávajú zloţenie kvapaliny, ako aj pary v závislosti od t. v. zmesi.
Tlak v systéme sa počas d. udrţuje na konštantnej hodnote. Pracovný tlak sa zvolí podľa vlastností
destilovanej zmesi; d., kt. prebieha pri atmosferickom je atmosferická d. Látky, kt. t. v. je veľmi
nízka, sa destilujú pri zvýšenom tlaku (tlaková d.). Termolabilné a všeobecne látky, kt. t. v. pri
atmosferickom tlaku je z technického hľadiska veľmi vysoká, sa destilujú pri zníţenom tlaku
(vákuová destilácia). Špeciálnym prípadom vákuovej d. je molekulová d.
Jednoduchou d. sa nerozdelí →azeotropická zmes (azeotrop), najmä ak ide o max. azeotrop s t.
v. vyššou ako sú t. v. čistých zloţiek. Azeotrop má rovnaké zloţenie kvapaliny a pary, za stáleho
tlaku preto vrie a destiluje pri konštantnej teplote, podobne ako čistá kvapalina. Rozdeľovacia
účinnosť d. sa znásobí pouţitím rektifikačnej parnej kolóny (rektifikácia), a to toľkokrát, koľko má
kolóna teoretických poschodí. Beţne laborat. kolóny majú aţ niekoľko desiatok poschodí a
umoţňujú takmer dokonalé rozdestilovanie aj kvapalín s rozdielom teplôt varu < 1 °C.
Opakom jednoduchej destilácie je parciálna kondenzácia, pri kt. sa odvodom tepla v kondenzátore
dosiahne čiastočná kondenzácia pár spracúvanej zmesi.
Diferenciálna destilácia – jednoduchá periodická d. v poloprietočnom systéme. Spracúvaná zmes
sa v destilačnom kotle al. destilačnej banke zohreje na t. v. a odparuje. Para sa vedie do
kondenzátora ako produkt – destilát. Keďţe para je bohatšia na ľahšie prchavú zloţku ako
kvapalina, z kt. vznikla, zloţenie destilátu i destilačného zvyšku v kotle sa v priebehu destilácie
spojito mení. Prvé podiely destilátu sú na prchavejšiu zloţku najbohatšie; so vzrastajúcim celkovým
mnoţstvom destilátu a s klesajúcim mnoţstvom zvyšku klesá koncentrácia prchavejšej zloţky v
destiláte i vo zvyšku. Závislosť medzi zloţením zvyšku a jeho mnoţstvom vyjadruje Rayleiho rovnica
xF

ln (F/W) =xW∫ dx/(y* – x)
kde F a W sú látkové mnoţstvá suroviny a zvyšku; xF, xW mólové zlomky prchavejšej látky
v surovine a vo zvyšku. Rovnica sa rieši grafickou integráciou, keď je rovnováţna závislosť y* = f(x)
daná rovnicou. Odberom destilátu po častiach moţno získať zo zmesi pozostávajúcej z viacerých
zloţiek frakcie s rôznou koncentráciou prchavejšej zloţky. Zvýšenie ostrosti rozdelenia moţno

dosiahnuť opakovanou d. d. destilátu al. parciálnou kondenzáciou pár destilátu, najmä
diferenciálnou rektikáciou.
Frakčná destilácia – frakcionovaná d., pri kt. sa delia zmesi kvapalín tak, ţe destiláty odchádzajúce
pri rôznych teplotách (frakcie) sa zachytávajú oddelene. Jej účinnosť sa zvyšuje vedením pár
destilačnou kolónou. Vysokoúčinná dvojstupňová d. je superfrakcionačná d., kt. pouţíva kolóny so
zvonkovými poschodiami.
–1

–3

Molekulová destilácia – d. pri veľmi nízkom tlaku 10 aţ 10 Pa umoţňujúca čiastočnú separáciu
málo prchavých látok, kt. nevrú ani v značnom vákuu. Odparovanie sa tu uskutočňuje z povrchu
tenkého filmu destilovanej kvapaliny stekajúcej po ohrevnej ploche. Rovnobeţne s ňou, v tesnej
blízkosti, je chladená kondenzačná plocha. Vo veľkom vákuu nevzniká rovnováha medzi kvapalinou
a parou, takţe zloţky sa rozdeľujú skôr na základe rozdielnej Mr ako rozdielnej prchavosti.
Rozdeľovacia účinnosť m. d. je malá, ani opakovaným postupom sa nezískajú čisté látky, ale iba ich
koncentráty. Tak sa získavajú koncentráty alifatických kys., v tukoch rozp. vitamínov, steroidov a i.
Rovnovážna destilácia – jednoduchá d., kt. sa uskutočňuje v prietočnom systéme ako nepretrţivý
proces, pričom sú odvádzané materiálové prúdy vo fázovej rovnováhe. Systém pozostáva z
výmenníka tepla a odlučovača (separátora). Spracúvaná zmes sa vo výmenníku tepla čiastočne
odparí a v odlučovači sa para oddelí od kvapalného zvyšku. Para vystupujúca z odlučovača sa
obyčajne skvapalňuje v totálnom kondenzátore, čím sa získa kvapalný produkt – destilát. Totálny
kondenzátor nemá separačný účinok a nie je súčasťou systému. Odlučovač je prázdna valcovitá,
dobre tepelne izolovaná nádoba, v kt. sa oddeľujú fázy a zabezpečuje čas potrebný na dosiahnutie
rovnováţneho stavu.
Ak sa sústava v parnej i kvapalnej fáze správa ako ideálny rozt. a ak sa na parnú fázu dá aplikovať
stavová rovnica ideálneho plynum moţno rovnováţny pomer definovať na základe Raoultovho,
resp. Henryho zákona. Vzájomná separovateľnosť zloţiek závisí od pomeru ich prchavostí
(Rovnováţna d. – jednoduchá d., nepretrţitý proces v prietokovom systéme, pri kt. para a kvapalný
zvyšok odvádzaný zo systému sú vo fázovej rovnováhe. Systém pozostáva z výmenníka tepla a
odlučovača (separátora). Spracúvaná zmes sa vo výmenníku tepla čiastočne odparí a v odlučovači
sa para oddelí od kvapalného zvyšku. Para vystupujúca z odlučovača sa obyčajne skvapalňuje v
totálnom kondenzátore, čím sa získa kvapalný produkt – destilát. Totálny kondenzátor nemá
separačný účinok a nie je súčasťou systému. Odlučovač je prázdna valcovitá, dobre tepelne
izolovaná nádoba, v kt. sa oddeľujú fázy a zabezpečuje čas potrebný na dosiahnutie rovnováţneho
stavu.
Ak sa sústava v parnej i kvapalnej fáze správa ako ideálny rozt. a ak sa na parnú fázu dá aplikovať
stavová rovnica ideálneho plynum moţno rovnováţny pomer definovať na základe Raoultovho,
resp. Henryho zákona (→zákony). Vzájomná separovateľnosť zloţiek závisí od pomeru ich
prchavostí (relat. prchavosť). Reálne rozt. majú pozit. i negat. odchýlky od Raoultovho zákona.
Separačný efekt r. d. moţno zvýšiť kombináciou s rovnováţnou parciálnou kondenzáciou (pary, kt.
opúšťajú sepasrátor sa vedú do parciálneho kondenzátora, v kt. sa skondenzuje ich časť, pričom
kondenzát a parný zvyšok opúšťajúce kondenzátor sú v rovnováhe.
Vákuová destilácia – d. za zníţeného tlaku, vhodná pre málo prchavé a termolabilné látky, pretoţe
zníţením okolitého tlaku sa príslušným spôsobom zníţia aj teploty varu a nízkym tlakom sa urýchli
difúzia pary od povrchu kvapaliny.
Destilácia vodnou parou – d., pri kt. roztokom vriacej kvapaliny prebubláva prúd nasýtenej al.
prehriatej vodnej pary (preháňanie vodnou parou). Tak sa
destilujú látky nemiešateľné s vodou, kt. t. v. pri atmosferickom
tlaku je veľmi vysoká a treba ju zníţiť z technických dôvodov, al.
preto, ţe destilovaná zmes je termolabilná. Prúdom vodnej pary

sa výrazne zniţuje t. v. zmesi, kt. je vţdy niţšia ako kondenzačná teplota nasýtenej vodnej pary pri
pracovnom tlaku, a moţno ju ešte zníţiť zníţením tlaku v systéme (vákuová d. v. p.). Nasýtená
vodna para v systéme sa čiastočne kondenzuje a slúţi ako teplonosné médium. Prívod tepla
potrebného na d. v. p. je priamy (preto intenzívnejší ako vo výmenníku tepla). Ak sa destiluje
prúdom prehriatej pary, t. v. zmesi závisí od prietoku pary. Čím väčšie je poţadované zníţenie t. v.,
tým je spotreba pary väčšia a výkon d. menší. Prehriatu vodnú paru moţno nahradiť akým-koľvek
inertným plynom. Tým moţno z rozt. vypudiť zloţku, kt. relat. prchavosť s ohľadom na ostatné
zloţky je vysoká. Proces prebieha pri teplotách pod t. v. zmesi a je opakom absorpcie. Desorpcia
prúdom inertného plynu sa nazýva stripovanie.
Destilačné zariadenie

destilačná banka – sklená al. kovová varná banka s vnútorným al. vonkajším, najčastejšie elektr.
vyhrievaním. Má otvory na odvod pár, umiestenie teplomera a kapiláry, príp. zavedenie ponorného
variča a manipulačný otvor na plnenie a vyprázdňovanie, resp.
odoberanie vzoriek.
Destilačné banky

destilačné rozpätie – charakteristika prchavej kvapalnej látky. Podľa liekopisného návodu sa d. r.
určuje ako rozpätie teplôt, v kt. sa pri normálnom atmosferickom tlaku predestiluje za varu 50 cm3
skúšanej kvapaliny, al. predpísaná časť tohto mnoţstva. Je to rozpätie normálnej teploty varu v
priebehu →destilácie uvedeného mnoţstva skúšanej kvapaliny, a ak sa barometrický tlak počas
stanovenia líši od normálnej hodnoty, treba vykonať príslušnú opravu meranej teploty. D. r. je
informatívnejšie ako jednorazovo zmeraná teplota varu, lebo je kritériom nielen totoţnosti a čistoty
kvapaliny, ale aj zloţenia zmesi. Za stáleho tlaku je teplota varu čistej kvapalnej látky konštantná.
Znečistené kvapaliny a zmesi kvapalín sú nerovnakej prchavosti (s výnimkou azeotropov) a majú
širšie d. r. Napr. 95 % lieh (zmes liehu a vody) má predpísané d. r. 77,0 – 78,5 °C, liekopisný
benzín (zmes rozličných uhľovodíkov) má dovolené široké d. r. 35,0 – 100,0 °C, ale do 50 °C smie
3
predestilovať najviac 15 cm .
de|stillatio, onis. f. – [l. destillare kvapkať] →destilácia.
de|stillatum, i. n. – [l. destillare kvapkať] destilát, určenie, ustanovenie, rozhodnutie.
de|stillatus, a, um – [l. destillare kvapkať] destilovaný, prekvapkaný. Aqua destillata – destilo-vaná
voda.
®

Destim (Centra Pharm.) – anorektikum, stimulans CNS; →metamfetamínhydrochlorid.
de|stinácia – [destinatio] určenie, ustanovenie, rozhodnutie.
de|stinatio, onis. f. – [l. destinere určovať] →destinácia.
destiobiotín – C10H18N2O3, Mr 214,26, látka pripravená z biotínu hydrogenolýzou sulfidových väzieb.

Destiobiotín

®

Destolit (Sandoz S.A.R.L.) – anticholelitogén; →ursodiol.
destomycin A – C20H37N3O13, Mr 527,54, aminoglykozid, antibiotikum z ortozomycínovej skupiny (d.
A, B a C), produkované kultúrou Streptomyces
rimofaciens. Pouţíva sa vo veter. med. ako
širokospektrálne antibiotikum a anthelmintikum.
Destomycín A

®

Destrone – estrogén; →estriol.
de|structio, onis, f. – [l. destruere boriť] →deštrukcia.
de|strunes, entis – [l. destruere boriť] deštruujúci, ničivý, boriaci, rozrušujúci.
®

Destun (3M) herbicídum; →perfluidón.
desulfhydráza – triviálny názov niekt. lyáz (EC 4.4) štiepiacich väzby C–S a katalyzujúcich
odstránenie al. substitúciu sírovodíka v zlúč.; →desulfuráza.
Desulfobulbus – rod anaeróbnych, elipsovitých aţ cibuľovitých nesporulujúcich baktérií, kt. redukujú
sírany na sírovodík, nachádzajú sa v sedimentoch čerstvej a zmiešaných (brakic-kých) vôd, v GIT
hovädzieho dobytka a stolici zvierat. Typickým druhom je D. propionicus.
Desulfococcus – rod anaeróbnych, grampozit., nesporulujúcich, guľovitých baktérií, kt. redukujú
sírany na sírovodík, nachádzajú sa v anaeróbnych sedimentoch sladkej a morskej vody a
odpadových kaloch.
N-desulfoheparín – syn. →heparamín.
Desulfomonas – rod gramnegat., nesporulujúcich, anaeróbnych baktérií, kt. redukujú sírany na
sírovodík. Sú zloţkou normálnej flóry ústnej dutiny, GIT, dýchacích, močových ciest ľudí a zvierat.
Typickým druhom je D. pigra.
Desulfotomaculum – rod paličkovitých baktérií tvoriacich endospóry z čeľade Bacillaceae. Patria sem
anaeróbne, gramnegat. mikroorganizmy redukujúce sírany, síričitany a i. zlúč. síry. Nachádzajú sa v
pôde, vode, geotermálnych oblastiach a v čreve hmyzu, ako aj cicavčom rumene. Typickým druhom
je D. nitrificans.
Desulfovibrio – rod gramnegat., nesporulujúcich anaeróbnych baktérií, ţivo sa pohybujúcich paličiek,
kt. redukujú zlúč. síry na sírovodík, nachádzajú sa v črevách a stolici, sladkej a morskej vode, pôde.
Typickým druhom je D. desulfuricans.
desulfurácia – anaeróbna degradácia org. zlúč. obsahujúcich síru na anorg. síru pôsobením enzýmu
desulfurázy. Zúčastňujú sa na nej anaeróbne baktérie rodu Desulfovibrio a Desulfoto-maculum,
najmä Desulfovibrio desulfuricans,kt.sú zodpovedné za prítomnosť sírovodíka v Čiernom mori.
desulfuráza – syn. desulfhydráza, enzýmy odštepujúce sulfhydrylovú skupinu z proteínov za vzniku
sírovodíka pri anaeróbnej degradácii org. zlúč. obsahujúcich síru na anorg. síru (desulfurácia).
®

Desuric (Labaz; Sigma-Tau) – Benzbromaronum 100 mg v 1 tbl.; urikozurikum; →benz-bromarón.

®

Desurol tbl. (Léčiva) – Acidum oxolinicum 250 mg v 1 tbl.; chemoterapeutikum; →kyselina oxolínová.
des|vaginatio, onis, f. – [l. de od, z + l. vagina pošva] dezvaginácia, odstránenie invaginácie,
odstránenie vchlípenia (napr. časti vchlípeného čreva).
®

Desyrel (Mead Johnson) – antidepresívum; →trazodónhydrochlorid.
deštrukcia – [destructio] zničenie, rozrušenie, rozvrat.
deštruktivita – psych. správanie, kt. vedie k poškodzovaniu predmetov, majetku; forma
→antisociálneho správania; forma agresívneho správania (→agresia).
®

®

m-DETA – repelens hmyzu; →Deet .
detajmiumbitartrát – antiarytmikum zo skupiny 1a podľa Waughanovej-Williamsovej klasifikácie (tzv.
chinidínové). Tlmí počiatočný rýchly vtok sodíka do bunky, kt. vyvoláva strmý vzostup akčného
potenciálu. D. spomaľuje rýchlosť vedenia vzruchu a predlţuje efektívnu refraktérnu periódu a
vzostup prahu podráţdenia. Oploštením spontánnej depolarizácie vo fáze 4. akčného potenciálu sa
potlačuje automatizmus buniek sínusového uzla. Tlmí aj tvorbu patol. vzruchov. Rýchlosť vedenia je
zníţená najmä v oblasti predsiení, Hisovom-Purkyňovom systéme, ale aj v komorách. Tým sa
potláčaju fokálne artymie, ako aj tachykardia typu re-entry. V th. dávkach a v nepoškodenom srdci
sa neuplatňuje klin. významne negat. inotropný ani negat. chronotropný účinok. Max. účinok sa
dosahuje za 2 – 3 h po podaní a pretrváva aţ 6 h. Po podaní 100 mg sa max. predlţuje komplex
QRS /10 ms po 165 min a interval PQ (14,8 ms) po 150 min.
Indikácie – symptomatické supraventrikulárne tachykardie, tachykardie pri WPW sy., závaţ-né
symptomatické a ţivot ohrozujúce komorové tachykardie.
Kontraindikácie – bradykardické poruchy rytmu, AV blok II. a III. stupňa, bifascikulárny blok,
záchvaty typu Adam-Stokes, srdcové zlyhanie III. a IV. štádia, šok, intoxikácia digitali-som,
myokarditídy, závaţné poruchy pečeňových funkcií. Nemá sa podávať v priebehu prvých 3 mes.
po prekonanom akút. infarkte myokardu, najmä pri zníţení ejekčnej frakcie < 35 %. Veľmi opatrne
treba postupovať pri poruchách hydrominerálnej rovnováhy, najmä hypokaliémii a hyponatriémii,
ďalej v gravidite, najmä v 1. trimestri.
Neţiaduce účinky – na začiatku th. sa môţu zjaviť bolesti hlavy, závraty, slabosť, pocity tepla a AV
blok I. stupňa. Zriedka sa dostavuje srdcová slabosť, pokles TK, komorová tachykardia a AV bloky
vyššieho stupňa. Ojedinelá je fibrilácia komôr, asystólia, príp. kardiogénny šok. U starších osôb je
riziko prevodových porúch a blokov vyššie. Zriedka sa dostavujú poruchy zraku, diplopia, poruchy
GIT (strata chuti k jedeniu, nauzea, vracanie, zápcha). Na začiatku th. sa môţu zjaviť poruchy
pečeňových funkcií, zriedka prejavy cholestázy, horúčka, triaška, ţltačka, kt. po vynechaní lieku
miznú. Zriedkavá je agranulocytóza al. eozinofília.
Interakcie – veľká opatrnosť je ţiaduca pri kombinácii s antirytmikami skupiny 1c, pretoţe sa ich
negat. dromotropné a kardiodepresívne účinky môţu adovať. Najmä pri WPW sy. sa treba vyhnúť
súčasnému podávaniu verapamilu. D. zosilňuje účinok kurareformných svalových relaxancií.
Saluretiká a draselné soli môţu zosilniť neţiaduce účinky d.
Dávkovanie – 3 – 4-krát 25 – 75 mg/d per os, príp. zvýšenie dávky na max. 300 mg/d. Extrasystoly:
3 – 4-krát/d 50 mg; supraventrikulárne tachykardie: 4 – 6-krát/d 25 – 75 mg; komorové tachykardie:
kaţdých 4 – 6 h 25 – 50 mg. Dlhodobá th.: 3 – 4-krát/d 25 mg. Deťom sa podáva 1 – 2 mg/kg v 4
čiastkových dávkach.
Pacientov do 3 mes. po prekonanom infarkte myokardu al. s výrazne zníţenou ejekčnou frakciou s
tachykardickými arytmiami treba monitorovať. Pri dlhodobom podávaní sú ţiaduce kontroly EKG

raz/mes., Holterovým monitorovaním, príp. záťaţový test raz štvrťročne. Pri predĺţení komplexu
QRS o > 25 % al. PQ o 50 %, ako aj zhoršení arytmie, treba revidovať th. plán.
Intoxikácia sa prejavuje rôznymi arytmiami, najmä prevodnými poruchami. Na EKG sa naj-prv
predlţuje PQ, kt. aj najdlhšie pretrváva, potom sa rozšíruje aj QRS, nasledujú poruchy AV prevodu;
vyšší je výskyt bradyarytmií. Th. spočíva v zabezpečení základných ţivotných funkcií, v pokuse o
výplach ţalúdka s podaním aktívneho uhlia a forsírovanej diuréze. Ako antidótum moţno podať i. v.
NaCl al. laktát sodný (mol/l) v priebehu 2 min. Osvedčuje sa aj aplikácia glukagónu.
®

Prípravky – Tachmalcor drg.
®

Detal

– selektívne herbicídum, insekticídum; →dinitrokrezol.
®

Detalup (Bayer) →vitamín D2.
®

®

Detamide – repelens hmyzu; →Deet .
®

Detantol (Eisai) – antihypertenzívum; →bunazosínhydrochlorid.
®

Detaril – stimulans CNS; →pipradol.
detašovanie – [franc. détacher oddeliť] oddelenie, oddeľovanie.
detaxtrán – dextrán 2-(dietylaminoetyléter, DEAE-dextrán, bázický dextrán, katiónový derivát
®
®
®
dextránu, Mr asi 500 000, antihyperlipoproteinemikum (HCl-Dexide , Pulsar , Lipalt ).
detectio, onis, f. – [l. detegere odkrývať, odhaľovať, objavovať] →detekcia.
detegovať – [l. detegere odkrývať, odhaľovať, objavovať] 1. elektr. usmerňovať striedavý prúd na
výrobu jednosmerného prúdu; 2. chem. zistiť, dokázať prítomnosť dajakej zlúč.
detekcia – [detectio] 1. fyz. zisťovanie častíc al. ţiarenia pomocou fyz. procesov, pri kt. sa častice a
elektromagnetické ţiarenie stávajú kvalit. pozorovateľnými a kvantit. registrovateľnými; 2. elektr.
premena striedavého napätia (prúdu) na jednosmerné al. vysokofrekvenčného na nízkofrekvenčné;
3. zisťovanie predmetov al. dejov neprístupných priamemu pozorovaniu; 4. chem. zistenie, dôkaz
prítomnosti dajakej látky.
detekčná účinnosť – fyz. pomer medzi časticami al. fotónmi, kt. sa zaregistrovali a detektorom
skutočne prešli.
detektor – [l. detegere odkrývať, odhaľovať, objavovať] 1. elektr. vysokofrekvenčný usmerňovač, kt.
mení striedavé vysokofrekvenčné napätie (prúd) na jednosmerné; 2. fyz. zariadenie na zisťovanie
predmetov al. dejov pomocou snímania fyz. signálov; 3. prístroj na zisťovanie cudzích telies al.
nádorov v tele.
Integrálny detektor – meria dávku ţiarenia za určitý dlhší časový interval.
Detektor rádioaktívneho žiarenia – prístroj zaloţený na kvantifikácii interakcie rôznych druhov
ionizujúceho ţiarenia s hmotou. Premieňa energiu ţiarenia na inú merateľnú formu energie, kt. sa
dá merať. Podľa mechanizmu účinku, kt. je pre detekciu najdôleţitejší sa rozoznávajú d. ionizačné,
scintilačné, chem., tepelné, fotografické atď.
Detektor žiarenia – snímač, zariadenie, kt. transformuje ţiarivú energiu na inú merateľnú formu
energie. Vyuţíva na to fyz. deje, kt. vznikajú pri interakcii ţiarenia s hmotou. Je vstupným členom
meracích sústav (ďalšími sú zosilňovače zariadenia na úpravu a registráciu výstupných signálov).
Rozoznávajú sa:
1. Detektor infračerveného žiarenia – a) selektívne, fotónové d. (vyuţívajú fotochemické javy,
vyhasínanie a vzplanutie fosforescencie, fotoelektrické javy), b) neselektívne (tepelné, vyuţívajú jav

zvýšenia teploty hmoty). Podľa konštrukcie zobrazovacieho systému môţe ísť o obrazové
(zobrazovacie), bodové (elementárne) al. mozaikové d.
2. Detektor viditeľného žiarenia – detegujú niekt. fotometrické veličiny (napr. osvetlenie plôch, koncentráciu skúmanej zloţky vo vzorke). Pracujú na princípe vnútorného fotoelektrického javu
(hradlové fotočlánky), napr. luxmeter.
3. Detektor ionizujúceho žiarenia – podľa najlepšie merateľných účinkov pri interakcii a, b al.
neutrónového ţiarenia s hmotou sa rozoznávajú: a) ionizačné d. – s plynovou náplňou, zaloţené na
princípe vedenia elekt. prúdu pôvodne nevodivým plynom účinkom rádioaktívneho ţiarenia
(ionizačné komory, ceruzkové dozimetre, Geigerova-Müllerova rúrka); b) scintilačné d. – zaloţené
na princípe excitácie atómov scintilátora časticou al. fotónom (scintilačné d. kryštalické, kvapalné);
c) polovodičové; d) fotogafické – rádioaktívne ţiarenie ovplyvní emulziu filmu tak, ţe po vyvolaní
exponovaného miesta sčernajú úmerne intenzite ţiarenia a dĺţke oţarovania. K hodnotiacim
kritériám d. patrí integrálna citlivosť d. (medzná detekčná schopnosť definovaná pomerom výstupnej
veličiny k vstupnej), časová konštanta, prahový výkon, uhlová a merná detektivita a i.
detektor lži – angl. lie detector, triviálny výraz pre technické zariadenie na odhaľovanie lţivých
výpovedí. Ide o polygraf, ktorým sa simultánne registrujú rozličné fyziol. reakcie na mechanické a
elektr. podnety, ako sú dýchacie pohyby, pulzová vlna, TK a psychogalvanický reflex. Tieto
fenomény odráţajú emočné reakcie. Pouţíva sa v kriminalistike, psychiatrii. Pri vyšetrení môţe
niekedy skúška vzbudiť podozrenie, ţe pacient nehovorí pravdu. Nemusí to však znamenať, ţe pri
určitom opise svojho stavu zámerne klame. Duševne chorí pacienti obyčajne nemajú zámer klamať
lekára. Skôr sú mlčanliví a neochotní, nepriznávajú al. nevedia opísať svoj chorobný stav, lebo ho
neraz ani nemoţno verbálne vyjadriť.
detencia – [detentio] práv. 1. faktická moc nad vecou (drţba) bez úmyslu mať ju ako svoju vlastnú (op.
posesia); 2. drţanie vo väzbe.
detenčné pokračovanie – predpisy o →detencii (2), legislatíva upravujúca prijímanie pacientov do
psychiatrických zariadení, kde väčšinou ide o obmedzenie osobnej slobody často aj proti vôli
pacienta. Prevzatie a drţanie občana v ústave zdravotníckej starostlivosti upravuje zákonom č.
548/1991 Zb. a č. 519/ 1991, kt. sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok. Pri nedobrovoľnej
hospitalizácii duševne chorých ide o tri etapy: 1. vymedzenie indikácií; 2. bezprostredný zákrok; 3.
prevzatie a drţanie pacienta v ústave.
Indikácie – bez súhlasu pacienta moţno vykonávať vyšetrovacie a liečebné výkony, a ak je to podľa
povahy ochorenia potrebné, prevziať pacienta aj do ústavnej starostlivosti: 1. ak ide o ochorenia
stanovené osobitným prepisom, pri kt. moţno uloţiť povinné liečenie (ide o niekt. infekčné a
parazitárne ochorenia vrátane AIDS); 2. ak ide o osoby javiace príznaky duševnej choroby al.
intoxikácie, kt. aktuálne (nielen potenciálne) ohrozujú seba al. svoje okolie (nemusí ísť len o prípady
zjavnej agresie proti sebe al. okoliu, ale aj o situácie, keď napr. dementný pacient ohrozuje okolie
zanedbávaním hygieny – zahmyzením, moţnosťou samovznietenia odpadkov ap., al. seba –
zanedbávaním svojej výţivy, ošatenia, kúrenia, vetrania al. ponúkanej zdravotníckej starostlivosti a
sociálnych sluţieb); 3. ak nemoţno vzhľadom na zdravotný stav pacienta vyţiadať si jeho
kvalifikovaný súhlas a ide o neodkladné výkony nevyhnutné na záchranu ţivota a zdravia (ide najmä
o pacientov v stave bezvedomia, amentnom al. delirióznom stave, prípady pokročilej demencie – len
ak ohrozujú seba al. svoje okolie).
Prevzatie pacienta bez jeho písomného súhlasu do ústavnej starostlivosti je zdravotnícke zariadenie
povinné do 24 h oznámiť príslušnému obvodnému súdu.

Povinné protialkoholické a protitoxikománické liečenie rieši zákon č. 37/1989 Zb. o ochrane pred
alkoholizmom a inými toxikomániami na úrovni správneho pokračovania. Povinné liečenie nariaďuje
príslušný okresný úrad.
Bezprostredný výkon – ide o opatrenia lekára, pri kt. sa pacient zadrţí al. sa mu nariadi jeho
prevzatie do psychiatrického zariadenia. Prevoz nepokojných a agresívnych pacientov upravuje
osobitný predpis. Zákrok vykonáva orgán štátnej moci, pokiaľ moţno bez účasti zdravotníckych
pracovníkov.
Prevzatie a drţania občana s duševnou poruchou v ústave zdravotníckej starostlivosti – rieši
občiansky súdny poriadok; má dve podetapy: V 1. podetape musí ústav zdravotníckej starostlivosti
oznámiť do 24 h príslušnému obvodnému súdu nedobrovoľné prevzatie pacienta do ústavu; súd
potom uznesením do 7 d rozhodne o prípustnosti prevzatia a ak nemá pacient iného zástupcu,
ustanoví mu opatrovníka. Toto rozhodnutie urobí súd po vypočutí ošetrujúceho lekára, príp.
zváţením ďalších dôkazov, ale bez znaleckého psychiatrického dôkazu. Uznesenie sa doručí
pacientovi (ak je schopný chápať jeho obsah), ďalej jeho zástupcovi (opatrovníkovi) a ústavu. Ústav
však môţe pacienta prepustiť, aj keď sa súd vyslovil, ţe prevzatie nastalo v súlade so zákonnými
dôvodmi.
V 2. podetape súd ustanoví na zistenie zdravotného stavu pacienta znalca – psychiatra, ktorým
nemôţe byť lekár pracujúci v ústave. Pri rokovaní súd okrem iného vypočuje znalca, kt. vypracoval
znalecký posudok. V rozsudku, kt. sa musí vyhlásiť do 3 mes. od výroku prípustnosti prevzatia,
rozhodne súd, či a na aký čas je prípustné ďalšie drţanie pacienta. Účinnosť tohto rozsudku zaniká
po jednom r. od d jeho vyhlásenia (ak nebola stanovená kratšia lehota). Ak sa má drţanie predlţiť,
treba vykonať nové znalecké vyšetrenie a súd musí o povolení drţania znova rozhodnúť. Rozsudok
pritom nebráni tomu, aby ústav pacienta prepustil pred uplynutím súdom stanovenej lehoty ani
tomu, aby opatrovnícky súd urobil iné rozhodnutie. Pacient drţaný v ústa- ve, ak je spôsobilý na
právne úkony, jeho zástupca (opatrovník) a osoby jemu blízke môţu ešte pred uplynutím času, do
kt. je drţanie prípustné, ţiadať o nové vyšetrenie a rozhodnutie o prepustení, ak je dôvodné
podozrenie, ţe ďalšie drţanie v ústave nie je odôvodnené.
Analogicky sa postupuje v prípade, ţe duševný stav pacienta prijatého na základe dobrovoľného
vstupu sa zhorší natoľko, ţe zjavne a aktuálne sa stane nebezpečným sebe al. okoliu.
®

Detensiel (Merck-Clevenot) – antihypertenzívum; →bizoprolol.
detergencium – [l. detergere stierať, čistiť] detergent, látka čistiaca a hojaca rany.
detergent – 1. látka, kt. sa hromadí na bunkách baktérií a poškodzuje funkcie bunkových membrán; 2.
spotrebný produkt obsahujúci saponáty, mydlo al. ich zmes, príp. aj iné látky; syntetický prací
prostriedok. Pouţíva sa na čistenie nádob, tkanín, pranie, umývanie, odmasťovanie a čistenie;
→dezinficienciá.
®

Detergent Alkylate # 5 – detergens, porvrchovo aktívna látka; →tridecylbenzén.
deteriorácia – [l. deterior, ius horší, slabší, nepatrnejší] zhoršenie stavu, najmä psychického, napr.
mentálna, psychická, emocionálna, behaviorálna, hodnotová, osobnostná, epileptická, senilná,
alkoholová, poúrazová atď.
Deteriorácia osobnosti – zníţenie celkovej výkonnosti biosociálneho správania jedinca, a to z jeho
pôvodnej úrovne na zreteľne niţšiu úroveň. Ide o chron., progredujúci, ireverzibilný proces.
Determannov syndróm →syndrómy.
determinácia – [determinatio] 1. log. vymedzenie, určenie pojmu; 2. filozof. príčinná podmienenosť a
zákonitá súvislosť vecí a javov (→determinizmus); 3. biol. určenie vývoja určitej časti zárodku na

určitú časť dospelého jedinca; d. pohlavia →dedičnosť; 4. ling. druh syntaktického vzťahu medzi
závislým, rozvíjajúcom sa členom ako určujúcim (determinansom) a rozvíjaným členom ako
určovaným (determinandom).
determinant – 1. matem. sústava čísel (prvkov) al. funkcia napísaná formou štvorcovej matice, kt. sa
vyčísľuje podľa určitého predpisu; 2. biol. hypotetická (predpokladaná) čiastočka protoplazmy
riadiaca vývoja a dedičnosť; 3. ling. dačo, čo determinuje jazykový, resp. gramatický jav.
Antigénový determinant – determinantná skupina, →epitop (Jerne), určité miesto (skupina
atómov) na povrchu molekuly antigénu zodpovedné za jeho špecifickosť (schopnosť špecifickým
spôsobom reagovať s väzbovým miestom protilátky). D. majú schopnosť špecificky reagovať nielen
s protilátkami, ale aj s receptormi imunokompetentných lymfocytov a regulačnými al. výkonnými
lymfocytmi, ktorých tovrbu vyvolali. Protilátky sa nenadväzujú na d. celým povrchom svojej
molekuly, ale len určitým väzbovým miestom, paratopom (Jerne). D. sú prirodzenou súčasťou
imunogénu al. sa naň umelo nadviazali (→haptény).
Štruktúra d. závisí od pôvodu a typu antigénu. V prípade proteínových antigénov d. tvoria
aminokyselinové jednotky (obyčajne na koncoch polypeptidových reťazcov), pri polysacharidových
antigénoch sú to jednotky monosacharidov, kým pri nukleových kys. niekoľko nukleotidov, príp.
purínových a pyrimidínových zásad.
Rozoznávajú sa sekvenčné a konformačné d. (Sela). Sekvenčný d. určuje postuponosť (sekvenciu)
základných podjednotiek biopolyméru (aminokyselín, monosacharidov, nukleotidov), kt. môţu byť v
rozličnej náhodnej konformácii, kým konformačný d. tvorí len jedna z moţných konformácií určitej
časti molekuly antigénu (polypeptidového al. polysacharidového reťazca); sú to typické natívne
antigény. Denaturáciou proteínových antigénov sa mení priestorová štruktúra konformačných d., a
tým aj ich špecifickosť, kým špecifickosť sekvenčných d. sa denaturáciou nemení. Sekvenčné d. sa
môţu z nosiča odštiepiť a stávajú sa typickými hapténmi, kým konformačné d. sú väčšinou
integrálnou súčasťou nosiča.
Z funkčného hľadiska sa rozlišujú voľné a zakryté d. (Sela). Voľné d. indukujú v komplexe
s vhodným nosičom produkciu veľkého mnoţstva protilátok, kým zakryté d. tvorbu protilátok za
normálnych podmienok nevyvolávajú, môţu sa však stať imunopotentnými po chem. zásahu al.
enzýmovej fragmentácii. Imunokompetentnosť (schopnosť slúţiť ako d. a indukovať tvorbu
špecifických protilátok) je kvantit. mierou sily antigénového d. Kaţdý d. sa skladá z niekoľkých
podjednotiek, kt. sa nezúčastňujú rovnakou mierou na väzbe s protilátkou. Podiel, kt. určitá jednotka
d. prispieva k tejto väzbe, je mierou jej imunodominantnosti.
Pri hapténovo-proteínových konjugátoch, molekulách so subjednotkovou štruktúrou a komplexných
antigénoch (antigény krvných skupín, histokompatibilné antigény) sa uplatňujú tzv. pomocné a
indukčné d. Na indukciu tvorby protilátok je tu potrebný nosič a haptén. Pomocné d. nachádzajúce
sa na molekule antigénu zvyšujú imunitnú odpoveď proti inému, tzv. indukčnému d. Indukčné d. sú
dominantné najmä pre B-lymfocyty, kým pomocné (nosičové) d. pre T-lymfocyty. Na tomto
mechanizme spočíva spolupráca lymfocyty B a T pri tvorbe protilátok. Protilátkovú odpoveď môţe
navodiť len antigén, kt. má min. dva d.
determinanta – určujúca zloţka, určujúci činiteľ.
determinantná skupina →determinant antigénový.
determinizmus – teória, podľa kt. v prírode platia absol. kauzálne vzťahy, takţe moţno formulovať
príčinné (deterministické) zákony, kt. moţno vysvetliť a naisto predpovedať následok, ak je známa
príčina. Op. indeterminizmus, kt. pokladá prírodné javy za náhodné, takţe moţno formulovať len
štatistické zákony a vysvetľovať al. predpovedať len určitý stupeň pravdepodobnosti (štatistická,
stochastická zákonitosť).

determinujúca myšlienka (Schilder, 1920) – psychol. určujúca myšlienka, kt. riadi vedomé myslenie.
Je zameraná na jasný, relevantný cieľ a akoby oblopená menej významnými, menej presnými
myšlienkami a spomienkami. Schizofrenik nie je schopný udrţať determinujúca myšlienku a zaostriť
na ňu pozornosť. Asociované myšlienky neustále ,,prebiehajú“, interferujú a myslenie sa tak stáva
menej jasným, rozvoľneným a nevýznamným. Pod pojmom determinujúca tendencia sa rozumie
priebeh myšlienkového procesu sa riadi predisponovanou tendenciou očakávaného výsledku. V
priebehu nášho vedomia je čiastočne určený a nezávisí od našho vedomého al. nevedomého
chápania cieľa al. zamerania (Ach, 1821).
®

Dethyrona (Baxter) →tyroxín.
®

Detia (Freyberg) – fosforečnan hlinitý, zdroj fosfínu, pouţíva sa v polovodičovej technike.
®

Deticene (Roger Bellon) – cytostatikum; →dakarbazín.
®

Detigon (F.B.A. Pharmaceuticals) – antitusikum, →chlofedianol.
®

DET MS (Rentscher) – vazokonstringens, pouţíva sa v th. migrény; →dihydroergotamín.
detomidín – 4-[[-dietylfenyl)metyl]-H-imidazol, C12H14N2, Mr 186,26, agonista 2-adrenoreceptorov so
®
sedatívnym a analgetickým účinkom (Domosedan ).
Detomidín

detonácia – [l. detonare hrmieť, vyzúriť sa] 1. tech. šírenie chem. reakcie nadzvukovou rýchlosťou
spojené s uvoľnením tepla a zahriatím stlačených plynov; explózia, výbuch; 2. stroj. vo výbušných
motoroch huk, hluk vznikajúci predčasným zapálením al. samovznietením výbušnej zmesi.
detonačný efekt – neurofyziol. vznik vzruchového výbuchu sumáciou podprahových presynaptických
impulzov. Má 3 fázy: 1. krátka fáza sukcesívnej sumácie a facilitácie, interval medzi 2 nasledujúcimi
pregangliovými vzruchmi (min. 4 ms); 2. fáza supranormálnej dráţdivosti, kt. sa dostaví po odznení
vzruchového výboja a po následnej absol. a relat. refraktérnej fáze (obdobie nedráţdivosti a
zníţenej dráţdivosti) postgangliového neurónu (max. 15 ms); obdobiu zvýšenej dráţdivosti
zodpovedá prítomnosť negat. následného potenciálu; 3. fáza zvýšenej dráţdivosti, vzniká na
synapsiách dlhší čas vystavených prítoku pregangliových vzruchov s vysokou frekvenciou (napr. 24
c/s počas 120 s). Facilitačný efekt sa zjavuje aţ asi 300 – 500 ms po ukončení dráţdiacej série
vzruchov a trvá niekoľko s. Ide zrejme o prejav sukcesívnej pozit. indukcie po odznení
nadhraničného útlmu v Pavlovovom zmysle.
de Toni-Fanconiho syndróm – Abderhaldenov-Fanconiho sy.; →syndrómy.
®

Detoxepa (Ayerst) – choleretikum; →tymonacik.
detoxicatio, onis, f. – [l.] →detoxikácia
detoxikácia – [detoxicatio] zbavenie organizmu škodlivých látok, jedovatosti; odstránenie otravy.
detoxikancium – [detoxicantium] protijed; →antidótum.
detoxín C1 – DX.C, C28H41N3O8, R = CH(CH3)CH2CH3, skupina antagonistov blasticidínu S
produkovaných kultúrou Streptomyces caespitosus var. detoxicus
7072 GC1.
Detoxín

detoxinín – kys. -3-dihydroxy-2-pyrolidínpropánová, aminokyselina, nachádza sa v depsipepside
→detoxíne.
DETPP – skr. [2-(1,2-dihydroetyltiamínpyrofosfát)],
mínpyrofosfátu účinkom enzýmov; →tiamínpyrofosfát.

aktívny

glykolaldehyd

vznikajúci

z tia-

detractio, onis. f. – [l.] →detrakcia. Detractio alci – utŕhanie na cti.
detrahovať – [l. detrahere sťahovať, strhávať, odstrániť] odtrhávať.
®

Detraine – lokálne anestetikum; →propanokaín.
detrakcia – [detractio] 1. odtrhávanie, odobratie, zbavenie, oslobodenie; znevaţovanie; 2. geol. druh
ľadovcovej erózie.
®

Detralex tbl. (Laboratoires Servier) – mikronizovaná, purifikovaná frakcia flavonoidov: diozmín 450
mg + hesperidín 50 mg v 1 dr. Vazoprotektívum, venotonikum. Zniţuje distenzibilitu ţíl a ţilovú
stázu, upravuje permeabilitu a rezistenciu kapilár. Pouţíva sa v th. org. a idiopatickej chron.
insuficiencie ţíl na dolných končatinách a akút. hemoroidov. K neţiaducim účinkom patria poruchy
GIT a autonómne poruchy, nebývajú však dôdovom na prerušenie th. Pri ochoreniach ţíl sa
podávajú 2 tbl./d, pri akút. hemoroidoch aţ 6 tbl/d.; →diozmín; →hesperidín.
®

Detravis (Vis) – antibiotikum; →demeklocyklín.
detritus, i, m. – [l.] drvina, napr. odumretých buniek a ich zvyškov.
detruncatio, onis, f. – [l.] operačné oddelenie hlavy od krku na mŕtvom plode v maternici.
®

Detrovel (Geigy) – i. v. anestetikum; →acetaminoeugenol.
detrusor, oris, m. (musculus) – [l.] vypudzovač (sval).
detryptorelín – syn. →tryptorelín.
®

Detský antibol tbl. (Bipharmaceutics) →paracetamol.
®

Dětský čas s heřmánkem spec. (Léčivé rostliny) – čajovina s karminatívnym, spazmolytic-kým,
sedatívnym a mucilaginóznym účinkom.
Zloţenie: Radix altheae 5 g + Flos sambuci 5 g + Strobilus lupuli 3 g + Flos chamomillae 10 g +
Fructus foeniculi 11 g + Herba menthae piperitae 6 g + Folium rubi idaei 5 g + Herba melissae 5 g.
Pouţíva sa aj pri miernych formách kvasnej dyspepsie.
®

Dettol (Reckitt & Colman) – chemoterapeutikum, miestne a močové antiseptikum; →chloroxylenol.
®

Detulin (Wolem) – vitamín E acetát.
detylandiamín – antidiabetikum, syn. fenyldiamín.
®

Deturoxin →tyroxín.
®

Deumacard – stimulans CNS; →pentyléntetrazol.
®

Deursil (Giuliani) – anticholelitogén; →ursodiol.
deutérium – ťaţký vodík, 2H al. D, v diatómovom stave Mr 4,028, stabilný nerádioaktívny izotop
vodíka.
deutériumoxid – ťaţká voda, D2O, Mr 20,08, neutrónový moderátor v jadrových reaktoroch.

deuter|an|op(s)ia – syn. protanop(s)ia, tritanop(s)ia, farebná slepota pre zelenú farbu; jedinec
nevníma strednú časť farebného spektra; →farbocit.
deutero|hemofília – sy. deficitu →PTC.
Deuteromycetes – Fungi imperfecti, nedokonalé huby. Trieda húb, do kt. patrí 15 000 druhov húb
rozmnoţujúcich sa len konídiami, a preto nie je isté, či patria do triedy vreckattých, al. bazídiových
húb. Táto umelá skupina sa rozdeľuje na štyri pomocné rady: pykníkovkotvaré (Sphaeropsidales),
čiernospórkovcotvaré (Melanconiales), moníliotvaré (Moniliales) a neplodné podhubia (Mycelia
sterilia). Mnohé druhy sú nebezpeční škodcovia hospodárskych rastlín, ako napr. fuzárium
(Fusarium) a praslenovka (Verticillium), niekt. druhy zapríčiňujú choroby vlasov a koţe
(Trichophyton, Epidermophyton a i.); →dermatofyty.
deutero|pathicus, a, um – [g. deuteros druhý + g. pathos choroba] deuteropatický, druhotný,
vzťahujúci sa na chorobu, kt. sa viaţe na inú chorobu.
deutero|plasma, tis, n. – [g. deuteros druhý + g. plasma tekutina] deuteroplazma, 1. výţivný rozt.
vajíčka; ; všetky súčasti bunky bez funkcie.
deutero|skopia – angl. autoscopy, franc. image du double; →heautoskopia.
Deutschländerov syndróm – [Deutschländer, Carl Ernst Wilhelm, 1872 – 1942, nem. ortopéd
pôsobiaci v Hamburgu] →syndrómy.
Devardova zliatina – obsahuje 50 d. Cu + 45 d. Al a 5 d. Zn; redukčné činidlo pri stanovovaní
dusičnanov a dusitanov.
®

Devaricin – kys. 2-hexyldekánová, sklerotizačná látka.
®

Devegan (Hoechst) – antiprotozoikum (účinné proti Histomonas), spirocheticídum; →acetarzón.
®

Develin (Gödecke) – narkotické analgetikum; →propoxyfén.
®

Devenan inj. (Léčiva) – Natrii thiosulfas 4 g v 10 ml inj. rozt.; antidótum; →tiosíran sodný.
Devereux Child Behavior Rating Scale – psychol. DCB Scale, stupnica na hodnotenie emočne
narušených a mentálne retardovaných detí vo veku 8 – 12 r. Hodnotenie vykonáva klinik pracovník
starostlivosti o deti, rodič, vychovávateľ al. iná osoba, kt. celý čas ţila v úzkom kontakte s dieťaťom
(Spivack a Spotts, 1966).
Devereux Elementary School Behavior Rating Scale – psychol. DESB, stupnica na hodnotenie
výchovných problémov detí v materskej a základnej škole 1. stupňa (Spivack, 1966 aţ 1967).
Devergieho syndróm – [Devergie, Marie Guillaume, 1798 – 1879, franc. dermatológ] →syndrómy.
®

Deverol (Waldheim) →spironolaktón.
Devesov syyndróm – Sudeckov sy. (→syndrómy).
deviácia – [deviatio] odchýlka od normy, štandardu, referenčného rozpätia; zmena polohy; vývojová
zmena v priebehu ontogenézy.
Mutačná deviácia – genet. vzniká mutatívne v priebehu individuálneho vývoja. Jej veľkosť závisí od
času vzniku →mutácie. Mutácia vzniknutá vo včasných štádiách má väčší fenotypový účinok.
Sexuálna deviácia →aberrationes sexuales.
Deviácia sociálna – porušenie al. podstatná odchýlka od niekt. sociálnej normy správania al. od
skupiny noriem; nerešpektovanie poţiadaviek, kt. na indivíduum al. skupinu kladie určitá norma al.
súbor noriem; alternatívna forma správania k predpísanej, príp. všeobecne akceptovanej norme.
Sociol. poňatie d. s. je podstatne širšie ako právne al. etické. Je totiţ narušením ktorejkoľvek

sociálnej, nielen právne, náboţensky al. morálne sankcionovanej normy. Nemoţno ju stotoţňovať s
trestnou činnosťou, kt. je len jednou z jej foriem, ani s protispoločenským správaním, aj keď väčšina
foriem sociálneho správania pokladaných za deviantné má obvyklé túto povahu. Za sociálne patol.
sa d. s. pokladajú len vysoko spoločensky nebezpečné formy deviantného správania. V záp.
sociológii sa rozlišuje negat. a pozit. d., aby sa zdôraznilo, ţe ide nielen o odklon, ale aj o
preháňanie, extrém. Za d. s. sa rovnako pokladá chudoba ako nadmerné bohatsvo, porušovanie
pravidiel etikety, ako aj ich prehnané dodrţovanie, alkoholizmus ako aj militantné abstinentstvo. V
kaţdej spoločnosti je istý interval tolerancie, kt. je variabilný v čase. Napr. tolerancia voči konzumu
alkoholu silne kolíše od prísneho zákazu sankcionovaného náboţenskou a právnou normou aţ po
zhovievavú a sociálne nebezpečnú ľahostajnosť k alkoholickému abúzu. Podobne je to so sférou
sexuálneho správania, kde sa v súvislosti s industrializáciou, urbanizáciou, sekularizáciou
spoločnosti, masovým zavedením antikoncepcie, emancipáciou atď. tolerančný interval značne
rozšíril. V súčasnosti sa vo väzbe na AIDS v určitých sociálnych skupinách zasa zuţuje.
D. s. prepokladá teda normatívne systémy: kde nie je norma, niet deviantného správania. D. s.
vzniká aj v dôsledklu zastaranosti normatívneho systému, kultúrnej medzery medzi akcelerovaným
technickým a ekonomickým vývojom a retardovaným vývojom hodnôt a noriem.
D. s. sa definuje aj ako odklon jedinca od normálnej, biosociálnej zrelosti, od normálnych
medziľudských vzťahov. Dozrievanie medziľudských vzťahov prebieha v závislosti od iných osôb a
speje k relat. nezávislosti. Po dosiahnutí biol. zrelosti jedinec začne pričleňovať k svo-jej role
pasívneho prijímateľa aj úlohu aktívneho účastníka spoločnosti ďalších osôb. D. s. vzniká
disociáciou medzi pasívnym a aktívnym statusom účastníka spoločnosti, ako to vyţadujú zvyklosti,
zákony atď. Charakterizuje ju správanie jedinca neakceptujúceho normatívy danej spoločnosti, kt. v
deviantnom správaní al. spôsobe ţivota vidí akýsi ,,hriech“ zasluhujúci potrestanie. Iným
hodnotením je naopak ,,model choroby“, kde je snaha pochopiť devianta ako chorého jedinca
reagujúceho na svoje emočné problémy, interpersonálne vzťahy, dokonca vysvetľovať stav genet.,
biochem. al. neurofyziol. poruchami (alkoholizmus, toxikománia, sexuálne aberácie). Pri modele
,,hriechu“ je deviant ,,vinný“ a má sa potrestať, pri modele ,,choroby“ za svoju chorobu nemôţe a má
sa liečiť.
Štandardná deviácia – smerodajná odchýlka; →štatistická deviácia.
Štatistická deviácia – miera variability, rozdelenia dát okolo strednej (priemernej) hodnoty. Najčastejšie sa ako miera variability pouţíva výberový rozptyl a výberová smerodajná odchýlka
(štandardná d.).
2

Rozptyl výberu s je daný vzťahom:
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kde sa spočítajú všetky individuálne hodnoty xi aţ xn, kde i = 1; n = rozsah výberu.
Smerodajná odchýlka (štandardná d., standard deviation, SD) s sa vypočíta ako druhá odmocnica s
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SD je druhou odmocninou priemeru štvorcov individuálnych odchýlok
––––––––––2
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Náhodné kolísanie dát zapríčiňuje, ţe výberový priemer x má svoju náhodnú chybu, kt. moţno
2
vypočítať pomocou rozptylu s individuálnych hodnôt okolo priemeru; čím väčší je rozptyl

jednotlivých hodnôt, tým väčší je rozptyl priemeru; čím väčší je rozsah výberu n, tým menší je
rozptyl priemeru. Mierou rozptylu priemeru je stredná chyba priemeru (standard error, SE)
2

2
sx

s
s
= –– = ––––
n
√n

Na opis symetrickosti a tvaru rozdelenia dát vo výbere slúţia aj ďalšie charakteristiky, ako je šikmosť
a špičatosť. Moţno ich vypočítať pomocou výberových momentov mk
–

∑ni(xi – x )k
mk = –––––––––––
n
–
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m1 = ––––––––––– = 0 , m2 = –––––––––– = s
n
n
Šikmosť S1 sa vypočíta podľa vzorca
3

m
S1 = ––––
3
s
Pri symetrickej distribúcii je S1 = 0 pri pravostranne besymetrickej distribäcii je S1 < 0, pri
ľavostrannej nesymetrickej distribúcii je S1 > 0.
Špičatosť S2 sa vypočíta podľa vzorca
4

m
S2 = ––––
–3
4
s
Pre normálne rozdelenie je S2 = 0.
deviatio organorum muliebri – chybná poloha ţenských rodidiel. Patrí sem: 1. →prolaps maternice a
pošvy; 2. →retroversioflexio uteri; 3. iné deviácie maternice; 4. zmeny polohy vaječníkov a
vajíčkovodov.
K deviáciám maternice patrí lateropozícia (zatlačenie maternice nahor al. nabok) a elevácia
(vysunutie maternice nahor), kt. vznikajú zväčša sek. tlakom nádoru al. ťahom zrastov po zápale a
nemajú osobitný klin. význam.
Inversio uteri je akút. stav, pri kt. je maternica ako vrecko vyvrátená (sliznica je na povrchu) do
pošvy al. pred rodidlá. Inverzia je zriedkavá príhoda, kt. sa vyskytuje pri patol. pôrodoch, výnimočne
pri gynekol. ochoreniach. Maternica sa môţe vyvrátiť tlakom na dno maternice, ťahom za pupočník,
ťahom nádoru (myóm), u starších ţien pri silnom zatlačení na stolicu, záchvate kašľa, páde z výšky.
Akút. inverzia sa prejaví prudkými bolesťami v podbruší a v kríţoch, peritoneálnym dráţdením a
prejavmi šoku.
Nepravidelné polohy vaječníkov a vajíčkovodov – najväčší vý-znam má otočenie (torzia),
pretoţe vyvoláva akút brušnú príhodu. Otočiť sa môţe zväčša len patol. zmenený vajíčkovod
(sactosalpinx) al. vaječník (cysta), a to osobitne al. obidva spolu. Torzia vznikne obyčajne pri
prudkom otáčavom pohybe, pričom otočením sa zastaví krvný a lymfatický obeh, vznikne edém a
krvácanie do otočených adnexov. Následkom peritoneálnej reakcie vzniknú adhézie. Kompletná a
trvalá torzia vyvolá náhle bolesť v podbruší, kolaps, vracanie, hypotóniu, tachykardiu a malé
zvýšenie teploty. Pri objektívnom vyšetrení sa zisťuje hruškovitý, tmavofialový, krvácajúci, bolestivý
útvar vykleňujúci sa do pošvy al. pred rodidlá, kt. sa kraniálne zuţuje. Okraj vonkajšej bránky utvára
zhrubnutý, nabehnutý prstenec.Telo maternice sa v malej panve nehmatá. Inverziou z gynekol.
príčiny vzniká menší útvar, menej bolestivý, menej krvácajúci, s menšími subjektívnymi príznakmi.

Dfdg. treba vylúčiťmyoma nascens, apendicitídu, extrauterinnú graviditu, ileus, zápalový tumor
adnexov. Th. – včasná operačná korekcia, odstránenie torkvovaného nádoru a adnexov, príp.
hysterektómia. Včasnou dg. a operáciou sa predíde komplikáciám (nekróza, hnisanie, zrasty).
deviatio septi nasi – vybočenie nosovej priehradky. Patria sem: 1. vybočenia zo stredného
postavenia, príp. do oboch strán (esovité vybočenie), v chrupkovej al. kostnej, príp. oboch častiach;
2. hrebene (kristy) al. tŕne (spíny) vybočujúce z priehradky. Deformity môţu vznikať na vývojovom
al. traumatickom podklade. Vývojové deformity vznikajú tak, ţe priehradka v období rastu rastie
rychlejšie ako okolité kostné časti, čím nastáva jej luxácia v mieste spojenia s vomerom.
Traumatické deformity môţu vzniknúť v detskom veku al. dospelosti.
Klinický obraz – vybočenie menšieho rozsahu al. malé kristy a spíny nemusia za normálnych
okolností vyvolávať ťaţkosti. Sťaţené dýchanie nosom vzniká aţ pri námahe al. zdurení nosovej
sliznice, napr. nádche. Pri väčších deformitách je sťaţené dýchanie jednostranné al. obojstranné aj
v pokoji. Niekedy sú prítomné reflektorické bolesti hlavy a zvýšená sekrécia nosa. Zvýšená je
náchylnosť k zápalom horných i dolných dýchacích ciest, infekcia ľahšie preniká do prinosových
dutín; častejšie postihnutie nosohltanu zápalom môţe vyvolať tubotympanitídy, príp. zápal
stredoušia. Deformita nosovej priehradky predisponuje k vzniku asthma bronchiale.
Pri vonkajšom vyšetrení nosa sa často nezisťujú úchylky tvaru ani postavenia nosa. Pri
traumatických deviáciách býva niekedy vonkajší nos deformovaný v kostnej al. chrupkovej, príp.
obidvoch častiach. Pri vyšetrení nosa prednou rinoskopiou sa zisťuje subluxácia al. luxácia
chrupkovej priehradky, kt. zapríčiňuje zúţenie al. obturáciu jednej al. obidvoch nosových dutín,
inokedy ide o vybočenie v kostnej časti do jednej al. obidvoch strán, príp. s jednostrannou al.
obojstrannou kristou al. spinou. Pri úzkom nose môţe obturáciu nosa vyvolávať samotná krista al.
spina, ako aj vikarujúca hypertrofia sliznice konch nosa na druhej strane, kt. prispieva k zúţeniu i
druhej, nepostihnutej strany. Pri poúrazových deviáciách býva obraz deformít veľmi pestrý, častá je
hypertrofia priehradky, kt. je následkom organizácie hematómu.
Dg. – stanoví sa z anamnézy, pomocou prednej a zadnej rinoskopie po anemizácii sliznice, aby sa
získal lepší prehľad o rozsahu deformity a rtg. vyšetrenia v predozadnej projekcii, kt. informuje o
rozsahu vybočenia v zadnej, rinoskopii neprístupnej časti priehradky. Rinomanometria, príp.
Glatzelovo zrkadlo umoţní objektívne hodnotiť priechodnosť nosa pred operáciou a po nej.
Th. – je chirurgická. Operácia podľa Seltzera je vhodná pri subluxácii al. luxácii chrupkovej časti
priehradky spojenej s deviáciou chrupky chrbta nosa a uchýlením špičky nosa od strednej čiary.
Luxovaná chrupka sa uvoľní v hornej a prednej časti od mäkkých častí chrbta nosa a kolumely, v
zadnej časti sa uvoľní tak, ţe sa z nej vytne v mieste vybočenia al. pred ním vertikálne asi 3 mm
široký pásik chrupky pri zachovaní perichondria a sliznice jednej strany a uvoľnenie sa ukončí
pretnutím sliznice, perichondria a chrupky pri báze nosa bez porušenia sliznice druhej strany.
Pôvodne vybočená časť chrupky zostáva zavesená na mukoperichondriu jednej strany. Moţno ju
ľahko reponovať do správneho postavenia, v kt. sa fixuje pomocou gumovych drénov, zavedených
do oboch nosových dutín, kde slúţia ako dlahy a súčasne umoţňujú dýchanie nosom. Pri menšom
vybočení v chrupkovej časti bez uchýlenia chrbta nosa a pri vybočení v kostnej časti sa vykonáva
operácia podľa Killiana-Passova. Od vybočenej chrupky a kosti sa odlúčia obojstranne
mukoperichondrálne a mukoperiostálne laloky, resekuje sa vybočená chrupka a v prípade potreby aj
kosť, laloky obidvoch strán sa priloţia k sebe navzájom a zabezpečia v strednom postavení
pomocou prednej tamponády nosa. Po zrastení oboch lalokov sa utvorí nová nevybočená
priehradka. Pri vrodených deformitách sa osvedčujú ortodontické pomôcky, kt. pomáhajú
správnemu vývoju tvrdého podnebia. Pri poraneniach nosa sa má kostra nosa i priehradka
reponovať tak, aby mali správne postavenie, a to pomocou nosovej sadrovej al. stentovej dlahy a
fixácie pomocou pásikov náplasti; endonazálne sa dlahuje vazelínovými tampónmi.

Devicov syndróm – [Devic, Eugene, 1869 – 1930, franc. lekár pôsobiaci v Lyone] →syndrómy.
Devicov-Gaultov syndróm – Devicov sy.; →syndrómy.
®

Devilan plv. absp. (Infusia) – Aminotridecaini undecylas 200 mg + Dipenditum 400 mg v 20 g
zásypu; antimykotikum; →kys. undecylénová.
,

devil s apple – angl. ,,jablko sváru“; →stramónium.
,

devil s clutch – angl. ,,čertov pazúr“; Sylvestov sy. (→syndrómy)
,

devil s grip – angl. ,,čertova päsť“; Sylvestov sy. (→syndrómy)
®

Devincan (Gedeon Richter) – vazodilatans; →vinkamín.
®

Devonium (Perga) – antibiotikum; →pivampicilín.
®

Devrinol (Stauffer) – herbicídum; →napropamid.
®

Devryl (SK & F) – antipsychotikum; →klomakran.
Dewey, John – (1859 – 1952) amer. filozof, zakladateľ chicagskej školy pragmatizmu. Vyšiel z
hegelovstva, prešiel od evolucionistického pozitivizmu aţ po novú verziu pragmatizmu, kt. nazýva
inštrumentalizmom al. humanistickým naturalizmom. Obracia sa totiţ k prírodným vedám a
praktickej skúsenosti, pričom odstraňuje všetko, čo presahuje ich hranice. Myslenie pokladá za
nástroj konania. Myšlienky majú len inštrumentálnu hodnotu. V sociológii je zástancom
individualizmu, regulovanej slobody a rovnakých moţností. Proti triednemu boju stavia spoluprácu
medzi triedami a zlepšenie spoločnosti pedagogickými reformami. Jeho experimentálna metóda v
pedagogike je zaloţená na výchove individuálnej zručnosti, iniciatívy a podnikavosti na úkor
získania vedeckých poznatkov. Cieľom ţivota nie je dokonalosť ako posledný cieľ, ale stále
postupujúci proces zdokonaľovania, zrenia a zušľachťovania. Diela: Škola a spoločnosť (1899),
Rekonštrukcia vo filozofii (1920), Logika, teória skúmania (1938), Ľudské problémy (1946) a i.
®

Dexabene (Merckle) →dexametazón.
®

Dexacilina (Squibb) – antibiotikum; →epicilín.
®

Dexacillin (Squibb) – antibiotikum; →epicilín.
®

Dexacortal (Pharmacia) →dexametazón.
®

Dexa-Cortidelt (Roussel-UCLAF) →dexametazón.
®

Dexacortin →dexametazón.
®

Dexacortinyl →dexametazón.
®

Dexafarma (Llanco) →dexametazón
®

Dexa-Cortisyl →dexametazón.
®

Dexal (Pulitzer) →ketoprofén.
®

Dexalone →dextroamfetamínsulfát.
®

Dexaltin Oral Paste pst. (Nippon Kayaku) – Dexamethasonum 5 mg (0,1 %) + Plastibase ad 5 g;
stomatologikum, okálny kortikoid, pouţíva sa v th. erozívnej a ulceróznej stomatitídy a glositídy;
→Dexamethasonum.
®

Dexa-Mamallet (Showa) →ketoprofén.
®

Dexambutol (Sobio) – antituberkulotikum; →etambutol.
dexametazón →Dexamethasonum.

dexametazónový supresívny test – DST, test supresibility kôry nadobličiek. Má dve modifikácie,
skrátenú a klasickú.
Skrátený (skríningový) test slúţi na vylúčenie Cushingovho sy. (→syndrómy) a odlíšenie
hyperfunkcie kôry nadobličiek od centrálnej (androgýnnej) obezity.
Postup: deň pred testom sa pacientovi odoberie ţilová krv na stanovenie kortizolu v plazme a večer
o 23.00 h sa podá 1 mg dexametazónu p. o. Nasledujúce ráno sa opäť odoberie ţilová krv na
stanovenie koncentrácie kortizolu v plazme. Test sa dá vykonať aj ambulantne
Hodnotenie: u zdravých osôb hodnota kortizolu v plazme klesne <140 nmol/l a v moči > 50 %, kým
pri Cushingovom sy. neklesne < 300 nmol/l; pri obezite nastáva normálny pokles kortizolu.
Klasický (Liddleho) test umoţňuje vylúčiť Cushingov sy., odlíšiť jeho centrálnu a periférnu formu,
ako aj prim. a sek. hyperfunkciu kôry nadobličiek.
Postup: test trvá 6 d a pozostáva z 2 fáz: v 1. fáze, kt. trvá 4 d sa prvé 2 d po sebe ráno nalačno o
8.00 h odoberajú vzorky ţilovej krvi na stanovenie bazálnej hodnoty kortizolu a ešte o 16.00 h na
zistenie diurnálneho rytmu produkcie kortizolu a dva dni po sebe sa zbierajú 24-h vzorky moču na
stanovenie voľného kortizolu, príp. 17-ketosteroidov (17-KS). Ďalšie 2 d uţíva pacient 4-krát 0,5 mg
dexametazónu/d p. o. a odoberajú vzorky krvi o 8.00 h a vzorky 24-h moču. V 2. fáze sa 2 d po sebe
podáva 4-krát 2 mg dexametazónu/d p. o. a odoberajú vzorky krvi a moču podobne ako v 1. fáze.
Hodnotenie: u zdravých osôb nastáva v 1. fáze po podávaní nízkych dávok dexametazónu pokles
kortizolu v plazme < 125 nmol/l, hodnoty kortizolu a 17-KS v moči < 50 % východiskových hodnôt.
Pri centrálnej forme Cushingovej choroby nastáva > 50 % supresia kortizolu i 17-KS pod
východiskové hodnoty pri dávke 4-krát 2 mg dexametazónu/d, kým pri ektopickej a periférnej forme
sa supresia nedostaví. Definitívne moţno rozlíšiť centrálnu a periférnu formu Cushingovho sy. len
na základe stanovenia ACTH v plazme. Niekedy sa očakávaný pokles hodnôt kortizolu a 17-KS
nedostaví pri depresívnej psychóze.
®

Dexameth (USV) – dexametazónhexadekadrol; →Dexamethasonum.
®

Dexamethasone Polfa susp. ophth. (Polfa) – Dexamethasonom 0,1 % v očnej suspenzii;
oftalmologikum, lokálny kortikoid. Po miestnej aplikácii do spojovkoveého vaku preniká do
komorovej tekutiny.
Indikácie – pouţíva sa pri zápalových ochoreniach spojovky bulbov a mihalníc, rohovky a predného
očného segmentu, ako je alergická konjunktivitída, acne rosacea, povrchové bod-kovitá keratitída,
keratitída vyvolaná herpes zoster, iritída, cyklitída, niekt. infekčné konjunk-tivitídy, chem., radiačné
al. tepelné poškodenie rohovky al. prekniknutie cudzieho telesa, ak potlačenie edému a zápalu je
výzamnenšjie ako riziko pouţitia steroidov. Na zmiernenie zápa-lových pooperačných reakcií a
potlačenie odhojovania štepu po keratoplastike.
Kontraindikácie – známa precitlivenosť na prípravok, akút. herpes siplex, vakcínia, varičela a i.
vírusové infekcie rohovky a spojovky. Tbc a mykoticka infekcia oka, pri kt. môţe streoid maskovať
al. podporiť priebeh ochorenia. Opatrnosť je ţiaduca pri glaukóme.
Nežiaduce účinky – pri dlhodobom podávaní zvýšenie vnútroočného tlaku a vznik glaukómu; vznik
zadnej kapsulovej katarakty, rozvoj sek. mykotických a vírusových infekcií podmiene-ných
uvoľnením patogénov z očných tkanív; perforácia bulbu pri ochoreniach, kt. vyvolávajú stenčenie
rohovky al. skléry. Zriedka pálenie al. bodanie po aplikácii.
Dávkovanie – je individuálne, ovykle sa aplikuje do spojovkového vaku 2 – 6-krát/d 1 – 2 kv
prípravku, pri ťaţšom ochorení kaţdú h s postupným zniţovaním dávkovania podľa ústupu
ochorenia.

®

Dexamethason Jenapharm tbl. (Jenapharm) – Dexamethasonum 0,5 mg v 1 tbl.; →Dexametazon
®
Léčiva crm.
Dexamethasonum – skr. Dexamethason., dexametazón, ČSL 4; 9-fluór-11,17,21-trihydroxy-16metyl-1,4-pregnadien-3,20-dión; (11,16)-9-fluór-11,17,21-trihydroxy-16-metylpregna-1,4-dien-20dión; 9-fluór-16-metylprednizolón C22H29FO5, Mr
392,47. Glukokortikoid s malým
®
mineralokortikoidovým účinkom, antiflogistikum, →Dexamethazon Léčiva
crm., tbl., ung. Léčiva. Syntetizuje sa z kortizolu. Je to biely aţ slabo naţltlý
kryštalický prášok, bez zápachu, prakticky nerozp. vo vode, mierne rozp. v
95 % liehu, ťaţko rozp. v chloroforme a mierne rozp. v acetóne.
Dexamethasonum

Dôkaz
20

= + 72 aţ + 80°; meria sa rozt. v dioxáne (10 mg/ml),
pripravený z vysušenej látky. Roztok sa pouţije aj na skúšku na čistotu.
D

b) Chromatografia na tenkej vrstve kremeliny. Ako mobilná fáza sa pouţije chloroform. Hlavná
modrá škvrna na chromatograme 1 má zhodnú polohu (RF asi 0,35), tvar a sfarbenie s hlavnou
škvrnou na chromatograme 2; hlavná škvrna na chromatograme 3 sa javí ako jedná ucelená škvrna.
Chromatogramy 1 a 4 sa ďalej pouţijú na skúšku na čistotu.
c) 2,0 ml rozt. skúšanej látky v 95 % liehu (0,10 mg/ml) sa v skúmavke so zábrusom zmiešajú s 10,0
ml čerstvo pripravenej kys. sírovej a vody (17 + 8 obj.). Skúmavka sa vloţí do vodného kúpeľa
vyhriateho na 60 °C, po 20 min sa vyberie, rýchlo ochladí a zmeria sa absorbancia rozt. pri 420 nm
proti kontrolnému rozt. Z nameranej absorbancie sa vypočíta hodnota A1cm1%; je väčšia ako 250
(rozdiel od betametazónu).
d) Infačervené spektrum tbl pripravenej z bromidu draselného a vysušenej látky sa zhoduje so
spektrom overenej vzorky dexametazónu získanej za rovnakých podmienok. Ak nie sú spektrá
totoţné, rozpustia sa obidve látky v acetóne, odparia, vysušia a skúška sa opakuje; výsledok tejto
skúšky je rozhodujúci.
Stanovenie obsahu
Asi 0,5000 g vzorky sa v odmernej banke na 250 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa ním po
značku. Ďalším riedením 95 % liehom sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na
spektrofotometrické meranie a meria sa absorbancia výsledného rozt. pri 240 nm proti 95 % liehu.
Obsah dexametazónu v % sa vypočíta podľa vzorca uvedeného na str. 137 s hodnotou A1cm
385.

1%

=

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom.
D. sa po podaní p. o. dobre vstrebáva, po parenterálnej aplikácii dosahuje max. koncentráciu
v plazme za 1 – 2 h, plazmatický t0,5 je 3 – 5 h.
Účinok D. spočíva v stimulácii špecifickej proteosyntézy pôsobením na jadrový genóm, čím sa
oneskoruje: max. účinok sa dostavuje aţ za 6 – 24 h. V plazme sa viaţe z 80 % na plazmatické
bielkoviny, na rozdiel od kortizolu však prevaţne na albumín (84 %). Vylučuje sa najmä vo forme
metabolitov močom. Prechádza hematoencefalickou i placentárnou bariérou.
®

®

Pouţíva sa lokálne (→Dexamethazon Léčiva crm., tbl., ung., Dexamethasone Polfa susp. ophth.) i
®
®
celkove (Dexamethazon Léčiva tbl., Dexason inj.).

®

®

®

Prípravky – Tabuletta dexamethazoni (Dexamethazon), Aeroseb-D , Anaflogistina , Calo-nat ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Corson , Cortisumman , Decaderm , Decadron , Decalix , Decasone , Dectancyl , Dekacort ,
®
®
®
®
®
®
®
Deltafluoren , Dergra min , Deronil , Deseronil , Dexacortal , Dexa-Cortidelt , Dexacortin , Dexa®
®
®
®
®
Cortisyl , Dexafarma , Dexa-Mamallet , Dexameth , Dexamethasone Polfa susp. ophth. Polfa,
®
®
Dexamethason Jenapharm tbl. Jenapharm, →Dexamethazon Léčiva crm., tbl., ung. Léčiva,
®
®
®
®
®
®
Dexapos , Dexa-Scheroson , Dexasine , Dexasone inj. Galenika, Dexinolon , Dexinoral ,
®
®
®
®
®
®
®
Dexona inj. Cadila, Dextelan , Dinormon , Fortecortin , Fluormone , Gammacorten , Hexadrol ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Isopto-Dex , Lokalison F , Loverine , Luxazone , Maxidex , Millicorten , Pet Derm III , Policort ,
®
®
®
Scheroson , Spovolen ; kombinovaný prípravook Dexamethazon-Pix Léčiva ung. Léčiva obsahuje
aj Lithanthracis pix.
®

Sprej – Auxison dos-aerosol (Boehringer Ingelheim).
Indikácie –asthma bronchiale, chron. bronchitída s emfyzémom; fibrózy, sarkoidóza, kolage-nózy,
alergózy, poškodenie pľúc fosgénom, akút. a chron. pneumopatie následkom ţiarenia a ďalšie
bronchopneumopatie, vyţadu-júce th. kortizonoidmi.
Kontraindikácie – absol.: precitlivenosť na zloţky prípravku; špecifické procesy, vírusové
a mykotické infekcie. Relat.: tbc pľúc, 1. trimester gravidity, gastroduodenálny vred v anamnéze.
Nežiaduce účinky – prejavy precitlivenosti, riziko kandidovej superinfekcie ústnej dutiny, riziko
celkových účinkov. D. nie je vhodný na th. status asthmaticus.
Dávkovanie –spočiatku 2 inhalácie (0,5 mg) 8-krát/d počas 4 – 5 d, potom stačia 2 inhalácie 5krát/d. Dmd 2 mg! U detí v školskom veku 5 dávok/d. Pri súčasne podávaných kortizonoidoch treba
ich dávky zniţovať postupne, max. o 1 mg/d.
®

®

21-acetát dexametazónu – C24H31FO6 (Decadron-LA , Panasone )
21-(3,3-dimetylbutyrát) dexametazónu – C28H39FO6P dexametazón 21-terc-butylacetát (Decadron
®
TBA )
®

21fosfát dexametazónu – C22H30FO8P (Wymesone )
®

®

21-fosfát dvojsodná soľ dexametazónu – C22H28FNa2O8P dexametazón 216 (Ak-Dex , Balsone ,
®
®
®
®
®
®
®
Colva-sone , Dalaron , Dexabene , Dezone , Orgadrone , Soldesam , Solu-Decadron , Turbinai®
re )
®

21-dietylaminoacetát dexametazónu – C30H41FNO6 (Solu-Forte-Cortin )
®

21-izonikotinát dexametazónu – C28H32FNO6 dexametazón 21-(4-pyridínkarboxylát) – Auxiloson ,
®
®
Auxisone , Voren
®

®

17,21-dipropionát dexametazónu – C28H37FO7 (THS-191 , Methaderm )
®

21-palminát dexametazónu – C38H59FO6 (Limethasone ).
®

Dexamethazon Léčiva crm. ung. (Léčiva) – Dexamethasoni acetas 2,5 mg v 10 g masti al. 1 mg v
10 mg krému; dermatologikum, lokálny kortikoid s výrazným antiflogistickým a antialergickým
účinkom.
Masťový základ: Cera alba, Cera lanae, Vaselinum album, Methylparabenum; krémový základ:
Slovasol 2430, Propylenglycolum, Dimodan S, Stearinum, Alcoholum cetylicum, Paraffinum durum,
Paraffinum liquidum, Ceresinum album, Vaselinum album, Methylparabenum, Propylparabenum,
Aqua purificta.
Indikácie – subakút. a chron. ekzém (kontaktný, atopický, numulárny), ekzematizácia pri senilnom
prurite a i. dermatózach, exematoidné liekové exantémy, dermatitídy (seboroická, toxická, solárna,

po oţiarení), chron. dermatózy (psoriasis vulgaris, lichen ruber planus, parapsoriasis en plaques,
lupus erythematosus chronicus, neurodermitis, pruritus ani et vulvae, otitis externa).
Kontraindikácie – koţná tbc, koţné prejavy syfilisu, varičela, vírusové, baktériové a mykotické koţné
afekcie, precitlivenosť na parabény, lanolín (len masť) al. inú zloţku prípravkov.
Nežiaduce účinky – pri dlhodobej aplikácii riziko vzniku koţných atrofií, teleangiektázie, steroidná
akne, strie, petechie, trvalý erytém; pri aplikácii na väčšie plochy al. resorpcii väčšieho mnoţstva sa
môţu zjaviť systémové účinky.
Dávkovanie – masť al. krém sa nanáša v tenkej vrstve na postihnuté miesta 2 – 3-krát/d, po
zlepšení raz/d. Moţno pouţiť aj okluzívnu th. Krém je vhodný pri akút. a subakút. foriem ekzému a
dermatózach; masť je vhodnejšia pri chron. a subakút. formách ekzému a dermatózach.
®

Dexametazon Léčiva tbl. (Léčiva) – Dexamethasonum 0,5 mg v 1 tbl.; perorálny kortikoid
s nevýrazným mineralokortikoidovým účinkom. Th. je 0,75 mg D. ekvivalentný 5 mg prednizónu al.
20 mg hydrokortizónu. D. sa vstrebáva z GIT, pričom sa na plazmatické bielkoviny viaţe menej ako
prirodzené kortikoidy. Metabolizuje sa prevaţne v pečeni, biol. t0,5 je 3 – 5 h. Prechádza placentovou
bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.
Nežiaduce účinky – 1. potlačenie imunitných reakcií (zníţenie odolnosti voči baktériovým,
vírusovým, mykotickým a parazitickým infekciám); 2. potlačenie fibroplastických procesov
(spomalenie hojenia rán, atrofia podkoţia a koţe); 3. diabetogénne účinky manifestácia, príp.
dekompenzácia diabetes mellitus, ketoacidóza, diabetická ketoacidotická i hyperosmolálna kóma);
4. vplyv na CNS (nespavosť, motorický nepokoj, vertigo, cefalea, eufória, psychotické depresívne al.
mánické stavy); 5. očné účinky (zvýšenie vnútroočného tlaku, indukcia glaukómu, zadná kapsulová
katarakta, progresia rohovkových ulcerácii pri herpetickej keratitíde); 6. účinky na GIT (exacerbácia
ţalúdkovej al. dvanástnikovej vredovej choroby, ţalúdkové krvácanie, perforácia čriev, indukcia
akút. pankreatitídy, zastretie príznakov náhlej brušnej príhody); 7. účinky na pohybový systém
(steroidová myopatia, osteoporóza, septické kostné nekrózy); 8. srdcocievne účinky (hypertenzia,
steroidová kardiomyopatia, arytmie vyvolané hypokaliémiou, hyperkoagulabilita s tendencioou k
tromboembolickej chorobe); 9. metabolické účinky (hypokaliemická alkalóza, hyperlipidémia,
zrýchlenie vývoja aterosklerózy, indukcia centrálnej obezity); 10. endokrinné (útlm rastu detí, sek.
amenorea, pokles potencie a libida u muţov, útlm osi hypotalamus–hypofýza–kôra nadobličiek); 11.
koţné účinky (atrofia ko-ţe, vnútrokoţné krvácanie, acne plethora).
Katabolické pôsobenie D. moţno zníţiť súčasným podávaním anabolík. V prípade podozrenia na
tbc sa podávajú antituberkulotiká (pred začiatkom th. treba zhotoviť rtg snímku pľúc). Pred th. a
počas nej treba intenzívne liečiť príp. mykózy, upraviť príp. diabetes mellitus (napr. previesť
pacienta na inzulín, príp. upraviť dávky), u starších jedincov vyšetriť vnútroočný tlak. V prípade
anamnesticky zistenej gastroduodenálnej vredovej choroby sa súčasne aplikujú antacidá, príp. iné
antiulceróza. Vývoju osteoporózy sa zabraňuje zabezpečením dostatočného prívodu a resorpcie
vápnika. Pri súčasnej aplikácii kaliuretických diuretík sa zabezpečuje suplementácia draslíka. V
priebehu th. sa pravidelne kontroluje TK a th. ovplyvňuje príp. hypertenzia.
Dávkovanie – závisí od indikácie. Pri dlhodobej th. (napr. reumatoidnej artritídy) sa podáva do 1,5
mg/d, v akút. fáze niekt. ochorení (kolagenózy, pemfigus ap.) 8 – 10 mg/d s následnou udrţovacou
dávkou 0,5 – 1 mg/d. Max. časť dávky sa podáva ráno, menšia na poludnie a min. al. ţiadna večer
Po dosiahnutí th. účinku sa postupne prechádza na alternujúce podávanie, napr. kaţdý 3. d sa
podáva trojnásobná dávka; dms p. o. 0,0005 – 0,002 g, dmd p. o. 0,001 aţ 0,01 g. Ak postihne
pacienta v priebehu th. al. po jej prerušení záťaţová situácia (úraz, operácia, horúčkový stav ap.) a
nie je isté, či je funkcia kôra nadobličiek dostatočná, treba podať vyššiu dávku. Je vhodné pacienta
vybaviť písomnou informáciou o th. glukokorti-koidmi.

Indikácie – dg. →dexametazónový supresívny test; th.: 1. reumatické ochorenia (reumatoidná
artritída, Stillova choroba, séronegat. spondylitídy, ako je psoriatická artritída, Reiterov sy.
a reaktívna artritída, febris rheumatica, akút. záchvaty dny); 2. difúzne ochorenia spojiva (systémový lupus erythematodes, polymyositis, dermatomyositis, periarteriitis nodosa, arteriitis
obliterans, arteriitis temporalis, polymyalgia rheumatica, niekt. formy sklerodermie, Sjögrenov sy.); 3.
ťaţké formy alergických reakcií (lieková alergia, akút. exacerbujúca asthma bronchiale,
angioneurotický Quinckeho edém, Henochova-Schönleinova hemoragická kapilarotoxikóza, ťaţké
alergické reakcie po bodnutí hmyzom a uštípnutí jedovanými hadmi, ťaţké akút. a chron. alergické a
zápalové choroby v oblasti ORL, oka a jeho adnexov); 4. ťaţké dermatózy (kontaktná dermatitída,
ťaţké formy psoriázy, exfoliatívna dermatitída, erythema exsudativum multiforme, pemphigus
vulgaris, impetigo herpetiforme, mycosis fungoides, erytrodermie, generalizované neruodermatitídy
a i.); 5. hematol. ochorenia (dreňové útlmy, autoimunitná trombocytopénia a hemyolytická anémia);
6. malígne ochorenia (lymfatická leukémia, lymfómy, adjuvantná th. malignít, zlepšenie tolerancie
aktinoterapie a chemotera-pie, paliatívna th. pri inoperabilných nádoroch); 7. niekt. ochorenia GIT
(m. Crohn, colitis ulcerosa, autoimunitné chron. hepatitídy); 8. nefrotický sy. vyvolaný lipoidnou
nefrózou, kolagenózou al. alergickými nefritídami; 9. pľúcne ochorenia (alergická alveolitída,
idiopatická intersticiálna fibróza, pokročilá chron. obštrukčná bronchopulmonálna choroba, pľúcna
sarkoidóza); 10. endorkrinné ochorenia (ťaţšie formy subakút. tyreoiditídy De Quervainovho typu,
endokrinná oftalmopatia, sterility následkom imunol. príčin; imunoalteračné a niekt. zápalové
ochorenia v neurol.
Kontraindikácie – absol. (ak ide o vitálnu indikáciu, sú všetky kontraindikácie len relat.): podozrenie
na náhlu brušnú príhodu, čerstvé črevné anastomózy, neliečené infekčné choroby a baktériové
ochorenia vrátane tbc a baktériovej endokarditídy, systémové mykózy, akút. glaukóm, herpes
simplex ophthalmicus, vredová choroba ţalúdka a dvanástnika v akút. štádiu, metabolicky
dekompenzovaný diabetes mellitus, očkovanie proti kiahniam a i. vakcinácie, akút. psychózy. Relat.:
srdcová a obličková nedostatočnosť, ťaţšie formy hypertenzie, predispozícia k tromboembolickej
chorobe, osteoporóza, hojace sa operačné rany, pokročilá ischemická choroba srdca, 1. trimester
gravidity, deti v období rastu.
®

Dexamethazon-Pix Léčiva ung. (Léčiva) – Dexamethasoni acetas 7,5 mg + Lithanthracis pix 600
mg v 30 g masti; dermatologikum. Masťový základ: Adpes lanae, Cera alba, Ceresi-num,
Methylpoarabenum, Polysorbatum 80, Vaselinum album. Ide o dermatologické exter-num s
fluórovaným glukokortikoidom dexametazónom, kt. má silný protizápalový účinok a liehový extrakt.
kamenouhoľného dechtu, kt. má keratoplastický účinok.
Indikácie – akút. a subakút. ekzém (najmä atopický), chron. dermatózy, najmä psoriasis vulgaris,
lichen ruber planus, dermatitis seborrhoica; neurodermitis.
Kontraindikácie – koţná tbc, koţné prejavy syfilis, varičela, vírusové, baktériové a mykotické koţné
afekcie, periorálna stomatitída, precitlivenosť na parabény. U detí sa odporúča pouţiť liečivo aţ po
vyčerpaní ostatných moţností, a to len krátkodobo (14 d).
Nežiaduce účinky – dlhodobá th. môţe vyvolať atrofiu koţe, teleangiektázie, steroidová akne, strie,
vznik kontaktnej precitlivenosti na decht, pri súčasnej expozícii na slnku v dôsledku
fotodynamického pôsobenia dechtu môţe vzniknúť erytém. Pri aplikácii na rozsiahle plochy al.
resorpcii väčšieho mnoţstva sa môţu zjaviť systémové účinky glukokortikoidov.
Dávkovanie – nanáša sa v tenkej vrstve rovnomerne na postihnuté miesta 2-krát/d. Moţno pouţiť
okluzívnu th.
®

Dexamisole – anthelmintikum; →tetramizol.
®

Dexampex (Lemmon) →dextroamfetamínsulfát.

dexamfetamín →dextroamfetamínsulfát.
®

Dexapos (Ursapharm) →dexametazón.
®

Dexa-Scheroson (Schering AG) →dexametazón.
®

Dexa-sine (Thilo) →dexametazón.
®

Dexason inj. (Galenika) – Dexamethasoni natrii phosphas (= 4 mg fosfátu dexametazónu) v 1 amp.
glukokortikoid na i. v., lokálnu a intraartikulárnu aplikáciu. D. je syntetický glukokortikoid bez
mineralokortikoidového účinku; 1 mg D. je ekvivalentný 6,25 mg prednizónu al. 25 mg kortizolu.
Indikácie – 1. edém mozgu pri nádore, úraze, operačnej al. radiačnej th.; 2. šokové stavy
(anafylaktický šok, iniciálne fázy septicko-toxického a traumatického šoku); 3. akút. alergické stavy
(asthma bronchiale, najmä status asthmaticus, alergické poliekové reakcie, posttransfúzne reakcie,
Quinckeho edém, sérová choroba a i.); 4. tzv. pulzná th. pri závaţných kolagenózach, nefrotickom
sy., niekt. krvných malignitách; 5. ťaţké akút. dermatózy; 6. edém laryngu rôzneho pôvodu; 7.
pomocná th. pri hypoglykemickej kóme a akút. hyperkalciémii; 8. sy. malígnej hypertermie; 9.
uštípnutie jedovatým hadom a bodnutie hmyzom; 10. stavy , pri kt. je indikovaná systémová th.
glukokortikoidmi, kde však nie je moţná perorálna th. Prípravok sa nehodí na th. akút. insuficiencie
kôry nadobličiek, lebo nemá mineralokortikoidový účinok.
®

Kontrakindikácie →Dexamethazon Léčiva tbl.
®

Nežiaduce účinky →Dexamethazon Léčiva tbl.
+

Interakcie – súčasné podávanie diuretík zvyšuje vylučovanie K , D. zvyšuje toxickosť kardioglykozidových následkom hypokaliémie a zniţuje účinok inzulínu (rezistencia voči inzulínu); súčasná
th. nesteroidovými antireumatikami zvyšuje riziko krvácania z GIT (erózie, ulcerácie). Účinok D.
zniţujú barbituráty, fenytoín a rifampicín.
Dávkovanie – celkové podávanie: pri akút. stavoch sa podáva pomaly i. v. (4 – 5 min), príp. v infúzii
obvykle 4 – 20 mg 3 – 4-krát/d, pri tzv. pulznej th. aţ 200 mg/d krátkodobo (1 – 3 d) a pokračuje sa
postupným zniţovaním dávky, obyčane aplikáciou p.o. Lokálne sa podáva 0,4 aţ 0,8 mg, na
infiltráciu mäkkých tkanív 2 – 4 mg , intraartikulárne do malých kĺbov 0,4 – 1 mg, do veľkých kĺbov 2
– 4 mg, do búrz 2 – 3 mg.
®

®

Dexasone (Schering) →Dexason .
®

Dexawin (Winthrop) – chemoterapeutikum, pouţíva sa v th. cholery hydiny; DL-forma →tramfenikolu.
dexbenzetimid →dexetimid.
dexbrómfeniramín – d-forma →brómfeniramínu
dexedrín →dextroamfetamínsulfát.
®

Dexedrine sulfate (SK & F) →dextroamfetamínsulfát.
,

dexetimid – syn. dextrobenzetimid, 3-fenyl-1 -(fenylmetyl)-[3,4,-bipiperidín]-2, 6-dión, C23H26N2O2, Mr
362,45, anticholínergikum, antiparkinsonikum. D. má výrazný centrálny i periférny anticholínergický
účinok, ovplyvňuje klin. symptomatológiu pri parkinsonoide – rigiditu, tremor i dyskinézy. Výhodný je
protrahovaný účinok po i. m. podaní. Vstrebávanie po i. m. podaní závisí od lokálneho prekrvenia, v
organizme sa metabolizuje na rozličné neaktívne metabolity. Eliminačný t0,5 je asi 15 – 30 h.
Vylučuje sa prevaţne obličkami, z toho 90 % vo forme
inaktívnych metabolitov, 10 % v nezmenenej forme
účinnej látky.
Dexetimid

Indikácie – th. a prevencia extrapyramídových porúch pri th. neuroleptikami.
Kontrainidkácie – stenózy GIT, megakolón, hypertrofia prostaty, glaukóm s úzkym uhlom. Relat.:
gravidita a laktácia.
Nežiaduce účinky – sucho v ústach, poruchy akomodácie, mikčné ťaţkosti.
Interakcie – podanie spolu s tricyklickými a ostatnými antiparkonsonikami zvyšujú výskyt a intenzitu
neţiaducich vegetatívnych účinkov.
Dávkovanie – 125 – 250 mg i. m., u detí podľa tel. hmotnosti.
®

®

Prípravky – R 16470 , Tremblex .
dexfenfluramín – anorektikum, d-forma →fenfluramínu. Zniţuje prah centrálneho regulačného
systému riadiaceho telesnú hmotnosť (ponderostat). Zvyšuje uvoľňovanie a inhibuje spätné
vychytávanie sérotonínu. Selektívne inhibuje spotrebu sacharidov bez ovplyvnenia príjmu bielkovín.
Po podaní p. o. sa rýchlo vstrebáva, avšak asi 17 % podlieha účinku prvého prechodu. Plazmatický
t0,5 je asi 18 h, jeho aktívny metabolit dexnordefluramín 32 h. Distri-bučný objem d. je veľký (1000 l).
Na plaztmatické bielkoviny sa viaţe asi 40 % d. Väčšia časť sa metabolizuje v pečeni, vylučuje sa
prevaţne močom. Preniká placentou.
Indikácie – nadhmotnosť dospelých.
Kontraindikácie – glaukóm, anorexia nervosa v anamnéze, psychiatrické ochorenia, sklon k abúzu
liekov, alkoholizmus, 1. trimester gravidity, arytmie, nefropatie a hepatopatie, podávanie inhibítorov
MAO. Relat.: org. podmienená obezita.
Nežiaduce účinky – sucho v ústach, nauzea, zápcha, zriedka ospalosť, závraty, polakizúria, bolesti
hlavy, celková únava, náladovosť, reaktívna depresia, nespavosť, nervozita. Nemá
psychostimulačné ani hypotenzívne účinky, nevyvoláva návyk.
Interakcie – nemá sa podávať spolu s centrálne pôsobiacimi anorektikami a inhibítormi MAO. D.
potencuje účinok sedatív, antihypertenzív, hypotenzný účinok tricyklických antidepresív,
hypoglykemický účinok antidiabetík (derivátov sulfonylmočoviny). Môţe dávať pozit. výsledky pri
antidopingovej skúške.
Dávkovanie – 2-krát 15 mg/d 3 mes., pri ťaţkej obezite aţ 1 r.).
®

Prípravky – Isolipan .
dexfenmetrazín →fenmetrazín.
dexchlorfeniramín – antihistaminikum, d-forma →chlórfeniramínu.
®

Dexide (Farga) – antihyperlipoproteinemikum; →detaxtrán.
dexindoprofén – (+)-forma; →indoprofénu.
®

Dexinolon (Desitin) →dexametazón.
®

Dexinoval (Desitin) →dexametazón.
®

Dexium (Delalande) – vazoprotektívum; dobezilát vápenatý.
®

Dexivacaine – lokálne anestetikum; (+)-forma →mepivakaínu.
dexkyanidanol – hepatoprotektívum; d-forma →katechnínu.
dexnorgestrel (obsol.) – progestagén; (–)-forma →norgestrelu.
dexnorgestrol acetím – progestagén; →norgestimát.

®

Dexol – miestne antiseptikum; perborát sodný.
®

Dexona inj. (Cadila) – Dexamethasoni natrii phosphas (= 4 mg fosfátu dexametazónu) v 1 amp.;
glukokortikoid na i. v. a i. m. aplikáciu; i ndikácie, Kontraindikácie, neţiaduce účinky a dávkovanie
®
→Dexason .
®

Dexoval (Vale) – anorektikum; →metamfetamín.
dexoxadrolhydrochloride – stimulans CNS, analgetikum; d-forma hydrochloridu →dioxadrolu.
dexpantenol – syn. pantotenol, pantotenylalkohol, pantotenylol, 2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)3,3-dimetylbutanamid, C9H19NO4, Mr 205,25, cholínergikum, dl-forma pantenol (vitamín B5) je
zdrojom kys. pantoténovej; pouţíva sa ako dermatologikum. D. je súčasťou koenzýmu acetylácie.
Má priaznivý účinok pri poruchách hojenia rán, rastu vlasov a pigmentácie koţe.
CH2OH
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Dexpantenol

Indikácie – krém 5 %: superficiálne a neinfikované, mechanické a termické traumy koţe (oderky,
popáleniny), solárna dermatitída, leukoderma a alopecia areata. Lotio 2,5 %: profylaxia a th. solárnej
dermatitídy a i. rádiodermatitídy, hyperhidrosis axillaris, hyperhidrosis man. et ped. Masť 5 %:
neinfikované oderky a popáleniny, rádiodermatitídy, nehoace sa operačné rany a koţné
transplantáty, čisté predkolenové vredy a dekubity, ragády prsných dvorčekov i profylakticky, análne
fisúry. Nosový sprej: ošetrovanie sucých zápalov sliznice nosa a prevencia ich recidív. Rozt. 5 %:
stimulácia hojenia rán a vredov, effluvium, dystrofické alopecie, stomatitídy, choroby dýchacích
ciest. Krém, kombinácia s antiseptikom (chlórhexidín): malé, potenciálne infikované mechanické a
termické i postradiačné koţné traumy, infikované predkolenové vredy a dekubity.
®

®

Prípravky – Alcopan-250 , Bepanthen crm., liqu., lot., nas. spr., ung. Hoffmann-La Roche,
®
®
®
®
Cozyme , Ilopan , Urupan ; kombinovaný prípravok – Bepanthen Plus crm. obsahuje aj
antiseptikum chlórhexidín.
dexrazoxán – kardioprotektívum, bisdioxopiperazín, d-enantiomér →razoxánu, kt. sa uplatnil najmä v
onkológii, hoci jeho protinádorový účinok je obmedzený. Má podobnú štruktúru i vlastnosti ako
EDTA, pôsobí ako chelát pre ióny kovových prvkov. Cheláciou ţeleza v myokarde obmedzuje
účinky komplexu ţeleza s doxorubicínom a inými antracyk-línmi. Bráni tak tvorbe reaktívnych
radikálov kyslíka a lézii myokardu týmito cytostatikami. Po i. v. podaní sa rýchlo distribuje do tkanív,
najmä myokardu, pečene a obličiek. V organizme sa čiastočne hydrolyzuje za vzniku ICRF 198. Asi
40 % sa vylučuje v nezmenenej forme obličkami. Nepreniká hematoencefalickou bariérou.
Indikácie – profylaxia kardiotoxickosti cytostatík zo skupiny antracyklínov, pp. aj mitoxantrónu.
Kontraindikácie – gravidita, precitlivenosť na prípravok.
Nežiaduce účinky – nevoľnosť, vracanie, alopecia, dermatitída, prechodné zhoršenie pečeňových
funkcií. Menej častá je prechodná leukopénia a trombocytopénia. Má mutagénny úči-nok, ale sek.
malignity sa po jeho podávaní nepozorovali.

Dávkovanie – podáva sa 30 min pred aplikáciou antracyklínov v dávke zodpovedajúcej 20-násobku
2
dávky antracyklínu, priemerne 1 g/m2. Max. tolerovaná dávka je 4,5 g/m . Obsah amp. sa rozpustí
vo vode na inj. Takto zriedená látka má pH asi 1,5 a vyvolala by iritáciu ţily, preto sa odporúča
podávať v infúzii laktátu sodného al. laktátového Ringerovho rozt., podáva sa asi 15 min. Účinok C.
moţno posilniť súčasným podávaním vitamínu A a E.
®

Prípravky – Cardioxane inj. sicc. (Eurocetus; Chiron B. V.).
®

Dextelan (Glaxo) →dexametazón.
®

Dexten – anorektikum; →dextroamfetamínsulfát.
®

Dextran Infusia 6 % ve fyziologickém roztoku inf. (Infusia) – Dextranum (Mr ~ 70 000) 6 % in
solutione natrii chloridi isotonica; infundabilium, koloidný náhradný rozt.; →dextrán.
dextranáza – -1,6-glukán 6-glukánhydroláza (EC 3.2.1. 11), enzým hydrolyzujúci -1,6-glykozidové
väzby baktériového polysacharidu dextránu.
Endodextranázy (štiepia prednostne glukozidové väzby z koncových skupín) secernujú rozličné
huby a niekt. baktérie.
Endodextranázy sa vyskytujú najmä v ţivočíšnych tkanivách. Z Penicillium lilacinum, P.
funiculosum a Verticillium coccorum ju prví izolovali Norström a Hultin (1948). Pouţívajú sa v
prevencii zubného kazu (prísada zubných pást).
dextranomér – dextrán-2,3-dihydropropyl 2-hydroxy-1,3-propandiylové estery; dermatologikum,
adsorbens. Je to trojrozmerná hydrofilná sieť dextránového kopolyméru priečne zosieťovaná
epichlórhydrínom. Absorbuje vodu a malé molekuly z
hnisajúcich rán; pouţíva sa vo forme zŕn s Ø 0,1 – 0,3
mm. Vyznačuje sa výraznou hydrofilnosťou, 1 g d.
adsorbuje aţ 4 g tekutiny. Látky obsiahnuté vo
vstrebanej tekutine sa delia podľa veľkosti častíc tak,
ţe veľké častice (zvyšky mikroorganizmov, fibrinogén,
bielkoviny) a vďaka gradientu odsúvajú na povrch
ochrannej vrstvy. Tým d. napomáha čisteniu rán, najmä
pri hnisavých komplikáciách a urýchľuje hojenie.

Dextranomér

Indikácie – zle sa hojace, mokvajúce rany a vredy, najmä hnisavé poúrazové, pooperačné, u
diabetikov, predkolenové vredy, dekubity.
Kontraindikácie – precitlivenosť na d.
Nežiaduce účinky – môţe vyvolať alergické reakcie, zriedka bolestivosť v mieste aplikácie.
Dávkovanie – po dôkladnom vyčistení rany al. vredu, resp. chir. odstránení odumretého tkaniva sa
miesto aplikácie vymyje 3 % peroxidom vodíka al. fyziol. rozt. D. sa nanáša v závislosti od hĺbky
rany vo vrstve 3 – 20 mm a prekryje sterilným obväzom. Obväz sa vymieňa v závislosti od intenzity
mokvania 1 – 5-krát/d. Pri ošetrovaní povrchových a zle prístupných rán moţno pouţit d. vo forme
pasty.

®

Prípravky – Acudex plv. adsp., Crupodex
®
®
tampóny, Debrisan pulv. adsp., Debrisorb .

®

plv. adsp. Crupodex Wound Cleansing Tampon

®

dextránsulfát sodný – sodná soľ dextránového esteru kys. sírovej, polysacharid obsahujúci asi 17 %
síry a aţ 3 sulfátové skupiny na molekulu glukózy, Mr 4000 – 500 000 (biol. účinok závisí od Mr).
Pouţíva sa ako antikoagulans, antihyperlipoproteinemikum a ako činidlo pri stanovovaní HDL®
®
®
®
®
cholesterolu (Asuro , Colyonal , Dexulate , Dextrarine , MDS ).
dextrány – vysokomolekulové polysacharidy syntetizované niekt. mikroorganizmami. Pozostávajú z
jednotiek D-glykozidickou väzbou, najmä -1,6, príp. -1,3 a -1,4. Mr
mikróbiových produktov je niekoľko miliónov. Menšie d. sa pripravujú kontrolovanou mikróbiovou
syntézou al. čiastočnou hydrolýzou väčších molekúl. Na syntézu sa pouţívajú Leuconostoc
mesenteroides al. L. dextranicum kultivobaných v anaeróbnych podmienkach na pôdach
obsahujúcich sacharózu. D. sú východiskovým materiálom, z kt. sa vyrábajú trojrozmerné gély
pouţívané ako molekulové sitá. Stupeň zosieťovania určuje veľkosť pórov a kapacitu gélu
vychytávať vodu (čím je vyšší, tým menšie sú póry a menšia kapacita pre vodu).
Koloidno-osmotický tlak d. s Mr asi 75 000 zodpovedá hodnotám v krvi, preto sa pouţívajú ako
náhrada plazmy. Podáva sa 10 % rozt. s priemernou Mr 40 000 v izotonickom rozt. chloridu sodného
al. v 5 % glukózy a 6 % rozt. d. v izotonickom rozt. chloridu sodného. D. s Mr > 50 000 pomaly
prechádza kapilárnou stenou a pomaly sa metabolizuje na oxid uhličitý a vodu. Malé mnoţstvo d.
zadrţuje retikuloendotelový systém, časť prechádza aj do GIT a vylučuje sa stolicou. Asi 50 % d. s
Mr 70 000 sa vylučuje v nezmenenej forme močom do 24 h.
Indikácie – hypovolemický (traumatický a hemoragický) šok, pored operáciou a po nej na
stabilizáciu krvného obehu.
Kontraindikácie – zvýšená pohotovosť k alergickým reakciám, hyperbvolémia, anúria, oblič-kové
poruchy a ťaţké poruchy hemo- koagulácie, najmä trombocytoúpénia, trombopatia, defi-cit F. VIII
ap. Opatrnosť je ţiaduca pri chron. hepatopatiách, pľúcnom edéme kardiálneho pôvodu, obehovom
preťaţení, ischémii myokardu a v období pôrodu.
Nežiaduce účinky – poruchy homeostázy následkom dilúcie koagulačných faktorov; riziko
alergických reakcií (horúčka, návaly tepla, artralgie, lumbalgie, ţihľavka, hypotenzia, nauzea,
vracanie, bronchospazmus); na alergické reakcie sú predisponovaní najmä nosiči pneumoko-kov
(chron. zápaly ţlčových ciest, chron. bronchitídy) a pacienti s opakovanou aplikáciou d. Zriedka
vznikne celková anafylatická reakcia aţ šok.
Interakcie – d. zvyšuje antikoagulačný účinok heparínu, vyššie dávky môţu ovplyvniť stano-venie
krvných skupín a kríţový pokus, výsledky stanovenia glukózy, biliruibínu a bielkovín v plazme a
moči.
Dávkovanie – je individuálne, závisí od stavu pacienta. Obvyklá dávka je 500 ml 6 % rozt., kt. sa
podáva rýchlosťou 15 – 70 kv./min (aţ 200 – 500 ml/h, pri rýchlej infúzii za 15 – 30 min, príp.
pretlakovou infúziou 500 ml/5 min); podanie moţno opakovať 1 – 2-krát. Celková dávka nemá
prekročiť 1000 – 1500 ml. Pri obličkovej nedostatočnosti treba dávku primerane zníţiť.
®

Postup pri výskyte alergickej reakcie: prerušiť infúziu, podať 10 ml prípravku Methiaden-Calcium i.
®
v. (digitalizovanému pacientovi 2 ml prípravku Dithiaden ), 200 mg hydrokortizónu i. v. Pri
anafylaktickom šoku sa pacientovi čo najvyššie zdvihnú obidve končatiny a v mieste edému vykoná
akupresúra, podá sa adrenalín 1 mg i. v. v 20 ml fyziol. rozt. titračne po 2 ml rozt. do dosiahnutia
systolického TK 13,3 kPa (100 Torr), u hypertonikov asi 2/3 dávky; pokračuje sa v aplikácii aspoň
500 ml alternatívneho koloidného rozt. rýchlym prevodom v priebehu 5 min, ďalej sa podá dopamín
100 – 200 ml/500 ml Ringerovho rozt. Ak sa nedosiahne stabilizácia TK, moţno podať v infúzii
®
®
noradrenalín 1 mg, hydrokortizón 300 aţ 500 mg, Dithiaden al. Methiaden-Calcium ; podáva sa

kyslík, pri zastavení dýchania sa vykoná neodkladná resuscitácia. Stabilizáciu stavu pri
anafylaktickej reakcii moţno očakávať najskôr za 30 min.
®

®

®

Prípravky – Sephadex , Tensiton inf.; d. 40 – Fluidex 40 inf., Rheodextran Infusia 10 % ve
®
®
fysiologickém roztoku inf. Infusia, Rheodextran Infusia 10 % v glukózovém roztoku inf. Infusia,
®
®
Rheomacrodex inf. Kabi Pharmacia; d. 70 – Dextran Infusia 6 % ve fyziologickém roztoku inf.
Infusia.
®

Dextrarin →dextránsulfát sodný.
®

Dextraven (Fissons) plazmatický expandér; →dextrán.
®

Dextri-Maltose – maltóza a dextrán na úpravu sacharidov v mlieku a mliečnych výrobkoch v detskej
výţive (1 g = 14 kJ). Získava sa enzýmovým pôsobením jačmeňového sladu na kukuričnú múku.
Biely kryštalický prášok, rozp. vo vode al. mlieku.
dextrín 6--D-glukánhydroxyláza – oligo-1,6-glukozidáza (EC 3.2.1.10) glykozidáza prí-tomná v
tráviacej šťave tenkého čreva (starší názov hraničná dextrináza, izomaltáza). Špecificky hydrolyzuje
väzby 1,6 izomaltázy a oligosacharidov utvorených účinkom -amylázy na škrob a glykogén.
Produktom hydrolýzy je glukóza, maltóza a nerozvetvené oligosacharidy, kt. sa ďalej degradujú
pôsobením -amylázy.
dextrinóza – Forbesova →choroba.
Dextrinum – skr. Dextrin., dextrín, ČSL 4. Zmes polysacharidov, získaná čiastočnou hydrolýzou
škrobu zriedenými minerálnymi kys. pri 100 – 200 °C al. praţením či zahrievaním s vodou pod
tlakom al. pôsobením enzýmov. Ide o biely al. naţltlý amorfný prášok, slabého charakteristického
zápachu a nasladlej chuti. Je dobre rozp. vo vode na zakalený rozt., ľahko rozp. vo vriacej vode a
prakticky nerozp. v 95 % liehu a chloroforme. Pomocná látka (pouţíva sa napr. na riedenie suchých
extraktov).
Dôkaz
a) K asi 1 g vzorky sa pridá 10,0 ml vody a zmes sa zahrieva vo vodnom kúpeli za občasného
pretrepania tak dlho, aţ vznikne zakalený rozt. Rozt. sa pouţije aj na skúšku b). 3 kv. tohto rozt. sa
zriedia vodou na 5,0 ml a pridajú sa 2 kv. rozt. jódu; rozt. sa sfarbí do fialovočervena.
b) Ku zvyšku rozt. zo skúšky a) sa pridajú 4,0 ml Fehlingovho činidla a tekutina sa krátko povarí;
vylučuje sa oranţovočervená prášková zrazenina.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách.
Dextríny vznikajú aj pri trávení škrobu). Podľa farby ich produktov vznikajúcich pri reakcii s jódom sa
označujú ako amylodextríny (modré), erytrodextríny (červené) a nízkomolekulové achrodextríny
(bezfarebné). Pri zahrievaní škrobu s HCl al. HNO 3 vznikajú kyslé dextríny. Schardingerove dextríny
vznikajú pôsobením Bacillus maceratus na škrob; pozostávajú zo 6 – 8 jednotiek glukózy viazaných
väzbou -1,4. V závislosti od veľkosti kruhu sa označujú ako -, - a -dextrín. D. sa pouţívajú na
prípravu extraktov, tbl., emulzifikátory, v textilnom, papiernickom, zápalkárskom a i. priemysle.
dextroamfetamínsulfát
–
(S)--metylbenzetamínsulfát,
C18H28N2O4S,
[C6H5CH2CH(NH2)CH3]2.H2SO4, Mr 368,49; centrálne stimulans CNS, anorektikum; →amfetamín. D. vyvoláva závislosť
®
®
®
®
®
®
®
[Afatin , d-Amfetasul , Amsustan , Betafedrina , d-Betaphedrine , Dexalon , Dexampex ,
®
®
®
Dexamphetamine , Dexetrine Sulfate , Diocurb ; kombinácia d. s karboxyme-tylcelulózou
®
®
Carboxyphen (Mr 568 000) a Bontril (asi 40 mg = 15 mg d.
dextrobenzetimid →dexetimid.
dextrofenfluramín – anorektikum; d-forma →fenfluramínu.

dextro|fóbia – [l. dexter pravý + g. fobiá strach] chorobný strach z predmetov uloţených vpravo.
®

Dextroid – sodná soľ →D-tyroxínu.
dextro|cardia, ae, f. – [l. dexter pravý + g. kardiá srdce] →dextrokardia.
dextro|kardia – [dextrocardia] uloţenie srdca v pravom hemitoraxe s jeho dlhou osou a hrotom
smerujúcim doprava. Môţe ísť o izolovanú anomáliu uloţenia srdca (situs solitus) al. aj ostatných
viscerálnych orgánov (situs viscerum inversus totalis). Abnormálna symetrická poloha srdca sa
označuje ako situs ambiguus. D. môţe byť prim. al. sek. Sek. d. sa spája s anomáliami hrudníka, kt.
sú kongenitálne al. získané (diafragmatická hernia, hypoplázia pľúc, rozsiahla pľúcna atelektáza pri
pohrudnicovom výpotku, pneumotorax ap.). D. so situs viscerum inversus sa vyskytuje asi v pomere
1:5000, kým izolovaná (situs solitus) < 1:20 000 ţivonarodených. Asi v 90 % prípadov sa tieto
anomálie spájajú s ďalšími vrodenými malformáciami a i. chorobami (Kartagenerovo trias: sinusitída,
bronchiektázie a d.) a srdcovými anomáliami (Fallotova tetralógia).
Dg. a dfdg. – na d. treba myslieť pri vrodených srdových chybách, charakteristickej zmene EKG: I.
zvod má zrkadlový obraz – negat. P, QRS a T, II. zvod tvar tretieho a III. zvod tvar druhého zvodu
(ako pri zamenení zvodov pre pravú a ľavú hornú končatinu) a rtg obrazu. Dg. spresní
echokardiografia; ak sa vyskytujú aj iné kongenitálne anomálie, vykoná sa angiokardiografia.
Th. – sama anomália bez zdruţenia s inými poruchami nevyţaduje th. Prognóza závisí od
pridruţených chorôb.
dextrokokaín →pseudokokaín.
dextrometorfánhydrobromid – 3-metoxy-N-metylmorfinan, syntetický derivát morfínu, d-forma
→racemetorfánhydrobromidu; antitusikum, antikonvulzívum. D. je slabým blokátorom NMDA
receptorov a má pp. špecifické väzbové miesta veľmi podobné -opioidovým receptorom.
Metabolizuje sa na dextrorfán, kt. je mnohonásobne účinnejší blokátor NMDA a antikonvulzívum ako
východisková látka.
Indikácie – dráţdivý suchý kašeľ. Skúšal sa pri komplexných parciálnych záchvatoch v dávke 120
mg/d, avšak bez úspechu.
Kontraindikácie – hepatopatie, th. inhibítormi MAO, opatrnosť je ţiaduca pri útlme dýchania.
Nežiaduce účinky – ospalosať, závrat, nauzea, vracanie, zmätenosť.
Interakcie – v kombinácii s MAO je moţná hyperpyrexia, hypotenzia a kóma, zosilňuje sedatívne
účinky látok tlmiacich CNS.
Dávkovanie – 10 mg (deťom 4 – 6 mg) 3 – 4-krát/d.
®

®

Prípravky – Wick Formel 44 Plus Husten Stiller sir., Wick Kinder Formel 44 Husten-Stiller sir.;
®
zloţka prípravku Rhinotussal cps.
dextromoramid – 1-[3-metyl-4-(4-morfolinyl)-1-oxo-2,2-difenylbutyl]pyrolidín, C25H32N2-O2, Mr 392,52;
®
®
narkotické analgetikum; môţe vyvolať závislosť (R-875 , SHF 5137 , Di®
®
®
®
®
morlin , Jetrium , D-Moramide , Palfium , Palphium ).
Dextromoramid

dextropozícia oblúka aorty – nasadanie aorty nad defektom komotového septa pri →Fallotovej
tetralógii.

dextropropoxyfén →Dextropropoxyphenium chloratum.
Dextropropoxyphenium chloratum – syn. Dextropropoxy-pheni hydrochloridum, skr.
Detropropoxyphen. chlorat., chlorid dextropropoxyfénia, ČSL 4, D-(+)-(3,4-difenyl-2-metyl- 3propionyloxybutyl)-dimetylamóniumchlorid, C22H30ClNO2, Mr 375,94. Analgetikum. Je to biely
kryštalický prášok, bez zápachu, horkej chuti. Je veľmi ľahko rozp.
vo vode, ľahko rozp. v 95 % liehu a chloroforme, prakticky nerozp. v
éteri.
Dextropropoxyphenium chloratum

Dôkaz
a) Asi 2 mg vzorky sa zmiešajú s 1,0 ml rozt. formaldehydu v kys. sírovej; vznikne červenohnedé
sfarbenie.
b) Asi 0,02 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody, rozt. sa okyslí 1,0 ml koncentrovanej kys. dusičnej a
dôkladne pretrepe. Po 5 min sa vzniknutá zrazenina odfiltruje a k filtrátu sa pridá rozt. dusičnanu
strieborného; vylučuje sa biela klkovitá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, nerozp. v
–
koncentrovanej kys. dusičnej (Cl ).
c) Teplota topenia: 163 – 168 °C.
d) Špecifická optická otáčavosť. Vodný rozt. skúšanej látky otáča rovinu polarizovaného svetla
20
napravo. []D = + 52 aţ + 57°. Je to aj skúška na čistotu.
Stanovenie obsahu
Asi 0,3000 g vysušenej látky sa rozpustí v 20,0 ml bezvodej kys. octovej, pridá sa 5,0 ml rozt.
octanu ortutnatého v kys. octovej, 2 kv. rozt. kryštálovej violeti a titruje sa odmerným rozt. kys.
chloristej 0,1 mol/l z fialového do modrého sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom
slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,03759 g C22H30ClNO.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom.
Dávkovanie – dms p. o. 0,03 – 0,06 g, dmd p. os 0,1 – 0,25 g.
®

Dextropur →glukóza.
dextrorfan – narkotické analgetikum; d-forma →levorfanolu.
®

Dextrose 4,3 % in 0,18 % Saline-Inst. Human inf. (Human) – Glucosum anhydricum (Dextrosum)
+
–
43 g (239 mmol/l) + Natrii chloridum 1,8 g (Na 31 mmol/l, Cl l, 31 mmol/l) + Acidum hydrochloricum
q. s. + Aqua pro inj. ad 1000 ml; infundabílium pouţívané pri stratách hypotonických tekutín a ako
doplnkový zdroj energie; →glukóza.
Indikácie – nadermé potenie, úraz al.v horúcom prostredí, námaha v horúcom prostredí pri
perorálnej intolerancii, mierne kyslý nosný rozt. pre lieky, udrţovanie vyrovnávaného vnútorného
prostredia pred operančým výkonom, hladovanie.
Kontraindikácie – kardiálna dekompenzácia, anúria, hypoosmolalita, hypernatriémia, hypoxémia s
hyperlaktatémiou. Pri hyperglykémii a diabetes mellitus treba kryť inzulínom.
Dávkovanie – podľa bilancie tekutín asi 20 ml/kg/d rýchlosťou asi 5 ml/kg/h.

®

Dextrose 5 %, 10 % a 20 % in Water Institute Human inf. (Human) – Glucosum anhydricum
(Dextrosum) 50 g (278 mmol/l), 100 g (555 mmol/l) al. 200 g (1110 mmol/l) + Acidum
hydrochloricum q. s. + Aqua pro inj. ad 1000 ml; infundabílium; →glukóza.
Indikácie – 5 % rozt. Dextrose 5 % Grifols i. v.‹; 10 % rozt.: krytie energetických a sčasti aj
hydratačných potrieb organizmu, najmä u pacientov s niţšou toleranciou glukózy, profylaxia
hypoglykémie pri predávkovaní perorálnych antidiabetík al. nemoţnosti prijímať stravu pri th. týmito
liečivami, nosný rozt. pre lieky, príp. koncentráty iónov (vhodné je krytie inzulínom (Pur-InsulinNeutral); 20 % rozt.: akút. hypoglykémia, pomalá infúzia bez krytia inzulínom pri predávkovaní
perorálnymi antidiabetikami, zloţka parenterálnej výţivy najmä u detí a pri stavoch s pozit. bilanciou
vody a zníţenou elimináciou vody, nosný rozt. liečiv podávaných dlhodobou infúziou (nepoţíva sa
na osmoterapiu).
®

Dávkovanie – 5 % rozt. Dextrose 5 % Grifols i. v. ; 10 % rozt.: podľa bilancie tekutín, tolerancie
glukózy, glykémie, najčastejšie do 30 ml/kg/d (60 kv./min, u dospelých 180 ml/h); 20 % rozt.:do 30
ml/kg/(d (40 kv./min) s tým, ţe infúzia 100 ml trvá 1 h ako nosný rozt. liekov; v kombinácii s
inzulínom môţe vyvolať hypokaliémiu, vhodné je krytie inzulínom (Pur-Insulin-Neutral) a orientačná
kontrola glykémie, pravidelný prívod pomocou pumpy.
®

Dextrose 5 % Grifols i. v. inf., inj. (Laboratories Grifols) – Glucosum anhydricum 5 % v inj. al.
infúznej fľaši; infundabílium pouţívané na rehydratáciu a parenterálnu úhrade energie.
Indikácie – hyperosmolalita následkom straty čistej vody, púšťový sy., predávkovanie antidiabetík,
ako zloţka parenterálnej výţivy i. v. pri nízkej tolerancii glukózy; nosný rozt. pre lieky al. koncentráty
iónov podľa bilancie.
Kontraindikácie – postagresívny sy s intoleranciou glukózy, mozgový ischemický polotieň,
hypoxémia (konverzia laktátu), hypoosmolalita, stavy s nízkym onkotickým tlakom, oligo-anúria.
Dávkovanie – do 40 ml/kg/d (u dospelých asi 360 ml/h) s vyrovnanou rýchlosoťu. Pri väčších
mnoţstvách treba kontrolovať bilanciu tekutín, glykémiu, kaliémiu a osmolalitu.
®

Dextrosol →glukóza.
dextrosulfenidol – antibiotikum; →tiamfenikol.
dextróza →D-glukóza.
®

Dexulate →dextransulfát sodný.
Deyesov syndróm – Sudeckov sy.; →syndrómy,
dezacetylbufotalín →bufogenín B.
dezacetyldigilanid C →dezlanatozid.
dezacetyllanatozid C →digitalis.
dezacetylvinblastinamid – cytostatikum, syn. →vindezín.
dez|aktivácia – 1. rádiol. odmorovanie povrchu terénu, objektov, tela, šatstva, prístrojov ap. od
rádioaktívnych látok (→dekontaminácia); 2. chem. inaktivácia, zbavenie účinných látok účinnosti
chem. al. fyz. procesom; 3. elektrofyziol. zmena nízkovoltáţového a rýchleho EEG záznamu do
synchronizovaného, vysokovoltáţového pomalého záznamu; op. aktivácia.
dezaminooxytocín →DOC-acetát.
dezaspidín – syn. rozpaín, 2-[[2,4-dihydroxy-6-metoxy-3-(1-oxobutyl)fenyl]-metyl-3,5-di-hydroxy-4,4-

dimetyl-6-(1-oxo-butyl)-2,5-cyklohexadien-1-ón, C24H39O8, Mr 446,48; látka izolovaná z koreňa
Dryopteris austriaca (Jacq.) Wojnar (Polypodiaceae).
Dezaspidín

dezatrín – 4,9-epoxycevan-3,4,6,7,14,15,16,20-oktol-6,7-diacetát, protoverín-6,7-diacetát4,9-epoxycevan-3,4,6,7,14,15,16,20-oktol-6,7diacetát, C36H55NO12, Mr 693,85; estery sa pouţívajú ako
insekticídum.
Dezartrín

dezerpidín – metylester kys. 17a-metoxy-18b-[(3,4,5-trimetoxybenzoyl)oxy]-3b,20a-yohim-bán-16bkarboxylovej,
C32H38N2O8,
578,64,
antihypertenzívum, látka izolovaná z koreňa
®
Rauwolfia canescens L., Apocyanaceae (Harmonyl ;
®
10-metoxyderivát – Decaserpyl ).

Dezerpidín

dezinhibícia – odbrzdenie.
dezinhibovaná príchylnosť v detstve – F94.2, psychol. osobitný druh abnormálneho sociálneho
zapojovania. Vzniká v prvých 5 r. ţivota, kt. akonáhle sa zakotvil, má sklon pretrvávať, aj keď sa
ţivotné podmienky výrazne zmenia. Okolo 2. r. sa prejavuje prítulnosťou a rozptýlenou, bez výberu
zameranou náklonnosťou. Okolo 4. r. ostáva náklonnosť rozptýlená, ale prítulnosť sa nahradzuje
vyţadovaním pozornosti a nekriticky priateľským správaním. V strednom a neskoršom detskom
veku sa môţu rozvinúť výberové vzťahy, ale vynucovanie pozornosti často pretrváva a obvykle
bývajú zlé vzťahy k vrstovníkom. Môţe sa pridruţiť porucha citov al. správania, najmä u detí, kt. boli
od útleho detstva vychovávané v ústavoch al. vplyvom nedostatku príleţitosti k rozvinutiu
selektívnych vzťahov v dôsledku častej zme-ny osôb, kt. sa o deti starajú. Patrí sem citovo chladná
psychopatia a sy. ústavného dieťaťa.
Dfdg. treba odlíšiť Aspererov sy., hospitalizmus detí, hyperkinetický sy. al. deficit pozornosti,
reaktívnu poruchu príchylnosti v detstve.
dezinfekcia – [desinfectio] súbor opatrení, kt. majú za cieľ prerušiť cestu šírenia nákazy od zdroja k
vnímavému jedincovi. D. sa vykonáva v epidemiol. odôvodnených prípadoch a ako súčasť
technologických postupov pri rôznych výrobách. Pri d. treba brať zreteľ na: 1. účinnosť zvoleného
postupu a spektrum účinnosti pouţitého dezinfekčného prípravku; 2. dĺţku expozície (čas potrebný
na zabezpečenie dezinfekčnej účinnosti prípravku); 3. dezinfikované prostredie (moţnosť
ovplyvnenia dezinfekčného procesu org. nečistotami, pH, adsorpciou, inaktiváciou, teplotou); 4.
vplyv na dezinfikovaný materiál (najmä s ohľadom na moţnosť jeho poškodenia – korozívne

pôsobenie, zafarbenie, odfarbenie); 5. spôsob pouţitia (otrenie, ponorenie, postrek); 6. finančné
nároky na vykonanie d.
D. sa vykonáva fyz. a chem. metódami. Fyz. metódy d. sú ekologicky výhodné a patria sem var za
atmosferického tlaku počas 30 min al. var v pretlakových hrncoch počas 20 min, d. v mycích,
pracích a parných strojoch pri teplote > 90 °C, UV ţiarenie, filtrácia, ţíhanie a spaľovanie. Chem. d.
sa vykonáva rozt. dezinfekčných prostriedkov pri stanovenej koncentrácii a expozícii
(→dezinficienciá). Pri d. sa zachováva dvojetapový prístup: 1. mechanická očista; 2. vlastná d.
Obidve etapy moţno spojiť pri pouţití dezinfekčných prípravkov s mycími a čistiacimi vlastnosťami.
Predmety kontaminované biol. materiálom, najmä krvou ap., sa najprv dezinfikujú prípravkom s
viricídnym účinkom a potom sa čistia. D. vo väčšine prípadov nezaručuje sterilitu (úplné chýbanie
všetkých foriem mikróbiového ţivota). Sterilitu nástrojov (okrem klasických spôsobov sterilizácie
parou al. suchým teplom) moţno dosiahnuť aj tzv. chladnou sterilizáciou napr. ponorením do
glutaraldehydu al. alkoholického rozt. formalínu.
dezificienciá – [desinficientia] látky, kt. usmrcujú mikróby na neţivých povrchoch; →dezinfekcia. Na
rozdiel od d. antiseptiká inhibujú rast al. usmrcujú mikroorganizmy na povrchu ţivých organizmov.
Pouţívajú sa na predoperačné umývanie rúk v chir., očistenie operačného poľa a miesta vpichu
pred aplikáciou injekcií. Trvanie ich účinki je obmedzené. Na antisepsu sa pouţívajú látky v niţších
koncentráciách ako na dezinfekciu. Účinné látky môţu byť v rôznych liekových formách (rozt., tct.,
spreje, masti, mydlá, ústne vody) al. je nimi impregnova-ný obväzový materiál. Z ďalších faktorov
ovplyvňuje účinok d. dĺţka pôsobenia a teplota.
Poţiadavky na ideálne d. sú: 1. rýchly a -cídny účinok; 2. široké spektrum účinku na grampozit. a
gramnegat., anaeróbne baktérie, protozoá, plesne; 3. účinok aj na spóry; 4. lokálna nedráţdivosť,
nekorozívnosť; 5. netoxickosť, neresorbovateľnosť a neprítomnosť systémových účinkov; 6.
neprítomnosť rezistencie; 7. nízka cena; 8. účinok aj v prítomnosti hnisu, krvi, spúta. Tieto kritériá
však nespĺňa ţiadne v súčasnosti pouţívané d. nie je ani predpoklad, ţe v blízkej budúcnosti sa
objaví látka, kt. by zmenila základný postup antisepsy.
Podľa chem. vlastností sa d. delia na: 1. alkoholy, aldehydy, kyseliny; 2. halogény: jód, zlúčeniny
chlóru, chlórhexidín, hexachlorofén; 3. zlúč. ťaţkých kovov (striebra, ortuti); 4. povrchovo aktívne
látky (katiónaktívne a aniónaktívne zlúč.); 5. fenoly a príbuzné zlúč.; 6. ostatné (peroxid vodíka,
farbivá – brilantová zeleň, akriflavín); 7. sterilizačné látky (plynné – etylénoxid, ozón a tekuté –
betapropiolaktón, kys. peroctová).
Alkoholy, aldehydy a kyseliny
Alkoholy – vyvolávajú koaguláciu a denaturáciu bielkovín. Pôsobia baktericídne predovšetkým na
grampozit. i gramnegat. mnoţiace sa baktérie, huby a plesne, mykobaktérie a mnohé vírusy.
Nepôsobia na sporulujúce formy. Najčastejšie sa pouţíva etanol, izopropanol a n-propanol.
Optimálny účinok majú v koncentrácii 60 – 70 %. Veľmi nízke koncentrácie stimulujú rast niekt.
baktérií, koncentrácie > 80 % nemajú vyšší účinok a pôsobia vysušujúco na pokoţku a sliznice, kým
v koncentrácii > 95 % antiseptický účinok výrazne klesá (kombinácia etanolu s izopropanolom –
®
Promanum N‹ sol., etanolu s propanolom – Softa Man sol., etanolu s izopropanolom, propanolom a
®
chlórhexidínglukonátom – Biotensid sol.; izopropyl-alkoholu s benzalkóniumchloridom – Cutasept
®
®
F sol.; izopropylalkoholu s chlórhexidínglukonátom – Spitaderm sol.).
Z aldehydov sa ako d. pouţíva na dezinfekciu formaldehyd a glutaraldehyd. Vzhľadom na lokálnu
dráţdivosť a alergizáciu sa nepouţívajú ako antiseptiká. Sú vysoko baktericídne a pôsobia aj na
spóry. Účinok aldehydov zniţuje prítomnosť bielkovín, preto treba nástroje najprv mechanicky umyť.
• Formaldehyd – vyvoláva precipitáciu bielkovín a inhibíciu tvorby metionínu. V koncentráciách < 5
% pôsobí bakteriostaticky, > 8 % baktericídne na grampozit. i gramnegat. baktérie, anaeróby,

mykobaktérie, plesne, huby a na sporulujúce organizmy. Germicídny účinok sa zvyšuje pridaním 70
% etanolu. Touto zmesou sa môţu dezinfikovať kovové nástroje. Ako antiseptikum sa nepouţíva,
lebo dráţdi koţu a sliznice.
• Glutaraldehyd – má spektrum účinku zhodné s formaldehydom, navyše pôsobí na vírusy, vrátane
HIV. Jeho účinok je vyšší v zásaditom prostredí. Pôsobí rýchlo, baktericídy účinok sa docieli v
priebehu 10 – 15 minút. Po pouţití glutaraldehydu treba predmety opláchnuť sterilnou vodou, inak
®
môţu vyvolať popálenie pokoţky, resp. slizníc (kombinácia glutaraldehydu s glyoxalom – Incidur
®
sol., spray; glutaraldehydu s glyoxalom a benzalkóniumchloridom – Aldesol sol.).
Kyseliny – pôsobia antimikróbiovo účinkom vodíkových iónov, celá nedisociovaná molekula má
oxidačné schopnosti, povrchovo aktívne pôsobenie a dehydratačné vlastnosti. Z kys. sa ako d.
pouţívajú:
• Kys. boritá – ako antiseptikum.
• Kys. undecylová, kys. kaprylová, kys. mliečna, kys. propiónová – ako antimykotiká.
• Kys. sorbová, kys. citrónová, kys. salicylová, kys. benzoová – ako konzervačné látky.
• Estery kys. hydroxybenzoovej – parabény (metylparabén, propylparabén) – ako konzervačné látky.
• Org. perkyseliny – kys. permravenčia a kys. peroctová.
• Lokálna aplikácia kyseliny boritej vo forme masti al. zásypu deťom môţe v dôsledku zvýšenej
absorpcie koţou vyvolať intoxikáciu, preto je jej pouţívanie u detí kontraindikované.
• Kyselina octová ako antiseptikum pôsobí najmä proti gramnegat. mikroorganizmom.
• Kyselina undecylová sa uplatňuje ako povrchové fungistatikum.
• Podobný účinok má v niţších koncentráciách 1 – 2 % kys. salicylová. V koncentráciách vyšších
ako 5 % pôsobí keratolyticky.
• Kyselina peroctová sa pouţíva ako dezinficiens. Je nestabilná, rozkladá sa na kys.octovú. Je
vysoko reaktívna, oxiduje organické zlúčeniny. Pôsobí rýchlo baktericídne a sporocídne. Dráţdi
koţu a sliznice a koroduje kovy.
Halogény
Z halogénov sa ako d. pouţíva chlór a jód, resp. ich zlúč.
• Chlór – vodné rozt. chlóru a estery chlóru pôsobia rýchlo baktericídne. V beţných koncentrá-ciách
sú neúčinné na mykobaktérie. Mechanizmus účinku chlóru nie je úplne objasnený, pp. uvopľňujú
kyslík ,,v stave zrodu“, kt. reauje s proteínmi bunkovej membrány. Ďalším moţným mechanizmom je
oxidácia sulfhydrylových skupín s náslkednou inaktiváciou enzýmov dôleţitých pre mikroorganizmy.
Chlór sa ako d. pouţíva najmä pri príprave pitnej vody. Viaţe sa na povrchy organických materiálov
(hnis a i. nečistoty), čím sa zniţuje jeho účinnosť. Organickou zlúč. chlóru, kt. baktericídný účinok sa
zvyšuje v kyslom prostredí je chloramín.
• Jód – sa ako antiseptikum pouţíva takmer 100 r., jeho presný mechanizmus účinku však nie je
známy. Interaguje s NH-skupinami nukleozidov, čím zasahuje do proteosyntézy mikroorganizmov,
syntézy nenasýtených karboxylových kys. a mení stabilitu bunkových membrán mikroorganizmov.
Elementárny jod pôsobí baktericídne na grampozit. i gramnegat. baktérie vrátane mykobaktérií.
Virostaticky a fungicídny účinok sa dosahuje uţ v koncentrácii < 0,1 %. Účinnosť jódu sa zvyšuje v
kyslom prostredí. Jód pôsobí inhibične na fibroblasty, čím spomaľuje hojenie a tvorbu jazvy, čo je
značná nevýhoda tohto antiseptika so širokým spektrom účinku. Pouţíva sa vo forme alkoholických
rozt., a to rozt. 2 % jódu al. 2,4 % jodidu draselného v 50 % alkohole (jódová tinktúra), ako aj vo
forme vodného roztok, a to 2 % rozt. jódu s 2,4 % rozt. jodidu draselného (Lugolov roztok).

Výhodnejšie ako samotný jód sú komplexné zlúč. jódu s jódoformi. Najčastejšie sa pouţíva
polyvinylchloridová zlúč., polyvidón, kt. pomalšie uvoľňuje jód, a tým zaručuje dlhodobý účinok.
Jodofory menej dráţdia koţu a pôsobia menej korozívne na kovové nástroje. Nevýhodou je vyššia
®
®
®
cena (Jodisol sol., stm. spray, Betadine sol., Braunol sol.).
Ťažké kovy
Z ťaţkých kovov sa ako d. pouţívajú soli ortuti a striebra.
• Soli ortuti – pôsobia baktericídne na gramnnegat. i grampozit. baktérie a huby. Ortuť inaktivuje SHskupiny enzýmov a precipituje proteíny. Po resorpcii je pre organizmus vysoko nefrotocxicky,
neurotoxicky a gastrotoxicky. Organické zlúč. ortuti sú menej toxické, ale nie úplne bezpečné. U nás
®
pouţívaný fenymerkuriborát (Famosept ) sa preto prestal vyrábať.
• Striebro a jeho zlúč. precipitujú bielkoviny a narúčajú metabolizmus mnohých mikróbiov. Dusičnan
strieborný (AgNO3) v 0,1 % koncentrácii pri kontakte usmrcuje väčšinu mikroorganizmov. V 1 %
roztoku očných kvapiek sa pouţíval ako prevencia gonoroickej konjunktivitídy u novorodencov.
Vzhľadom na riziko vyvolania chem. konjunktivitídy sa dnes v tejto indikácii dáva prednosť pouţitiu
antibiotickej masti. Koloidálne prípravky striebra majú niţší dráţdivý účinok. Pri dlhodobom
podávaní resp. pouţití na väčšie plochy vyvoláva kumuláciu v organizme (argýria).
Povrchovo aktívne látky – tenzidy, vyvolávajú denaturáciu bunkovej membrány mikróba zníţením
jej povrchového napätia. Súčasne nastáva uvoľnenie autolytických enzýmov a strata
cytoplazmatického draslíka. Povrchovo aktívne látky sa delia na: a) iónové – katiónové a aniónové
(mydlá); b) neiónové (TWEEN 80).
• Katiónaktívne látky – pôsobia proti väčšine grampozit. i gramnegat. mikróbov. Prim. rezistentné sú
kmene Pseudomonas, Mycobacterium, Trychofyton a i. huby. Nie sú účinné proti spóram a vírusom.
Pri pouţití vo forme impregnovaných obväzov sa pod nimi môţu pomnoţiť rezistentné
pseudomonády. Menej dráţdia tkanivá ako iné d. Účinok povrchovo aktívnych látok zniţuje
prítomnosť mechanických nečistôt, hnisu a zbytkov mikroorganizmov. Účinok aniónaktívnych mydiel
a katiónaktívnych zlúčenín sa vzájomne ruší. V praxi to znamená, ţe ak si opera-tér umyje ruky
mydlom a potom opláchne Septonexom, jeho antiseptický účinok sa podstatne zníţi.
K povrchovoaktívnym d. patria:
®

• Benzododecínbromid (Ajatin ) – vzhľadom na stúpajúci výskyt alergií sa jeho pouţívanie.
Antiseptický účinok tejto skupiny sa nemá preceňovať. Na zabezpečenie dokonalej antisepsy sú
potrebné iné prostriedky.
®

• Karbetopendecínbromid (Septonex ) – menej alergizuje ako benzododecíniumbromid, je
k dispozícii v rôznych liekových formách (roztok, sprej, masť, očné kvapky, očná masť).
Kombinovaný prípravok karbetopendecíniumbromidu a rozt. formaldehydu je Desident spray.
• Klasické mydlá (sodné estery vyšších karboxylových kys.) majú nepatrnú antimikróbiovú aktivitu,
ich hlavný antiseptický účinok spočíva vo fyz. pôsobení – čistení povrchu. Sú aniónaktívne. Väčšina
mydiel vo vodných rozt. tvorí silne zásadité prostredie, kt. dráţdia koţu a sliznice. Na dráţdivú
pokoţku sú určené špeciálne neutrálne mydlá s pH 5,5. Antibaktériová aktivita mydiel sa dosahuje
prísadami hexachlorofénu al. fenolov (medicinálne mydlá).
Fenol a jeho zlúčeniny
• Fenol – prvý na antisepsu pouţil Lister (1867). V súčasnosti sa na dezinfekciu pre
účinok a riziko toxickosti nepouţíva, slúţi len ako referenčná látka na porovnanie in
účinku iných látok (fenolový koeficient). Antimikróbiový účinok fenolu spočíva
proteínov. Halogenované fenoly sú vysoko účinné a menej dráţdia. Sú aktívne

silne dráţdivý
vitro a in vivo
v denaturácii
proti väčšine

grampozit. i gramnegat. mikroorganizmov vrátane mykobaktérií, lipofilných vírusov a húb; na spóry
nepôsobia.
• Hexachlorofén – pôsobí na membrány, najmägrampozit. a gramnegat. baktérie, menej
Pseudomonas; má toxický účinok na CNS, najmä novorodencov pôsobí najmä na grampozit.
Pouţíva sa vo forme masti, zásypu alebo mydla. Opakovaným pouţitím hexachlorofénového mydla
al. zásypu sa na pokoţke vytvorí film, ktorý ju chráni proti kolonizácii baktérií. Pokoţka novorodenca
je vysoko priepustná pre lipofilný hexachlorofén. U novorodencov, resp. u nedonosených detí môţe
opakované pouţívanie hexachlorofénového zásypu vyvolať ťaţké neurotoxické príznaky. Opísali sa
®
aj úmrtia, preto sa jeho pouţívanie u novorodencov neodporúča (Hexadecyl spray).
• Chlórhexidín – je bisbiguanidová zlúč. so spektrom účinku hexachlorofénu, pôsobí najmä
grampozit., menej na gramnegat. baktérie, neúčinkuje na mykobaktérie, spóry, slabo pôsobí na
vírusy. Absorbuje sa na mikrobiálny povrch a spôsobuje dezintegráciu cytoplazmatickej membrány.
Vyššie koncentrácie pôsobia koagulačne na cytoplazmatické proteíny. Pouţíva sa ako prísada do
®
mydiel a ústnych vôd, rozt. chlórhexidínu v 80 % etanole sa pouţíva na dezinfekciu rúk (Plivasept
®
®
®
tct., kombinácia s cetrimidom – Hibicet , Savlon , kombinácias s hexamidínom – Cyteal sol.).
• Chlórhexidínglukonát má takmer okamţitý účinok, dlhodobé pôsobenie a široké spektrum účinku
®
®
(Hibiscrub sol., kombinácia s izopropylalkoholom a peroxidom vodíka –Spitaderm ).
Ostatné dezinficienciá
• Hexetidín – látka štruktúrne podobná tiamínu kompetitívny inhibítor blokujúci tiamínpyrofosfátu,
koenzýmu nevyhnutného pre ţivotné procesy mikroorganizmov, zasahuje do glykolýzy a obmedzuje
®
kyslé kvasenie zvyškov jedla v ústnej dutine (Stopangin sol., spray).
• Noxytiolín – látka so širokospektrálnym antibaktériovým a antimykotickým účinkom, kt. pôsobí pp.
pomalým uvoľňovaním formaldehydu a zniţuje adherenciu kandíd a i. mikroorganizmov na povrch
®
epitelu (kombinácia noxytiolínu s tetrakaínhydrochloridom Noxyflex pro inst.)
• Peroxid vodíka – má baktericídny účinok podmienený uvoľňovaním molekulového kyslík
a cytotoxických voľných radikálov, kt. pôsobia dezintegračne na membránové lipidy, DNA a iné
kľúčové komponenty bunky. Pôsobí predovšetkým na anaeróbne formy tvorbou. Viac sa cení jeho
mechanický čistiaci efekt podmienený šumením. V koncentrácii 3 – 10 % je baktericídny a virocídny,
nad touto hranicou je aj sporocídny. Peroxid vodíka je toxický pre fibroblasty, preto po jeho pouţití je
hojenie rán pomalšie. Koncentrácie > 6 % môţu zapríčiniť popálenie pokoţky. Pouţíva vo forme 3
aţ 5% rozt. ako antiseptikum koţe a slizníc.
Antibaktériový účinok d. obvykle závisí od pouţitej koncentrácie. D. sa pouţívajú podľa návodu
výrobcu a odporučenia hygienickej sluţby. Dezinfekčné rozt. sa pripravujú presným odmeraním
konc. prípravku a vody čo najkratší čas pred pouţitím. Zlepšenie účinnosti niekt. dezinfekčných
prostriedkov moţno dosiahnuť zvýšením teploty pracovného rozt. V dezinfekčnom reţime treba
rešpektovať zásadu striedania prípravkov, aby sa zabránilo moţnému vzniku odolnosti mikróbov
voči dlhodobo pouţívanému prípravku a moţnosti navodenia alergizácie osôb.
Na d. a sterilizáciu moţno v zdravotníckych zariadeniach pouţívať len prípravky a postupy
schválené hlavným hygienikom.
Odporúčané dezinficienciá
Dezinfekcia povrchov a bielizne
®
®
®
• Aldehydy + kvartérne amóniové zlúč. + tenzidy (Vacillocid rasant , Bacillol plus , Desam GK ,
®
®
®
®
®
Dezident spray , Dezident roztok , Incidur spray , Lysoformin 3000 , Neodisher Septo DN ,
®
®
®
Neoform D , Mikrozid liquid , Sintol Hopital )
®
®
®
®
®
• Cyklické zlúč. (Desilagin sol. conc. , Hibicet , Kresosan , Kresolum saponatum , Orthosan BF

®

®

®

12 , Plivasept tct. , Savlon hospital concentrate )
®
®
• Dichlórizokyanuran sodný (Dikonit , Presept )
®
®
®
®
®
• Chloramín (Chloramin B , Chloramin BM , Chloramin BS , Chlordetal , Stamid )
®
®
®
®
®
• Chlórnan sodný (D3 , Demyro D , Chloron , chlórové vápno, Neodisher Alka 300 , Savo , Savo
®
®
®
prim , Savo super , Tesona )
®
• Jód (Jodonal B )
®
®
®
®
• Kvartérne amóniové zlúčeniny (Ajatin , Baccalin , Blutoxol , Desinfektionreniger 1A , Dimension
®
®
®
®
®
®
®
®
IV , Chezab 41 , Novasept , Novodes , Salmocid 240 , Sanimaster III , Sanitase , Septonex ,
®
®
®
®
Sintocid Sokrena , Ventarsan 2 , THP 5225 , 5P )
®
®
®
®
®
®
• Peroxozlúčeniny (Hydrosan , Persteril , Perform , Pertex , Sekuspet pulver , Virkon )
®
®
®
®
• Rozličné (Indicin extra , Lautercid , Lechlor , Sanit )
Dezinfekcia nástrojov
®
®
®
®
• Aldehydy (Cidex , Formaldehyd sol. , Gigasept , Glutaraldehyd sol. 25 % a 50 %, Kohrsolin D ,
®
Lysetol FF )
®
®
®
• Aldehydy + kvartérne amóniové zlúč. (Aldesol , Dexizident roztok , Desam GK , Lysoformin
®
3000 )
®
®
• Dichlórizokyanuran sodný (Dinokint , Presept )
®
• Chloramín (Chloramin B )
®
®
• Chlórnan sodný (Martanon H , Neodisher Alka 300 )
®
• Jód (Jodonal B )
®
®
• Kvartérne amóniové zlúč. (Ajatin , Perfektan )
®
®
®
®
®
• Peroxozlúčeniny (Acetoper 35 , Acetoper 200 , Persteril , Sekuspet pulver , Virkon )
®
• Rozličné (Lautericid )
Dezinfekcia ruk a pokožky
• Alkohol (izopropanol)
®
®
®
®
®
• Alkohol + rozličné látky (Decidin tct. , Desmanol , Kodan tinkt. forte , Octeniderm , Primasept M ,
®
®
Sagrosept , Sterilium )
®
®
®
®
• Cyklické zlúč. (Desigalin sol. conc. , Deladerm , Chlorhexidin sol. 20 % , Hibicet , Invidin M spray
®
®
®
®
extra , Plivasept tct. , Savlon hosp. concentrate , Spitaderm )
®
®
®
• Halogény (Chloramin B , Jodonal B , Jodisol , Lugolov rozt.)
®
®
®
®
®
• Kvartérne amóniové zlúč. (Ajatin , Ajatin tct. , Cutasept F , Cutasept G , Septonex tct. ,
®
®
Septonex spray , Desin obrúsky )
®
®
• Peroxozlúčeniny (Persteril , Persteril + Amarant , peroxid vodíka)
®
• Rozličné (Octenisept )
Tekuté mydlá na hygienické umývanie rúk
®
®
• Bifenyl (Manusept , Primasept M )
®
• Chlorhexidinum gluconicum (Plivasept foaming )
®
• PVP-J (Betadine scrub )
®
®
• Tenzidy (Arioso , Triformin HR )
®
• Tenzidy + triklozan (Lamyderm )
Technologické zariadenia v potravinárskom priemysle
®
• Biguanid (Rimasan V )
®
• Biguanid + kvartérne amóniové zlúč. (Weicosil )
®
®
®
®
®
®
• Chlórnan sodný (Agrosan A , Alkon T 14 , Demiro A , Demiro AL , Despon A , Divomil forte ,
®
Rimazon CL )
®
®
• Kvartérne amóniové zlúč. (Weiguat LF-1 , D4 )
®
®
®
®
• Kyseliny (Agrostan K , Demyro K , Despon K , Divosept S 613 )
®
®
• Peroxozlúčeniny (Hydrosan-cinq , Prodezin WP 150 )

Čistenie v kuchyniach
®
®
®
®
®
• Kvartérne amóniové zlúč. + tenzidy (Desam B , Dosilin , Gastril , Gastril-Sil , Novasept ,
®
Sintocid )
®
• Dichlórizokyanuran sodný (Trax )
Zoznam dezinfekčných prípravkov
Názov (výrobca)

Účinná látka

Koncentrácia
[%]
3

Expozícia

Spektrum
účinnosti

Použitie

Acetoper 35® (Bionic, NSR)
Acetoper® (Bionic, NSR)
Agrosan A® (Zenit, Čáslav)

kys. peroxooctová, peroxid vodíka
kys. peroxoocotáv, peroxid vodíka
chlórnan sodný

Agrosan K® (Zenit, Čáslav)

chlórnan sodný

1–2

Aldesol (Pliva, Chorvátsko)

aldehydy, kvartérne amóniové zlúč.

Ajatin® (Slovakofarma)

kvartérne amóniové zlúč.

2
3
3
2

Ajatin tct. ® (Slovakofarma)
Alkon T14® (Tonaso, Neštěnice)
Arioso® (VTX, Rakovník)
Baccalin® (Bode Chemie, NSR)
Bacillocid rasant® (Bode
Chemie, NSR)
Bacillol plus® (Bode Chemie)
Bomix® (Bode Chemie, NSR)

kvartérne amóniové zlúč., alkohol
chlórnan sodný
neionogénny tenzid
kvartérne amóniové zlúč.
aldehydy, kvartérne amóniové zlúč.

konc.
1
konc.
0,5

15 min A, B
0,5 – 4 15 min
10–20 min (60
až 70 °C)
10 – 20 min (70
až 80 °C
10 min
30 – 60 min
2h
30 min, Z
0,5 1 h
Z
10 – 20 min
1 – 3 min
1,5 – 4 h
15 min

aldehydy, kvartérne amóniové zlúč.
fenoly, tenzidy

konc.
3
2
konc.

15 min, Z
30 min
1h
5 min

A,B,M,T
A,(B),M,T
A, (B)
A, (B)

1
2

kvartérne amóniové zlúč., tenzidy
glutaraldehyd + 0,3 % NaHCO3

4
konc.
0,7 A

A, B
A, B, T
A,B,C,T,M
A, B

1
2

kvartérne amóniové zlúč., alkoholy

4h
10 – 30 min
5 min
30 min, Z

chlórnan sodný

0,7 A

30 min, Z

A, B

1

kvartérne amóniové zlúč.
kombinovaný
trilkosan, alkohol
chlórnan sodný

4,5–6
konc.
konc.
0,5

30 – 60 s
Z
30 – 60 s
20 min

A, (B)
A
A, (B)
A, B

3
3
3
4

chlórnan sodný
anorganické kyseliny
kvartérne amóniové zlúč.

5
0,5
1

30 min, Z
20 min
30 min

A, B
A
A

1
4
1, 5

aldehydy, tenzidy

1,5 – 2

30 min, Z

A, B

1

aldehydy, kvartérne amóniové zlúč.

1,5 – 2

30 min, Z

A, B

1, 2

kvartérne amóniové zlúč.
kvartérne amóniové zlúč.

Obrúsky
1 – 2,5

30 s
Z

A
A

3
1

chlórhexidín, alkohol

konc.

30 s, Z

A, B

3

chlórnan sodný

0,5

A

4

anorg. kys.

0,5

A

4

A, B

1

30 min

A, B

1,2

2,5 – 5

30 min – 10 h

A

1,2,3

0,5
0,4

10 min – 30 h, Z
30 min

A,B,M,T
A

1,2
1

0,4 – 2
0,5 – 0,7

60 min – 5 h
30 min – 10 h

A
A

4
4

0,2 – 0,7

30 min – 10 h

A

5

®

Betadine scrub® (EGIS,
Maďarsko) PVP-J
Blutoxol® (J. Kiehl, NSR)
Cidex® (Johnson-Johnson,
V. Británia
Cutasept F a G® (Bode Chemie,
NSR)
D3, zložky A, B® (AG-CHEM,
Most-Korozluky
D4® (Diversey, NSR)
Decidin tct. ® (Galena, Opava)
Deladerm® (Labelchem, Praha)
Demyro A, AL® (Cheport,
Vizovice)
Demyro D® (Cheport, Vizovice)
Demyro K® (Cheport, Vizovice)
Desam B® (Biochemie,
Bohumín)
Desam G® (Biochemie,
Bohumín)
Desam GK® (Biochemie,
Bohumín)
Desin® (Pražské papírny Praha)
Desinfektionsreiniger 1 A®
(A. Anzeberger)
Desmanol® (Schülke & Mayr,
NSR)
Despon A® (Spolana,
Neratovice)
Despon K® (Spolana,
Neratovice)
Dezident spray® (Dental, Praha)

formaldehyd, kvartérne
amóniové zlúč., alkohol
Dezident roztok (Dental, Praha) formaldehyd, kvartérne
amóniové zlúč., alkohol
Desigalin sol. conc. ® (Galena, chlórhexidín, kvartérne amóniové zlúč.
Opava)
Dikonit® (Biochemie, Bohumín) dichlórizokyanuran sodný
Dimension IV® (Inland Alcare, kvartérne amóniové zlúč.
Kanada)
Divomil forte® (Diversey, NSR) chlórnan sodný
Divosept S 613® (Diversey,
halogénkarboxylové kys. a kys. fosforečná
NSR)
®
Dosilin S (Rolega, Olomouc) kvartérne amóniové zlúč.
®

1–2

konc.
konc.

10 – 20 min (40 až
60 °C
10–20 min (45
až 55 °C)
Z

A, B
A, B

2
2
4

A

4

A
A, B, T
A, B, C, T
A

1, 2

A
A, B
–
A
A, B

1, 2
3
3
4
3a
1
1

3a

1

Duspet® (Duslo, Šaľa)
Formaldehyd sol. ® (Lachema,
Brno)
Gastril® (Rolega, Olomouc)
Gastri-Sil® (Rolega, Olomouc)
Gigasept FF® (Schülke & Mayr,
NSR)
Glutaraldehyd®

chlórnan sodný
formaldehyd

1 – 10
2–5

30 min, Z
30 min – 6 h

A, B
A, B

1
2

kvartérne amóniové zlúč., tenzidy
kvartérne amóniové zlúč., tenzidy
aldehydy, tenzidy

0,2
0,2
3–6

1 – 2 min
1 – 2 min
60 min – 15 h

A
A
A

5
5
2

glutaraldehyd + 0,3 % NaHCO3

2
2
1–3
0,05 – 0,2
0,5 – 1
1–2

10 – 30 min
6h
30 min, Z
30 min
30 min, Z

A, B, T
A,B,C,M,T
A, B
A, B
A, B
A

2
2
1,2,3
4
1
1

2–3
0,5
1–2

30 min, Z
1 min
30 min, Z

A
A, B
A, B

1,2
3
1

3–4

30 min, Z

A, B

1

2
0,5

30 min, Z
5 min, Z

A, B
A

1
2

5 – 25

30 min

A, B

1

20, 1:1

30 min

A, B

1

0,5 – 2

4 – 30 h

A, B

1

konc.

Z

A

3

0,5 – 3
konc.

4 – 15 h
Z

A, B
A, B

1
1

Hibicet® (EPC, Práče)
chlórhexidín, cetrimid
Hydrosan cinq. ® (Wigol, NSR) kys. peroxooctová, peroxid vodíka
Chezab 41® (Bochemie,
kvartérne amóniové zlúč., fungicíd
Bohumín)
®
Chloramin B (Bochemie,
chloramín
Bohumín)
Chloramin BM® (Bochemie,
chloramín, tenzidy
Bohumín)
Chloramin BS® (Bochemie,
chloramín, sóda
Bohumín)
Chlordetal® (Cheport, Vizovice) chloramín, tenzidy
Chlorhexidin sol. 20 %® (Polfa, chlórhexidín
Poľsko)
Chloron® (Spolchemie,
chlórnan sodný
Ústí n. L.)
Chlórové vápno® (Spolana,
chlórnan vápenatý
Neratovice)
®
Incidin extra (Farmakon,
kvartérne amóniové zlúč., biguanidy
Olomouc)
Incidin M spray extra® (Farma- chlórhexidín
-kon; Henkel)
Incidur® (Farmakon; Henkel)
aldehydy, tenzidy
Incidur spray® (Farmakon;
aldehydy, kvart. amóniovézlúč., alkohol
Henkel)
®
Instablue extra (Etol-Werk,
kvartérne amóniové zlúč., tenzidy
NSR)
Izopropylalkohol
alkohol
Jodisol® (Dental, Praha)
PVP-J, alkohol
Jodonal B® (Biochemie,
jodofor
Bohumín)
Kodan Tinkt.Forte® (Schülke
bifenol, alkohol
& Mayr, NSR)
Kohrsolin iD® (Bode Chemie, aldehydy, tenzidy
NSR)
Kreosolum saponatum® (Slova- krezoly
kofarma)
Kresosan® (Tatrachema, Trnava) krezoly
Lamyderm® (Labelchem, Praha) triklozán, tenzidy
Lautercid® (Qualichem, Nerato- acetátamán kys. kokosovej
vice)
Lechlor® (Banchem, D. Streda) aldehydy, chlórnan sodný
Lugolov roztok® (Dental,
jód, jodid draselný
Praha)
Lysetol FF® (Schülke &
aldehydy
& Mayr, NSR)
Lysoformin 3000® (Lysoform, aldehydy, kvartérne amóniové zlúč.
NSR)
Manusept® (Bode Chemie, NSR) 2-bifenyl
Maranon H® (Farmakon;
chlórnan sodný
Henkel)
Mehaso®, (Cheport, Vizovice) triklozán, tenzidy
Mikrozid liquid® (Schülke &
glutaraldehyd, alkoholy
Mayr)
neodisher Alka 3000® (Dr. Wei- chlórnan sodný aj strojové mytie
gert, NSR)
neodisher Dekonta® (Dr. Wei- aldehydy, kvartérne amóniové zlúč.
gert, NSR)
neodisher Septo DN® (Dr. Wei- aldehydy, kvar. amóniové zlúč., tenzidy
gert, NSR)
neodischer Septo 2000 new®
aldehydy, kvart. amóniové zlúč.,tenzidy
(Dr. Weigert, NSR)
®
Neoform D (Dr. Weigert, NSR) aldehydy, kvart. amóniové zlúč.,
Novasept® (Novaclean, NSR)
kvartérne amóniové zlúč., tenzidy
Novodes® (J. Kiehl, NSR)
kvartérne amóniové zlúč., tenzidy
(Mayr, NSR)
Octeniderm® (Schülke & Mayr, oktenidíndihydrochlorid, alkohol

recirkulačný WC

A

60 – 70
konc.
0,5 – 1

Z
Z
30 min – 1 h

A, B
A,B,M,T
A,B,M,T

3
3
1,2,3

konc.

30 – 60 s

A

3

2,5 – 3
10
3–5

60 – 45 min
6h
30 min, Z

A,B,M,T
A,B,C,M,T
A

2

10
konc.
1
10
2–3
1

30 min, Z
60 s
10 min
60 min
30 min, Z
Z

A,M,T
A
A, T
A, M,T
A, B
A

1
3a
1,2

2–4

60 min – 15 h

A, B

2

0,5 – 1

6h

A, B, C

2

konc.
3

2 min
20 min

(A)
A, B

konc.
konc.

1 min
Z

(A)
A, B 1

3a

0,3 – 0,7

20 min

A, B

1,2

0,6 – 1

2 min(60 °C)

A, (B)

1

1 – 10

60 min – 15 h

A, B

1,2

1,5
4
7
1,5 – 0,75
2

60 min
60 min
4h
1–4h
4h

A, B
A,B,M,T
A
A
A, B

2

konc.

30 s – 5 min

A, B

3

1

1
3

3a
2

1
1
1

Octenisept® (Schülke & Mayr, oktenidíndihydrochlorid
NSR)
Orthosan BF 12® (Spolchemie, benzylchlórfenol
Velvěty)
Perfektan® (Dr. Schumacher,
kvartérne amónne zlúč., amíny
NSR)
Perform® (Schülke & Mayr,
peroxozlúčenina
NSR)
Persteril‹® Chemické závody
kys. peroxooctová
Sokolov)
Pertex® (Precheza, Přerov)
peroxozlúčenina
Peroxid vodíka® (Chemické zá- peroxozlúčenina
vody Sokolov)
Plivasept tinkutra® (Pliva,
chlórhexidín gluk., alkohol
Chorvátsko)
Plivasept foaming® (Pliva,
chlórhexidínglukonát
Chorvátsko
®
Presept (Johnosn-Johnson, V. dichlórizokyanurán sodný
Británia)
Primasept M® (Johnson-Johnson, bifenyl, alkohol
V. Britnáia)
Prodesin QP 150® (CPH Chemie, kys. peroxooctová
NSR)
Rimasan V® (Tensid Chemie,
biguanid
NSR)
Rimazon CL® (Tensid Chemie,
chlórnan sodný
NSR)
®
Sagrosept (Schülke & Mayr,
kys. mliečna, alkohol
NSR)
Salmocid 240® (Salmocid,
kvartérne amóniové zlúč.
NSR)
®
Sanimaster III (USA)
kvartérne amóniové zlúč.
Sanit® (Chema, Pardubice)
kys. mravčia, kvartérne amóniové zlúč.
Sanitase® (Clean Image, V.
kvartérne amóniové zlúč.
Británia)
Savlon hospital concentrate®
chlórhexidín, cetrimid
(ICI)
®
Savo (Bochemie, Bohumín)
chlórnan sodný
Savo prim® (Bochemie,
chlórnan sodný, tenzidy
Bohumín)
Savo super® (Bochemie,
chlórnan sodný
Bohumín)
Sekusept forte® (Farmakon;
aldehydy, kvart. amóniové zlúč., tenzidy
Henkel)
®
Sekusept pulver (Farmakon;
peroxozlúčenina
Henkel)
Septonex® (Slovakofarma,
kvartérne amóniové zlúč.
Hlohovec)
Septonex tinkt. ® (Slovakofarma, kvartérne amóniové zlúč., alkohol
Hlohovec)
Septonex spray® (Slovakofarma, kvartérne amóniové zlúč.
Hlohovec)
Sintocid® (Wetrok, NSR)
kvartérne amóniové zlúč., tenzidy
Sintol Hopital® (Wetrok, NSR) glutaraldehyd, kvart. amón. zlúč., tenzidy
®
Slimcide 4139 (Tensid Chemie, kombinovaný
NSR)
Sokrena® (Bode Chemie, NSR) kvartérne amóniové zlúč.

Z

A, (B)

3

2

30 min, Z

A, M, T

1

1,5

1h

A (B)

2

3 – 0,75

30 min – 4 h

A, B

1

0,2 – 0,5

10 min, Z

A,B,C,M,T

1, 2, 3

0,1
3

20 min
Z

A, B
A, B

1
3

konc.

Z

A, B, T

1,3

konc.

1 – 2 min

A, (B)

3a

tbl.

60 min, Z

A, B

1, 2

konc.

1 min

A

3a

0,05
1h
3
15 min
0,2 – 0,3 priebežne

A, B

4

A

4

20 – 40
g/m3
konc.

priebežne

A

4

30 s – 5 min

A, B

3

0,5 – 1

30 min, Z

A, (B)

1

0,8 – 1,6 30 min
5 – 10
30 min, Z
0,5 – 1
30 min, Z

A
A
A, (B)

1
1
1

1–3

30 min, Z

A, B

1

5 – 25
1 – 10

30 min, Z
Z

A, B
A, B

1
1

0,3 – 17

20 min, Z

A, B

2

2

60 min

A, B

2

0,5

4h

A, B

1

0,5

30 min, Z

A

1

konc.

Z

A

3

konc.

Z

A

3

0,5 – 4
5 min, Z
0,5
5 min, Z
30 – 50 priebežne
/gm3
1
6h
2,5
1h
konc.
30 s – 5 min

A
A, B
A, B

1, 5
1
4

A, (B)

1

A, B

3

2–3

30, Z

A, B

1

konc.
25
0,25 – 3

30 s – 5 min
30 min, Z
30 min, Z

A, B
A, B
A

3
1
1

1–2

10 min – 5 h

A, B

5

tenzidy

konc.

1 min

(A)

3a

kvartérne amóniové zlúč.

2

30 min, Z

A

1

peoroxozlúčenina

1–2

10, Z

A, B

1, 2

kvartérne amóniové zlúč., biguanid

0,2 – 0,5 priebežne

A, B

4

Spitaderm® (Farmakon;
chlórhexidín, peroxid vodíka, alkohol
Henkel)
Stamid® (Drogist. výroba, Jist- chloramín, tenzidy
tebné-Bratříkov)
Sterilium® (Bode Chemie, NSR) mecetróniumchlorid, alkohol
Tesona® (Servus P.V. P., Bilína) chlórnan sodný
THP 5225® (Schülke & Mayr, kvartérne amóniové zlúč. tenzidy
NSR)
Trax® (Henkel, Austria)
dichlórizokyanuran sodný
Triformin HR® (Dr. Weigert,
NSR)
Ventarsan® (Spolchemie,
Velvěty)
Virkon® (Krka, Novo Mesto,
Slovisnko)
Weicosil® (Tensid Chemie G.
Maier, NSR)

konc.

Weiquart LF-1® (Tensid Chemie kvartérne amóniové zlúč.
0,3 – 0,5 0,5 – 30 min
A
4
G. Maier)
5 P® (Banchem, D. Streda)
kvartérne amóniové zlúč., tenzidy
1–2
30 min, Z
A
1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spektrum účinnosti: A – usmrtenie vegetatívnych foriem baktérií a mikroskopických kvasinkovitých húb; (A) – zníženie počtu
vegetatívnych foriem baktérií a mikroskopických húb; B – viricídny účinok na široké spektrum vírusov (vrátane malých neobalených
vírusov); (B) – obmedzená viricídna účinnosť (na obalené živočíšne vírusy, účinnosť na HBV/HIV); C – inaktívácia baktériových spór; T –
usmrtenie mykobaktérií komplexu M. tuberculosis; M – usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií; v prípade infekcie M. avium
treba expozíciu zdvojnásobiť; WC – dezinfekcia hygienických miestností; Z – do zaschnutia
Použitie: 1 – dezinfekcia povrchov (plochy, predmety, bielizeň); 2. dezinfekcia nástrojov; 3. dezinfekcia rúk a pokožky; 3a. tekuté mydlo na
hygienické umývanie rúk; 4. dezinfekcia potrubných systémov v potravinárskom priemysle; 5. dezinfekcia a čistenie v kuchyniach

Ďalšie dezinfekčné prostriedky
Hřebíčkové náušnice ,,Studex“ (Kaderníctvo, Praha)
Lepiace pásky s indikátorom (3 M, East, AG/3M Trade AG, Praha)
Likvidátor ihiel LIN 101 (Meopta, a. s., Přerov)
Likvidátor ihiel 03-T (Meopta, a. s., Přerov)
Sterilizačné obaly na paroformaldehydovú sterilizáciu (V. Švec, Brno-Modřice)
UV dezinfektor ESA

dez|insekcia – [desinsectio] odhmyzovanie. Ide o zbavovanie, ničenie (škodlivého) hmyzu,
článkonoţcov. Rozlišuje sa profylaktická a represívna d. Prostriedky na d. sa delia na: 1.
mechanické (sieť na okná, ochranné odevy proti kliešťom, mucholapky ap.); 2. fyz. (suchý horúci
vzduch al. para; na odvšivenie šatstva aj horúca voda); 3. biol. (napr. ţivorodé rybky Gambusia
poţierajú larvy anofelov; v štádiu pokusov je pouţitie niekt. mikroorganizmov, ako Bacillus
sphaericus, Metarrhizium anisopilae); 4. genet. (zniţujú reprodukčnú schopnosť hmyzu); 5. chem.
(proti hmyzu pôsobia insekcídy, proti kliešťom a roztočom akaricídy); patria sem:
• Dichlórdifenyltrichlóretán →DDT, neurotoxický jed, pôsobí pomerne pomaly, ale uţ od včasného
štádia ireverzibilne. Najvnímavejšie naň sú muchy, komáre, vši, blchy a ploštice. Nedostatočný
účinok na vajíčka hmyzu vyvaţuje jeho dlhotrvajúci (reziduálny) účinok. Pouţíva sa vo forme
popraškov, rozt., emulzií, vydymovania a mydla. Toxickosť na človeka je nízka, príznaky otravy sa
prejavujú len po perorálnom poţití vysokej dávke (1,5 g/kg). Pre jeho vysokú stabilitu (t0,5 rozpadu
aţ 15 r.) a jeho rozpustnosť v tukovom tkanive sú oprávnené obavy z chron. intoxikácie. V
experimente vyvoláva vznik hepatómov, preto je jeho veľkoplošné pouţívanie zakázané.
• Hexachlórcyklohexán – HCH, pre hmyz je toxickejší ako DDT, má však kratší reziduálny účinok;
hmyz, kt. získal rezistenciu na DDT, býva ešte citlivý na HCH.
• Org. zlúč. fosforu – sú to estery kys. tiofosforečnej a pyrofosforečnej. Pôsobia ako inhibítory
cholínesterázy. Ich účinok je rýchly. Pomerne dobre sa odbúravajú a nehromadia sa v ţivočíšnych
tkanivách. U človeka môţu zapríčiniť akút. otravu, preto práca s nimi vyţaduje ochranný oblek,
®
masky a rukavice. Proti komárom muchám, blchám, švábom ap. sa pouţíva Actelic spray , proti
®
muchám aerosol Brevitox , proti lietajúcemu hmyzu v uzatvorených priestoroch dichlórvos
®
®
impregnovaný na evaporačnom páse (Instop ), proti mravcom, švábom a muchám Formitox , proti
komárom, muchám, najmä však na ochranu rastlín v poľnohospodárstve sa pouţívajú postrekové
®
®
®
prostriedky Arafosfotión (malatión), Metatipon a Soldep .
• Karbamáty – estery kys. karbamínovej. Vo vonkajšom prostredí sa rýchle rozkladajú, v tele
človeka sa nekumulujú. Pre človeka sú rovnako toxické ako organofosfáty. Niekt. sa pouţívajú na
®
poľnohospodárske účely. Diokarb (Elocron ) vo forme prášku, účinný proti švábom, rusom a i.
• Pyretroidy – estery kys. chryzantémovej a pyretrínovej s rôz- nymi alkoholmi. Pôsobia na hmyz
ako nervový jed. Sú veľmi účinné na muchy, šváby, rusy, blchy, vši, komáre a kliešte. Ich toxickosť

®

pre človeka je minimálna. Proti plazivému hmyzu sa pouţíva Biolit P , proti lietajúcehmu hmyzu
®
®
®
Biolit L , proti moliam Biolit M , na odvšivenie šampón Orthosan B 45 .
• Repelentné látky – odpudzujú hmyz napadajúci človeka. Aplikujú sa na nekryté časti pokoţky vo
forme rozt., emulzie al. krému, príp.sa nimi impregnujú ochranné odevy a siete. Účinkujú 2 – 3 h.
®
Najznámejší je Repelent 378 – emulzia al. olej na natieranie pokoţky.
®

Na odvšivenie sa pouţíva Orthosan BF 45 (šampón), jednorazová aplikácia ničí vši i hnidy za 2 – 3
®
min; Neraditin special (DDT) – vlasatá časť hlavy sa posype prípravkom, kt. sa nechá pôsobiť 12 h.
Potom sa vlasy umyjú teplou vodou a mydlom a vyčešú sa hustým hrebeňom; podobne sa aplikuje
Nerakain‹ emulzia. Obidva prostriedky nie sú účinné proti hnidám, preto treba postup o 7 – 14 d
opakovať. Pri výskyte vši šatovej sa má zavšivavená osoba dôkladne okúpať a ošetriť Orthosanom
®
®
®
B 45 al. Nerakainom . Šaty a bielizeň sa zasypú Neraditinom , uloţia do vriec na 48 h. Bielizeň sa
vyvára, aby sa zničili i hnidy. Pri výskyte vši lonovej sa postupuje rovnako ako pri vši hlavovej.
Profylaxia výskytu múch spočíva v odstraňovaní miest ich mnoţenia a zamedzení prístupu k
potravinám ich správnym uskladňovaním v hygienicky bezchybnom odstraňovaní ich zvyškov.
Represívne opatrenia spočívajú v likvidácii ich liahní (hnojiská, ţumpy, pôda okolo nich a odpadové
nádoby sa zalievajú vápenným mliekom, organofosfátmi al. pyretroidmi). Lietajúci hmyz sa ničí
jednorazovo v uzavretých priestoroch aerosólovými prípravkami. Z mechanických prostriedkov sa
pouţívajú mucholapky.
V boji proti komárom sa uplatňujú profylaktické opatrenia znemoţňujúce ich rozmnoţovanie
vysušovaním a zasýpaním barín, mlák ap. Väčšie vlhké plochy vyţadujú agrotechnické úpra-vy
terénu. Osobná ochrana spočíva v zakladaní sietí na okná a pouţití repelencií. Represívne
opatrenia sú zamerané na ničenie lariev a dospelých komárov najmä pouţitím organofosfátov, príp.
karbamátov. Pri zabezpečovaní niekt. akcií (športové podujatia, slávnosti, sústredenia), ale aj v
ochrane určitých objektov sa vykonávajú bariérové postreky. Insekticídy sa aplikujú v 20 – 50 m
páse na okraji lesa, príp. obce ap.
dez|integrácia – [desintegratio] rozlúčenie, rozpojenie celku; op. integrácia.
dez|integračné poruchy v detstve – F84.3, pervazívna vývojová porucha. Pred jej začiatkom (2. r.
veku) býva vývoj dieťaťa normálny, potom sa strácajú získané schopnosti a dostavujú sa rôzne
vývojové poruchy, sociálne, komunikačné a behaviorálne deviácie. Často jej predchádzajú neurčité
prodromálne príznaky. Dieťa sa stáva vzdorovité, podráţdené, úzkostné a hyperaktívne. Potom
nastáva ochudobnenie a neskôr strata reči a jazyka, spojená s dezintegráciou správania. Klesá
úroveň hry, prítomná môţe byť enkopréza, enuréza, niekedy strata záujmu o okolie, opakujúce sa
stereotypné manierované pohyby a narušuje sa sociálna interakcia a komunikácia, kt. sa podobá
→autizmu. Niekedy sa stav postupne zhoršuje, najmä ak sú pridruţené neurol. ochorenia
(encefalopatia), takţe sa podobá demencii v dospelosti, častejšie sa však neskôr mierne zlepšuje.
Od demencie sa líši tým, ţe chýba org. postihnutie mozgu, strata schopností sa môţe upraviť a
porucha socializácie a komunikácie má charakter odchýlky typickej skôr pre autizmus. Väčšina
pacientov ostane ťaţko mentálne retardovaná. Patrí sem infantilná demencia, dezintegračná
psychóza, Hellerov sy. a symbiotická psychóza.
Dfdg. – treba odlíšiť získanú afáziu s epilepsiou, elektívny mutizmus, Rettov sy a schizofréniu.
dezipramín – syn. dezmetylimipramín, norimipramín, 10,11-dihydro-N-metyl-5H-dibenz-[b,f]-azepín-5propanamín,C18H22N2, Mr 226,27; psychofarmakum, antidepresívum, tymoleptikum. Predilekčne
inhibuje spätné vychytávanie noradrenalínu na synapsiách. Súvisí to s
miernymi dezinhibičnými účinkami. Okrem toho odstraňuje rezistenciu
Plasmodium falciparum voči chlorochínu.
Dezipramín

Indikácie – endogénna al. psychogénna depresia, najmä s psychomotorickým útlmom.
Kontraindikácie – absol.: súčasná al. < 14 d ukončená th. inhibítormi MAO, súčasná th.
psychostimulanciami, delírantné stavy, pitie alkoholu, glaukóm. Relat.: veľká opatrnosť je ţiaduca pri
srdcových ochoreniach, najmä spojených s arytmiami a insuficienciou; hypertenzia, epilepsia,
hypertrofia prostaty, 1. trimester gravidity.
Nežiaduce účinky – sucho v ústach, nadmerné potenie, zápcha, poruchy akomodácie. Ortostatická
hypotenzia, závraty, poruchy mikcie, tremor, ataxia. Nespavosť, úzkostná agitovanosť. Môţe
nepriaznivo ovplyvniť schopnosť riadiť motorové vozidlo a vykonávanie obdobnej činnosti. Môţe
potencovať sympatikomimetické al. anticholínergické účinky iných farmák.
Dávkovanie – začiatočné dávky i. m. 1 – 2-krát/d 25 mg i. m. sa môţu postupne zvyšovať na 4-krát
25 mg/d; p. o. sa podáva spočiatku 50 – 75 mg/d a postupne aţ 150 – 200 mg/d; optimálna dávka
zvyčajne 100 – 150 mg/d. Udrţovacie dávky sú 75 – 100 mg/d. Th. účinok sa dostavuje aţ 2.–3.
týţd. th. V záujme zníţenia porúch spánku sa posledná dávka aplikuje odpoludnia.
®

®

®

®

®

Prípravky – hydrochlorid C18H23ClN2 – G-35020 , JB-8181 , NSC-114901 , Irene , Norpramin ,
®
®
®
®
®
Nortimil , Pertofran , Pertofrane , Petylyl dr., Petylyl inj.
dezlanozid →Deslanosidum.
dezmetylemetín – emetikum, antiamébikum; →cefaleín.
dezmetylimipramín – antidepresívum; →dezipramín.
dezmetylmetadón – narkotické analgetikum, antitusikum; →normetadón.
dezmetylmorfín – narkotické analgetikum; →normorfín.
dezmetylnarkotín →narkotolín.
5-O-dezmetyltangeretín →gardenín.
dezmín – syn. skeletín, je svalovošpecifický intermediárny vláknitý polypeptid, zloţka cytoskeletu, Mr
52 000, kt. sa nachádza sa v stredných filamentoch hladkého, kostrového a srdcového svalu i v
neoplastických derivátoch svalového tkaniva. Je štruktúrne príbuzný →-keratínom. Spája myofibrily
navzájom a k plazmatickej membráne od jeho úponu k Z-disku. Podobá sa vimentínu, je uloţený
pod sarkolemou a obkolesuje pás Z. Má nehelikálnu NH 2-terminálnu hlavovú časť a C-terminálny
-helikálna doména s ~ 300 aminokyselinami (z nich je 30 – 70 %
homologických s aminokyselinami ostatných stredných filamentov). Pretoţe protilátky proti d. môţu
byť namierené proti ktorejkoľvek časti tejto veľkej molekuly, je mnoţstvo protilátok skoro
astronomické a mnohé z nich skríţene reagujú s inými proteínmi stredných filamentov. D. interaguje
s ankyrínom, spektrínom, synemínom, dezmuslínom, synkoilínom, plektínom (spája proteíny
cytoskeletu s intermediárnymi filamentmi), PBAG1b a nebulínom. Kóduje ho gén na chromozóme
2q35. Jeho mutácie podmieňujú dezmínovú myofibrilárnu myopatiu, reštriktívnu kardiomyopatiu
a kardioneuromyopatiu.
dezmino|patie – [desminopathia] – choroby z patol. hromadenia →dezmínu Rozoznávajú sa tieto
formy:
• AD forma s hromadením granulofilamentózneho materiálu (s neuropatickým postihnutím al. bez
neho); manifestuje sa často v detstve. Prejavuje sa bolesťami hrudníka a slabosťou a atrofiou
distálnych svalov, poruchami drţania tela, srdcovou insuficienciou, postihnutím velofaryngových
svalov; očné svaly sú ušetrené. Choroba popmakly progreduje, niekedy však nastáva exitus z
kardiálnych príčin (hypertrofická kardiomyopatia a/al. arytmie). Na EMG sa zisťuje myopatický al.
zmiešaný obraz. Hodnoty CK sú normálne al. mierne zvýšené. Morfol. sa zisťuje akumulácia

granulofilamentózneho materiálu, filamenty obsahujú dezmín v girlandovitom usporiadaní, v
sarkoleme a pozdĺţ myofibríl bez ruptúry sarkomér al. len s ich miernou ruptúrou, dezmín je
abnormálne fosforylovaný. Prítomný býva aj dystrofín a vimentín, ako aj cytoplazmatické telieska.
Dezmín a intermediárne filamenty bývajú aj v myokarde a granulofilamentózny materiál v
kardiomyocytoch. Postihnuté nervy vykazujú zväčšenie axónov následkom akumulácie
neurofilamentov.
• AD al. sporadická (AR?) forma s cytoplazmatickými a sféroidnými inklúznymi telieskami;
manifestuje sa obyčajne v adolescencii al. dospelosti, niekedy uţ v detstve. Prejavuje sa svalovou
slabosťou, distálnych, niekedy aj proximálnych svalov, respiračnou insuficiencou; očné svaly bývajú
ušetrené. Choroba pomaly progreduje, niekedy však akceleruje a vyúsťuje do respitraščnej
insuficiencie.; príleţitostne je postihnutý aj myokard. Na EMG sú myopatické zmeny, hodnoty CK v
sére sú normálne al. mierne zvýšené.
• AR forma s inklúziami podobnými Malloryho telieskam a hyalínovými, resp. dezmínovými plakmi.
Manifestuje sa v ranom detstve. Prejavuje sa proximálnou al. generalizovanou svalovou slabosťou
vrátane respiračnej insuficiencie, slabosti tvárových svalov (nie však očných svalov), goticmým
podnebím, skoliózou, lordózou; srdce postihnuté nebýva. Choroba progreduje pomaly, niekedy však
rýchlo vedie k exitu. Na EMG sú myopatické zmeny. Hodnoty CK v sére sú mierne zvýšené. Morfol.
sa zisťujú inklúzie s granulárnym materiálom, intermediárnymi filamentmi a heliakálnymi filamentmi
(tzv. inklúzie podobné Malloryho telieskam) al. hyalínové plaky.
Pojmom myofibrilárne myopatie sa označujú stavy, kt. charakterizuje prítomnosť abnormálnych
loţísk dezmínpozit. látok. Označujú sa ako sféroidné myopatie, myopatie s cytoplazmatickými
telieskami, myopatie s Malloryho telieskami, myopatie s granulofilamentóznymi inklúziami, myopatia
s hromadením dezmínu a myopatia s intermediárnymi filamentmi. Ultramikroskopicky sa zisťujú 2
druhy zmien: loţisková deštrukcia filamentov a hyalínizácia.
dezmo|blast – [desmoblastos] nezrelá väzivová bunka.
dezmo|cyt – [desmocytus] dezmocyt, väzivová bunka.
dezmo|dencium – [desmodentium] periodontálne väzivo, väzivo okolo zuba.
dezmofosfoamid – C9H20Cl3N2O3P, Mr 361,63; cytostatikum.
dezmo׀génny – [desmogenes] väzivového pôvodu, vzniknutý z väzivového tkaniva.
dezmo|grafia – [desmographia] opis väzov.
dezm|oid – [desmoidum] benígny nádor spojivového tkaniva, zvýraznená forma →fibroma durum.
Postihuje šľachy, fascie a šľachové puzdra. D. môţe byť lokalizovaný abdominálne al.
extraabdominálne. Najčastejší je tzv. d. m. rectus abdominis. Vyskytuje sa skoro výhradne u ţien,
kt. rodili. Rastie pomerne rýchlo, a to smerom do peritoneálnej dutiny. Môţe dosiahnuť značných
rozmerov. Mikroskopicky je to mäkký, veľmi bunečnatý fibróm, kt. pripomína fibrosarkóm, je však
benígny. Je citlivý na oţirarenie, ale ustupuje pomaly. Extraabdominálne je zriedkavý. Môţe však
mať miestne príznaky malignity. Zodpovedá ohraničenému lokálnemu malígnemu procesu (tzv.
agresívna fibromatóza), kt. však nemetastazuje. Jestvuje aj chrupavkový al. kalcifikujúci analóg
fibromatózy, tzv. juvenilný aponeurotický fibróm. Mnohopočetný výskyt nádorov, kt. sa však
postupne jazvia a iné sa zjavujú sa vyznačuje kongenitálna fibromatóza.
Dfdg. – treba d. odlíšiť najmä: 1. sarkóm fascie; 2. nodulárnu fasciitídu (pseudosarkomatózna
fibrozitída podkoţia, lokalizovaná v podkoţnej fascii rúk al. trupu. Javí sa ako bolestivý tuhý uzol,
veľký aţ niekoľko cm, niekedy viacpočetný. Obsah uzla tvorí polopriesvitný rôsolovitý materiál, v kt.
prevládajú pestré fascikulárne usporiadané fibroblasty, miestami viacjadrové. Na periférii loţiska je
silne cievnaté tkanivo, obvykle bohaté na lymfocyty; 3. zápaly šliach, fascií a šľachových puzdier

(→fascitídy, →tendovaginitídy,
→Dupuytrenovú kontraktúru.

proliferačnú

myozitídu;

4.

→xantómy;

5.

→burzitídy;

6.

dezmo|kránium – [desmocranium] väzivový základ mozgovej časti lebky v priebehu vývoja.
dezmol|ázy – nešpecifické enzýmy, kt. katalyzujú štiepenie väzieb C–C v látkach s tvorbou 2
produktov procesom odlišným od hydrolýzy, napr. oxidoreduktázy, lyázy al. transferázy. Názov sa
pouţíva špeciálne na označenie 17- – 20-d. – 17-hydroxyprogesterón aldolázy a 20,22-d. –
cholesterolmonoxygenáza (odštepujúca postranný reťazec). Niekedy sa sem zara-ďujú aj niekt.
enzýmy anaeróbnej glykolýzy a oxidačného metabolizmu.
dezmo|lógia – [desmologia] 1. náuka o väzoch (šľachách); 2. náuka o obväzoch.
dezmo|lýza – [desmolysis] rozpad, odbúranie väzby al. spojenia.
dezm|óm – [desmoma] nádor z väzivového tkaniva.
dezmo|patia – [desmopathia] nešpecifikované ochorenie väzov a šliach.
dezmo|pexia – [desmopexis] operačné zošitie väzu.
dezmoplakíny – vláknité proteíny nachádzajúce sa na cytoplazmovej strane dezmozómov
(kontaktných oblastiach plazmových membrán epitelových buniek). Sprostredkujú napojenie
tonofilamentov na plazmovú membránu.
dezmopresín – DDAVP, 1-(3-merkaptopropánoát)-8-D-arginínvazopresín,
1069,24, syntetický analóg →vazopresínu s antidiuretickým účinkom.

C46H64N14O12S2,

Mr

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––|
|

S–CH2–CH2–CO–L-Tyr–L-Phe–L-Gln–L-Asn–L-Cys–L-Pro–D-Arg–GlyNH2

Má výrazný antidiuretický účinok, ostatné účinky (na cievy a hladké svalstvo vnútorných orgánov) sú
potlačené. Ovplyvňuje aj hemokoaguláciu, zvyšuje aktivitu F. VIII a koncentráciu plazmatického
aktivátora plazmínu, fibrinolytický účinok nie je však klin. významný. Ovplyvnenie hemokoagulácie
dosahuje max. za 30 min po aplikácii prvej inj., pri opakovanej dávke sa v priebehu 2 – 3 d účinok
zniţuje. Rozkladajú ho enzýmy GIT, preto sa má podávať intranazálne, príp. potreby (závaţné
poškodenie sliznice nosa, tamponáda), sublingválne, pri potrebe presného dávkovania parenterálne
(1 ng d. i. v. = 400 ng p. o.). Antidiuretický účinok intranazálnej dávky 20 ng trvá asi 10 h.
Indikácie – dg. a th. diabetes insipidus centralis, th. dočasnej polyúrie a polydipsie po operácii a
úrazoch v oblasti hypofýzy, th. enuresis nocturna, diagnostikum na stanovenie koncentračnej
schopnosti obličiek bez smädenia. Th. intoxikácie soľami lítia. Hemofília A a von Willebrandova
choroba, stredne ťaţké a ľahšie formy, kt. majú zachované min. 2 % aktivity faktora VIII, najmä ako
predoperačná príprava a pooperačné zabezpečenie.
Kontraindikácie – precitlivenosť na d., anúria, retencia tekutín rôznej etiológie, hypoosmolalita
plazmy, kardiálna insuficiencia.
Nežiaduce účinky – nie sú časté a miznú obvykle s redukciou dávok. Pri vyšších dávkach sa môţe
prechodne zjaviť kefalea a nauzea, kongescia sliznice nosa, mierne zvýšenie TK, kŕče brucha, u
ţien spazmy menštruačného charakteru. Pri predávkovaní vzniká hypoosmolalita plazmy aţ otrava
vodou.
Interakcie – antidiuretický účinok d. zvyšuje klofibrát, chlórpropamid a indometacín, zniţuje glyburid
a karbamazepín. D. môţe potencovať hypertenzný účinok iných farmák.
Dávkovanie – diabetes insipidus: individuálne, obvykle 1 – 4 kv. do nosového prieduchu po 8 aţ 12
h al. 4 mg i. v., príp. i. m. (stačí na potlačenie diurézy na 8 h). Enuresis nocturna: 1 kv. pred spaním.
Koncentračný test: 2 kv. al. 4 mg , deťom 1 kv. (1 – 2 mg i. v.), deťom < 1-r. 0,4 mg i. v. Prevencia

krvácania v hematológii: 0,3 – 0,4 mg/kg v 20 ml fyziol. rozt. i. v. počas 15 min, podáva sa krátko
pred operáciou a 2 – 3 d po nej v 12-h intervaloch (podľa hodnôt faktora VIII v plazme).
®

®

®

®

®

Prípravky – Adiuretin-SD gtt. nas., Adiuretin-SD inj., DAV Ritter , Desmospray , Minirin .
dezmo|rexia – [desmorrhexis] pretrhnutie väzu.
dezmosterol – syn. dezmesterol; 3-cholesta-5,24-dien-3-ol; 24-dehydrocholesterol; 5-cholesta5,24-dien-3b-ol, C27H44O, Mr 384,62, zoosterol, intermediát
biosyntézy cholesterolu, od kt. sa líši ďalšou dvojitou väzbou medzi
C24 a C25. Izoloval sa z Balanus glandula, kuracích embryí a potkanej
koţe.
Dezmosterol

dezmo|tómia – [desmotomia] narezanie, oddelenie väzov.
dezmotropia – typ →tautomérie, pri kt. moţno jednotlivé tautoméry (dezmotropy) oddeliť vo voľnej
forme al. ich analyticky dokázať v zmesi. Rovnováţna zmes dezmotropov v roztopenom stave al.
rozt. sa nazýva alotropná zmes (Knorr).
dezmozín – neobvyklá, modro fluoreskujúca aminokyselina, kt. spolu s izodezmozínom kríţi →elastín.

Dezmozín. V izodezmozíne je pripojený pyridínový kruh na
C2 namiesto C4

dezmo|zóm – [desmosoma] spojovací mostík susediacich epitelových buniek (macula adhaerens).
dez|obliterácia – [desobliteratio] spriechodnenie, odstránenie ateromatózneho materiálu zo zúţených
al. upchaných ciev; metóda cievnej chirurgie, pomocou kt. sa vykonáva rekanalizácia obliterovaných
úsekov ciev. Patrí sem intraluminálna d. (embolektómia, trombembolektómia) a intramurálna d.
(trombarterektómia).
dez|odorácia – [desodoratio] zbavenie pachu.
dez|odorans – [desodorans] odstraňujúci, prekrývajúci vôňu, pach.
dezocín
–
[5R-(5,11,13S*)]-13-amino-5,6,7,8,9,10,11,12-oktahydro-5-metyl-5,11-metánbenzocyklodecen-3-ol; C16H23NO, Mr 245,369 narkotické syntetické analgetikum, zmiešaný
®
agonista/antagonista opioidov (Dalgan ).
Dezocín

dez|odorant – [desodorans] prostriedok proti nepríjemného telovému zápachu, kt. vzniká
mikróbiovým rozkladom potu. D. majú obyčajne baktericídne vlastnosti. Ako d. sa pouţívajú fenoly,
alkoholy, katiónaktívne tenzidy a i.
dezogestrel – (17)-13-etyl-11-metylén-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-17-ol, C22H30O, Mr 310,48,
®
progestagén so slabým androgénnym účinkom (Org-2969 ). V
kombinácii s etinyl-estradiolom sa pouţíva ako perorálny antikoncepčný
®
®
®
®
®
prostriedok – Cyclosa , Dicromil , Marvelon 150/30 , Mercilon , Oviol ,
®
Varnoline ).
Dezogestrol

dezolácia – [desolatio] osamotenie, opustenosť; spustošenie, spúšť.
dezolátny – [desolatus] osamotený, ţalostný, spustošený, pustý.
dezomedín – konzervans pouţívané, v kozmetike, →hexamidín.
dezomorfín – 4,5a-epoxy-17-metylmorfinan-3-ol, C17H22NO2, Mr 271,35; narkotické analgetikum
®
(Permonid ).
Dezomorfín

®

Dezone – glukokortikoid, antiflogistikum; →dexametazón.
dezonid – syn. prednacinolón, 11,21-dihydro-16,17-[(1-metyletylidén)bis(oxy)]-pregna-1,4-dien-3,20®
®
dión, C24H32O6, Mr 416,52, antiflogistikum (D-2083 , Locapred ,
®
®
®
®
Sterax , Steroderm , Topfug , Tridesilon ).
Dezonid

dez|orientácia – [desorientatio] strata orientácie, neschopnosť orientovať sa, bezradnosť,
neschopnosť správne určiť čas a miesto, v kt. sa človek práve ocitá. Vyskytuje sa pri ťaţších
stupňoch →zmätenosti.
dezozamid – syn. pikrocín, 3,4,6-trideoxy-3-(dimetylamino)-D-xylohexóza, C8H17NO3, Mr 175,22,
cukrová zloţka rozličných makrolidových antibiotík, ako sú erytromycíny.
Dezozamid

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

DF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

®

DF 118 →dihydrokodeín.
DFDD – skr. difluórdifenyldichlóretán.; kontaktné insekticídum; →metánbenzocyklodecen-5-ol.
DFMO –

-difluórmetylornitín; →eflornutín.

DFOM →deferoxamín.
DF Opinion Survey – psychol. test 10 dynamických faktorov, pomocou kt. sa merajú potreby a široké
oblasti záujmov (Guilford a spol., 1956).
DFP – skr. diizopropylfluorofosfát, cholínergikum (pouţívané v oftalmol., miotikum; →izoflurofát.
5,-DFUR →doxifluridín.
5-DFUrd →doxifluridín.
DFV – insekticídum, larvicídum; →diflubezurón.
DH 245 – anticholesterolemikum; →furabazol.
Dha – skr. dihydroalanín.
DHA – skr. kys. dehydrooctová.
DHA-S – skr. sodnej soli hydrátu kys. dehydrooctovej.
®

DHA-S (Dow) – sodná soľ hydrátu kys. dehydrooctovej; pouţíva sa v antienzýmových zubných
pastách a org. syntéze.
,

DHAD – skr. 1,4-dihydroxy-5,8-bis[[2-hydroxyetyl)amino]-etyl]amino]-9,10-antrachinón 4,4 -oxydi-2butanol; choleretikum.
Dhb – skr. 1. dehydrobutyr

-metyldehydroanalín.
,,

DHBE – skr. bis[3-hydroxybutyl]éter; choleretikum; 4,4 -oxydi-2-butanol.
1,25-DHCC – skr. 1a,25-dihydroxycholekalciferol; →kalciferol.
®

DHE-45 (Sandoz) →dihydroergotamín.
®

DH-ergotamin gtt. – Dihydroergotamini mesilas 2 mg v 1 ml.; uterotonikum, symaptikoly-tikum;
→dihydroergotamín.
®

DH-ergotoxin gtt. (Galena; Léčiva) – Dihydroergotoxini (Dihydroergocristini, Dihydroergocornini et
Dihydroergocryptini) mesilas 1 mg (Galena), resp. 0,3 mg (Léčiva) v 1 ml rozt.; symaptikolytikum,
vazodilatans; →dihydroergotoxín.
DHIC →dehydroizokoedín.
DH-kodeín →dihydrokodeín.
DHPG – skr. 9-[(1,3-dihydroxy-2-propoxy)metylglukán; →ganciklovir.
DHSM →dihydrostreptomycín.
dhurrin →durín.
Dhathov syndróm →syndrómy.
dia – [g.] skrz, cez.
diabasy – tmavé výlevné bázické horniny starších prvohôr obsahujúce strednobázické plagioklasy,
pyroxény, amfiboly a produkty premeny týchto zlúč. Pouţívajú sa ako štrkový kameň na úpravu
ciest. U nás sa vyskytujú v sev. časti Spišsko-gemerského rudohoria.

®

Diabetan spec. (Léčivé rostliny) – čajovina, zmes rezaných drog aromatického pachu; pouţíva sa
ako adjuvans th. diabetes mellitus. Zloţenie: Fructus phaseoli sine semine 17 g + Herba myrtilli 15 g
+ Herba salviae 15 g + Herba galegae 10 g + Herba polygoni 10 g + Radis taraxaci cum herba 8 g +
Folium rubi fruticosi 8 g + Fructus foeniculi 8 g + Radix bardanae 5 g + Radix liquiritiae 2 g.
diabetes, es, m. – [g. dia skrz + g. bainein ísť, g. diabainein vykračovať] diabetes, úplavica.
diabetes aloxánový – diabetes mellitus, kt. vzniká následkom deštrukcie -buniek Langerhansových
ostrovčekov.
diabetes infantilný – detská cukrovka; →diabetes mellitus.
diabetes insipidus – močová úplavica, sy. charakterizovaný: 1. polyúriou; 2. hypoosmola-litou moču;
3. veľkým smädom; 4. polydipsiou. Ide o zriedkavé ochorenie s výskytom 0,15 %o, častejšie u
muţov ako ţien. Typická je extrémna neosmotická, neglykozurická polyúria (> 3000 ml/d, t. j. 85
ml/kg/d, najčastejšie medzi 8 – 10 l/d), s hypoosmolalitou moču (100 – 200 mmol/l; merná hmotnosť
1,001 – 1,005) a neschopnosť koncentrovať moč pri odňatí tekutín. Rozoznávajú sa 3 formy:
centrálna, nefrogénna a psychogénna.
• Centrálny diabetes insipidus – CDI, zapríčiňuje porucha syntézy al. sekrécie antidiuretického
hormónu (ADH). Môţe byť prim. al. sek. Prim. CDI (30 – 40 % prípadov) ide o involúciu buniek
produkujúcich ADH z neznámej príčiny, v niekt. prípadoch následkom autoimunitného mechanizmu.
Hereditárny CDI (1 – 5 %) je autozómovo dominantne dedičná choroba, kt. sa manifestuje medzi 6.
mes. aţ 6. r. veku, je podmienená mutáciou génu prekurzora vazopresínu. Táto mutácia má za
následok tvobru abnormálneho prekurzora, kt. potom postupne ničí sekrečné bunky. Autozómovo
recesívna forma d. i. (Wolframov sy.) sa vyznačuje súčasným diabetes mellitus a centrálnou
hluchotou.
Sekundárny CDI vzniká následkom prerušenia osi hypotalamus–hypofýza rôznymi patol. procesmi,
napr. nádorom (najčastejšie kraniofaryngeómom) al. metastázou, zápalovými procesmi
(encefalitída, meningitída, tbc, syfilis), traumou hlavy (v súčasnosti najčastejšia príčina), cievnymi
léziami, sarkoidózou, malígnym lymfogranulómom, xantomatózou (eozinofilný granulóm) al. th.
hypofyzektómiou (napr. pri rakovine prsníka). Pri léziách supraoptických a paraventrikulárnych jadier
hypotalamu al. prerušení tractus supraoptico-hypophyseos nad eminentia mediana má ochorenie
trvalý charakter, kým prerušenie traktu pod týmto útvarom al. odstránenie neurohypofýzy vyvoláva
len prechodnú polyúriu, pretoţe dosta-tok ADH sa uvoľňuje z nervových zakončení v eminentia
mediana.
Po úrazoch hlavy s prerušením osi hypotalamus–hypofýza a postupnou degeneráciou neurohypofýzy sa pozoruje trojfázový priebeh. Krátko po lézii vzniká polyúria, kt. trvá niekoľko h aţ d.
Potom nasleduje bezpríznakové obdobie, v kt. pacient vylučuje koncentrovaný moč následkom
pôsobenia ADH uvoľneného zo zásob v degenerujúcej neurohypofýze. Túto fázu, kt. trvá niekoľko h
aţ d treba rozpoznať, lebo podávanie hypotonických rozt. môţe vyvolať závaţnú hyponatriémiu a
intoxikáciu vodou. Nakoniec sa vyvinie trvalý obraz d. i.
CDI sa vyznačuje nadmernými renálnymi stratami bezsolútovej vody. Spontánne neustupuje a príp.
pokles diurézy je nepriaznivým úkazom, svedčí obyčajne o pridruţenom ochorení, napr. insuficiencii
kôry obličiek al. nadobličiek, strate pocitu smädu, príp. syndróme neprimeranej sekrécie ADH, napr.
následkom malígneho ochorenia.
Kým je mechanizmus smädu normálny a schopnosť pacienta vyhľadať a prijímať vodu, pacient nie
je ohrozený na ţivote. Súčasná porucha smädového centra al. častejšie fyzická neschopnosť
vyhľadať zdroj vody a pokračujúce straty vody môţu zapríčiniť rýchlo progredujúcu dehydratáciu a
hyperosmolalitu telových tekutín. Touto komplikáciou sú najviac ohrozené dojčatá, starí al. ťaţko

chorí ľudia, najmä ak majú porušené vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Klasifikácia diabetes insipidus
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Centrálny diabetes insipidus
1.1. primárny
• idiopatická forma (autoimunitný proces)
• hereditárna forma
– autozómovo dominantná forma
– autozómovo recesívna forma (Wolframov syndróm)
1.2. sekundárny
2. Nefrogénny diabetes insipidus
2.1. hereditárny
2.2. sekundárny
3. Psychogénna polydipsia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
®

Th. – intranazálna aplikácia dezmopresínu (DDAVP, Adiuretin Spofa ) v dávke 15 mg (2 kv.) 2 – 3krát/d. U detí sa vystačí s polovičnou dávkou. Ďalšie dávkovanie si pacient prispôsobuje sám podľa
stupňa smädu. Moč nemá byť pritom max. koncentrovaný, má sa dosiahnuť len pokles diurézy, kt.
uţ pacienta neobťaţuje. Na zníţenie polyúrie moţno perorálne podávať chlórpropamid (pp. zvyšuje
sekréciu ADH), karbamazepín al. klofibrát. Ich podávanie obmedzujú neţiaduce účinky
(hypoglykémia, kŕče) na prípady, pri kt. sú problémy s intranazálnou aplikáciou DDAVP.
• Nefrogénny diabates insipidus – NDI, vzniká následkom neschopnosti obličiek koncentrovať
moč vplyvom ADH. Hereditára forma je podmienená dedičnosťou viazanou na chromozóm X a je
následkom mutácie génu pre receptor V2 (prenášajú ho heterozygotky ţeny a klin. sa manifestuje u
muţov).Často býva prítomná hydronefróza.
Sekundárny NDI zapríčiňujú rôzne faktory, najčastejšie lieky (soli lítia, horčíka, tetracyklín, demeklocyklín, sulfonylmočovina a i. Spája sa aj s hypokaliémiou (kaliopenická nefropatia), hyperkalciémiou, chron. obličkovou nedostatočnosťou, fenacetínovou nefropatiou, obštrukciami močových
ciest, amyloidózou obličiek a stavmi po transplantácii obličiek. Porucha koncentrá-cie moču je
obyčajne len parciálna. Po vynechaní inkriminovaných liečiv a úprave elektroly-tovej poruchy sa
môţe stav zlepšiť.
Th. – zameriava sa na th. základného ochorenia. Na úpravu polyúrie sa podávajú tiazidy (50 mg
hydrochlorotiazidu/d). Ich účinok sa vyvetľuje zmenšením objemu extracelulárnej tekutiny
následkom natriurézy a diurézy. Tým sa zvýši tubulárna reabsorpcia sodíka a vody a zníţi diuréza.
Odporúča sa zníţiť pritom aj prívod soli.
• Psychogénny diabetes insipidus – PDI, syn. psychogénna polydipsia je následkom mentálnych
porúch spojených s patologickým smädom, resp. poruchou osmoregulácie pocitu smädu (MKCH
R63.1).
Dg. a dfdg. – treba najprv rozlíšiť jednotlivé formy d. i. Na dg. a dfdg. d. i. slúţia tieto ukazovatele a
testy:
a) Stanovenie ADH v plazme rádioimunoanalýzou – u zdravých jedincov hodnoty ADH v plazme
značne kolíšu, v pokoji sú asi 1 – 2 ng/l, v ranných h bývajú vyššie ako cez d. Po zaťaţení
organizmu vodou ADH v plazme klesá na nemerateľné hodnoty (< 0,5 ng(l), dehydratácia a
zahustenie telových tekutín má za následok jeho vzostup na > 20 – 30 ng/l; výrazný vzostup (> 100násobok) ADH v plazme sa zisťuje po väčšom krvácaní so šokom. Extrémne hodnoty (> 1000násobok) sa zistili pri nauzei a v plode počas vagínového pôrodu. Pri CDI sú hodnoty zníţené aţ

nemerateľné a nezvyšujú sa ani pri smädovom teste; pri NDI kolíšu okolo dolnej hranice
referenčného rozpätia, pri smädovom teste sa však zvýšia; pri PDI hodnoty kolíšu a pri smädovom
teste sa výrazne zvýšia.
b) Stanovenie ADH v moči – poskytuje informáciu o integrovanej hodnote jeho sekrécie v priebehu
určitého časového úseku; osvedčuje sa najmä u malých detí.
c) Stanovenie osmolality plazmy (P-Osm) – u zdravých jedincov sú hodnoty U-Osm 280 – 200
mmol/l a závisia od stavu hydratácie organizmu.
d) Stanovenie osmolality moču (U-Osm) – u zdravých hodnoty kolíšu od 50 do 1200 mmol/l v
závislosti od prívodu vody.
e) Klírens bezsolútovej vody (CH2O) – poskytuje informáciu o osmoregulačnej schopnosti obličiek,
najmä počas záťaţových testov. Určuje sa objem vody, kt. je potrebný na vylúčenie osmoticky
aktívnych látok močom v rovnakej koncentrácii ako je ich koncentrácia v plazme (290 mmol/l).
Najprv sa vypočíta osmotický klírens COsm podľa vzorca:
U-Osm (mmol/l) × diuréza (ml/min)
COsm (ml(/min) = ––––––-––––––––––––––––––––––––
P-Osm (mmol/l)
kde COsm je osmotický klírens, P-Osm a U-Osm je osmolalita plazmy, resp. moču.
Z tejto hodnoty sa vyráta klírens bezsolútovej vody (C H2O), t. j. objem vody odobratej z izoto-nickej
tubulárnej tekutiny a reabsorbovanej v tubuloch v priebehu tvorby koncentrovaného moču al.
„pridanej“ k izotonickej tubulárnej tekutine v priebehu tvorby zriedeného moču:
CH2O (ml/min) = diuréza (ml/min) – COsm (ml/min)
Keď obličky vylučujú koncentrovaný moč, CH2O má zápornú hodnotu (U-Osm > 290 mmol/l), v
prípade tvorby zriedeného moču má naopak kladnú hodnotu (U-Osm < 290 mmol/l).
f) Smädový test – informuje o stave sekrécie ADH a koncentračnej schopnosti obličiek. Test sa má
robiť pod trvalým dohľadom kvôli sledovaniu pacienta a aby pacient neskreslil výsledok skrytým
príjmom tekutín, ovocia ap. Ráno po vymočení sa stanoví telesná hmotnosť, hematokrit, ionogram a
osmolalita plazmy, merná hmotnosť (korigovaná na teplotu moču), objem, ionogram, merná
hmotnosť a osmolalita moču. Krvné parametre a telesná hmotnosť sa kontrolujú v 3-h intervaloch,
vţdy však pred ukončením testu. Kaţdú h sa zaznačí čas, objem, merná hmotnosť a osmolalita
moču. Sledovanie osmolality plazmy umoţní overiť subjektívny údaj o smäde, kt. sa dostavuje pri
hodnote 290 – 300 mmol/l (jej vzostupe o 1 %). Test má trvať aspoň 18 h (pri PDI 24 h). Týmto
testom moţno ľahko odlíšiť úplné formy CDI a NDI navzájom i od PDI. U zdravých jedincov a PDI sa
zvýši osmolalita plazmy> 300 mmol/l, zníţi sa diuréza < 0,5 ml/min a zvýši sa osmolalita moču > 800
mmol/l (merná hmotnosť moču > 1,020). Pri CDI a NDI napriek vzostupu osmolality plazmy > 300
mmol/l trvá vylučovanie hypoosmotického moču (< 100 mmol(l). Zniţuje sa telesná hmotnosť (nemá
klesnúť o >5 %), TK, vzniká tachykardia. Niekt. pacienti s PDI si pitím veľkého objemu tekutín pred
testom utlmia sekréciu ADH a majú skutočný smäd (osmolalita plazmy > 300 mmol/l) oneskorene.
Preto je aj oneskorený následný vzostup osmolality moču. Predstieranie veľkého smädu ukáţe
hodnota osmolality plazmy < 295 mmol/l.
g) Test s infúziou hypertonického rozt. NaCl (Hickeyov-Hareho test) – pouţíva sa v prípade, ak
pacient netoleruje prolongovanú dehydratáciu; poskytuje rovnakú informáciu ako smädový test.
Podáva sa 2,5 % rozt. NaCl 0,1 ml/kg/min i. v. v priebehu 2 h. Záťaţ 3 % rozt. NaCl moţno podať aj
p. o. (Carterov-Robinsonov test): pacient vypije 20 ml/kg 3 % rozt. v priebehu 45 min a moč sa
zbiera v 15-min intervaloch. Akonáhle minútová diuréza prekročí 5 ml, zavedie sa infúzia 3 %
roztoku NaCl rýchlosťou 0,25 ml/min/kg počas 45 min. Pacient močí v 15-min intervaloch a po

ukončení infúzie ešte v 30. a 60. min. Vo
všetkých vzorkách sa zmeria objem moču a
jeho osmolalita. U zdravých rýchlo klesá
objem moču a stúpa jeho osmolalita na
hodnoty > 400 mmol/l. Pri d. i. ostáva moč
hypoosmotický al. izotonický s plazmou. Na
tento test môţe ihneď nadviazať test s ADH.
h) Adiuretínový test – aplikuje sa DDAVP v
dávke 15 mg (2 kv.) intranazálne al. 2 mg s.
c. a stanovuje pritom osmolalita moču a
plazmy pred podaním a po ňom v 1 – 4-h
intervaloch. Zdraví jedinci po podaní ADH
vylučujú moč s osmolalitu > 800 mmol/l.
Test informuje o odpovedi obličkových
tubulov na ADH. Pri CDI a PDI je táto
odpoveď normálna, kým pri nefrogénnom d.
i. zníţená. Test moţno vykonať aj
ambulantne.
i) Zaťaženie organizmu vodou – slúţi na
posúdenie vylučovacej a dilučnej schopnosti obli-čiek. Pacientovi sa podá v priebehu 20 min 20
ml/kg a zbiera moč v 30-min intervaloch počas 4 h. U zdravých osôb klesá osmolalita moču < 100
mmol/l, pričom v prvých 4 h sa vylúči vyše 85 % podanej náloţe. Test je kontraindikovaný pri
hyponatriémii a u pacientov, u kt. sa predpokladá zvýšená sekrécia ADH.
Definitívna dg. sa dá stanoviť len v ústavných podmienkach, kde moţno sledovať príjem
a vylučovanie. Ak sa počas neobmedzeného príjmu vody potvrdila trvalá neosmotická,
neglykozurická polyúria, pristúpi sa k upresneniu jej príčiny. Vyšetria sa elektrolyty v plazme a moči.
Hypokaliémia a hyperkalciémia svedčia skôr o NDI.
Pri podozrení na CDI treba vyšetriť rtg tureckého sedla, EEG, očné pozadie, zorné pole. Pri
podozrení na kostnú formu xantomatózy je indikovaná dg. punkčná biopsia kostí. Pri podozrení na
metastické poškodenie hypotalamu treba pátrať po prim. nádore v oblasti pľúc a prsníka. Pri NDI
treba vylúčiť chron. pyelonefritídu a hydronefrózu, príp. kaliopenickú nefropatiu.
Kompletné formy CDI a NDI navzájom a od PDI sa dajú odlíšiť stanovením osmolality moču počas
smädového testu s podaním ADH. Najprv sa stanoví P-Osm a P-Na za bazálnych podmienok
neobmedzeného prívodu vody. Ak sú hodnoty P-Osm > 295 a P-Na > 145, moţno PDI vylúčiť a
podať ADH na rozlíšenie CDI a NDI.
Ak nie sú bazálne hodnoty P-Osm a P-Na zvýšené, treba pristúpiť k smädového testu. Hodnoty POsm sa majú zvýšiť > 295 mmol/l, P-Na > 145 mmol/l a močová osmolalita má dosiahnuť plateau
(test má pokračovať dovtedy, kým neklesne rozdiel U-Osm v troch za sebou nasledujúcich vzorkách
moču < 30 mmol/l. Ak je bazálna diuréza > 7000 ml/d, test sa začína o 7.00 h, v opačnom prípade
od 23.00 h. Počas testu má byť pacient pod trvalým dozorom, lebo pri CDI a NDI sa môţe vyvinúť
nebezpečná dehydratácia (strata telesnej hmotnosti o > 5 %). Pacienti s PDI zasa často porušujú
zákaz príjmu tekutín. Ak U-Osm stúpne > 300 mmol/l, moţno PDI vylúčiť. Pacientom sa podá 1 mg
DDAVP s. c. a pokračuje sa v zbere moču v 1-h intervaloch ďalšie 4 h. U pacientov s CDI sa U-Osm
zvýši na > 150 % nad východiskovú hodnotu; menší vzostup svedčí o NDI.
Dg. parciálnych foriem d. i. si vyţaduje priame stanovovanie ADH, P-Osm a U-Osm, ako aj pomerov
P-ADH/P-Osm. Pri parciálnom CDI sú hodnoty P-ADH vzhľadom na P-Osm, a teda aj ich pomer
zníţený. Rozlíšenie NDI a PDI umoţňuje stanovenie pomeru U-Osm/P-ADH počas smädového

testu, niekedy aj počas vodného testu s následnou infúziou DDAVP.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diferenciálna diagnostika polyurických stavov podľa hodnôt
osmolality moču pri koncentračnom a adiuretínovom teste
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skupina
Koncentračný test Adiuretínový test
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zdraví
> 900
> 900
Diabes insipidus centralis
totalis
< 300
350 – 500
partialis
> 300
500 – 600
Diabetes insipidus renalis
totalis
< 300
< 300
partialis
> 300
> 300
Psychogénna polydispsia
> 500
> 500
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
®

Th. – pri CDI sa aplikuje dezmopresín intranazálne v dávke 15 mg (2 kv. Adiuretin S-D ), kt. účinok
trvá asi 8 h, takţe dospelý si ho podáva 2 – 3-krát/d, príp. prispôsobuje dávku podľa pocitu smädu;
deťom stačia polovičné dávky. Moč počas th. nemá byť max. koncentrovaný, má sa dosiahnuť len
pokles diurézy, kt. prinavráti pacientovi pocit zdravia. Diurézu zniţujú aj niekt. iné látky, kt. však
majú neţiaduce účinky a nenahradia úplne dezmopresín (chlórpropamid, karbamazepín, klofibrát a
i.); sú indikované v prípade, ţe sa vyskytnú problémy s jeho intranazálnou aplikáciou. Pri NDI sa na
úpravu polyúrie vyuţíva priaznivý účinok tiazidových diuretík (hydrochlorotiazid v dávke 50 mg/d) a
obmedzuje príjem soli.
diabetes insulinodependens – DID, diabetes mellitus závislý od inzulínu, typ I.
diabetes juvenilis – juvenilný d. mellitus, d. začínajúci v mladosti.
diabetes mellitus – [diabetes + l. mellitus sladený medom] stav chron. hyperglykémie podmienenej
relat. al. absol. nedostatkom inzulínu, príp. zníţeným počtom al. zníţenou citlivosťou inzulínových
receptorov na inzulín s následnými poruchami metabolizmu sacharidov, bielkovín, tukov a
hydrominerálnej a acidobázickej rovnováhy. Pri chron. priebehu sa vyvíjajú zmeny na cievach
(mikro- a makroangiopatia), nervoch (neuropatia) a i. orgánoch.
V priemyselne vyspelých krajinách sa vyskytuje v 2 – 5 %, u nás asi v 4 % celkovej populácie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klasifikácia štádií diabetes mellitus (SZO)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1. Potenciálny diabetes mellitus – patria sem pacienti s normálnym výsledkom oGTT, u kt. s veľkou pp.
moţno predpokladať vznik d. m. po záťaţi:
• jednovajcové dvojčatá, ak jedno z nich diabetikom
• deti dvoch diabetických rodičov
• deti, kt. jeden rodič je diabetik a druhý má pozit. rodinnú anamnézu (jeden z rodičov, súrodenec al.
potomok je diabetik)
• matka dieťaťa s pôrodnou hmotnosťou > 4,5 kg al. s mŕtvo narodeným dieťaťom, u kt. sa zistila
hyperplázia Langerhansových ostrovčekov (bez inkompatibility Rh).
Retrospektívna dg. prediabetes sa týka obdobia medzi počatím a rozpoznaním ochorenia.
2. Latentný diabetes – zahrňuje osoby
• s normálnym oGTT, kt. po záťaţi (napr. gravidita, infekcia, stres, al. prírastok hmotnosti) vykazuje
patol. hodnoty
• vykazujúce patol. hodnoty glykémie pri provokačných testoch.
3. Porucha tolerancie glukózy (predtým asymptomatický, chemický d. m.) zahrňuje jedincov
• s patol. výsledkom oGTT, u kt. sú hodnoty glykémie nalačno < 6,7 mmol/l

• s patol. výsledkom oGTT a hyperglykémiou nalačno
• s hodnotami glykémie 2 h po záťaţi glukózou v ţilovej krvi sú 6,7 – 11 mmol/l, v kapilárnej krvi 6,7 aţ
11,1 mmol/l
4. Klin. manifestný diabetes mellitus – sem patria pacienti s patol. hodnotami glykémie a glykozúriou, ako
aj typickými príznakmi, príp. komplikáciami d. m.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Podľa SZO sa rozlišujú klin. a štatisticky rizikové triedy. Ku klin. triedam patrí: 1. primárny d. m.; 2.
sekundárny. d. m.; 3. porucha tolerancie glukózy; 4. gestačný d. m.
1. Primárny diabetes mellitus sa delí na typ I a II.
• Typ I – d. m. závislý od inzulínu (insulin-dependent diabetes mellitus IDDM) – syn. juvenilný
diabetes, d. m. mladistvých, d. m. so ziačiatkom u mladistvých, d. m. so sklonom ku ketóze,
instabilný d. m., ,,brittle“ d. D. m. typu I sa vyskytuje v kaţdom veku, najčastejšie však v 14. r. ţivota.
Prevalencia do 30. r. je asi 0,25 – 0,3 % (u nás tvorí asi 10 % všetkých diabetikov). Najvyššia
incidencia ochorenia je vo Fínsku, najniţšia v Japonsku, u nás vo veku 14 r. je asi 3,2/100 000
osôb/r. Často vzniká náhle, neraz s príznakmi ketoacidózy. V krvi sa v 80 – 90 % prípadov v čase
-bunkám. Pri podtype Ia v priebehu niekoľkých
r. z obehu vymiznú.
• Typ Ia sa vyskytuje väčšinou u detí, môţe sa však manifestovať v ktoromkoľvek veku, obyčajne po
vírusovej infekcii. Odhliadnuc od moţnej prechodnej, tzv. postiniciálnej remisie vyústi do ťaţkého
ochorenia s rizikom ketoacidózy, diabetickej kómy a exitu.
• Typ Ib sa zjavuje po puberte, u osôb < 35-r. Vyskytuje sa zriedkavejšie (asi 10 % všetkých
prípadov IDDM). Častejší je u ţien. Sekrécia inzulínu je nedostatočná al. úplne chýba. V začiatočných štádiách je porucha dočasne reverzibilná. Prejavuje sa to prechodnou remisiou choroby.
Endogénna sekrécia inzulínu postupne zaniká. Stabilita ochorenia závisí od schopnosti buniek B
pankreasu secernovať C-peptid (miera zvyškovej sekrécie). Hodnoty C-peptidu v plazme je niţšia
ako 0,2 nmol/l.
Pre nedostatok inzulínu telo nemôţe utilizovať glukózu, preto sa mobilizujú tuky, zvyšuje sa
koncentrácia triacylglycerolov a karboxylových kys. v plazme. Následkom nedokonalého
odbúravania karboxylových kys. sa zvyšuje tvorba ketolátok (kys. acetoctová, 3-hydroxymaslová,
acetón) a vzniká ketoacidóza.
Začiatok ochorenia nebýva taký náhly ako pri type Ia. Pacienti sú zväčša chudí, ich cukrovka je
labilná, ľahko prechádzajú do hyperglykémie, ketoacidózy, sú citliví na podanie inzulínu (tzv. labilný
d. m.). Stav vyţaduje th. inzulínom; pacienti bez exogénneho prívodu inzulínu upadajú do
ketoacidotickej kómy. Na th. bývajú pacienti relat. refraktérni; pacientov treba obvykle hospitalizovať.
• Typ II – d. m. nezávislý od inzulínu (noninsulin-dependent diabetes mellitus, NIDDM), syn. d. m. so
začiatkom v dospelosti, d. m. dospelosti, d. m. dospelosti u mladistvých, d. m. bez sklonu ku
ketóze, stabilný d. m.
Je asi 7 – 10-krát častejší ako typ I. Postihuje osoby > 40-r. s vrcholom medzi 51. a 55. r. ţi-vota,
väčšinou s nadhmotnosťou (80 %). Je to pomerne stabilný d. m., málo citlivý na inzulín.
Klin. príznaky sa vyvíjajú postupne. Nedostatok inzulínu sa obyčajne prejaví aţ pri zvýšených
nárokoch na inzulín, ako je to pri tučnote; inzulín v th. nie je obyčajne nevyhnutný. Pacienti
nemávajú sklon ku ketoacidóze. Časť z nich sa lieči inzulínom pre hyperglykémiu al. komplikácie.
Symptómy sú nevýrazné al. chýbajú, ochorenie môţe viac r. prebiehať nepoznane a zistí sa
zvyčajne náhodne v priebehu inej choroby. Len zriedka sa zisťujú protilátky proti B-bunkám
pankreasu, HLA nebývajú prítomné. Zlepšenie stavu sa zvyčajne dosiahne diétou (u obéznych),
príp. perorálnymi antidiabetikami.

Typ II sa delí na typ IIa (NIDDM bez tučnoty) a typ IIb (NIDDM s tučnotou).
Podtypom NIDDM je diabetes mladých typu dospelých (maturity onset diabetes of young, MODY),
kt. sa môţe prejavovať u detí, mladistvých al. mladých dospelých. V tom čase nebývajú obézni. Na
rozdiel od väčšiny pacientov s NIDDM tu býva zníţená sérová koncentrácia C-peptidu.
Malnutríciou podmienený d. m. sa vyskytuje najmä v Afrike a Ázii. Bývajú pri ňom vysoké
hyperglykémie bez ketózy s niţšími koncentráciami C-peptidu v plazme ako pri NIDDM.
Prevalencia tohto typu sa zvyšuje najmä v súvislosti s modernizáciou ţivotného štýlu. U nás sa
diabetes zisťuje asi v 55 – 70 % obéznych jedincov. Tvorí asi 90 % celkovej populácie diabetikov.
Jeho incidencia v USA je u obéznych 80/100 000/r, u neobéznych 45,6/100 000/r.
Najčastejšou príčinou smrti diabetikov typu I je urémia (31 %) a infarkt myokardu (25 %); pri type II
sú to následky makroangiopatie (ichemická choroba srdca a cerebrálne ischemické príhody).
K sekundárnemu diabetes mellitus patria stavy spojené s určitými chorobami a syndrómami: 1.
choroby pankreasu al. odstránenie pankreatického tkaniva; 2. endokrinné choroby (akromegália,
Cushingov sy., feochromocytóm, glukagonóm, somatostatinóm, prim. hyperaldosteronizmus); 3.
podávanie niekt. hormónov, liekov a chemikálií zapríčiňujúcich hyperglykémiu; 4. abnormality
inzulínového receptora (počet receptorov, ich afinita k inzulínu, protireceptorové protilátky); 5.
geneticky podmienené sy. (napr. hyperlipidémia, ataxia teleangiectatica, Huntingtonova chorea,
Wernerov sy., Downov sy.); 6. iné typy (napr. d. m. pri podvýţive).
Porucha tolerancie glukózy (PTG) – syn. asymptomatický d. m., chemický d. m. , subklinický d. m. ,
hraničný d. m., latentný d. m. Rozlišuje sa PTG bez tučnoty, s tučnotou a PTG spojená s určitými
chorobami al. sy.: 1. choroby pankreasu (napr. hemochromatóza); 2. endokrinopatie (napr.
akromegália, hyperkorticizmus, feochromocytóm, hypertyreóza); 3. podávanie liekov al. chemikálií
(napr. steroidový diabetes); 4. abnormality inzulínového receptora; 5. niekt. genetické sy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––
Tab. 1. Klasifikácia diabetes mellitus (SZO)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Klinické triedy
1. Primárny diabetes mellitus
– Typ I závislý od inzulínu ( juvenilný diabetes)
Typ Ia
Typ Ib
– Typ II nezávislý od inzulínu (diabetes dospelých)
Typ IIa
2. Sekundárny diabetes mellitus
– choroby pankreasu al. odstránenie pankreatického tkaniva
– endokrinné choroby
• akromegália
• Cushingov syndróm
• feochromocytóm
• glukagonóm
• somatostatinóm
• primárny hyperaldosteronizmus
– podávanie niekt. hormónov, liekov a chemikálií zapríčiňujú hyperglykémiu
– abnormality inzulínového receptora (počet receptorov, ich afinita k inzulínu, protireceptorové protilátky)
– geneticky podmienené sy. (napr. hyperlipidémia, ataxia teleangiectatica, Huntingtonova chorea, Wernerov
sy., Downov sy.)
– iné typy (napr. d. pri podvýţive)
3. Porucha tolerancie glukózy (chemický, latentný diabetes)

– bez tučnoty
– s tučnotou
– spojená s určitými chorobami al. sy.
a) choroby pankreasu (zápal, nádor, hemochromatóza)
b) účinok hormónov (STH, kortizol, tyroxín)
c) účinok liekov al. chemikálií
d) abnormality inzulínového receptora
e) niektoré genetické syndrómy
4. Gestačný diabetes (diabetes ťarchavých)
Štatisticky rizikové triedy s normálnou toleranciou glukózy, ale vyšším rizikom diabetu
1. Predchádzajúca porucha tolerancie glukózy
2. Potenciálna porucha tolerancia glukózy (vyšší vek, pozitívna rodinná anamnéza, obezita, hypertenzia,
hyperlipoproteinémia)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gestačný diabetes – d. m. al. PTG, kt. sa manifestovali v priebehu ťarchavosti (nepatrí sem d. m.
zistený pred graviditou). Zvýšené je riziko perinatálnych komplikácií plodu. Po pôrode prejavy d. m.
zvyčajne vymiznú, ale v priebehu 15 r. má aţ 60 % týchto ţien symptomatický d. m. Po pôrode sa
majú tieto ţeny reklasifikovať (do skupiny d. m. al. PTG, príp. predchádzajúcej abnormality
tolerancie glukózy) podľa toho, či prejavy poruchy pretrvávajú, al. vymiznú. V kaţdom prípade ich
treba dispenzarizovať.
K triedam so zvýšeným štatistickým rizikom d. m. patria pacienti s predchádzajúcou abnormalitou
tolerancie glukózy (syn. latentný d. m., prediabetes) a potenciálna abnormalita tolerancie glukózy.
Etiopatogenéza diabetes mellitus
D. m. zahrňuje heterogénnu skupinu patol. stavov, na vzniku kt. sa podieľajú genetické, toxické,
infekčné a autoimunitné faktory. Vyvolávajúcimi faktormi môţu byť obezita a gravidita. Ide väčšinou
o multifaktorovo podmienené ochorenie, kt. patogenetickým základom je nedostatok al.
nedostatočný účinok →inzulínu.
D. m. môţe vyvolať: a) porucha biosyntézy inzulínu (tvorba anomálneho inzulínu, porucha premeny
proinzulínu na inzulín); b) porucha sekrécie inzulínu (nedostatok buniek B); c) porucha transportu; d)
porucha počtu al. kvality receptorov inzulínu; e) postreceptorová porucha; f) prítomnosť antagonistov
inzulínu.
Nedostatok inzulínu má za následok: 1. poruchu transportu glukózy do buniek; 2. zníţenie oxidácie
glukózy; 3. zníţenú tvorbu glykogénu v pečeni a extrahepatálnych orgánoch; 4. zvýšený výdaj
glukózy z pečene; 5. zníţenie lipogenézy a zvýšenie tvorby cholesterolu; 6. zníţenie tvorby peptidov
a proteínov; 7. pokles utlizácie pyruvátu a ,,aktívneho acetátu“; 8. pokles tvorby
vysokoenergetických väzieb.
Typ I vykazuje genetickú predispozíciu s postupným vyčerpaním endogénnej sekrécie inzulínu, kt.
vyúsťuje do jeho absol. nedostatku; niekedy sa spája s inými autoimunitnými ochoreniami. Typ I
vykazuje významnú asociáciu s antigénmi HLA-DR3 (54 %, u zdravých 23 %, relat. riziko 3,3) a
DR4 (59 %, u zdravých 24,3 %, relat. riziko 6,4). Relat. riziko ochorenia je vyššie pre heterozygotov
ako homozygotov. Niţšia asociácia sa pozoruje k antigénu HLA-DR1, kým antigén HLA-DR2 je
,,protektívny“ (jeho výskyt u diabetikov je 2,5 %, kým u zdravých 28 %). S juvenilným d. m. sa
asociujú len haplotypy nesúce alelu DQB1*0302 determinujúcu antigén HLA-DQ8, nie však
haplotypy s alelou DQB1*0301 kódujúcou antigén HLA-DQ7. Obidva antigény HLA-DQ sa od seba
odlišujú len v 4 aminokyselinách, pričom jedna z nich sa nachádza v pozícii 57. V antigéne HLADQ57 sa na tomto mieste nachádza kys. asparágová, kt. podmieňuje rezistenciu voči d. m., v

antigéne HLA-DQ8 serín al. alanín. Asociácia d. m. s HLA-DQ8 sa uplatňuje najmä v kaukazoidnej
populácii, menej v japonskej a neplatí pre orientálnu. Vnímavosť na d. m. ovplyvňujú aj iné gény
(alela HLA-DR4, špecifická kombinácia alel HLA a i. faktory). Jedinci s HLA- DR2 majú vyššiu afinitu
k diabetogénnemu peptidu ako jedinci s HLA-DR4, čo podmieňuje ,,správnu“ (neautoimunitnú)
odpoveď na antigén, z kt. peptid pochádza.
Spúšťacím faktorom autoimunitného procesu s následným d. m. je pp. infekcia vnímavého jedinca
vírusmi, najmä coxsackie (typ B4), parotitídy, cytomegalový, rubeolový a i. Predpokladá sa aj
pôsobenie toxických látok vyvolávajúcich autoimunitnú inzulitídu s tvorbou príslušných protilátok a
deštrukciou B-buniek pankreasu.
Pri type Ib ide o inzulitídu s následnou autoimunitnou reakciou a tvorbou protilátok proti B-bunkám
pankreasu. Protilátky sa zisťujú uţ pri manifestácii ochorenia, a to aţ v 70 – 80 % prípadov; niekedy
ich moţno dokázať v sére pacienta niekoľko r. pred manifestáciou ochorenia. Často sa zisťujú
autoimunitné endokrinopatie (Hashimotova tyreoiditída, Basedowova choroba, Addisonova
choroba), príp. neendokrinné autoimunitné ochorenia.
Pri type II je hlavným patogenetickým mechanizmom inzulinorezistencia v inzulíndependentných
tkanivách a hyperinzulinémia. Inzulín sa tvorí v normálnom al. dokonca zvýšenom mnoţstve.
Obezitu pomáha udrţiavať nadbytok inzulínu mechanizmom reaktívneho hyperinzulinizmu, kt. sa
spája s hypoglykémiou a zvýšenou chuťou do jedenia. Inzulín tu nie je schopný adekvátne utilizovať
glukózu, ale môţe podporovať novotvorbu tukov, sacharidov a bielkovín a na druhej strane brániť
mobilizácii zásobného tuku. Súčasne býva často prítomný centrálny typ obezity, hypertenzia,
hypertriacylglycerolémia, pokles HDL-cholesterolu, hyperurikémia a zvýšené býva riziko skorého
vývinu aterosklerózy (Reavenov sy.; →syndrómy).
Príčinou MODY je dedičná porucha senzora -buniek pre glukózu (glukózaoxidázy). Nemoţ-nosť
vstupu glukózy do buniek zapríčiňuje zvýšenie extracelulárnej hotovosti glukózy a zníţenie oxidácie
sacharidov, ako aj zvýšenie glukoneogenézy. Kombinácia týchto dvoch faktorov podmieňuje
symptomatológiu d. m.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 2. Frekvencia subtypov antigénu HLA-DR4 pri juvenilnom diabete
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Alela DQB1 HLA-DQ
Alela DRB1
HLA-DR,-Dw DM Z RR %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DQB*0302 DQ8
DRB*0401
DR4, Dw4 52 10 9,8
DQB*03202 DQ8
DRB*0404
DR4, Dw14 12 7 1,8
DQB*0302 DQ8
DRB*0402
DR4, Dw10 6 2 6,9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DM – diabetes mellitus, Z – zdraví, RR – relat. riziko

Klinický obraz diabetes mellitus
Príznaky d. m. sú veľmi variabilné. Asi 30 – 50 % prípadov sa klin. neprejaví, dg. sa často stanoví
pri preventívnom al. vstupnom vyšetrení. Podozrenie na d. m. vzbudzuje pozit. rodinná anamnéza,
fetálna makrozómia, odchýlky v gravidite a tučnota.
Klin. sa rozoznával sy. včasného a neskorého d. m. Včasný (metabolický) sy. pozostáva
z hyperglykémie, glykozúrie, polydipsie, polyúrie, chudnutia napriek polyfágii, malátnosť a adynamia,
sklonu k dermatózam (pruritus, ekzém), furunkulóze, parodontopatiám, zlého hojenia rán a chron.
infektov močových ciest, porúch potencie a menštruácie. Príznaky varírujú od ľahších,
necharakteristických foriem po diabetickú kómu. K neskorému sy. patrí diabetická neuropatia,
retinopatia, nefropatia a gangrény ako následok generalizovanej diabetickej mikroangiopatie.

Najčastejšou komplikáciou d. m. je artérioskleróza. Začína sa predčasne a má ťaţký priebeh,
postihuje periférne, koronárne, panvové a mozgové tepny) a artériová hypertenzia (esenciálna,
nefrogénna pri diabetickej nefropatii, neurogénna pri kardiovaskulárnej autonómnej neuropatii al.
pruţníková pri súčasnej ateroskleróze).
Konštantným príznakom d. m. je polyúria, často spojená sa nyktúriou. Straty tekutín vyvolávajú
veľký smäd, polydipsiu. Zriedkavejšia je zvýšená chuť do jedenia, polyfágia. Celková slabosť je
často jediný príznak. Zriedkavý úvodný príznak je hypoglykémia (výdaj inzulínu sa pretiahne na
dlhší čas po jedení). Častý úvodný príznak je pruritus, najmä vulvy. Neraz sa dg. stanoví aţ na
základe prejavov komplikácií, napr. očných (hmlisté videnie a krátkozrakosť).
Okrem častej tučnoty sú fyz. príznaky pri čerstvom d. m. zvyčajne chudobné. Pribúdajú s trvaním
choroby a pripájaním komplikácií (furunkuly, karbunkuly, infekcie močových ciest, moníliová
vaginitída u ţien, balanitída u muţov a i.).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 3. Diabetes mellitus ako súčasť iných syndrómov
• Achardov-Thiersov syndróm
• Alströmov-Hallgrenov syndróm
• Bardov-Picov syndróm
• Barjonov-Lestradetov-Labaugeov syndróm
• DIDMOAS a DMOAD
• Flynnov-Airdov syndróm
• Forestierov syndróm
• Friedreichov syndróm II
• Herrmannov-Aguilarov-Sacksov syndróm
• Heycockov-Wilsonov syndróm
• Houssayov syndróm
• Huntingtonov syndróm
• Kearnsov syndróm
• Ludbaekov syndróm
• Mauriacov syndróm
• Miescherov syndróm II (acanthosis nigricans)
• Morgagniho syndróm
• Oppenheimov-Urbachov syndróm
• Praderov-Williho syndróm
• deSanctisov-Cacchioneho syndróm
• Seipov-Lawrenceov syndróm
• Troellov-Junetov syndróm
• Troisierov-Hanotov-Chauffardov syndróm
• Wernerov syndróm
• Wiedermannov syndróm II
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Diagnostika diabetes mellitus – opiera sa o anamnézu a laboratórne vyšetrenia. Z
anamnestických údajov podozrenie na d. m. vzbudzuje polydipsia, polyúria, smäd, slabosť,
chudnutie, výskyt d. m. v pokrvnom príbuzenstve, opakovaná pyoderma, pruritus. Dg.d. m. však
moţno potvrdiť len laboratórnymi vyšetreniami. Na dg. a dfdg. d. m. slúţia tieto vyšetrenia:
1. Stanovenie glukózy v krvi, resp. plazme al. sére (glykémia) nalačno. Vyšetruje sa kapilárna krv,
ţilová krv, sérum al. plazma. Krv, kt. sa nemôţe spracovať bezprostredne, má sa odobrať s
prídavkom 2,5 mg fluoridu sodného na 1 ml (pri vyšetrení plazmy treba pridať na 1 ml krvi aj 2,0 mg
šťavelanu sodného). Pri zráţaní krvi sa koncentrácia glukózy v krvi zniţuje asi o 7 % za 1 h, v sére
je stála najmenej 8 h. Krv sa odoberá najmenej po 12-h lačnení.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––
Tab. 4. Hodnotenie glykémie podľa SZO (WHO Expert Committee on Diabetes Mellitus.
Second Report. Technical Report Series 646. World Health Organization, Geneva 1980)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Orálny glukózový tolerančný test (oGTT)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diagnóza
Čas odberu
Plná krv
Plazma
ţilová
kapilárna
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diabetes mellitus
nalačno
< 6,7 mmol/l
< 6,7 mmol/l
< 7,8 mmol/l
1h po 75 g glukózy per os < 10 mmol/l
< 11 mmol/l
< 11 mmol/l
Zníţená tolerancia Glc nalačno < 6,7 mmol/l
< 6,7 mmol/l
< 7,8 mmol/l
2 h po 75 g Glc per os
6,7 – 10 mmol/l 6,7 – 11 mmol/l 7,8 – 11 mmol/l
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nalačno
2 h po 75 g glukózy per os
Hodnotenie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
↑
↑
diabetes mellitus
↓
↓
nejde o diabetes mellitus
↓
hraničná hodnota
zníţená tolerancia glukózy
↓
↑
opakovať test, diabetes moţný
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Na stanovenie glykémie sa pouţívajú: a) semikvantitatívne indikátorové metódy, napr. glukó-zaoxidázová metóda (GOD) pomocou indikátorových pásikov umoţňuje priame odčítanie hodnôt
voľným okom al. pomocou kolorimetra. Je dostatočne citlivá a presná, hodí sa najmä na orientačné
stavovenie glykémie pri samokotrole pacienta; b) kvanitatívne spektrofotometrické stanovenia
zahrňujú enzýmové a neenzýmové metódy. K enzýmovým metódam patrí hexokinázová (HK) a
glukóza-6-fosfátdehydrogenázová metóda (D6PD) – sú citlivé a špecifické, majú však viac
interferencií, k neenzýmovým napr. o-toluidínová (je menej špecifická a menej citlivá; vzhľadom na
kancerogenitu sa prestáva pouţívať); c) Beckmanova polarografická metóda (je vysoko citlivá,
špecifická, avšak nákladnejšia).
Nalačno je hodnota glykémie v kapilárnej krvi ~ o 5 % niţšia ako v ţilovej, po zaťaţení glukózou sa
však môţe tento rozdiel zvýšiť aţ na 20 – 50 %. Pri o-toluidínovej metóde interferuje fruktóza, pri
GOD-metóde redukujúce látky, najmä kys. močová a kreatinín v plazme, resp. glutatión v krvi, ako
aj niekt. lieky (kys. askorbová, -metyldopa, kys. acetylsalicylová, kys. gentizínová, fenylbutazón a
novamisulfón). HK-reakciu ovplyvňuje hemolýza a kys. trichlóroctová. G6PD-metóda nie je vhodná
pri xylózovom teste. Glykémia však nemusí byť výraznejšie zvýšená ani pri symptomatickom d. m.
2. Dôkaz a stanovenie glukózy v moči (glykozúria). Semikvantitatívne sa glukóza vyšetruje pomocou
indikátorových pásikov (glukózaoxidázová reakcia), kvantit. metódami ako v krvi. Pri vyšetrení
pomocu indikátorového pásika je farebná reakcia pomalšia pri pH < 5. Pri negat. reakcii a klin.
podozrení na glykozúriu sa majú v moči vyšetriť aj ketolátky. Chýbanie glykozúrie u pacienta >40-r.
s veľkou pp. vylučuje d. m.
3. Orálny glukozový tolerančný test – oGTT, vykonáva sa, ak sa pri podozrení na d. m. nezistí
glykozúria a nalačno opakovane hyperglykémia (tab. 1). Indikáciou na oGTT sú aj rizikové faktory
tolerancie glukózy (obezita, výskyt NIDDM v rodine, chron. konzumácia niekt. liekov a drog a i.).
Pouţíva sa aj pri stimulačných testoch sekrécie inzulínu a C-peptidu na dfdg. IDDM a NIDDM a na
dg. hyperinzulinizmu. Test sa vykonáva po aspoň 3-d diéte s obsahom 150 – 250 g sacharidov/d a
vylúčení alkoholu, pacient nemá pred testom ani počas neho fajčiť, má 12 – 14 h hladovať; 2 týţd.
pred testom má mať pocit zdravia. V ostatných 3 d sa má vyvarovať nezvyklej telesnej a duševnej
záťaţe, má však mať dostatok pohybu, nemá uţívať lieky, kt. ovplyvňujú glykémiu a jej stanovenie.
Počas testu sa má zabezpečiť telesný pokoj, pacient sedí al. leţí; nemajú sa pritom vykonávať
ďalšie vyšetrenia.

Dospelým sa podáva 75 g glukózy vo forme 250 – 350 ml vodného rozt., príp. chuťovo upraveného
kys. citrónovou, kt. sa má vypiť v priebehu 2 – 5 min. Gravidným ţenám sa podáva 100 g glukózy,
10-d aţ 18-mes. 2,5 g/kg, 18-mes. aţ 3-r. 2 g/kg a > 3-r. 1,75 g/kg. Krv na glykémiu sa odoberá
krátko pred záťaţou, potom 1 a 2 h po začiatku pitia, u gravidných ţien aj 3. h; u detí sa glykémia
vyšetruje nalačno a v 2. h po záťaţi.
4. I. v. glukózový tolerančný test – i. v. GTT, pouţíva sa pri stavoch spojených s vracaním, hnačkou
al. poruchami resorpcie (stav po operácii ţalúdka podľa Bilrotha II, sprue, nedostatok disacharidáz,
malabsorpcia glukózy a galaktózy, colon irritabile, enteritis regionalis atď.). Dá sa pouţiť aj ako
provokačný test na stimuláciu sérového inzulínu. Po počiatočnom vzostupe glykémie a inzulínu v
plazme po podaní glukózy nastáva úprava glykémie za 50 – 60 min a inzulínu za 30 min. Pri d. m.
chýba vzostup inzulínu, al. je veľmi mierny a glykémia sa zniţuje pomalšie, oneskorene;
→stimulačné testy.
5. Stanovenie inzulínu v sére rádioimunoanalýzou al. imunochemickými metódami nalačno, príp. po
záťaţi – inzulín v krvi pozostáva z 2 zloţiek: asi 200 mj./l (1500 pmol/l) celkovej (insulin-like activity,
ILA) a ~ 20 mj./l (150 pmol/l) voľnej frakcie (immune reaction insulin, IRI). Bazálne hodnoty (u
zdravých 58 – 180 pmol/l, u detí 43 – 108 mmol/l) nemajú väčší dg. význam, preto sa stanovenie
inzulínu indikuje po stimulácii; →stimulačné testy.
6. Stanovenie C peptidu – poskytuje informáciu o sérovej koncentrácii inzulínu, a to aj u osôb
liečených inzulínom (secernuje sa totiţ v ekvimolárnom pomere s inzulínom). Pouţíva sa na
-buniek, napr. pri stavoch po pankreatitíde al. pankreatektómii a na dg.
inzulinómu; b) metabolickej degradácie inzulínu v pečeni pri hepatopatiách; c) stimulačných testov.
7. Stimulačné testy na stanovenie sekrécie inzulínu a C peptidu – sú indikované pri klasifikácii d. m.
a na objasnenie príčiny hypoglykemických stavov. Ako podnet sa pouţíva: a) hladovanie
(Radosloavov test: počas 24 – 48-h hladovania sa inzulín a C peptid v sére stanovuje v 4-h
intervaloch), príp. spojené s ergometrickým zaťaţením; b) glukóza (po podaní 20 g glukózy vo forme
50 % rozt. sa glykémia, inzulín a C peptid stanovujú v 5., 19., 5., 20., 30., 60. a 120. min); c) arginín
(→arginínový test); c) glukagón (→glukagónový test).
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Arginínový stimulačný test na stanovenie
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závislý od inzulínu; IRI – imunoreaktívny inzulín;
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8. Tolbutamidový test – slúţi na dg.
latentného (subklinického) d. m. pri podozrení na sek. d. m. nadobličkového, hypofýzového,

tyreoidového al. pankreatického, príp. pečeňového pôvodu, ak sú výsledky oGTT a i. v. GTT patol.
al. hraničné. Po i. v. podaní 1 g tolbutamidu, deťom v dávke 20 mg/kg (5 % rozt.) v priebehu 3 min
sa vyšetruje glykémia a inzulín v sére v 20. a 30. min, príp. aj v 40. a 60. min. Hodnoty glykémie
klesajú na 2,22 mmol/l a po 3 h sú ešte stále asi o 30 % niţšie ako východiskové hodnoty. Hodnoty
inzulínu v sére sa zvyšujú asi 5 min po podaní tolbutamidu na max. hodnoty 45 – 90 m.j./l (325 –
650 pmol), potom klesá. Pri latentnom d. m. pacient nedosahuje významný pokles glykémie (80 %
východiskovej hodnoty v 20. min a 77 % v 30. min). Normálny výsledok tolbutamidového testu pri
patol. oGTT svedčí o idiopatickom d. m. Pre moţné komplikácie (hypoglykémie a anafylaktické
reakcie na tolbutamid) sa test pouţíva skôr vo výskume.
8. Inzulínové receptory – vyšetrujú sa skôr vo výskume pri zisťovaní príčin rezistencie. Sleduje sa
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pritom väzba rádioaktivity
I na erytrocyty a mononukleárne bunky (Scatchardova metóda).
Inzulínsenzitívna bunka má asi 50 000 inzulínových receptorov, inzulínom je u nich obsadená len
asi 1/10, zvyšok tvorí funkčnú rezervu. Ak sa počet receptorov zníţi (napr. pri obezite, alkoholizme a
i.), zvýši sa mnoţstvo potrebného inzulínu na udrţanie normoglykémie. Pri zvýšenom počte
receptorov (napr. následkom telesnej aktivity, redukcie telesnej hmotnosti, po podaní inzulínu al.
niekt. antidiabetík) stačí na udrţanie normoglykémie len málo inzulínu. Rezistencia inzulínových
receptorov sa vyskytuje pri MODY, niekt. endokrinopatiách, akút. a chron. infekciách, diabetickej
ketoacidóze a niekt. autoimunitných ochoreniach. Jej príčina môţe byť: a) prereceptorová
(prítomnosť protiinzulínových hormónov – ACTH, glukagón, STH); b) receptorová (zníţená syntéza
receptorov al. ich zníţená afinita k inzulínu); c) postreceptorová (príčina je vnútri buniek).
Pri IDDM sú bazálne hodnoty IRI a C-peptidu niţšie al. nulové a po stimulácii glukózou al. arginínom
sa nezvyšujú, kým pri NIDDM sú bazálne hodnoty IRI a C-peptidu normálne al. mierne zvýšené, po
stimulácii i. v. glukózou (a arginínom) sa ich hodnoty zvyšujú, avšak po podaní glukózy je ich
vzostup v porovnaní so zdravými podstatne niţší.
Hemolýza zniţuje sérového hodnoty inzulínu (inzulín štiepia peptidázy erytrocytov). Voľný inuzulín
sa absorbuje na heparín, preto nie je vhodné stanovovať ho z heparinizovanej plazmy. Proinzulín
dáva skríţenú rekaciu s inzulínom.
9. Stanovenie protilátok proti inzulínu a inzulínovým receptorom – protilátky proti receptorom
inzulínu sú imunoglobulíny triedy A, D, G al. M. Ich prítomnosť v krvi zapríčiňuje prereceptorovú
rezistenciu voči inzulínu; môţe podmieňovať paradoxne vyvolanú hypoglykémiu, ak sa z nich
nepretrţite neuvoľňuje inzulín. Protilátky proti inzulínu sa zisťujú u osôb, kt. uţívali inzulín, ale aj u
neliečených jedincov (autoimunitná inzulitída). Indikáciou na ich vyšetrenie je rezistencia voči
inzulínu a hypoglykemické stavy nejasného pôvodu. Protilátky sa stanovujú izotopovými metódami s
monoklonovými protilátkami proti inzulínu al. jeho receptorom).
10. Stanovenie glykovaného hemoglobínu (HbA1) a glykovaných proteínov – pouţíva sa na kontrolu
th. d. m., najmä u pacientov s nestabilným, gestačným d. m. a u zle spolupracujúcich pacientov.
Umoţňuje dg. trvalej hyperglykémie (neobjasnených porúch tolerancie glukózy) a porovnávanie
rôznych th. reţimov. HbA1 sa stanovuje: a) fotometricky (stanovuje celú zloţku, tzv. ,,minor Hb“ –
HBA1a, Hbb, Hbc); b) deliacimi metódami – stanovujú sa jednotlivé zloţky HbA1; patrí k nim
ionexová a vysokoobjemová kvapalinová chromatografia, agarová elektroforéza, izolektrická
fokusácia. U zdravých osôb sú hodnoty HbA1 < 7 %, pri ideálnej th. d. m. 7 – 9 %, za uspokojivú sa
pokladajú ešte hodnoty 9 – 11 %, kým hodnoty > 11 % sú neuspokojivé.
Normoglykémia nalačno nevylučuje d. m. Dg. ochorenia je skoro istá pri typických klin. prí-znakoch
a hyperglykémii > 11 mmol/l, resp. opakovanom náleze >7,8 mmol/l nalačno. Orálny glukózový
tolerančný test (oGTT) je potrebný len pri normoglykémii nalačno a klin. podozrení z poruchy
tolerancie glukózy.

Diferenciálne diagnosticky – treba od d. m. odlíšiť: 1. →nediabetické glykozúrie a neglykozurické
melitúrie; 2. hyperglykémie nediabetického pôvodu pri akút. strese, hepatocelulárnom poškodení,
dlhodobej telesnej inaktivite, realimentácii po predchádzajúcom hladovaní, pseudodiabetickom
priebehu oGTT následkom zrýchlenia resorpcie glukózy v GIT; 3. pri laborat. dôkaze d. m. pátrať po
príp. anat. poškodení pankreasu (tzv. pankreatický d. m., napr. pankreatitída, nádor, úraz, fibróza v
priebehu hemochromatózy ap.); býva pri ňom nízka potreba inzulínu, pretoţe okrem inzulínu chýba
aj glukagón; 4. sek. d. m. pri akromegálii, hyperkorticizme, feochromocytóme, hypertyreóze,
glukagonóme, somatostatinóme, prim. hyperaldosteronizme).
Komplikácie diabetes mellitus – moţno rozdeliť na akút. a chron. K akút. komplikáciám patria
komplikácie th. (diabetická →kóma, hypoglykemické a alergické reakcie na inzulín). Chron.
komplikácie sa delia na špecifické a nešpecifické. Vznik špecifických komplikácií podmieňuje najmä
hyperglykémia a s ňou súvisiaca nevratná neenzýmová glykácia peptidov a bielkovín. Ďalším
faktorom je pp. hromadenie sorbitolu, kt. zapríčiňuje retenciu vody v bunkách, anaeróbne
metabolické zmeny a zvýšené straty myoinozitolu najmä z nervových buniek do moču. Koincidencia
hypertenzie zhoršuje cievne zmeny, podobne ako fajčenie a hyperlipoproteinémia. Chron.
komplikáciou je aj imunol. rezistencia voči inzulínu, lipodystrofia a prechodná presbyopia.
Hypoglykemické reakcie vznikajú následkom nadbytku inzulínu, kt. môţe vzniknúť po podaní
nadmernej dávky al. pri nedostatočnom príjme potravy al. absolvovaní nezvyčajnej telesnej námahy
ap. Klin. prejavy závisia nielen od stupňa, ale aj rýchlosti poklesu glykémie. Ak je hypoglykémia
ťaţká a trvá dlho, zjavia sa kŕče a porucha vedomia – hypoglykemická kóma. Dg. potvrdí th. test:
pacientovi pri vedomí sa podá glukóza per os, pri zhoršenom vedomí, ak moţno, vloţia sa medzi
líca a zuby kocky cukru (kt. má diabetik liečený inzulínom stále pri sebe a v občianskom preukaze
obyčajne vloţené upozornenie, ţe má cukrovku); ak je pacient v bezvedomí, podá sa ihneď 40 – 80
ml 40 % glukózy i. v.
Tvorbu protilátok môţe vyvolať akýkoľvek typ inzulínu, ich titer však býva väčšinou nízky. Preparáty
inzulínu heterogénneho pôvodu obsahujúce prímesi zapríčiňujú tvorbu protilátok viaţucich sa na
inzulín, tvoria s ním komplex, z kt. sa nemôţe utilizovať. Pri purifikovaných inzulínoch sú tieto
komplikácie zriedkavejšie.
Rezistencia proti inzulínu je stav, pri kt. pacient potrebuje > 200 i. inzulínu/d (pri potreba > 100 j.
inzulínu sa označuje ako neúplná rezistencia; po totálnej pankreatektómii je potreba inzulínu 30 – 60
j./d). Pri rezistencii na inzulín stačí niekedy prechod na monokomponentový al. humánny inzulín. V
refraktérnych prípadoch sa odporúčajú glukokortikoidy, kt. potláčajú tvorbu protilátok a upravujú
glykémiu v priebehu asi 3 – 5 d.
Po predávkovaní inzulínu sa môţe u pacienta zjaviť posthypoglykemická hyperglykémia v noci okolo
3. h, keď sa aktivujú kontraregulačné mechanizmy brániace účinku inzulínu (tzv. Somogyiho efekt).
Ráno môţe následná hyperglykémia pretrvávať a viesť k mylnej úvahe o potrebe zvýšiť dávku
inzulínu.
Hyperglykémia môţe však vzniknúť aj bez predchádzajúcej hypoglykémie, pp. následkom
predchádzajúceho vyplavenia somatotropínu (tzv. fenomén brieţdenia, angl. down phenomenon).
Tu treba zváţiť večerné pridanie malej dávky Pur-Dep-inzulínu s. c.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 5. Komplikácie diabetes mellitus
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Špecifické komplikácie
Akútne
Diabetická kóma
Hypoglykemická kóma
Chronické
Diabetická mikroangiopatia a makroangiopatia
Diabetická nefropatia

Diabetická neuropatia
Diabetická retinopatia
Rezistencia na inzulín
Nešpecifické Ateroskleróza
Infekcie
• močových ciest a obličiek, nekróza papíl
• respiračného systému (abscedujúca bronchopneumónia, tbc)
• ţlčových ciest
• koţné (pyodermie, dermatomykózy)
Prechodná presbyopia
Koţné ochorenia
• necrobiosis lipoidica
• xanthomatosis
• rubeosis faciei
• pruritus vulvae a balanitída

Terapia diabetes mellitus – pozostáva zo: 1. systematickej výchovy; 2. úpravy diéty a reţimu
pohybovej aktivity; 3. medikamentóznej th.
• Výchova pacienta – dobre informovaný pacient sa lepšie lieči, je menej depresívny a lepšie sa

psychicky prispôsobuje svojej chorobe. Preto ho treba starostlivo poučiť o podstate cukrovky a jej
komplikáciách, vhodnom dennom reţime, diéte, význame cvičenia, podávaní inzulínu, kontrolách
glykémie, vyšetreniach moču a i. Pacient musí vedieť ako predchádzať akút. a chron. komplikáciám,
napr. diabetickej nohe. Len asi 1/5 pacientov totiţ dodrţuje diétu a skoro 1/2 ju dodrţuje len
čiastočne a väčšinou nedoceňujú pravidelnú telesnú aktivitu. Na výchovu pacienta slúţia podrobné
edukačné programy. Edukácia sa vykonáva ambulantne vo forme 1 – 2-týţd. kurzu po 1 – 1,5 h/d al.
formou hospitalizácie v nemocnici.
• Úprava režimu a pohybovej aktivity – diéta sa pokladá za základ a prvý predpoklad th. úspechu. V
podstate zodpovedá zásadám správnej výţivy zdravých, má byť nenáročná na prípravu a náklady.
Má byť vysokosacharidová s vysokým obsahom vlákniny a nízkym obsahom tukov. Obsah
sacharidov má byť min.150 – 200 g/d, aby nevznikla ketoacidóza z hladu, obsah bielkovín min. 1 aţ
1,3 g/d, obsah tukov správneho typu (70 – 100 g/d), aby sa udrţala energetická bilancia a ideálna
hmotnosť. Denný energetický príjem má pozostávať z 50 – 60 % sacharidov, 12 – 15 % bielkovín
a 30 – 35 % tukov. Strava má obsahovať aj dostatok vitamínov a minerálov a má byť pritom chutná.
Jednotlivé ţiviny majú byť vhodne rozdelené do 3 hlavných jedál, príp. ďalších medzijedál (desiata,
olovrant ap.).
Zakazuje sa cukor a s ním pripravované jedlá, sladké pečivo, sladké ovocie, med a i. Odporúča sa
obmedzovať potraviny s vysokým obsahom sacharidov. Napríklad chlieb obsahuje 50 %, zemiaky
20 %, kôstkové ovocie 10 – 15 %, koreňová zelenina 10 % sacharidov. Menej ako 3% sacharidov
obsahuje šakát, špenát, uhorky, kyslá kapusta ap. Bielkoviny sa podávajú vo forme mäsa, vajec a
mliečnych výrobkov.
Diéta diabetikov je kvantitatívna, preto by si mal pacient, kým sa nenaučí správne odhadovať
mnoţstvo, potraviny váţiť. Muţ s priemernou telesnou aktivitou potrebuje denne prijať asi 126 kJ/kg,
ţena 105 kJ/kg; u detí je potreba energie vyššia (< 4-r. 210, < 10-r. 168 a < 15-r. 147 kJ/kg).
Energetická potreba sa však určuje individuálne podľa telesnej hmotnosti. Na odhad ideálnej
telesnej hmotnosti slúţi →Quételetov index hmotnosti (body mass index, BMI). U obéznych
diabetikov (typu II) sa má zniţovať telesná hmotnosť kombináciou redukčnej diéty a telesnej aktivity
tak, aby chudol priemerne najviac o 1 kg/týţd.; prudšie chudnutie je vzhľadom na riziko ketoacidózy
nevhodné. S diétnou th. sa obvykle vystačí pri nekomplikovanom NIDDM bez interkurentného
ochorenia.

Príklad štandardnej diabetickej diéty (7100 kJ): raňajky: ~ 300 g mlieka, 40 g chleba, 15 g masla;
desiata: 1 vajce, 40 g chleba; obed: rajčiaková polievka, 90 g chudého prevareného mäsa, 100 g
zemiakov, 200 g uhoriek, 100 g jabĺk, 20 g masti na prípravu jedla; olovrant: 200 g mlieka, 50 g
chleba, 12 g masla; večera: 80 g vareného chudého mäsa, 150 g zemiakov, 200 g uhoriek, 100 g
jabĺk, 20 g masti na prípravu jedla.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 6. Zastúpenie živín v diéte diabetika podľa slovenského diétneho
systému a odporúčaní Americkej diabetologickej spoločnosti
(ADA) [% podiel z celkového energetického príjmu]
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ţivina
Diétny systém
slovenský
ADA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––
Sacharidy
42,5
55–60
Bielkloviny
21,5
2–20 (0,8 g/kg)
Tuky
–
< 30 %
s polyénovými KK
–
6–8
s nasýtenými KK
–
< 10
s monoénovými KK
–
zvyšok
Cholesterol
300 mg/d
< 200 mg/d
Vláknina
–
40 g (25 g/4200 kJ)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Okrem diéty sa kladie dôraz na správnu ţivotosprávu. Telesná aktivita výrazne pomáha utilizovať
glukózu. Zvyšuje citlivosť tkanív na inzulín, zlepšuje metabolickú kompenzáciu, zniţuje hmotnosť
obéznych a riziko kardiovaskulárnych komplikácií. Odporúča sa pacientovi pravidelne cvičiť 1 – 2
h/d al. aspoň 3-krát/týţd. Intenzitu cvičenia moţno určiť testom max. srdcovej frekvencie počas
výkonu (mala by byť asi 120 – 150/min, u starších 100 – 120/min). Pacientom neschopným cvičenia
(napr. s cievnymi komplikáciami) sa odporúčajú aspoň pravidelné rýchlejšie prechádzky v dĺţke 5
km/d. Predpokladom cvičenia je samokontrola diabetika. U pacientov liečených inzulínom treba pred
cvičením a po ňom upraviť diétu a dávku inzulínu; glykémia < 5 mmol/l pred cvičením vyţaduje
príjem sacharidov. Pri glykémii > 15 mmol/l a ketolátkami v moči nie je vhodné s cvičením začínať.
Pri IDDM hrozí po cvičení aj riziko neskorej hypoglykémie, kt. sa môţe zjaviť v noci, preto treba
zníţiť dávky inzulínu o 1/3 – 1/2. Intenzívne cvičenie môţe ohroziť aj pacientov s chron.
komplikáciami, napr. kardiovaskulárnymi, pri ťaţšej retinopatii krvácaním do sietnice, pri nefropatii
zhoršením obličkových funkcií.
Neodporúča sa alkohol – zhoršuje disciplínu pacienta, je hepatotoxický a pri hepatopatii môţe
vyvolať hypoglykémiu, zhoršuje hyperlipoproteinémiu, a okrem toho jeho pouţitie u diabetika sťaţuje
správne hodnotenie stavov s poruchou vedomia. Neţiaduce je aj fajčenie, najmä pri súčasnej
angiopatii.
• Perorálne antidiabetiká – PAD, pouţívajú sa u pacientov s NIDDM, kt. sa manifestuje > 40. r. veku,

ak sa diétou a pohybovou th. nedosahuje uspokojivá kompenzácia. Ich uţívanie však nenahrádza
dodrţovanie diéty a ţivotosprávy a samé nechránia pred komplikáciami d. m. Po podávaní
tolbutamidu a fenformínu sa dokonca štatisticky zvyšuje mortalita na kardiovaskulárne ochorenia.
Preto sa vyvíjajú ďalšie preparáty (glipizid, glibenklamid a i.). Pri prim. zlyhaní (nezlepšenie
hyperglykémie a glykozúrie u pacientov, u kt. sa zistil d. m. v neskoršom veku) je pacient odkázaný
na th. inzulínom. Pri sek. zlyhaní (dočasný účinok th.) treba hľadať príčinu aj v nedodrţovaní diéty a
ţivotosprávy, príp. interkurentnej chorobe al. komplikácii. Na inzulín sa prechádza len po ich
vylúčení. PAD sú kontraindikované v gravidite, ketoacidó-ze, pri zlyhaní obličiek, pečene. Opatrnosť
-blokátorov (hypoglykémia), pelentanu,
chloramfenikolu a i. liečiv. K PAD patria deriváty sulfonylmočoviny, biguanidy a látky zniţujúce
resorpciu sacharidov; →antidiabetiká.

Deriváty sulfonylmočoviny – povzbudzujú sekréciu inzulínu v B-bunkách pankreasu a zvyšujú
citlivosť cieľových tkanív na inzulín pp. na receptorovej úrovni. Po uţití alkoholu majú antabusový
účinok. Sú indikované v prípadoch, keď je pankreas ešte schopný tvoriť inzulín po poţití jedla a
zvýšení glykémie. Nemajú sa podávať pacientom s acetónom v moči, pretoţe tento nález
upozorňuje, ţe pankreas nie je schopný tvoriť inzulín al. ho tvorí iba veľmi málo. K derivátom
®
sulfonylmočoviny I. generácie patrí napr. tolbutamid a chlórpropamid. Tolbutamid (Dirastan tbl.)
pôsobí asi 4 – 5 h; podáva sa 3-krát/d 500 mg. Kontroly sa robia spočiatku v týţd. intervaloch a
podľa výsledku sa upravuje dávka, kt. by nemala prekročiť 1500 mg/d. Metabolit lieku dáva pozit.
reakciu s kys. sulfosalicylovou. K zriedkavým neţiaducim účinkom patrí anorexia, hnačky, koţné
®
prejavy a leukopénia. Chlórpropamid (Chlorpropamid Slovakofarma tbl.) účinkuje aţ 24 h. V
súčasnosti sa deriváty sulfonylmočoviny 1. generácie pouţívajú zriedkavo, ponechávajú sa len u
uspokojivo nastavených pacientov, kt. ich dlhodobo uţívajú.
®

K derivátom II. generácie patrí napr. glibenklamid a glipizid. Glibenklamid (Maninil ), kt. sa podáva
spočiatku v malých dávkach (2 mg ráno a večer po jedení). Pri nedostatočnej účinnosti moţno
dávku zvýšiť aţ na 5 mg ráno a večer. U starších osôb je pre riziko hypoglykémie vhodnejší glipizid
®
(Mimidial ), kt. pôsobí kratšie.
Biguanidy – priaznivo ovplyvňujú metabolizmus tukov, zniţujú glukoneogenézu v pečeni a zniţujú
resorpciu sacharidov z čreva. Pri súčasnej obezite je vítaný aj ich anorektický účinok. Patrí sem
®
buformín (Silubin retard ), fenformín a metformín. Uprednostňuje sa metformín (0,5 – 1,7 g/d) pred
buformínom (100 – 200 mg/d). Biguanidy sú indikované u obéznych diabetikov typu II, u kt. pri diéte
a správnej ţivotospráve nenastala ţiaduca úprava glykémie. Ku kontraindikáciám patria
hepatopatie, nefropatie, alkoholizmus, kardiálna al. respiračná insuficiencia, periférna obštrukčná
choroba tepien od štádia IIa, gravidita, diéty na chudnutie s príjmom energie < 1000 kcal/d (4,2
mJ/d); moţnosť vzniku laktátovej acidózy. K neţiaducim účinkom patrí porucha trávenia, útlm
kostnej drene a laktátová acidóza. Pri súčasnej hyperlipoproteinémii sa kombinujú s
hypolipidemikami.
Lieky znižujúce resorpciu sacharidov – podávajú sa pri d. m. typu I a II s cieľom vyhladiť glykemické
špičky. Moţno ich kombinovať s biguanidmi i inzulínom. Sú kontraindikované pri poruchách GIT. K
neţiaducim účinkom patrí nadúvanie, pocit plnosti, bolesti brucha, hnačky. Nevyvolávajú
®
hypoglykémiu. Patrí sme práškovaná ţivica guar (Glukotard , podáva sa 1 – 3-krát 5 g/d v 1/4 l vody
®
pred jedením) a inhibítor -glukozidázy kefkového lemu (Glucobay , podáva sa 3-krát 5–200 mg/d;
→akarbóza).
• Terapia inzulínom – vyţaduje si kaţdý 8. diabetik (u nás asi 25 000 pacientov), z toho je asi
polovica typu I.
Indikácie th. inzulínom – inzulín môţe byť celoţivotnou potrebou al. prostriedkom na preklenutie
krízového stavu. Trvale je inzulín indikovaný pri d. m. typu I, najmä u mladších pacientov a
začínajúcich komplikáciách. U pacientov s typom II sa inzulín indikuje pri prim. (chýbanie účinku od
začiatku) al. sek. zlyhaní (neskoršie zlyhanie s max. po 12–15 r. th.). Treba však vylúčiť iné príčiny
metabolickej dekompenzácie (infekcia, kardiovaskulárne ochorenie ap.). Vhodný je u chudých a
normostenických diabetikov typu II niţšieho veku, najmä ak sa zjavili komplikácie. U obéznych
diabetikov typu II sa dlhšie skúšajú predchádza-júce spôsoby th. Treba však rátať s tým, ţe th.
sulfonylmočovinou potencuje endogénny a th. inzulínom navodzuje exogénny hyperinzulinizmus, kt.
môţe vyvolať hyperlipoproteinémiu al. artériovú hypertenziu. Absol. indikáciou th. inzulínom je
hrozba al. vznik ketoacidózy al. hyperosmolárnej hyperglykemickej neacidotickej kómy.
Prechodná th. inzulínom je indikovaná pri vysokých hodnotách glykémie, ťaţších interkurentných
ochoreniach al. väčších operáciách, v gravidite (glykémia opakovane > 7 mmol/l), pri
vysokokalorickej parenterálnej výţive a vysokých dávkach kortikosteroidov.

Ľudský inzulín je indikovaný pri alergii na inzulín a lipodystrofii po inzulíne, relat. indikáciou je
iniciálne nastavenie dieťaťa al. gravidnej diabetičky.
–––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––
Tab. 7. Indikácie inzulínu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trvalé
• Diabetes mellitus typ I
• Diabetes mellitus typ II pri zlyhaní perorálnych antidiabetík
• Ketoacidóza
• Hyperosmotická hyperglykemická neacidotická kóma
• Akrálne lézie
Prechodné
• Prvá aplikácia pri vysokých hodnotách glykémie
• Ťaţšie interkurentné ochorenie al. väčšie operácie
• Gravidita (glykémia opakovane > 7 mmol/l)
• Doplnok vysokokalorickej parenterálnej výţivy
• Doplnok pri vysokých dávkach kortikosteroidov
––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––-

Režimy inzulínovej terapie – delia sa na konvenčné a intenzifikované.
Konvenčná inzulínová th. – spočíva v aplikácii 1 al. 2 denných inj. dlho pôsobiaceho al.
intermediárneho inzulínu v kombinácii s krátko pôsobiacim inzulínom, výhodnejšie v zmesi rôzneho
®
®
®
podielu solubilného inzulínu a suspenzie (Actraphane , Mixtard , Profil ).
Aplikácia 1 dávky/d je indikovaná u diabetikov typu I zriedka, väčšinou sa podáva ľahkým
diabetikom typu II, príp. v kombinácii s prípravkami sulfonyločoviny.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 8. Druhy inzulínu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chromatograficky purifikované (Pur)
®
Pur Dep (Spofa)
®
Pur Interdep (Spofa)
®
Pur Neutral (Spofa)
®
Pur Superdep (Spofa)
Monokomponentové (MC)
®
Prasačie
Actrapid MC (Novo)
®
Monotard MC (Novo)
®
Protaphane MC (Novo)
®
Semilente MC (Novo)
®
Hovädzie
Ultralente MC (Novo)
®
Zmiešané prasačie a hovädzie Lente MC (Novo)
®
Rapitard MC (Novo)
®
Ľudské (human, HM)
Actrapid HM (Novo)
®
Actrapid Pentfill 100 HM (Novo)
®
Humilin L (Lilly)
®
Humilin N (Lilly)
®
Humilin R (Lilly)
®
Humilin U (Lilly)
®
Mixtard HM 10, 20, 30, 40, 50 (Novo)
®
Monotard HM (Novo)
®
Ultratard HM (Novo)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inzulíny HM fa Novo-Nordisk a Eli-Lilly sa dodávajú s 1,5 a 3 ml náplňami (nábojmi) do inzulínových pier. L –
long; M – mix; N (NPH) – Neutral Protamin Hagedorn; R – regular; U – ultralong

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 9. Farmakokinetické vlastnosti inzulínov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––
Druh inzulínu
Účinok
začiatok
maximum
trvanie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rýchlo účinkujúce inzulíny
Pur Neutral
30 min
2–4h
6–7h
Actrapid MC
30 min
2,5 – 5 h
8h
HM Actrapid
30 min
2,5 – 5 h
8h
Humilin R
30 min
1–3h
6–8h
Mixtard HM 10, 20, 30, 40, 50
30 min
2–8h
14 – 18 h
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stredne dlho a dlho účinkujúce inzulíny
®
Humilin N
45 min
3 – 10 h
18–20 h
®
Pur Dep
1h
5 – 10 h
16 h
®
Semilente MC
1,5 h
5 – 10 h
16 h
®
Pur Interdep
1,5 h
6 – 16 h
24 h
®
Protaphane MC
1,5 h
2 – 12 h
24 h
®
Insulatard HM
1,5 h
4 – 12 h
23 h
®
Humilin L
2h
3 – 18 h
22 – 24 h
®
Monotard M C
2,5 h
7 – 15 h
22 h
®
Lente MC
2,5 h
7 – 15 h
24 h
®
Monotard HM
2,5 h
7 – 15 h
24 h
®
Lente MC
2,5 h
7 – 15 h
24 h
®
Pur Superdep
2–3 h
8 – 20 h
24 h
®
Ultralente MC
2–3 h
10 – 30 h
36 h
Humilin U
3h
6 – 22 h
28 h
®
Ultratard HM
4h
10 – 30 h
36 h
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pri inzulínových zmesiach HM čísla 10 – 50 znamenajú 10 – 50 %, pri prípravku Humilin M čísla 1 –
4 = 10 a 40 % obsah krátko účinkujúceho inzulínu. Zvyšok tvorí inzulín Isophan (Insulatard al.
Humilin N). Ak je podiel krátko účinkujúceho inzulínu menší (10 – 20 %), účinok na rannú al.
večernú postprandiálnu glykémiu je menší, ale trvanie účinku dlhšie (16 – 18 h); ak je podiel krátko
účinkujúceho vyšší (30 – 45 %), účinok na rannú a večernú postprandiálnu glykémiu väčší, trvanie
účinku však kratšie (14 – 16 h)
Kombinovaná th. inzulínom a sulfonylmočovinou je indikovaná u ľahko al. stredne obéznych
diabetikov. Ide o tieto stavy:
a) Pravé sekundárne zlyhanie th. sulfonylmočovinou – začína sa nízkoenergetickou diétou (4200 kJ
= 1000 kcal) v trvaní 1 týţd. a potom sa pridáva malá dávka dlho účinkujúceho inzulínu pred
spaním;
b) d. m. s miernou aţ stredne ťaţkou obezitou liečený inzulínom s neuspokojivou kompenzáciou, pri
kt. je ešte prítomná sekrečná rezerva, t. j. normálne al. zvýšené hodnoty C-peptidu s kratším
trvaním ochorenia – začína sa nízkoenergetickou diétou a po 5 d sa k th. inzulínom pridáva
sulfonylmočovina a súčasne sa mierne zniţujú dávky inzulínu.
Pri absol. nedostatku inzulínu sa podáva inzulín v dávke 0,2 – 0,7 j./kg. Zvýšená potreba je pri
horúčkových ochoreniach, hypertyreóze a príp. rezistencii na inzulín; pri zvýšenej telesnej aktivite
treba dávku zníţiť. Potreba inzulínu na g cukru je ráno vyššia ako večer. Jednotlivé dávky > 30 j. nie
sú väčšinou vhodné (túto dávku treba rozdeliť).

Aplikácia 2 dávok/d je najčastejší spôsob th. diabetikov typu I, a to väčšinou kombináciou dlho a
intermediárne pôsobiaceho inzulínu s krátko pôsobiacim inzulínom, príp. ich zmesou. Inzulín sa
podáva pred raňajkami a večerou. Nevýhodou je častý tzv. Somogyiho fenomén: hypoglykémia v
čase vrcholu účinku (okolo obeda, poobede al. v noci), po kt. nasleduje hyperglykémia (pred
večerou al. ráno nalačno). Nevyhnutné je pritom dodrţovanie presne 3-h intervalu medzi 6 dennými
jedlami a vyváţený a nemenný obsah sacharidov. Metabolicky sa tak kompenzuje len časť
pacientov diabetu typu I. U diabetikov typu II sa tento reţím pouţíva, ak sa nedosiahne uspokojivá
metabolická kompenzácia 1 dávkou /d al. kombinovanou th. inzulínom a sulfonylmočovinou.
Intenzifikovaná th. inzulínom – má simulovať normálne fyziol. pomery nediabetika: napodobniť
bazálnu sekréciu, t. j. trvalý výdaj malých mnoţstiev inzulínu medzi jedlami i v noci, a tým dosiahnuť
stav blízky normoglykémii počas celých 24 h. Po príjme jedla sa dávka zvyšuje (bolusová sekrécia).
Pacient sa tým stáva nezávislý od svojho ochorenia, sám vykonáva samosledovanie i vlastnú th.
Indikácie: 1. D. m. typu I s neuspokojivou metabolickou kompenzáciou, najmä „brittle“ s kolísavými
hodnotami glykémie. 2. Diabetická nefropatia (zvyšujúce sa hodnoty albumínu v moči > 30 mg/d); 3.
Diabetická retinopatia (incipientné zmeny na očnom pozadí). 4. Zvýšené hodnoty glykovaného
hemoglobínu presahujúce hranice kompenzácie. Podmienkou je istý stupeň inteligencie, motivácia a
edukácia pacienta, ako aj úzka spolupráca rodiny a diabetológa. Pacient si pomocou algoritmov
sám upravuje dávku inzulínu, mnoţstvo sacharidov v diéte a intenzitu cvičenia.
Jestvujú dva typy intenzifikovaných reţimov, kontinuálny a diskontinuálny.
Kontinuálny spôsob – realizuje sa pumpou programovanou na určité voliteľné rýchlosti bazálneho
toku inzulínu, kt. pacient nosí so sebou. Kanylou sa inzulín trvale injikuje do podkoţia prednej
brušnej steny (najrýchlejšia resorpcia), posledná večerná dávka do stehna; inj. do ramena sú
obsolétne. Pred jedlom si pacient zvýši rýchlosť (bolusová dávka). Nevýhodou je nevyhnutnosť nosiť
prístroj celých 24 h a moţnosť vývoja ketoacidózy pri jeho poruche, ako aj častejší výskyt
hypoglykemických príhod. Je to však dosiaľ najlepší spôsob zabezpečenia metabolickej
kompenzácie a prevencie vzniku mikroangiopatie.
Diskontinuálny režim – spočíva v opakovanom podávaní viacerých (> 3) inj./d krátko pôsobiaceho
inzulínu) špeciálne upraveným dávkovačom, tzv. perom, vţdy pred jedlom (bolusové inkekcie). Th.
sa dopĺňa 1 – 2 inj. dlho pôsobiaceho al. intermediárneho inzulínu večer, al. ráno a večer, kt. majú
zabezpečiť bazálnu sekréciu. Výhodou večerného podania je odstránenie fenoménu ,,brieţdenia“,
vyvolaného pp. zvýšenou sekréciou somatotropínu. Charakterizuje ho vzostup glykémie v skorých
ranných h.
Interval medzi inj. a jedením závisí od druhu inzulínu, pri kryštalickom inzulíne je 15 – 30 min (pri
glykémii 3,5 mmol/l: 0, pri glykémii 4,45 mmol/l: 15 min, pri glykémii 6,5 mmol/l: 30 min). Pri
inzulínoch s protrahovaným účinkom má byť interval 30 – 45 min. Pri hodnotách glykémie < 3,5
mmol/l (obyčajne u dobre kompenzovaného diabetika) sa podáva menšia dávka inzulínu.
Pri th. d. m. platia tieto všeobecné zásady: 1. mení sa len jeden parameter (inzulín, diéta al. telesná
námaha); 2. postupuje sa po malých krokoch (1 – 2 j., 10 – 20 g sacharidov); 3. po kaţdej zmene sa
sleduje viac glykemických profilov, smer zmeny glykémie; 4. nereaguje sa ihneď na kaţdú drobnú
úchylku; 6. sacharidy sa predvídavo kryjú inzulínom, nevyvíja sa úsilie zníţiť glykémiu spätne.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 10. Kritériá metabolickej kompenzácie diabetes mellitus
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Metabolická kompenzácia
Ukazovateľ
––––––––––––––––––––––––––––––––––
dobrá*
uspokojivá
zlá
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Glykémia [mmol/l]

nalačno
4,4 – 6,7
< 7,8
> 7,8
postprandiálne
4,4 – 8,9
< 10
< 10
Glykohemoglobín [%]
< 8,5
8,5 – 9,5
> 9,5
Cholesterol* [mmol/l]
< 5,2
< 6,5
> 6,5
HDL-cholesterol* [mmol/l] > 1,1
> 0,9
< 0,9
Triacylglyceroly* [mmol/l] < 1,7
< 2,2
> 2,2
2
ITH** [kg/m ] muţi:
< 25
< 27
> 27
ţeny:
< 24
< 26
>6
TK* [kPa]
<18,6/12
<21,3/12,6 >21,3/12,6
[mm Hg]
<140/90
<160/95
< 160/95
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* u starších pacientov platia menej striktné kritériá; ** – index telesnej hmotnosti

K ďalším ukazovateľom metabolickej kompenzácie patrí: klin. obraz, glykozúria a ketonúria,
ketolátky v krvi, glykované plazmatické bielkoviny, obsah sorbitolu v erytrocytoch a plazme,
ukazovatele acidobázickej rovnováhy, koncentrácia laktát a pyruvátu v krvi, neesterifikovaných
karboxylových kyselín v sére, hodnoty STH, glukagónu, katecholamínov, glykozyltransferázy,
mikroalbuminúria, hodnoty 2-mikroglobulínu v moči, ukazovatele funkcií kardiovaskulárneho
systému, neurologické, očné príznaky, u detí rast, somatický a psychický vývoj, u gravidných ţien
ukazovatele normálneho rastu a vývoja plodu.
Komplikácie th. diabetes mellitus – zahrňujú diabetickú kómu a hypoglykémiu.
Diabetická kóma – je vystupňovanie diabetickej poruchy. Pri nedostatočnom účinku inzulínu sa
mobilizujú tuky a v tele hromadia ketolátky. Glukoneogenéza z bielkovín a tukov prispieva k
hyperglykémii, glykozúrii a osmotickej diuréze. Vzniká ketoacidóza s rozvratom hydrominerálnej a
acidobázickej rovnováhy. Klin. obraz sa vyvíja postupne. Prejavuje sa spočiatku nauzeou, častým
vracaním, bolesťami brucha (pseudoperitonitis diabetica), bolesťami hlavy, polyúriou, polydipsiou,
neskôr dehydratáciou a šokom, pri kt. uţ býva oligúria aţ anúria. Objektívne sa zisťujú suché
sliznice, hypotonické očné bulby, Kussmaulovo dýchanie a acetónový zápach z úst. Vyvíja sa
porucha vedomia aţ bezvedomie. V sére je hyperglykémia, hyponatriémia a zníţené hodnoty pH a
hydrogénuhličitanov. V moči je prítomná glukóza, ketolátky, stopy bielkovín a hyalínové valce.
Prítomná je leukocytóza s posunom doľava.
Th. – spočíva v rehydratácii (strata vody býva 3 – 5 l), úprava hydrominerálnej a acidobázickej
rovnováhy a glykémie, ako ja príp. komplikácií (infekcia ap.). Vţdy treba pátrať po príčine, kt. mohla
kómu vyvolať a bezprostredne začať th. s antibiotikami.
Inzulín – iniciálne 16 j, i. m., pokračovať 4 j./h v trvalej infúzii po- mocou infúznej pumpy (ak glykémia
v priehebu 2 h klesne o > 10 %, zvýšiť dávku na 8 j./h). Vzhľadom na počiatočnú absorpciu inzulínu
na sklo nechá sa odtiecť prvých 50 ml z konca infúzneho setu. Infúzny rozt.: 50 j. starého inzulínu v
500 ml 0,9 % NaCl. Alternatívou je i. v. al. i. m. aplikácia v 1-h intervaloch.
Tekutiny – zloţenie závisí od sérovej koncentrácie sodíka:
–––––––––––––––––––––––––––––––+

S-Na mmol/l
Infúzny roztok
–––––––––––––––––––––––––––––––>165 mmol/l
2,5 % glukóza
145 – 164 mmol/l
0,45 % NaCl
< 145 mmol/l
0,9 0 NaCl
–––––––––––––––––––––––––––––––-

2

Pri nekomplikovaných stavoch sa v 1. h podáva 1000 ml, v 2. – 7. h 3000 ml (1000 ml/ h), po 8 h
1000 ml/5 h. U nestabilných pacientov sa monitoruje prívod tekutín meraním centrálneho ţilového
tlaku a tlaku v pľúcnici a objem infúzie upravuje takto:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Centrálny ţilový tlak (cm H2O) Tlak v pľúcnici (mm Hg) Objem infúzie (ml/h)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
<3
10
1000
3–7
10 – 17
500 – 1000
8 – 12
18 – 24
500
> 12
> 24
250

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkový objem infúzie v prvých 24 h má byť max. 10 % tel. hm. Pri nedostatočnej úprave obehu po
6000 ml sú indikované expandery plazmy.
+

Draslík – podáva sa v závislosti od jeho sérovej koncentrácie (S-K ) a hodnôt pH krvi podľa
nasledujúcej tabuľky:
–––––––––––––––––––––––––––––+

Mnoţstvo K (mmol/l)
–––––––––––––––––––––––––––––+
S-K
pH < 7,1
pH > 7,1
–––––––––––––––––––––––––––––< 3,0
30
20
3,0 – 3,9
20
15
4,0 – 4,9
15
10
5,0 – 5,9
10
5
> 6,0
0
0
––––––––––––––––––––––––––––––-

Úprava acidózy – acidóza sa upravuje pomocou 1,39 % rozt. hydrogénuhličitanu sodného, a to len
ak pH krvi klesne pod 7,1, podľa vzorca: výchylka báz (mmol/l) x tel. hm. (kg) x 0,1.
Úprava glykémie – po poklese glykémie pod 17 mmol/l sa podáva 1000 ml 5 % glukózy v priebehu 5
h s 20 – 80 mmol draslíka podľa jeho sérovej koncentrácie. Súčasne sa podáva inzulín v dávke 2 –
6 j./h ako pokračovanie trvalej infúzie al. prídavok k infúzii glukózy (10 aţ 30 j./h).
Substitúcia fosfátov – fosfáty sa podávajú len pri neporušenej funkcii obličiek, a to len po zvýšení
sérovej koncentrácie fosforu > 0,85 mmol/l v dávke 1 – 2 g (33 – 66 mmol) ako izotonický rozt.
fosforečnanu sodného v rovnomernej i. v. infúzii v priebehu 8 h.
Osobitnou formou diabetickej kómy je hyperosmolálna diabetická neketotická kóma. Postihuje
staršie osoby a má vysokú mortalitu (aţ 44 %). Jej príčinou je nedostatok inzulínu s nedostatočnou
utilizáciou glukózy v tkanivách, nadprodukcia glukózy v pečeni a jej nedostatočné vylučovanie
močom pre poškodenie obličiek. Hodnoty glykémie sú aţ 10-násobne zvýšené, ketoacidóza však
chýba. V popredí klin. obrazu sú príznaky dehydratácie a šoku. Častá je gramnegat. sepsa a
pneumónia.
Hypoglykémia – je najnebezpečnejšou komplikáciou inzulínovej th. Okrem známych príčin, ako je
vynechanie jedla, zvýšená telesná aktivita bez úpravy dávky inzulínu, nesprávna aplikácia al. dávka
inzulínu, ju môţu vyvolať niekt. lieky (-blokátory, salicylany, tetracyklíny, a i.), prerušenie podávania
glukokortikoidov, abúzus alkoholu a i. Môţe vzniknúť aj bej zjavnej príčiny následkom uvoľnenia
väčšieho mnoţstva inzulínu viazaného na protilátky.
Príznaky hypoglykémie sa dostavujú pri individuálne rozdielnej hodnote glykémie (obvykle < 3,5
mmol/l). Vyvoláva ich nadprodukcia adrenalínu (pocit hladu, búšenie srdca, potenie) neskôr
neuroglykopénia (ospalosť, dvojité videnie, zmätenosť, agitovanosť, kŕče, bezvedomie). Príznaky sa
môţu u toho istého pacienta meniť al. môţu dokonca chýbať (pri autonómnej neuropatii), príp. sú
prekryté uţívaním -blokátora. Asymptomatickú nočnú hypoglykémiu môţu signalizovať aj nízke
hodnoty rannej glykémie nalačno al. ranná hyperglykémia.

®

Pri hypoglykémii sa odporúča zjesť rýchlo resorbovateľné sacharidy (cukor, Glukopur ) hneď pri
prvých príznakoch; v stave zmätenosti môţe partner podať pacientovi 1 g glukózy s. c. al. i. m.
Koncentrovaná glukóza (40 – 80 ml 40 % rozt. glukózy) sa podáva i. v. aţ v lekárskom zariadení. Pri
opakovanej hypoglykemickej príhode treba upraviť dávku inzulínu.
diabetes noninsulindependens – diabetes mellitus nezávislý od inzulínu, diabetes mellitus typ II;
→diabetes mellitus.
diabetes renalis – porucha obličiek charakterizovaná zníţením prahu tubulov pre glukózu s
následnou glykozúriou. Je súčasťou rôznych obličkových chorôb; renálna →glykozúria.
diabetes salinus renalis – sy. plýtvania soľou; →glomerulonefritídy.
diabetes steroides, steroidogenes – sek. →diabetes mellitus al. porucha tolerancie glukózy
vyvolané glukokortikoidmi al. estrogénmi. Ide o následok rezistencie cieľových tkanív voči inzulínu.
Vyznačuje sa nízkym výskytom mikroangiopatie.
diabetická mikroangiopatia – komplikácia →diabetes mellitus, súčasť neskorého diabetického sy.
Ide generalizovaný proces charakterizovaný zhrubnutím bazálnej membrány drobných ciev
(kapiláry, prekapiláry, kapiláry a venuly). Jej etiopatogenéza je nejasná. Na jej vzniku sa pp. môţe
podieľa viac činiteľov, ako sú gen., endokrinné, metabolické, hemodynamické, reologické,
hemokoagulačné faktory a hypoxia so zvýšenou tvorbou reaktívnych foriem kyslíka.
O účasti gen. faktorov v patogenéze d. m. svedčí individuálna a geografická variabilnosť času jej
začiatku a rýchlosti rozvoja. U pacientov s retinopatiou býva častejší výskyt antigénu HLA DR4 a aj
u nediabetických rodičov detí s d. m. typu I a pozitivitou HLA DR4 sa zistilo zhrubnutie bazálnej
membrány svalových kapilár. Za príčinu horšej prognózy typu I sa pokladá aj gen. podmienený
deficit N-deacetylázy, kt. sa zúčastňuje na tvorbe heparansulfátového proteoglykánu v obličkách.
Býva tu zvýšená náchylnosť na rozvoj diabetickej →nefropatie, proliferatívnej →retinopatie a
kardiovaskulárneho ochorenia. Cievne zmeny však vznikajú aj pri sek. diabete. Proti účasti gen.
faktorov svedčia výsledky transplantácie obličiek diabetikom od zdravých darcov. V priebehu 2 r. sa
pri biopsii zistila mikroangiopatia vo vyše 4/5 prípadov. Ide teda skôr o vplyv hyperglykémie samej.
Pri metabolicky dekompenzovanom d. m. a proliferatívnej forme retinopatie sa zistili zvýšené
hodnoty somatotropínu. O účasti gonadotropínov by mohla svedčiť neprítomnosť mikroangiopatických zmien u prepubertálnych diabetikov a rozvoj týchto zmien s nástupom puberty.
Podľa metabolickej teórie hlavnú úlohu má hyperglykémia. Medzi stupňom a trvaním hyperglykémie však nie je priama korelácia. O rozvoji d. m. rozhoduje metabolická kompenzácia pacienta
v prvých 5 r. choroby. Neskôr sa cievne zmeny stávajú napriek kompenzácii diabetu nevratnými.
Významným faktorom pri vzniku d. m. je generalizovaná neenzýmová glykácia proteínov. Tento
proces prebieha aj u nediabetikov, ale pri chron. hyperglykémii nadobúda veľký rozsah a intenzitu. Z
bielkovín v prostredí s vysokou koncentráciou glukózy sa tvorí aldimín (tzv. Schiffova báza), kt. sa
následným pomalším vnútorným prešmykom vodíka mení na ketoamínovu formu, Amadoriho
produkt. Obidve tieto reakcie sú vratné. Biol. dôleţitými látkami, kt. vznikajú z Amadoriho produktu
po slede následných reakcií, sú koncové glykačné produkty (advanced glycation end-products,
AGE). Na rozdiel od tvorby aldimínu a ketoamínu vratná reakcia uţ nie je moţná. AGE sa akumulujú
a v proteínoch s dlhým biol. t0,5 (kolagén, membrána erytrocytov, hemoglobín) vyvolávajú významné
štruktúrne a funkčné zmeny, najmä utváranie skríţených vnútromolekulových väzieb (cross-linking)
proteínov a ich derivátov. Glykujú sa aj ďalšie štruktúry obsahujúce proteíny, napr. šošovka, myelín,
nukleoproteíny a makrofágy. Najvýznamnejšia je však glykácia kolagénu, kt. koreluje so zhrubnutím
bazálnej membrány. Glykovaný kolagén je nerozp. a viac odoláva natráveniu kolagenázou. Menej
sa glykuje albumín, lipoproteíny a fibrín. Miera glykácie závisí od stupňa hyperglykémie a trvania
expozície proteínov glukóze. Glykácia hemoglobínu má za následok zvýšenie jeho afinity ku kyslíku

a posun oxygenačnej krivky hemoglobínu doľava so sťaţeným odovzdávaním kyslíka tkanivám.
Glykácia membrány erytrocytov zapríčiňuje asi 15 % zníţenie ich preţívania a deformovateľnosti.
Ďalším patogenetickým činiteľom je polyolová cesta metabolizmu glukózy. Nadbytočná
intracelulárna glukóza sa v reakcii katalyzovanej aldózareduktázou mení na sorbitol a v ďalšom
kroku účinkom sorbitoldehydrogenázy na fruktózu. V bunkách, kt. nie sú schopné rýchlo
metabolizovať tieto cukry, sa tieto hromadia (napr. v pericytoch kapilár), zvyšuje sa osmolalita a
následne vtokom vody bunky bobtnajú. Sek. vznikajú poruchy ich antioxidačnej obrany. O význame
polyolovej cesty pri vzniku katarakty svedčia priaznivé účinky inhibítorov aldózareduktázy.
Podľa hypoxickej teórie je príčinou d. m. hypoxia a kompenzačné reakcie mikrocirkulácie na
hypoxiu. Erytrocyty (Erc) diabetika obsahujú viac hemoglobínu A 1c, kt. má vyššiu afinitu ku kyslíku
ako Hb A, preto horšie uvoľňujú O2 ako krv zdravých osôb s normálnou koncentrá-ciou Hb A1c. Erc
diabetikov však kompenzujú zvýšenú afinitu hemoglobínu ku kyslíku zvýšenou produkciou 2,3bisfosfoglycerátu (BPG), takţe hypoxia nevznikne s výnimkou ketoacidózy, pri kt. je následkom
hypofosfatémie porušená syntéza BPG. Hypoxia sa navyše spája so zvýšenou tvorbou voľných
radikálov kyslíka, čo prispieva k zmenám fluidity membrány Erc a ich deformovateľnosti. Na hypoxii
tkanív u diabetikov sa môţe zúčastňovať zvýšená rigidita erytrocytov, ich zvýšený sklon k
zhlukovaniu a zvýšená viskozita krvi.
Ďalšími činiteľmi sú poruchy hemodynamiky. Následkom zníţenej dostupnosti kyslíka a chron.
expanzie objemu vyvolanej hyperglykémiou (osmotický účinok glukózy) vzniká dilatácia arteriol a
prekapilár, zvyšuje sa prietok plazmy a transkapilárový hydrostatický tlak s následnou filtráciou
proteínov do steny ciev a mezangia. Stimuluje sa tým syntéza jednotlivých zloţiek bazálnej
membrány a mezangia. Hemodynamicky nepriaznivo pôsobí aj artériová hypertenzia. Z exogénnych
vplyvov môţe k hypoxii prispievať fajčenie tvorbou karboxyhemoglobínu. Hypoxia sa môţe
uplatňovať najmä v oblastiach s vysokou poţiadavkou na kyslík, napr. v obličkách a sietnici.
K ďalším faktorom patria reologické zmeny. Ide o zvýšenie viskozity krvi, zvýšený sklon erytrocytov
a trombocytov (po ADP a adrenalíne) k agregácii a zníţenú fibrinolytickú aktivitu.
V stenách ciev diabetika je zvyšená syntéza glykoproteínov a sorbitolu, ich bazálne membrá-ny sú
zhrubnuté, endotel poškodený a v priesvite sa tvoria mikrotromby. Tieto zmeny sú spočiatku
reverzibilné a prejavuje sa funkčnými poruchami (dilatácia venúl, konstrikcia arteriol, zvýšená
permeabilita kapilár). Konečným dôsledkom sú ťaţké poruchy mikrocirkulácie a hypoxia orgánov
postinutého riečiska. Najvýznamnejšie je postihnutie sietnice a obličiek.
D. m. sa vyvíja v 4 štádiách: 1. poškodenie bazálnej membrány; 2. porucha mikrocirkulácie; 3.
zmeny morfológie a vaskularizácie ciev; 4. ischemické zmeny.
diabetická nefropatia →nefropatia.
diabetická neuropatia →autonómne poruchy; →neuropatia.
diabetická noha – komplikácia →diabetes mellitus podmienená aterosklerózou (→angiopathia
diabetica) a symetrickou a autonómnou →diabetickou neuropatiou. Rozoznáva sa: 1. dysvaskulárna
forma; 2. neuropatická forma; 3. neuropatická artropatia. Okrem neuropatie a mikroangiopatie sa na
jej vzniku podieľajú mechanické, chem. a termické vplyvy, ako aj infekcia. Značný význam má aj
obmedzená pohyblivosť kĺbov.
Dysvaskulárna forma vzniká následkom ischémie dolnej končatiny vyvolanej aterosklerotickou
oklúziou veľkých i malých ciev. Klin. sa prejavuje slabo hmatateľným pulzom, zníţeným systolickým
TK na nohe < 9,3 kPa (< 70 mm Hg) a zníţeným pomerom systolického TK na nohe a hornej
končatine. Pokles tohto pomeru < 0,45 je zlým prognostickým ukazovateľom.

Neuropatická forma je podmienená denerváciou sympatika, kt. vyvoláva vznik artériovovenóznych
skratov, čím sa zniţuje prietok krvi, a tým oxygenácia tkanív. Rozširujú sa ţily, tvoria sa edémy.
Typická je anhidróza so suchou koţou, kt. je zraniteľnejšia a ľahšie na nej vznikajú otlaky na
miestach vystavených väčšiemu tlaku. Napriek dobrému prekrveniu končatiny môţe na nej vzniknúť
vred. Denervácia sympatika podmieňuje aj atrofiu hladkej svaloviny médie a fokálne nekrózy a azda
aj častejší výskyt mediokalcinózy diabetikov. Patol. zmeny postihujú najmä mäkké tkanivá nohy.
Neuropatická artropatia (Charcotova artropatia, Charcotov kĺb) postihuje asi 10 % diabetiov s
periférnou senzomotorickou neuropatiou, a to obidve pohlavia, najmä v 5. a 6. dekáde. Jej vznik
podmieňuje autonómna neuropatia so zníţením prietoku krvi nohou, a to aj bez traumatizácie,
vzniká dokonca rýchlejšie v v pokoji. Postihuje najmä metatarzálne kĺby s prolapsom klenby al.
valgózne palce. Noha sa rozširuje a skracuje, klenba splošťuje. Na rtg sú prejavy osteolýzy v
metatarzofalangeálnej oblasti, kt. sa šíria proximálne. Rozlišuje sa hypertrofická forma s
novotvorbou kostí a atrofická forma s osteopéniou. V pokročilom štádiu vznikajú subluxácie, luxácie
kĺbov aţ fragmentácia kostí. Veľmi ťaţko sa odlišuje infekcia kosti. D. n. s anhidrózou si vyţaduje
mimoriadnu starostlivosť. Nohu treba denne kúpať a natierať krémami, aby sa predišlo vzniku
koţných ragád, pri kt. sa aplikujú antiseptiká.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diferenciálna diagnostika ulkusov na nohách
u diabetikov (podľa Greena a spol., 1990)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––
Neuropatia
Angiopatia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diabetes
Hypertenzia, fajčenie
Lézia nebolestivá
Lézia bolestivá
Koţa teplá
Koţa chladná
Červené sfarbenie koţe
Livídne sfarbenie koţe
Pulzácie hmatateľné
Pulzácie nehmatateľné
Citlivosť zníţená
Citlivosť zachovaná
Plantárne ulcerácie
Akrálne nekrózy
Lokálny edém
Klaudikácie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––diabetická retinopatia →retinopatia.
diabeto|genes, es – [diabetes + g. gignesthai vznikať] diabetogénny, vyvolávajúci cukrovku.
diabet|oides, es – [diabetes + g. eidos podoba] diabetoidný, podobný cukrovke.
diabeto|logia, ae, f. – [diabetes + g. logos náuka] diabetológia, náuka o cukrovke.
Koncepcia diabetológie, chorôb látkovej premeny a výživy
(Vestník MZ SR čiastka 1 – 2/1966)
I Definícia odboru
Diabetológia, choroby látkovej premeny a výţivy (DChLPV) tvoria špecializačný odbor vychádzajúci
z vnútorného lekárstva a pediatrie. Odbor tvorí integrálnu súčasť vnútorného lekárstva a pediatrie a
je s nimi vo všetkých oblastiach prepojený. Navyše sa DChLPV prepája s mnohými ďalšími odbormi
a špecializáciami a má veľmi úzke spojenie s teoretickými a experimentálnymi disciplínami, z kt. sa
v odbore DChLPV čerpajú základné teoretické poznatky.
II – Náplň odboru
Náplňou odboru je prevencia, dg., th. a rehabilitácia, základná edukácia, ďalšie vzdelávanie lekárov
a vedeckovýskumná činnosť. Pre hromadný výskyt a riziko predčasnej mortality je v popredí záujmu
odboru diabetes mellitus (ďalej len DM), dyslipoproteinémia (ďalej len DLP) a obezita. Odbor sa

zaoberá aj ostatnými metabolickými ochoreniami, kde sa tieţ prepája na iné špecializačné odbory
vnútorného lekárstva a pediatrie.
Starostlivosť sa venuje chorým, kt. hlavnou a často jedinou formou th. je vhodná diéta. Dlhodobé
dodrţiavanie diéty je v popredí th. chorobného stavu a aj v prevencii jeho komplikácií sa treba na
prechodný čas zamerať často na osobitne náročnú zmenu výţivy.
III – Úlohy odboru
Hlavné úlohy odboru sú totoţné s úlohami Národného diabetologického programu a zásadami
Saint-Vincentskej deklarácie:
Predmetom diabetológie a chorôb látkovej premeny je:
1. Prevencia vzniku a rozvoja DM, DLP a ostatných metabolických chorôb u rizikových jednotlivcov,
resp. skupín obyvateľstva. Ide najmä o prevenciu a th. obezity, ekonomickou podporou racionálnej
výţivy a propagáciou pohybovej aktivity vedúcej k zmene ţivotného štýlu populácie.
2. Včasná dg. a racionálna th. DM a DLP pouţitím moderných dg. a th. prostriedkov.
3. Utvorenie podmienok na výšenie kvality ţivota chorých na DM, DLP a choroby látkovej premeny
zavedením trvalej edukácie a efektívnej zdravotníckej starostlivosti a starostlivosti o integráciu
chorých do spoločnosti.
4. Uskutočnenie prevencie neskorších komplikácií DM a včasných prejavov aterosklerózy, čo sa
prejaví ekonomicky zníţením morbidity a mortality. To predpokladá najmä zavádzanie moderných
vedeckých poznat-kov do praxe a vybavenie pracovísk a chorých potrebnou technikou.
5. Príprava lekárov v špecializácii DChLPV, resp. detská endokrinológia a diabetologia a stredných
zdravotníckych kádrov (všeobecná sestra so špecializáciou v diabetologii, asistenka výţivy).
Predmetom odboru výţivy a diabetológie sú:
1. Poruchy výţivy spojené s neadekvátnym príjmom potravy, a to hľadiska kvantit. al. kvalit.
(obezita, dlhodobé a krátkodobé malnutričné stavy, deficit niekt. nutričných faktorov).
2. Metabolické poruchy vrodené, získané a nutričné zmeny, kt. sa dajú významne ovplyvniť diétou
(prim. a sek. malabsorpčné stavy).
3. Závaţnejšie klin. stavy vyţadujúce individuálny diétny reţim (stavy po operáciách na GIT, po
ťaţších popáleninách, ťaţších formách pankreatitídy ap.). Sú to najmä stavy, pri kt. sa vyuţíva
špeciálna enterálna al. parenterálna výţiva. Táto starostlivosť sa poskytuje v najuţšej spolupráci s
príslušnými odborníkmi na klin. oddelení, pričom dietológ je vo funkcii konziliára.
4. Spoluúčasť dietológa na presadzovaní zásad správnej výţivy populácie.
Úlohou odboru je aj výskum, kt. sa zameriava najmä na prevenciu a th. DChLPV vrátane ich
komplikácií. Výskum je zameraný aj na otázky správnej výţivy chorých a zdravých.
IV – Sieť pracovísk
A. Ambulantná starostlivosť
1. Ambulancia praktického lekára a internistu (v štátnom a neštátnom zariadení)
Praktický lekár robí aktívny skríning DN a DLP medzi rizikovými skupinami obyvateľstva: u chorých
s obezi-tou, hypertenziou a starších pacientov. Pri preventívnych porehliadkach pravidelne vyšetruje
hodnoty glykémie, cholesterolu a triacylglycerolov.
Starostlivosť o chorých s ľahšími formami DChLPV vykonáva praktický lekár a internista.
Predpokladom je ich kontinuálne vzdelávanie v špecializačnom odbore al. postgraduálny kurz s

certifikátom z akreditovaného pracoviska, moţnosť vyšetrovania základných laborat. parametrov a
pravidelná (min. raz/r.) konzultácia všetkých chorých s DM a DLP so špecialistom–diabetológom.
2. Ambulancie pre DChLPV (štátne a neštátne)
Poskytuje vysokošpecializovanú starostlivosť pre pacientov s DChLPV. Diabetologické a
metabolické pracovis-ko, do 18 r. endokrinologicko-diabetologické, eviduje kaţdého novozisteného
pacienta s DChLPV, poskytuje úvodnú a pokračujúcu edukáciu a rozhoduje o th. postupe. V ďalšom
priebehu ochorenia rozhoduje o ponechaní pacienta vo vlastnej starostlivosti al. jeho odovzdaní
praktickému lekárovi, pediatrovi al. internistovi, kt. raz/r. chorého s DChLPV odošle na
špecializované pracovisko, aby sa doplnila správnosť edukácie, th., ako aj prevencia komplikácií a
ďalšej dispenzarizácie pacienta. Ťarchavé diabetičky a pacientky s gestačným diabetom sa
dispenzarizujú na úrovni okresu (diabetologická jednotka) al. v diabetologickom centre.
Personálne vybavenie pracoviska pre DChLPV:
1. lekár–internista so špecializáciou v odbore DChLPV, pre deti < 18-r. pediater s nadstavbovou
špecializáciou v detskej endokrinológii
2. všeobecná sestra so špecializáciou v diabetológii s pomaturitným štúdiom v odbore DChLPV
3. fakultatívne:
• asistentka výţivy
• chiropodista (zatiaľ túto funkciu supluje diabetologická sestra a diabetológ).
Členenie ambulantných pracovísk pre DChLPV (podľa schválenej siete MZ SR):
a) diabetologická ambulancia
• lekár–diabetológ + všeobecná sestra so špecializáciou v diabetológii + (asistentka výţivy)
b) diabetologická jednotka
• lekár–diabetológ + všeobecná sestra so špecializáciou v diabetológii + (diétna sestra) + min. 4
špecialisti zameraní na th. komplikácií DM na poliklinike.
c) diabetologické centrum
• lekár–diabetológ + 2 všeobecné sestry so špecializáciou v diabetológii + asistentka výţivy + viacerí
ako 4 špecialisti zabezpečujúci th. komplikácií DChLPV. Po získaní príslušnej akreditácie plní
pracovisko úlohy postgraduálneho vzdelávania. Pracovisko sa zúčastňuje aj na medicínskom
výskume. Súčasťou centra vo veľkých mestách a na úrovni FN môţe byť aj dietologická ambulancia.
Vedie ju dietológ, kt. spolupracuje s asistentkou výţivy.
B. Nemocničná starostlivosť
Následná nemocničná starostlivosť o pacientov s DChLP sa poskytuje v štátnych a neštátnych
zdravotníckych zariadeniach, na interných, pediatrických al. iných oddeleniach (neurologické,
chirurgické, očné, gynekologicko-pôrodnícke ap.) v príslušnej spádovej oblasti. V rámci
poskytovanej nemocničnej starostlivosti sa pre chorých s DChLPV osobitné postele nevyčleňujú.
Na poţiadanie nemocničných oddelení poskytuje poliklinický diabetológ konzultačnú starostlivosť
pre hospitali-zovaných chorých s DChLPV.
Nemocničná starostlivosť sa chorým s DChLPV poskytuje aj na interných, resp. detských
oddeleniach so špecia-lizovaným pracoviskom pre th. DChLPV a ich komplikácií, ako aj v
špecializovaných odborných ústavoch. Tieto zariadenia majú celoštátnu pôsobnosť.

Starostlivosť o dietetiku v nemocnici s poliklinikou má ústavný dietológ. Je to lekár–internista s
nadstavbovou atestáciou v odbore DChPLV al. s certifikátom v dietológii. Zodpovedá za úroveň
liečebnej výţivy v príslušnej nemocnici, kontroluje činnosť stravovacej prevádzky a vykonáva
konziliárnu činnosť pre chorých, kt. vyţadujú špeciálnu diétoterapiu. Pracuje spravidla na internom
oddelení nemocnice. Ústavny dietológ veľkých nemocníc a v sídlach FN má rovnakú odbornosť.
Plní vyššie uvedené povinnosti, zúčastňuje sa na ďalšom vzdelávaní lekárov a asistentiek výţivy v
dietetike a vykonáva kontrolnú činnosť nad stravovacími prevádzkami v rámci svojej pôsobnosti.
C. Kúpeľná starostlivoosť
Kúpeľná starostlivosť je vhodným doplnkom diétoterapie a pohybovej th. pacientov s DChLPV. Jej
prvoradou úlohou pri novozistenom ochorení je edukácia chorých zameraná na zmenu ţivotného
štýlu a u chorých s dlhšie trvajúcim ochorením reedukácia, balneologické a fyziatrické procedúry.
D. Výchovno-rekondičné pobyty
Výchovno-rekondičné pobyty sú zamerané na kolektívnu edukáciu pacientov.
V – Dispenzarizácia chorých
Jednotlivci s ochorením na DChLPV musia byť dispenzarizovaní a štatisticky evidovaní, keďţe ide o
choroby masového výskytu. Štatistické hlásenie o diabetikoch a DLP sa postupne nahradia
národným registrom. V súčasnosti je register pre deti do 18 r. Dispenzarizáciu niekt. závaţných
porúch výţivy pri gastroenterologických ochoreniach (coeliakia, polypy, kolitídy, m. Crohn a i.)
zabezpečujú príslušné ambulantné zariadenia. Pracoviská podľa časti VI sú povinné vykazovať
štvrťročne podklady (za chorých na DChLPV) podľa metodického usmernenia Ústavu
zdravotníckych informácií a štatistiky.
VI – Ďalšie vzdelávanie lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov
1. Vysokoškolskí pracovníci:
Lekár diabetológ – je špecialista so základnou atestáciou v od- bore vnútorné lekárstvo a s
nadstavbovou špecializáciou v odbore DChLPV. Detský diabetológ musí mať atestáciu I. stupňa
pediatrie a nadstavbovú atestáciu z detskej endokrinológie (diabetológie).
2. Vysokoškolskí pracovníci s bakalárskym štúdiom
• diabetologická edukačná sestra
• asistentka výţivy špecialistka
• chiropodista (pracovník vykonávajúci edukáciu diabetikov s cieľom prevencie diabetickej nohy u
rizikových pacientov, súčasne vykonáva konzervatívnu th. diabetických poškodení – vredov – na
dolných končatinách).
3. Stredoškolskí pracovníci:
Všeobecná sestra so špecializáciou v diabetológii má absolvované nadstavbové pomaturitné
štúdium v odbore DChLPV s pobytom na akreditovanom diabetologickom pracovisku min. 1 mes. a
na materskom pracovisku min. 5 r. (diabetologická ambulancia, jednotka, centrum).
Asistentka výţivy-špecialistka, kt. po maturite absolvovala špecializované štúdium pre
diabetologické ambulancie, geriatrické oddelenia, enterálnu výţivu. Detská sestra ap. samostatne
pracuje, ale len v špecializovanej praxi.
VII – Vedecká a výskumná činnosť
DChLPV je klin. disciplínou a vedným odborom. Odbor musí udrţiavať čo najuţší výskumný kontakt
s ostatný-mi experimentálnymi odbormi, vnútorným lekárstvom, resp. pediatriou a i. odbormi

medicíny. Vedecké poznat-ky z teoretických a experimentálnych, ako aj ostatných klin. odborov
musí čo najrýchlejšie overovať v klin. výskume a urýchlene prenášať do kaţdodennej
liečebnopreventívnej činnosti.
diabeto|phobia, ae, f. – [diabetes + g. fobos strach] diabetofóbia, prehnaný strach pred ochorením
cukrovkou.
®

Diabinese →chlórpropamid.
diablik močiarny →Calla palustris.
diabolín – 1-acetyl-19,20-didehydro-17,18-epoxykuran-17-ol, C21H24N2O3, Mr 352,42; látka získaná zo
Strychnos diaboli Sandw. (Loganiaceae).
Diabolín

diabrosis, is, f. – [g.] diabróza, nahlodanie, rozrušenie, prederavenie.
diac – druh dvojelektródového päťvrstvového polovodičového prvku s krajnými skratovými priechodmi.
diacereín

–

syn.

diacetylreín, skr. DAR, kys. 4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2antracénkarboxylová, diacetylový derivát reínu, C 19H12O8, Mr 368,30;
®
®
®
antiartritikum (SF-277 , Artrodar , Fisiodar ).
Diacereín

di|acet|aemia, ae, f. – [acidum diaceticum kys. acetoctová + g. haima krv] diacetémia, prítomnosť
kys. acetoctovej v krvi.
diacetát →acetoacetát.
diacetazolol – N-acetyl-N-[2-metyl-4-[(2-metylfenyl)azo]-fenyl]acetamid, C18H19N3O2, Mr 309,36;
dermatologikum, pouţíva sa vo forme mastí al. prášku na
®
®
®
urýchlenie epitelizácie (Diacetotoluide , Dimazon , Dormagan ,
®
Pellidol ).
Diacetazol

diacetín – 1,2,3-propantrioldiacetát, glyceroldiacetát, C7H12O5, Mr 176,17, zmes 1,2- a 1,3-diacetátov
glycerolu; rozpúšťadlo, pouţíva sa v org. syntéze.
CH2OOCCH3
|
CHOOCCH3
|
CH2OH

1,2-zlúčenina

CH2OOCCH3
|
CHOH
|
CH2COOCH3

1,3-zlúčenina

diacetónalkohol – 4-hydroxy-4-metyl-12-pentanón, C6H12O2, (CH3)2C(OH)CH2COCH3, Mr 116,16.
Rozpúšťadlo acetátovej celulózy, nitrocelulózy, celuloidu, tukov, olejov, voskov, ţivíc. Horľavá
kvapalina príjemného zápachu. Pouţíva sa ako konzervans farm. prípravkov. Dráţdi sliznice, v
®
experimente vyvoláva poškodenie obličiek, pečene a anémiu (Pyranton ).

di|acet|uria, ae, f. – [acidum diaceticum kys. acetoctová + g. úron moč] diacetúria, prítomnosť kys.
acetoctovej v moči.
diacetyl – 2,3-butándión, dimetylglyoxal, C4H6O2, CH3–CO–CO–CH3, Mr 86,09, aromatický diketón.
Nachádza sa v masle (podmieňuje príjemnú vôňu čerstvého masla), octe, káve a i. potravinách.
Vzniká dehydrogenáciou acetoínu, dekarboxylačného produktu pyruvátu. V mikroorganizmoch
vzniká v priamej reakcii acetaldehydu s acetyl-CoA. Pouţíva sa ako aromatikum v potravinárstve.
diacetyldihydromorfín – syn. dihydroheroín, paralaudín, diacetylacetátester 4,5-epoxymetylmorfinan-3,6-diolu, C21H25NO3, Mr 371,21; opiát pripravený z dihydromorfínu. Predtým sa pouţíval
ako analgetikum a narkotikum. Vyvoláva závislosť.
diacetyldioxím – analyt. činidlo na stanovenie niklu; Čugajevovo činidlo.
diacetylmorfín – syn. acetomorfín, diamorfín, heroín, diacetátový ester(5,6)-7-8-didehydro-4,5epoxy-17-metylmorfinan-3,6-diolu, C21H23NO5, Mr 369,40. Narkotické
analgetikum pripravené z morfínu a acetanhydridu. Vyvoláva závislosť
(→drogy). Podlieha zákonnym ustanoveniam o omamných látkach.
Vysoko purifikovaný d. pochádzajúci z juhových. Ázie sa nazýva ,,China
White“; nesprávne sa ním označuje 3-metyl- a -metylfenantyl.
Diacetylmorfín

diacetyltanínoalbuminát striebra – argentum diacetyltannicum albuminatum, komplexná zlúč.
protalbuminátu strieborného a diacetyltanínu, antiseptikum a dezinficiens, pouţíva sa v oftalmológii
(Intargol‹, Targesin‹).
dia|clasia, ae, f. – [ g. dia skrz + g. klasis lámanie] →diakláz(i)a.
dia|clysma, tis, n. – [ g. dia skrz + g. klysma vyplachovanie] →diaklyzma.
dia|crinus, a, um – [d. diakrinein oddeľovať] diakrinný, vylučujúci priamo, ako cez filter; napr.
diakrinný orgán – obličky; op. ptyocrinus.
dia|crisis, is, f. – [g. diakrisis oddelenie + g. diakrinein oddeľovať, rozoznávať] →diakríza.
dia|criticus, a, um – [[g. diakrisis oddelenie] diakritický, rozhodujúci, rozlišovací.
dia|ctinus, a, um – [g. dia skrz + g. aktis-aktinos lúč] diaktínický, prepúšťajúci chem. aktívne lúče.
diacyclothrombopathie de Revol – Bernardov-Soulierov sy.; →syndrómy.
diacylglycerol – skr. DAG, nespr. diglycerid, metabolit fosfatidylinozitolovej hydrolýzy;
→triacylglyceroly. Hlavnou funkciou DAG je aktivácia proteínkinázy C (PKC). V nestimulovaných
bunkách sa PKC nachádza v inaktívnej forme v cytoplazme. Utvorený DAG indukuje translokáciu a
2+
pripojenie PKC na bunkovú membránu, kde sa vplyvom Ca a fosfolipidov stáva enzýmovo
aktívnou a vyvoláva fosforyláciu proteínov. Významnou je najmä fosforylácia proteínov jadra, kt. sa
vo fosforylovanej forme ľahšie uvoľňujú z DNA. Takto utvorený priestor vyuţije RNA-polymeráza, kt.
začne transkripciu štruktúrnych génov. Tvorí sa mRNA, o. i. aj pre membránové proteíny. V
membráne lymfocytov T sa napr. zjavujú antigény HLA-DR, kt. v pokojnom štádiu prítomné nie sú.
Tieto zmeny sa uskutočňujú v priebehu 24 h po stimulácii, kým aktivácia DNA-polymeráz a syntéza
DNA nastáva neskôr. Indukčnú fázu blokujú inhibítory syntézy mRNA (napr. merkaptopurín),
neskoršiu fázu blokujú látky, kt. interferujú s novotvorbou DNA (analógy pyrimidínov).
diacylglycerol-O-acyltransferáza – (EC 2.3.1.20) nespr. diglyceridacyltransferáza, enzým z triedy
transferáz, kt. katalyzuje prenos acylovej skupiny na diglycerid za vzniku triacylglycerolu.

diacylglycerolkináza – EC 2.7.1.107, nespr. diglyceridkináza, enzým z triedy transferáz, kt.
v prítomnosti ATP a fosfátu ako donora katalyzuje fosforyláciu diacylgycerolu za vzniku fosfatidátu.
diadémový sadrový obväz – [g. diadema diadém, drahokamami zdobená čelenka] sadrový obväz
obaľujúci hlavu, krk a trup s kruhom na čele na fixáciu lepšej polohy, pouţíva sa po operácii krčnej
chrbtice a torticollus spasticus; →obväzy.
dia|dermatický – pôsobiaci tak, ţe sa liečivo resorbuje (napr. z náplasti).
diadochit – nerast, druhotný vodnatý zásaditý fosforečnan a síran ţeleznatý; destinezit.
diadocho|kinesis, is, f. – [g. diadochos striedavý + g. kinesis pohyb] diadochokinéza, schopnosť
vykonávať rýchlo za sebou pohyby, ako pronáciu a supináciu predlaktia al. otvárať a zatvárať päsť;
por. adiadochokkinesis.
®

Diadol →alobarbital.
®

Di-Adreson tbl. (Organon) – Prednisonum 5 mg v 1 tbl.; perorálny glukokortikoid; →prednizón.
®

Diadril (Pliva) antiemetikum; →meklizín.
diadróm – chvenie hlasu.
diadur – výrobok zo spekaného karbidu, kt. je veľmi tvrdý a odoláva vysokým teplotám, pouţíva sa na
rezné hrany obrábacích nástrojov.
diadynamické prúdy – zmiešané prúdy s nízkou frekvenciou (< 1 kHz). Pôsobia svojou upokojujúco
(svojou galvanickou zloţkou) i dráţdivo (stimulačnou zloţkou). Účinkom galvanickej zloţky sa
zlepšuje prekrvenie tkanív a difúzia látok, pôsobením stimulačnej zloţky vznikajú elektrochemické
zmeny, zvyšuje sa prah pre bolestivé vnemy a uvoľňuje svalové napätie, resp. stuhnutie. Obidve
zloţky pôsobia tlmivo na vegetatívny systém. Pouţívajú sa pritom rôzne kombinácie prúdov.
Aplikujú sa po úrazoch pohybovej sústavy, stavoch po popáleninách, bolestiach kĺov a svalov,
vredoch predkolenia a i.; →elektroterapia.
diaeresis, is, f. – [g.] dieréza, uvoľnenie súvislosti, tesnosti, predel; roztrhnutie cievy s následným
krvácaním.
diaeta, ae, f. – [g. diaita spôsob ţivota] →diéta.
diaetetice, es – [g. diaita spôsob ţivota] →dietetika.
diaeto|logia, ae, f. – [g. diaita spôsob ţivota + g. logos náuka] →dietológia.
diafano|grafia – [diaphanographia] fotografia prsníka po jeho presvietení na film citlivý na
infračervené svetlo.
diafano|meter – prístroj na určovanie priesvitnosti (napr. vzduchu, papiera ap.).
diafano|skopia – [diaphanoscopia] transluminácia, vyšetrovanie častí tela pomocou diafanoskopu, t. j.
presvecovaním priestoru svetelným zdrojom. D. lebky sa pouţíva u dojčiat na orientačné vyšetrenie
lebky pri podozrení na hydrocefalus a hydranencefálie. Nad dutinami je lebka červenej farby, nad
mozgovým tkanivom osvetlenie chýba.
Diafanoskopia sinus maxillaris je presvietenie čeľusťovej dutiny z ústnej dutiny. Pouţíva pri dg.
edému sliznice, sínusitídy, nádorov a i. procesov v prinosových dutinách. O jednostrannom procese
svedčí rozdielna pneumatizácia dutín.
Pri diafanoskopii rohovky (diasklérová d.) sa zdroj svetla umiesťuje na rohovku, pričom zrenica
svieti červeno. Zatienenie al. vyjasnenie sa zisťuje pri krvácaní al. melanoblastóme.
Diafanoskopia skróta umoţňuje dfdg. hydrokély a nádorov testes.

®

Diafen (Riker) antihistaminikum; →difenylpyralín.
diafora – rečnícke zdôrazňovanie rozdielov.
diaforáza – flavoproteín katalyzujúci oxidáciu redukovaného nikotínamidadeníndinukleotidu (NADH)
al. nikotínadeníndinukleotidfosfátu (NADPH) v prítomnosti nefyziol. zlúč., ako je metylénová modrá,
ako akceptora elektrónov, nie však kyslíka al. cytochrómov. Reakcia je artefaktom vznikajúcim pri
odstraňovaní enzýmu z komplexov, v kt. sa normálne vyskytuje. Pri oxidačnej dekarboxylácii 2oxoglutarátu na sukcinyl-CoA v Krebsovom cykle prijíma d. vodík, kt. odovzdáva NAD; NADH 2 sa
oxiduje znova v dýchacom reťazci. Nedostatok d. zapríčiňuje →methemoglobinémiu.
dia|foretiká – farm. prostriedky zvyšujúce sekréciu potových ţliaz. Patrí sem alkaloid pilokarpín,
bazový a lipový kvet, vňať veroniky. Uţívajú sa pri chorobách z nachladnutia.
dia|foréza – [diaphoresis] potenie, vylučovanie potu; perspirácia, najmä profúzna.
dia|forit – nerastný sírnik olovnato-strieborno-antimonitý.
dia|fragma – [diaphragma] medzistena, uzávierka, priehradka, clona; 1. pošvová d. →pesar; 2. v
optike clonka v objektíve, kt. úlohou je zachytiť okrajové lúče zhoršujúce obraz; 3. v techn. membrána
v čerpadlách; →diaphrama.
dia|ftoréza – spätná premena hornín, metamorfóza hornín, predtým metamorfovaných vplyvom iných
podmienok.
dia|fýza – [diaphysis] telo (kosti), stredná časť dlhej kosti.
DIAG 4 – psychol. čes. modifikácia dg. programu DIAGNO II (Spitzer a Endicottová, 1969).
®

Diaginol (M & B) dg. rtg. kontrastná látka; →acetrizoát sodný.
diagnety – farm. diagnostické tablety (tabulettae diagnosticae); →tablety.
®

Diagnex Blue →azurezín.
®

Diagnorenol – dg. rtg. kontrastná látka; →metjodát sodný.
dia׀gnosis, is, f. – [l. z g. dia- skrz + g. gnosis poznanie] →diagnóza.
dia׀gnostica, ae, f. – [l. z g. dia- skrz + g. gnosis poznanie] →diagnostika.
dia׀gnostica (remedia) →diagnostiká.
dia׀gnostika – 1. proces rozpoznávania, stanovenia, určovanie, zisťovania choroby; 2. náuka o
rozpoznávaní chorôb; 3. biol. opis rastlinného al. ţivočíšneho druhu (rodu) s vymedzením
najdôleţitejších vlastností; 4. elektronika detekcia chýb al. omylov v počítačovom programe al.
elektronickom obvode; 5. rozpoznanie, zistenie príčin nepriaznivého javu, stavu ap.; →diagnóza.
Cytologická diagnostika – cytodiagnostika, určenie dg. pomocou mikroskopického vyšetrenia
buniek.
Diferenciálna diagnostika – skr. dfdg., určenie dg. podľa rozlíšenia podobných prejavov choroby.
Uskutočňuje sa systematickým porovnávaním a rozhodovacou analýzou zaloţenou na klin., laborat.,
rádiol.a i. nálezoch.
Fyzikálna diagnostika – určenie choroby fyzikálnym vyšetrením, t. j inšpekciou, palpáciou,
perkusiou a auskultáciou.
Invazívna diagnostika – určenie dg. postupmi porušujúcimi integritu organizmu (napr. biopsia,
angiografia, laparoskopia, probatórna operácia).

Klinická diagnostika – určenie dg. zaloţené na subjektívnych a objektívnych príznakoch, laborat.
nálezoch získaných vyšetrením pacienta zdravotníckym personálom.
Laboratórna diagnostika – určenie dg. zaloţené na výsledkoch laboratórneho vyšetrenia a
merania.
Patologická diagnostika – v anglosaských krajinách s patológiou ako štvorprofilovým odborom
(patol. anat., hematol., biochémia, mikrobiol. s imunológiou) dg. zaloţená na makroskopickom,
mikroskopickom, elektrónovomikroskopickom, histol., imunol. a cytologickom vyšetrení buniek,
tkanív a orgánov.
Patologickoanatomická diagnostika – morfologická dg. zaloţená na makroskopickom,
mikroskopic-kom a elektrónovomikroskopickom vyšetrení vzoriek získaných biopsiou al. sekciou.
diagnostiká – farm. dg. prostriedky, prípravky pouţívané v dg. rôznych chorôb, stavov a pri analýze
niekt. látok. D. sa spolu s pomocnými látkami zvyčajne kombinujú do súprav.
D. moţno rozdeliť na:
1. mikrobiologické – baktériové, protozoárne a vírusové antigény a typizačné séra, napr. d.
tuberkulózy – tuberkulín
2. imunochemické antiséra proti ľudským a zvieracím bielkovinám, dg. alergény, napr. d. alergie –
®
®
Alk Wasering Sq (Diag., Diluent, Therap.) inj., Alcalase Prick Test Antigen plv., Carenzyme Prick
®
®
®
Test Antigen plv., Imunoskintest Sevac inj., Lipolase Prick Test Antigen plv., peniciloylpolylyzín,
®
3-pentadecylkatechol, Savinase Prick Test Antigen plv.
3. biochemické – krvné diagnostiká a látky pouţívané pri funkčných testoch, patria sem:
• diagnostiká funkcie hypofýzy – arginín, dexametazón, metyrapón
• diagnostiká funkcie štítnej ţľazy – tyrotropín, protirelín, TRH
• diagnostiká pouţívané pri hypokalciémií – syntetický paratyrín (teriparatidacetát)
• diagnostiká kôry nadobličiek – alsaktid (syntetický analóg ACTH), dexametazón
• diagnostiká drene nadobličiek (piperoxán, fentolamín)
• diagnostiká diabetes mellitus (arginínhydrochlorid, glukóza, inzulín)
• diagnostiká fertillty (gonadorelín)
• diagnostiká kardiovaskulárneho systému – srdcový vývrh: anazolén, Evansova modrá,
indocyanínová zeleň; lymfografia: izosulfánová modrá; sulfanum caeruleum
• diagnostiká asthma bronchiale – metacholínchlorid
®

• diagnostiká citlivosti zubov na chladový podnet – Cognoscin spr.)
®

®

®

• diagnostiká karcinómov ústnej dutiny – tolóniumchlorid – (C. I. Basic Blue 17 , C. I. 52040 , Klot ,
®
Tolazul
• diagnostiká na dfdg. ezofagodýnie a myasténie – edrofóniumchlorid
• diagnostiká ţalúdkovej sekrécie – betazol, kofeín s benzoanom sodným, histamín, pentagastrín
• diagnostiká črevnej resorpcie – xylóza
• diagnostiká funkčnej kapacity pečene – galaktóza, bengálska červeň, sulfobrómftaleín sodný
®

• diagnostiká priechodnosti ţlčovodov – Takus inj. sicc.

• diagnostiká funkcie pankreasu – bentiromid, ceruletid, kys. olejová, pankreozymín, sekretín, Spofa®
gnost
• diagnostiká obličiek a močových ciest – p-aminohipurát, fenolsulfoftaleín, inulín, manitol,
merizoprol HG 197, saralazín (dg. hyperrenínovej hypertenzie
• diagnostiká amyloidózy – kongočerveň (obsol.)
®

®

®

• diagnostiká myasthenia gravis – tubokurarínchlorid (Jexin , Tubadil , Delacurarine , Curarin®
®
®
HAF , Tubarine , Intocostrin )
• diagnostiká lézií rohovky, vnútroočných zápalov – fluoresceín
• diagnostiká oftalmologické – glycerol –
4. jadrové – nukleárne; sú to rádionuklidy samé al. značené zlúč. upravené do liekovej formy, kt. sa
aplikujú do org. s cieľom získať dg. informácie al. údaje o metabolických, hemodyna-mických a i.
procesoch v ňom prebiehajúcich (dg. →rádiofarmaká).
5. rtg- a NMR-diagnostiká – súto syntetické látky s vysokou absorpčnou schopnosťou, kt. po
aplikácii do tela vyvolávajú umelý kontrast a umoţňujú rozlíšiť orgány al. dutiny, resp. ich morfologické zmeny (pozit. kontrastné látky). Ako negat. kontrastné látky sa pouţívajú plyny, kt. majú
®
nízku absorpčnú schopnosť. Oxid tórny (Thorotrast ) sa pre jeho karcinogénne účinky uţ
®
nepouţíva. K NMR-d. patrí derivát kys. gadopentetová – dimeglumíngadopentetát – Magnevist ,
®
Resovist inj.
• báriové kontrastné látky – pouţívajú sa na vyšetrenie GIT (napr. síran bárnatý; →bárium)
• odpeňovač pri rtg vyšetrení GIT metódou dvojitého kontrastu s báriovou kašou dimetikon –
®
Contratin grn.
®

®

• jódové kontrastné látky – pouţívajú sa na vyšetrenie a) ţlč- níka (napr. Endobil inj., Falignost
®
®
®
tbl., Jopagnost tbl., Ultrabil inj. a i.); b) obličiek, močových ciest a ciev (napr. Conray inj.,
®
®
®
®
Iodamide 300 , Iodamide 380
Isteropac , inj., Verografin
inj.); c) endokavitárne a
®
intrakanalikulárne vyšetrenia, fistulografiu, sínusografiu, hysterosalpingogra-fiu ap. (napr. Hyprast
®
®
inj., Lipiodol UF inj.); d) lumbosakrálnu myelografiu (napr. Dimer-X a i.).
dia|gnóza – [diagnosis] skr. dg., nozologicko-systematické rozpoznanie, určenie a pomenovanie
choroby. Dg. sa dá určiť priamo vyšetrením pacienta al. vylúčením iných do úvahy prichádzajúcich
dg. (diagnosis per exclusionem). Dg. moţno určiť aj podľa úspechu al. neúspechu th. (diagnosis ex
iuvantibus); →diagnostika.
dia׀gonála – [g. dia skrz + g. góniá roh, uhol] uhlopriečka.
dia|gonalis, e – [g. dia skrz + g. góniá roh, uhol] diagonálny, uhlopriečny.
diagonalizácia – matem. metóda dokazovania, kt. sa spája s menom G. Cantora (1845 – 1918).
Touto metódou sa Cantorovi podarilo dákázať, ţe mnoţina reálnych čísel je nespočitateľná.
Pomocou d. sa v teoretickej informatike dokazuje napr. nerozhodnuteľnosť problému zastavenia pre
Turingove stroje al. nevypočítateľnosť funkcie. (Funkcia f: M→N je vypočítateľná, ak jestvuje
algoritmus, kt. sa pre kaţdú vstupnú hodnotu m ε M, pre kt. je f(m) definované, zastaví po
konečnom počte krokov a vráti výsledok f(m); v prípaoch, keď f(m) nie je definované, sa algoritmus
nezastaví.)
dia|graf – zariadenie na premietanie písaných údajov na špeciálnu tabuľu hneď pri písaní na väčšie
plochy.

dia|gram – [diagramma] obrys, náčrt, znázornenie; 1. matem., fyz. a
technika znázornenie grafu závislosti v rovine, v kt. sa vrcholom
(hranám) pomocou jednoduchého zobrazenia priraďujú body roviny
(čiary spájajúce body, kt. zodpovedajú koncom príslušných hrán).
Ide o grafické vyjadrenie závislosti medzi dvoma premennými v
jednoduchej forme pomocou geometrických útvarov (bodov, čiar,
stĺpcov, kruhových výsekov, príp. obrázkov al. záznamov na mapovom
podklade). D. môţe byť úsečkový, pásový al. kruhový.
Na grafické znázornenie závislostí medzi dvoma veličinami sa
pouţívajú rozličné súradnicové systémy, obvykle ortogonálny (na
osiach na seba kolmých) al. polárny (pomocou uhlov a lúčov), príp.
zloţitejších zobrazovacích systémov v tvare schémy al. v súradnicovej
sústave s rovnakým al. rozdielnym delením osí (súradnicové siete,
súradnicové papiere). V súradnicovej sústave sa zobrazujú funkcie s
jednou závisle a jednou nezávisle premennou. Závisle premenná sa
zvyčajne nanáša na zvislú os (ordinátu, y), nezávisle premenná na
vodorovnú os (abscisu, x). Osi súradníc sa môţu opísať číselnými
hodnotami a jednotkami príslušných dvojíc premenných (ak ide o
párové hodnoty) al. fyz. veličinami bez číselných hodnôt.
Lineárne siete majú na obidvoch osiach lineárne delenie (napr.
milimetrový papier). Vhodné sú najmä na zobrazenie funkcií tvaru y = mx + b, napr. závislosť veku a
telesnej výšky. Logaritmické siete majú na obidvoch osiach logaritmické delenie (napr. logaritmický
n
papier). Vhodné sú na znázornenie funkcií tvaru y = ax (pre n >=< 0, a < 0), napr. R ~ 1/S.
Polologaritmická (semilogaritmická) sieť má na abscise lineárne a ordináte logaritmické delenie.
Na grafické zobrazenie rovnorodých stavov, kt. sa líšia svojimi číselnými hodnotami, sa pouţívajú
funkčné stupnice s lineárnym al. logaritmickým delením. Na lineárnej stupnici sú vzdialenosti medzi
postupnými hodnotami stupnice rovnaké, takţe moţno priamo porovnať veličiny. Pri veľkých
číselných intervaloch je však nevhodne dlhá al. neprehľadná. Na logaritmickej
stupnici sú dieliky nerovnaké; výhodou je prehľadné znázornenie veľkosti
číselných intervalov, veličiny však nemoţno na nej priamo porovnávať.

Obr. 2. Grafické znázornenie závislosti medzi dvoma veličinami v ortogonálnom
súradnicovom systéme

Obr.

3.

Zobrazenie
lineránej

v
(a)

a

logaritmickej sieti (a).

Na

papier (a) sa vyniesla

závislosť y = kx

milimetrový

(mocninová funkcia), na

logaritmický papier

(b) závislosť log y = log

k + 2 log x

2

Na grafické znázornenie zákonitých závislostí medzi troma al. viacerými meniacimi sa veličinami
slúţia nomogramy (napr. du Boisov nomogram).

2. V teórii grafov je d. znázornenie konečného grafu (grafu s konečným počtom prvkov, t. j.
vrcholov a hrán) v rovine tak, ţe rôznym vrcholom zodpovedajú rôzne body roviny a rôznym hranám
zodpovedajú rôzne úsečky al. oblúky spájajúce príslušné body – obrazy koncov hrán; →graf.
3. Bot. a) Písaný diagram: číselné vyjadrenie základných častí kvetu. Napr. písaný d. kvetu hrachu:
↓, K(5), C 5, A (9) + 1, G (1); čísla udávajú počet príslušných orgánov, orgány zrastajúce sú v
zátvorkách. Kvety súmerné = ↓, kvety pravidelné = *, kalich = K, koruna = C, tyčinky = A, plodolisty =
G. b) Kreslený diagram: schematické pôdorysné znázornenie skladby kvetu a umiestenia častí.
4. Diagram toku dát – informatika normovaná metóda na grafické znázornenie toku dát v systémoch.
Prostriedky slúţiace na reprezentáciu d. t. d. obsahjú symboly pre nosiče dát (napr. dierny štítok,
magnetickú diskovú pamäť) a rôzne procesy spracovania (napr. triedenie, zlučovanie). D. t. d. sa
často tvoria súčasne s →vývojovými diagramami (blokovými schémami) programu.
5. Fázový diagram je grafické znázornenie závislostí stavových veličín
charakterizujúcich podmienky, pri kt. sa môţu rozličné fázy v
heterogénnych sústavách vyskytovať popri sebe v rovnováhe. Pri jeho
zostrojovaní platí pravidlo spojitosti (pri spojitej zmene zloţenia sústavy
sa spojite menia i jej vlastnosti a spojité sú aj krivky, kt. ich
reprezentujú) a pravidlo korešpondencie (kaţdej zlúč. al. fáze v sústave
zodpovedá na grafe určitý geometrický útvar). F. d. jednozloţkovej
sústavy zobrazujú závislosť tlaku od teploty. Zloţenie trojzloţkových
sústav pri stálom tlaku a stálej teplote sa znázorňuje pomocou
Gibbsovho trojuholníka (obr. 6).
Obr. 4. Najdôležitejšie symboly pre diagramy toku dát

Obr. 5. Fázový diagram dvojzložkovej sústavy

Zmena kvapaliny na paru a opačne prebieha podľa krivky OA, krivka OC označuje rovnováhu medzi
kvapalnou a tuhou látkou, krivka OB medzi tuhou látkou a parou. Bod T predstavuje nonvariantný
systém, v kt. sú všetky tri fázy v rovnováhe vedľa seba (trojitý bod). Podmienky rovnováhy
dvojzloţkovej a viaczloţkovej sústavy sa graficky znázorňujú priestorovými diagramami (tlak teplota,
zloţenie). Plošné f. d. týchto sústav sa získajú napr. zisťovaním závislosti zloţenia od teploty napr.
zisťovaním závislosti zloţenia od teploty pri konštantnom tlaku (izobarické f. d.) al. zostrojovaním
grafickej závislosti zloţenia tlaku pri konštantnej teplote (izotermické f. d.). Najjednoduchší f. d.
dvojzloţkovej sústavy látok, kt. netvoria tuhý rozt., ale v kvapalnej sú dokonale rozp. (soľ–voda, kov–
kov), je na obr. 5.
Krivka AE zobrazuje rovnováhu medzi rozt. a čistou zloţkou A (vypadáva z rozt.), krivku BE
rovnováhu medzi rozt. a čistou zloţkou B. Priesečník oboch kriviek (bod E) je eutektický bod, v kt. sú
súčasne v rovnováhe obidve tuhé zloţky a rozt. Príslušná teplota sa nazýva eutektická (→eutektikum).
Zloţenie trojzloţkových sústav sa graficky znázorňuje pomocou Gibbsovho trojuholníka (obr. 5). Pre
rovnováhu v 3-zloţkovej sústave (k =3) vyplýva z Gibbsovho fázového zákona (v = 5 – f), ţe je tu
moţných vedľa seba v rovnováha 5 fáz. Pri stálom tlaku platí vzťah v = 4 – f, teda medzi sebou môţu

existovať v rovnováhe max. 4 fázy, resp. (v prípade jednej fázy) sústava môţe mať aţ 3 stupne
voľnosti, t. j. teplotu a mólové zlomky dvoch zloţiek x1 a x2. Mólový zlomok tretej zloţky je uţ dvoma
prvými daný (x3 = 1 – x1 – x2). Na úplný opis trojzloţkovbej sústavy je potrebný priestorový diagram, v
kt. existenciu jedinej fázy predstavujú časti objemu oddelené navzájom plochami vyjadrujúcimi
koexistenciu dvoch fáz (v = 2). Čiary, v kt. sa tieto plochy pretínajú, zodpovedajú vzájomnej rovnováhe
troch fáz (v = 1) a ich priesečník, štvoritý bod, zodpovedá podmienkam, pri kt. môţu vedľa seba trvale
existovať všetky 4 fázy. Tu však ide o nonvariantnú sústavu (v = 0).
Zloţenie trojzloţkových sústav pri stálom tlaku a stálej teplote sa graficky znázorňuje pomocou
Gibbsovho trojuholníka (obr. 6). Jeho vrcholy A, B, C sú čisté zloţky. Body leţiace na spojnici vrcholov
(t. j. na stranách trojuholníka s jednotkovou dĺţkou) zodpovedajú binárnej zmesi a udávajú mólový
(resp. hmotnostný) zlomok príslušných zloţiek tejto zmesi. Body na strane AB znamenajú mólové
zlomky zloţky B (al. A), ak sústava neobsahuje zloţku C. Podobné body na strane BC značia mólové
zlomky B (a teda aj C) pri neprítomnosti zloţky A atď. Kaţdý bod vnútri trojuholníka zodpovedá
ternárnej sústave a určuje mólové zlomky všetkých troch zloţiek. Mólové zlomky jednotlivých zloţiek
sa rovnajú dĺţke úsekov, na kt. kaţdú stranu rozdelia rovnobeţky so stranami prechádzajúce
príslušným bodom (P). Prostredný úsek na strane trojuholníka zodpovedá vţdy zloţke prislúpchajúcej
protiľahlému vbrcholu, obidva susedné úseky zodpoveajú
zvyšujúcim zloţkám. Napr. na strane BC zodpovedá stredný úsek
mólovému zlomku zloţky A a zvyšné úseky zloţkám B a C. V
našom prípade sa mólový zlomok zloţky A rovná 0,5 (50 %) ,
zloţky B – 0,2 (20 %), zloţky C – 0,3 (30 %). F. d. sa zostrojujú
podľa údajov fyz.-chem. analýzy.
Obr. 6. Gibbsonov trojuholník (izotermicko-izobarický fázový diagram)

Lexisov diagram – sociol. grafické znázornenie demografických ukazovateľov navrhnuté W. Lexisom (1875). Na vodorovnej osi je vynesený kalendárny čas, na zvislej trvanie udalosti, resp. vek.
Pod uhlom 45° sa vynášajú tzv. čiary ţivota (príp. generácií), kt. sa začínajú v bode
zodpovedajúcom narodeniu N (počiatočná udalosť) a končí sa v bode úmrtia D (následná, resp.
konečná udalosť). Do L. d. sa zapisujú len rozsahy jednotlivých súborov. Rozlišujú sa 3 hlavné
súbory udalostí (I, II, III) a dva hlavné súbory priesečníkov (1, 2). Hlavné súbory udalostí sa delia na
, ,,
dolný a horný elementárny súbor (I , I ). Rozsah súborov nie je daný veľkosťou vymedzenej plochy,
ale početnosťou jednotlivých demografických udalostí na tejto ploche. Napr. jednotlivé vymedzené
plochy predstavujú súbory zomrelých, pričom v I. hlavnom súbore udalostí sú zahrnuté úmrtia osôb
narodených r. 1958 a zomrelých v priebehu r. 1960 – 1961 v dokončenom veku 2 r.; obdobne III.
hlavný súbor udalostí zahrňuje úmrtia osôb narodených v r. 1957 – 1958, kt. zomreli r. 1962 v
dokončenom veku 4 r. V prípade súboru priesečníkov 1. hlavný súbor priesečníkov znamená osoby
narodené r. 1960, kt. sa r. 1961 doţili presného veku 1 r., a 2. hlavný súbor priesečníkov osoby
narodené r. 1960, kt. 21. 12. 1960 boli práve v dokončenom veku 0 r. V Lewisovej sieti sa rozlišuje z
hľadiska veku presný vek () a dokončený vek () a z hľadiska času presný časový okamih (napr.
31. 12.) a určitý časový úsek, napr. rok. Na d. sú znázornené aj 2 hlavné prístupy k demografickej
analýze: transverzálny T a longitudinálny L.
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dia׀gramma, tis, n. – [g. dia skrz +
g. gramma zápis] →diagram.
Diagramm-Test – psychol. 1.
Goddardov-Termanov
test
(1911/16) Chiffreho test s 24
písmenami abecedy. Písmená sú
rozdelené do 4 riadkov, kt. si má
proband zapamätať a potom
nahradiť príslušným podielom v riadku a takými ,,šiframi“ napísať napr. ,,Príď skoro“; 2. Healyho test
s písmenami rozdelenými do diagramu, kt. si má proband zapamätať a potom v diagrame písmená
nadpísať znakmi.
Diachlorus – druh ovádovitej muchy ţijúcej v juţ. Amerike.
diachorema, tis, n. – [g.] exkrement, výkal, stolica.
diachoresis, is, f. – [g.] diachoréza, vyprázdňovanie stolice, defekácia.
dia׀chrónia – časová rozdielnosť, postupnosť; časový vývin pri skúmaní javov; op. synchrónia.
®

Diakarmon →sorbitol.
dia|kinesis, is, f. – [g. dia skrz + g. kinesis pohyb] diakinéza, obdobie profázy redukčného delenia.
dia|klázia – [diaclasia] 1. znovuzlomenie napravujúcej al. korigujúcej deformity; 2. geol. prirodzená
trhhlina al. puklina v hornine bez protismerného pohybu stien.
dia|klyzma – [diaclysma] výplach tráviacej rúry veľkým mnoţstvom tekutiny.
dia|kolácia – vylúhovanie pomocou malého objemu vylúhovadla.
diakoptická reakcia – nejednotná skupina záchvatových stavov s poruchou integrácie mozgových
funkcií (Janzen). Patrí sem aj narkolepsia, záchvatovité torzné dystónie ap.
dia|kritický – 1. slúţiaci na rozlíšenie, rozlišovací; 2. gramatika diakritické znamienko – bodka, dĺţeň,
mäkčeň ap.; 3. fyz. zodpovedajúci polovici kritickej hodnoty.
dia|kríza – [diacrisis] diferenciálna diagnóza; rozhodujúce štádium choroby.
di|aktinický – [diactinicus] priepustný pre rtg. lúče.
®

Dial (Ciba) sedatívum, hypnotikum; →alobarbital.
dialag – odroda diopsidu s prímesou oxidu hlinitého a ţelezitého.
®

Dial-a-gesic – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofén.
®

Dialar (Lagap) anxiolytikum, myorelaxans; →diazepam.
dialát – S-2,3-dichlóralylester kys. bis(1-metyletyl)karbamotiovej, C10H17Cl2NOS, Mr 270,24;
®
herbicídum (Avadex ).
(CH3)2CH
\
NCOSCH2CCl=CHCl
/
(CH3)2CH

Dialát

dialekt – [g. dialegó rozprávam] 1. nárečie; 2. inform. odnoţ al. rozšírená verzia jazyka, kt. odchýlky nie
sú také výrazné, aby sa dalo hovoriť o novom programovacom jazyku. Pre pouţívateľa sú d.
neţiaduce, pretoţe sa nedajú preniesť na iné systémy na spracovanie dát.
dialektická logika – [g. dialogos rozhovor, dialóg] filozofická disciplína, kt. skúma logické formy ako
historicky sa vyvíjajúce. Kým elementárna logika pri skúmaní logických foriem abstrahuje od
obsahu, d. l. vychádza z jednoty obsahu a formy racionálneho poznania. Preto elementárna logika,
kt. je hraničným prípadom d. l. podobne ako je pokoj hraničným prípa-dom pohybu, môţe dať len
opis logických foriem ako existujúcich vedľa seba. Naproti tomu d. l. skúma vzájomné, prechodné a
genetické vzťahy logických foriem, ako ich nevyhnutne nastoľuje zákonitosť poznania. Dialektiku
logických foriem na idealistickom základe rozpracoval G. W. F. Hegel. Materialistická d. l. pokladá
,,logiku vecí“ za prvotnú, kým logiku myslenia za druhotnú, odvodenú.
dialektický materializmus – filozofický smer pozostávajúci z →materializmu a →dialektiky. Marxov
materializmus je filozof. teóriou o materiálnosti sveta, o vzťahu hmoty (kt. je prim.) a vedomia (kt. je
sek.). Marxova dialektika je filozofickou teóriou o vzájomnej súvislosti, pohybe a vývoji sveta. D. m.
je filozof. základom →marxizmu-leninizmu, kt. tvorí jednota 3 súčastí: d. m., historického
materializmu a politickej ekonómie. Je teóriou i metódou. Princípy, zákony a kategórie sformulované
vo filozofickej teórii, sú odrazom všeobecných vzájomných súvislostí objektívnej reality a súčasne
stupňami poznania sveta, základom na rozpracovanie úplnej všeobecnej metódy poznania a
praktickej premeny sveta: dialektickoma-terialistickej metódy. Jej úloha spočíva v tom, aby svet
nielen vysvetľovala, ale ho aj zmenila (Marx). Je súčasťou marxisticko-leninskej filozofie, ktorej
predmetom sú najvšeobecnejšie zákony sveta postihujúce jeho rozporuplnú, pohybujúcu sa,
vyvíjajúcu sa hmotnú jednotu zahrňujúcu zákonitosti vzťahu sveta a vedomia, vzťahu človeka k
svetu. Marx a Engels na rozdiel od metafyzického Feuerbachovho materializmu neschopného
materialisticky vysvetliť vývoj spoločnosti, rozšírili materializmus aj na vysvetľovanie ľudskej
spoločnosti (historický materializmus). Ich materialistická koncepcia spoločnosti a dejín skúma
spoločnosť ako celok, ako prírodno-historický proces určovaný objektívnými zákonitosťami. Skúma
spolo-čenské zákonitosti ako realizáciu uvedomelej, cieľavedomej činnosti ľudí, kt. objektívne
existujú len v tejto činnosti a len v nej pôsobia a určujú priebeh spoločenského vývoja nezávisle od
vôle a vedomia konajúcich ľudí. D. m. sa teda pokúša riešiť aj otázku vzťahu spoločenského bytia a
spoločenského vedomia. D. m. a historický materializmus mal poskytnúť človeku vedecky
zdôvodnené filozof. poznatky, ako aj orientáciu myslenia a konania v súlade so záujmami
robotníckej triedy.
dialektika – [g. dialegomai debatujem, rozoberám; dialektika techné umenie rozhovoru] pôvodne
umenie dialógu, umenie odhaľovať rozpory v myslení rozhovorom, a tak dospievať k pravde al.
vyvráteniu akéhokoľvek názoru, umenie klasifikovať pojmy, triediť veci do rodov a druhov. Za
pôvodcu d. pokladá Aristoteles Zenóna z Eley, kt. analyzoval protirečenia vznikajúce pri pokuse
myslieť v pojmoch pohybu a mnoţstva. Aristoteles odlišuje d. od ,,analytiky“ ako vedu o
pravdepodobných mienkach od vedy o dôkaze. D. je podľa neho umením indukciou nachádzať
východiskové predpoklady apodiktických súdov a vyvracať nepravdivé súdy.
V klasickej podobe sa d. nachádza u Sokrata a Platóna, najmä v Dialógoch, kde sa javí ako metóda
diskusie, kt. cieľom je dospieť k pravde konfrontáciou protikladných stanovísk. Najvýraznejšie sa d.
prejavil vo filozofii →Herakleita, sčasti u milétskych materialistov a pytagorovcov. D. sa chápala ako
nástroj na tríbenie a vyjasňovanie pojmov, súčasť logiky, príp. gramatiky a rétoriky.
V širšom slova zmysle bola d. chápanie sveta ako súvislého celku, večného pohybu a vývoja na
základe rozporov inherentných veciam samým. Po eleatoch definuje Platón skutočné bytie ako
totoţné a nemenné, ale napriek tomu vo svojich dialógoch Sofistes a Parmenides zdôvodňuje
dialektické závery, ţe najvyššie druhy súcna moţno chápať jedine tak, ţe kaţdý je i nie je, rovná sa i

nerovná sa sebe samému, je totoţný so sebou samým, aj prechádza do svojho ,,iného“. Preto bytie
obsahuje protirečenia; jedno je aj mnohé, večné aj pomíjajúce, nemenné aj menlivé, nehybné aj
pohyblivé. Protirečenie je nevyhnutnou podmienkou, kt. nabáda dušu rozmýšľať. Toto umenie je
podľa Platóna práve umením d.
V scholastike sa pojmom d. označovala formálna logika (ako veda o správnom myslení), kt. sa
stavala proti rétorike, ako aj ontológia i filozofia vôbec. Stredoveká arabská filozofia pouţívala d.
podobne ako Aristoteles na odhaľovanie logicky nesprávnych súdov (Averroes, Avicenna).
V renesancii nastoľuje dialektické myšlienky Kuzánsky a Bruno. V novoveku sa príklady
dialektického myslenia nachádzajú v Descartesovej kozmogónii, Spinozovom učení o substancii,
ako príčine seba samej (causa sui). Ako prvý po Descartesovi do prírodovedy zaviedol myšlienku
vývoja Kant (učenie o antinómiách). Pre Kanta je d. ,,logikou zdania“, lebo dospieva k poznatkom
tým, ţe bez ohľadu na skúsenosť uvádza uţ známe pojmy do určitých (nových) vzťahopv.
Transcendentálnou d. Kant nazýva kritiku dialektického zdania, t. j. tých súdov, kt. vypovedajú o veci
osebe (Ding an sich), hoci ide len o ,,javy“. Iný zmysel nadobúda d. vo filozofii Fichteho, Schellinga
a najmä Hegla. Fichte (vo Vedosloví) zavádza d. do teórie poznania. Zákon pohybu vedeckého
poznania videl v triáde téza–antitéza–syntéza).
Vrchol dosiahla d. v Hegelovej filozofii, kt. sa stala jedným zo základov →dialektického
materializmu. Podľa Hegela je d. jednou zo základných dominánt, imanentný princíp samovývoja,
absol. ideou, zdrojom vývoja pojmov. D. ako metóda poznania sa chápala ako schopnosť rozumu
uchopiť pojem, ideu (predmet) v jednote mnohostranných protikladných určení. V Hegelovom diele
moţno nájsť aj hlavné črty d.: univerzálnosť vývoja, jeho zdroj v jednote a boji protikladov, prechod
od kvantitat. zmen do novej kvality a negáciu negácie. Kým Spinoza, Herder, Schelling a i.
charakterizovali dialektickú negáciu ako jednotu zachovania a negácie, Hegel uviedol tri momenty
dialektickej negácie: 1. skončenie, zrušenie, prekonanie jednej vývojovej etapy; 2. zachovanie tých
stránok, kt. obsahujú zárodky budúcnosti; 3. integráciu týchto stránok vo vyššej etape vývoja, čím
nadobúdajú novú funkciu. Pre Hegela bola negácia v podstate duchovným procesom, pričom
hypostazoval moment zachovania.
Dôleţité miesto zaujíma d. v marxisticko-leninskej filozofii, kt. ju chápe ako vedu o najvšeobecnejších zákonoch pohybu a vývoja prírody, spoločnosti a myslenia; najvšeobecnejšiu teóriu o
vzájomnej súvislosti a vývoji, metódu myslenia a konania. Pod pojmom objektívna d. rozumie d.
prírody, ponímanú ako vnútorný princíp vývoja objektívneho, materiálneho (od subjektu nezávislého)
sveta, pod pojmom subjektívna d. činnosť (vedomého) subjektu, t. j. človeka, spoločnosti.
Spoločenský vývoj sa pokladá za proces, v kt. sa uskutočňujú základné zmeny spoločnosti,
prechody k novým spoločensko-ekonomickým formáciám prostredníctvom sociálnych revolúcií.
Proces revolučnej premeny je spojený s neodvratným zničením určitých štruktúr. Zároveň zahrňuje
zachovanie takých stránok, z kt. sa utvára nová spoločnosť a kt. sa v nej utvárajú na vyššej úrovni.
Podľa materialistickej d. m. je ,,logika vecí“ prvotná, kým logika myslenia druhotná, odvodená; je
priamym opakom Hegelovej d. pojmov, ideí.
Pojem d. ako akceptovanie univerzálneho vývoja, stretávanie, resp. prekonávanie protikladov
moţno nájsť aj vo frankfutskej škole, najmä v prácach M. Horkheimera a T. W. Adorna (Dialektika
osvietenstva, 1947; Negatívna dialektika, 1966). Aplikácia princípu d. je tu úzko spojená s ,,kritikou
teórií spoločnosti“ smerujúcou k postulácii nevyhnutnosti zmeny, zrušenia toho, čo zrušiť moţno. D.
sa v novovekej filozofii chápe aj ako heuristicko-metodologická kategória (napr. K. Popper).
Nejasnosť, resp. mnohoznačnosť pojmov v dialektickom myslení podrobovali kritike najmä
pozitivisticky a neopozitivisticky orientovaní vedci.
®

Dialicor (Kissei) – koronárne vazodilatans; →etafenón.

dialifor – syn. dialifos, O,O-dietylester kys. fosforditiovej, C14H17ClNO4PS, Mr 393,84; insekticídum,
®
®
akaricídum (Hercules 14503 , Torak ).
dialifos – syn. →dialifor.
Dialister – rod baktérií zaradených do rodu Bacteroides.
Dialister pneumosintes →Bacteroides pneumosintes.
Diallinasov-Amalricov syndróm →syndrómy.
dialóg – [g. dialegesthai rozprávať spolu navzájom] rozhovor, vedecká výmena názorov,
najrozvinutejšia forma rozhovoru. Ide o sled na seba reagujúcich výrokov v priamej reči, kt. sa líši od
obyčajného vecného informovania reflexiou subjektívnych postojov, nátorov, hodnotení. Je to
špecifická forma komunikácie poznačená obyčajne osobným zaujatím. Schopnosť viesť d. je
podmienkou účasti na kvalitnej →diskusii. Odborný d. by mal potlačovať subjektívne, neodôvodnené
názory, očakáva sa od neho prísnejšie dodrţoovanie logiky a prítomnosť heuristického momentu.
®

Dialog – kombinácia alobarbitalu a acetoamifénu.
dialogit – rodochrozit, nerast zo skupiny kalcitu, uhličitan manganatý MnCO 3.
®

Dialume – vysušený gél oxidu hlinitého.
®

Dialuramid – murexan; →uramid.
dia|lysis, is, f. – [g. dia skrz + g. lysis uvoľnenie] →dialýza.
dia|lýza – prechod rozpustených látok cez polopriepustnú membránu. Ide o oddeľovanie zloţiek
homogénneho al. koloidného rozt. na základe rozmerov molekúl, a to ich difúziou cez selektívne
priepustnú membránu. Zloţka transportovaná membránou je dialyzát. D. je obdobou →filtrácie,
pričom rozmery pórov selektívne pôsobiacej membrány sa majú rozmery molekúl
makromolekulových látok. D. sa oddeľujú najmä koloidy od disperzného prostredia. Membrána
oddeľuje koloidný rozt. od rozpúšťadla, koloidne dispergovanú látku membrána zadrţiava, kým
zloţky rozp. v rozpúšťadle ňou prechádzajú. Hnacou silou transportu látok je koncentračný gradient.
Prvý opis d. pochádza od chemika Thomasa Grahama (1861), kt. dokázal, ţe moţno selektív-ne
odstraňovať toxíny pomocou membrán, ale prvé pokusy s d. na psoch pomocou kolódiových
(celulózonitrátových) membrán vykonal aţ Abel a spol. r. 1913. V súčasnosti je hemodialýza
štandardnou metódou väčšiny uremických pacientov.
D. sa pouţíva v th. obličkovej insuficiencie. Odstraňovanie uremických toxínov z krvného riečiska sa
uskutočňuje troma mechanizmami: 1. Malé molekuly (Mr < 5000) difundujú z krvi do dialyzátu cez
membránu po koncentračnom spáde podľa Fickovho zákona difúzie. Difúzna permeabilita
membrány je daná pomerom medzi difúznym koeficientom a hrúbkou membrány. Zmenšenie hrúbky
membrány má za následok lepší klírens: r. 1975 mal napr. dialyzátor s membránou Cuprophan
2
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a povrchom 0,52 m . 2. Veľké molekuly sa transportujú z krvi do dialyzátu konvekciou, transportom
závislým od rozdielu tlakov medzi krvou a dialyzátom. 3. Bielkoviny krvi, uremické toxíny a lieky
podávané počas dialýzy sa môţu adsorbovať na povrch dialyzačnej membrány najmä syntetického
pôvodu. Adsorpcia sa uskutočňuje interakciou pozit. a negat. nábojov al. van der Waalsovými silami.
Tento mechanizmus má význam najmä pri špecifickej a nešpecifickej adsorpcii plazmatických
bielkovín komplementu, erytropoetínu, IgG, fibrinogénu,
2-mikroglobulínu,
koagulačných faktorov (kininogénov a faktora XI), antikoagulancií, lyzozýmu, cytochromu c,
bielkoviny viaţucej retinol a endotoxínov.
Extrakorporálna dialýza – zahrňuje: 1. hemodialýza, 2. hemofiltrácia; 3. hemodiafiltrácia.
Osobitným prípadom d. je plazmaferéza.

Hemodialýza – je zaloţená na difúzii látok z krvi polopriepustnou membránou do dialyzačného rozt.,
príp. opačným smerom (podľa koncentračného spádu), pričom sa odstraňujú najmä
nízkomolekulové látky. Ultrafiltráciou sa odčerpáva z krvi len voda potrebná na odstránenie
prevodnenia. Podmienkou efektívnej hemodialýzy je efektívny cievny prístup s prietokom 250 – 200
ml krvi/min. Pri náhlom zhoršení chron. insuficiencie pred našitím a-v fistuly moţno dialyzovať cez
vonkajší Scribnerov a-v skrat al. kanyláciou veľkej cievy. Väčšinou sa však utvorí cievny prístup v
čase, keď pacient ešte nepotrebuje d., a to našitím a-v fistuly na predlaktí. Účinnú d. podmieňuje aj
klírens dialyzátora a trvanie d. Pre detí sú vhodné kapilárne dialyzátory. Frekvencia d. závisí od
funkcie obličiek a diétneho reţimu. U detí sa vykonáva d. 3-krát/ týţd. 3 – 4 h. U pacientov s
retenciou tekutín sa d. začína ultrafiltráciou (suchá d.) a aţ potom sa pokračuje v konvenčnej d.
U detí treba vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúce príznaky urémie odhadnúť čas, kedy bude dieťa
vyţadovať d., napr. podľa vzorca
Xa – Xb
Xk – Ya + X a –––––––
Xa – Xb
Xk = ––––––––––––––––––––
Xa – Xb
––––––––
Xa – Xb

Xk = predpokladaný čas vzniku urémie; Yk = hraničná terminálna koncentrácia kreatinínu v sére; Xa
= čas prvej pouţitej hodnoty 1/S-kreatinín; Ya = hodnota 1/S-kreatinín v čase a; Xb = čas druhej
pouţitej hodnoty 1/S-kreatinín v čase b; Yb = hodnota 1/S-kreatinín v čase b.
Indikácie na hemodialýzu sú: 1. terminálna urémia pri chron. obličkovej nedostatočnosti; 2.
oligoanurická fáza akút. obličkového zlyhania; 3. intoxikácie (metanol, glykoly, halogénované
uhľovodíky, barbituráty, ťaţké kovy a i.). Za terminálnu urémiu, kedy sa zaraďuje pacient do
transplantačného programu, sa pokladajú sérové hodnoty kreatinínu 600 – 800 mmol/l, močoviny 30
+
mmol/l a K 6,5 mmol/l, a to skôr ako sa vyvinú klin. príznaky, ako je prevodnenie, hypertenzia,
uremické príznaky.
U detí sa niekedy pouţíva aj tzv. ,,transplantácia z ulice“, t. j. bez predchádzajúcej dialyzačnej th.,
pri kt. sa vyradí traumatizácia dieťaťa a rodičov a zabráni rozvoju ireverzibilných uremických zmien.
Deti < 5-r. s hmotnosťou < 20 kg sú pre zlé cievne prístupy a náročnosť nízkokapacitných
dialyzátorov vhodnejšie na peritoneálnu d., staršie deti na hemodialýzu.
Pred začatím th. má lekár oboznámiť pacienta s jej osobitosťami, dá našiť artériovenóznu fistulu,
zaočkovať proti vírusovej hepatitíde B, určiť krvnú skupinu a antigény HLA systému pre prípadnú
transplantáciu. Podľa zvyškovej diurézy a laborat. ukazovateľov sa pacient lieči 2 – 3-krát/týţd. 4 – 6
h. Pri akút. obličkovej nedostatočnosti sa cievny prístup utvorí katetrizáciou veľkej ţily, v. subclavia
al. v femoralis.
Kontraindikáciou dialyzačnej th. sú: 1. kardiopulmonálna nedostatočnosť; 2. príznaky artérioskleróza
najmä srdcových a mozgových ciev; 3. cirhóza pečene; 4. alkoholizmus; 5. malignita so zlou
prognózou; 6. nedostatočná spolupráca pacienta.
Najčastejšie komplikácie hemodialýzy sú: 1. zmeny v artériovenóznej fistule (oklúzia, krvácanie al.
infekcia v oblasti fistuly); 2. počas d. (hypotenzné krízy, bolesti hlavy, svalové zášklby aţ
generalizované kŕče – najmä pri redukcii hmotnosti počas d. o > 5 %; niekedy ich moţno odstrániť
zmenou acetátovej dialýzy na bikarbonátovú a opatrným dávkovaním ultrafiltrácie); 3. medzi d.
+
(hyperkaliémia následkom vysokého prívodu K a nízkoenergetickej diéty s katabolizmom;
hypertenzné krízy vyvolané hyperhydratáciou, najmä u pacientov s glomerulonefritídou).

Hemofiltrácia – (Henderson, 1967) pozostáva z odstraňovania odpadových produktov rýchlou
ultrafiltráciou a nahromadením objemu tekutín izoosmotickým soľným rozt. Pouţívajú sa pri nej
membrány umoţňujúce prefiltrovanie aţ 20 l tekutiny z krvi počas 4 h. Tento objem sa priebeţne
nahrádza sterilným rozt. Odstraňujú sa ňou strednomolekulové látky, horšie nízkomolekulové.
Hemofiltrácia pracuje na princípe konvektívneho transportu veľkého objemu vody a v nej
obsiahnutých látok cez polopriepustnú membránu, bez pouţitia dialyzačného rozt. (analógia
glomerulovej filtrácie a tubulárnej reabsorpcie v obličkách).
Cievny prístup je podobný ako pri hemodialýze. Prietok krvi musí byť >150 ml/min. Výhodou tejto
metódy je moţnosť rýchlo a výrazne zníţiť objem telých tekutín (aţ o 10 %) bez nepriaznivého
vplyvu na TK. Je vhodná u oligurických aţ anurických pacientov s hyperhydratáciou, hypervolémiou
al. intersticiálnym edémom pľúc (častým u detí s chron. glomerulonefritídou). Výhodou tejto metódy
je moţnosť vysokoenergetického prívodu, rýchlej úpravy hypernatriémie a hyperkaliémie. Vedľajšie
účinky sú zriedkavejšie ako pri hemodialýze; najčastejšie je to krvácanie, trombózy a infekcie v
mieste fistuly.
Hemodiafiltrácia – (Leber a spol., 1978) spočíva v kombinácii hemodialýzy (odstraňuje difúziou
nízkomolekulové látky) a hemofiltrácie (odstraňuje konvektívnym transportom strednomolekulové
látky dôleţité z hľadiska uremických toxínov). K polopriepustnej membráne hemofiltra sa privádza
dialyzačný rozt., takţe látky s malou a strednou Mr difundujú cez membránu podľa koncentračného
spádu. Súčasne sa membránou filtruje z krvi veľký objem (10 a viac l) a s ňou na princípe konvekcie
prenikajú membránou aj nízkomolekulové a strednomolekulové rozpustené látky. Odčerpaná
tekutina sa nahradzuje substitučným rozt. Štandardná acetátová hemodiafiltrácia pracuje s
dialyzačným rozt., kt. obsahuje acetát v koncentrácii asi 38 mmol/l, pri tzv. bikarbonátovej
hemodialfiltrácii obsahuje dialyzačný rozt. 35 mmol/l hydrogénuhličitanu a 3 – 5 mmol(l acetátu. Ako
substitučný rozt. sa pouţíva iónový rozt. s laktátom al. hydrogénuhličitanom.
Pri tzv. bezacetátovej biofiltrácii (acetate-free biofiltration, AFB) sa pouţíva dialyzačný rozt. bez
tlmivého rozt., z aniónov obsahuje len chloridové ióny. Sterilný a apyrogénny koncentrát takéhoto
rozt. dodávaný vo vakoch sa zmieša v prístrojoch na AFB s vodou upravenou reverznou osmózou.
+
2+
2+
Rozt. pritekajúci k membráne hemofiltra obsahuje 139 mmol/l Na , 2 mmol/l Ca , 0,37 Mg , 1 g/l
–
glukózy a 145,7 mmol/l Cl . Na membráne hemofiltra prichádza teda do kontaktu krv obsahujúca
hydrogénuhličitany s dialyzačným rozt. bez hydrogénuhličitanov, a tým sa zbavuje zásad. Do krvi,
kt. pretiekla hemofiltrom, sa v mimotelovom okruhu privádza substitučný rozt. hydrogénuhličitanu
+
–
sodného s koncentráciou Na 167 mmol/l a HCO3 167 mmol/l, a to presne zvolenou rýchlosťou, kt.
zabezpečuje substitučná pumpa. Objem tekutiny odčerpávaný z krvi pri prietoku hemofiltrom
zodpovedá objemu infundovaného rozt. hydrogénuhličitanu, takţe bilancia tekutín sa vyrovnáva, al.
sa odčerpá väčší objem tekutiny ako je objem substitučného rozt. (v prípade potreby zbaviť pacienta
prevodnenia).
AFB sa hodí najmä u pacientov s kardiovaskulárnou instabilitou a sklonom k hypotenzii. Vhodná je
aj na dlhodobú th. náhradu funkcie obličiek u pacientov, u kt. sú imunologické, vekové a i.
obmedzenia perspektív transplantácie obličky.
Peritoneálna dialýza – ako polopriepustná membrána sa pri nej uplatňuje sama pobrušnica.
Sterilný a ohriaty dialyzačný rozt. sa cez jednorazový al. permanentý katéter vpúšťa do brušnej
dutiny. Zotrváva v nej aspoň 30 min, pričom z krvi doň prechádzajú toxické látky. Potom sa
nahrádza novým rozt. P. d. je menej účinná ako hemodialýza, musí sa preto vykonávať aţ 14 – 16 h
obdeň, príp. aj v noci pomocou automatizovaného prístroja.
Permeabilita peritonea je u jednotlivých pacientov rôzna. Pri vyššej priepustnosti sa retinova-né
katabolity odstraňujú ľahšie, avšak vplyvom rýchleho vstrebania glukózy z dialyzačného rozt.
poklesne osmotická aktivita a následne aj ultrafiltrácia. Pri niţšej priepustnosti je situácia opačná.

Výsledné odstránené mnoţstvo katabolitov i vody modifikuje aj resorpcia lymfy. Úspešnosť chron. p.
d. moţno odhadnúť napr. peritoneálnym ekvilibračným testom podľa Twardowskeho (1987), kt.
spočíva v stanovení pomeru koncentrácie kreatinínu v dialyzáte (D) a plazme (P) a pomeru
koncentrácie glukózy vo vypúšťanom dialyzáte na začiatku (D0) a konci dialýzy (D). Podľa pomeru
D/P a D/D0 moţno zaradiť pacienta do kategórií a určiť vhodnú schému výmen dialyzačného rozt.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–Kategórie dialyzovaných pacientov podľa výsledkov peritoneálneho
ekvilibračného testu (podľa Twardovského, 1987)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Kategória
D/P (kreatinín)
D/D0 (glukóza)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––I
0,81 – 1,03
0,12 – 0,25
II
0,66 – 0,80
0,26 – 0,38
III
0,51 – 0,65
0,39 – 0,48
IV
0,34 – 0,50
0,49 – 0,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Kategórie dialyzovaných pacientov podľa výsledkov periotoneálneho
ekvilibračného testu (podľa Twardovského, 1987)
Kategória

D/P (kreatinín)

D/D0 (glukóza)

I

0,81 – 1,03

0,12 –0,25

II

0,66 – 0,80

0,26 – 0,38

III

0,51 – 0,65

0,39 – 0,48

IV

0,34 – 0,50

0,49 – 0,61

Širšiu aplikáciu p. d. umoţnil najmä vynález špeciálneho trvalého Tenckhoffovho katétra (1968), kt. sa
operačnou technikou zavádza do brušnej dutiny cez koţný tunel. Na katétri sú dva prstence, kt. sa
fixujú na začiatku a konci tunela. Onedlho po zavedení katétra vrastie do prstencov väzivové tkanivo,
kt. bráni preniknutiu infekcie. Katéter sa pouţíva viac ako rok a je rovnocenný artériovenóznej fistule
pri hemodialýze. Na p. d. sa pouţívajú dva druhy hyperosmotických dialyzačných rozt.: rozt. I. s
osmolalitou 347 mmol/l; II. s osmolalitou 488 aţ 512 mmol/l; rozt. II. má vyššiu koncentráciu glukózy.
Hyperosmolalita rozt. podmieňuje ľahšiu difúziu vody a iónov peritoneálnou membránou. P. d. sa
vykonáva intermitentne, kontinuálne ambulantne al. kontinuálne cyklicky.
Intermitentná peritoneálna dialýza – IPD sa aplikuje niekoľkokrát/týţd. Pretoţe peritoneum je pri
odstraňovaní vody a iónov menej účinné ako dialyzačná membrána, musí byť čas d. voči
hemodialýze trojnásobný, preto sa IPD často nepouţíva.
Kontinuálna ambulantná peritoneála dialýza – CAPD (Popovich a spol., 1976) je nepretrţitá d.,
pričom z plastického vrecka napúšťa cez permanentný katéter do brušnej dutiny 2 l dialyzačný rozt.
3 aţ 4-krát/d a necháva sa v nej 6 – 8 h. Th. sa vykonáva 7 d v týţd. Iniciálny objem dialyzátu je 25
ml/kg hmotnosti, potom sa postupne zvyšuje do 50 ml/kg hmotnosti. P. d. sa vykonáva najmä u
starších osôb, pri nedostatočnom cievnom prístupe, nemoţnosti heparinizácie, hypotenzii a šoku,
ako aj u detí (je účinnejšia ako u dospelých pre 2-násobne relat. väčší povrch peritonea). Výhodou
CAPD je stabilnejšie vnútorné prostredie, menej prísne poţiadavky na prísny pitný reţim a
+
+
obmedzenie prísunu Na a K ; jej nevýhodou sú väčšie straty bielkovín. Najčastejšou komplikáciou
je peritonitída, vyvolaná najmä grampozit. kmeňmi (Staphylococcus epidermidis, S. aureus a
Streptococcus viridans). Jej výskyt sa zníţil po zavedení plastických vrecúšok. Th. spočíva v
celkovej a intraperitoneálnej aplikácii antibiotík. Ťaţšie sa lieči kandidová peritonitída, kt. si vyţaduje
celkovú a intraperitoneálnu aplikáciu antimykotík počas 3 týţd. Ak sa infekcia nezvládne, katéter sa
zvyčajne upchá a tre-ba ho odstrániť.

Kontinuálna cyklická peritoneálna dialýza – CCPD sa vykonáva pomocou prístroja v nočných h,
takţe pacient je ušetrený tejto procedúry počas d. Pacient sa však môţe dialyzovať aj sám, nie je
závislý od prístroja a nie je odkázaný na pobyt v nemocnici.
Plazmaferéza je dialyzačná th., pri kt. sa pouţívajú vysokoporézne membrány, kt. umoţňujú
odfiltrovanie nielen nízkomolekulových, ale aj vysokomolekulových látok, ako sú bielkoviny,
lipoproteíny ap. Pouţíva sa na th. chorobných stavov, pri kt. sa v plazme nachádzajú toxické látky v
dostatočnej koncentrácii, napr. pri rýchlo progredujúcej glomerulonefritíde, Goodpastureovom sy.,
hemolyticko-uremickom sy, tyreotoxickej kríze, paraproteinémii, lupus erythematosus systemicus,
myasthenia gravis ap.
dialyzačné membrány – membrány pouţívané na hemodialýzu. Vývoj membrán má svoje korene v
textilnom priemysle. V súčasnosti sa d. m. vyrábajú len v 4 krajinách sveta: Francúzsku, Japonsku,
Nemecku a USA; ich najväčšími dodávateľmi v Európe sú fy Akzo, Fresenius, Gambro a Hospal
(filiálka Gambra). V Japonsku ich vyrába Asahi, Kuraray, Kawasumi, Nikkiso, Terumo, Teijin, Toray
a Toyobo, v USA jediným výrobcom je Althin (CD-Medical), Minntech a National Medical Care
(NMC).
Klasické d. m. sa delia na dve skupiny: 1. d. m. na báze →celulózy; 2. d. m. zo syntetických
polymérov.
Dialyzačné membrány na báze celulózy – zahrňujú membrány z nemodifikovanej celulózy, napr.
®
®
celulóza typ FIN (Cuprophan Akzo, Bioflux Akzo), d. m. z regenerovanej celulózy, napr.
membrány fy. Asahi a d. m. zo saponifikovaného esteru celulózy – celulózoacetátové membrány
((celulózoacetátová d. m. fy.Althin a Toyobo, celulózodiacetátová d. m. fy. Akzo a Althin a
celulózotriacetátová d. m. fyAlthin a Toyobo). Membrány z regenerovanej celulózy vykazujú
bioinkompatibilitu, synteticky modifikované celulózové membrány sú však biokompatibilné. Dajú sa
získať chem. zmenou →celobiózy. Celobióza pozostáva z 2 molekúl glukózy viazaných 1,4glukánovej konfigurácie. Molekula glukózy obsahuje 3 OH-skupiny, kt. ľahko reagujú, a to: a)
®
esterifikáciou s DEAE-skupinami (Hemophan + DEAE Akzo), benzylovými skupinami (SMC +
benzyl fy. Akzo) al. nahradením reťazca polyetylénglykolom (PEG-RC); b) esterifikáciou acetylovými
skupinami; c) obalením povrchu syntetickým polymérom (d. m. s povlečeným povrchom –
biomembrány fy. Asahi, polyetylénglykolcelulóza fy. Asahi).
Dialyzačné membrány zo syntetických polymérov – získavajú sa rozličnou metódou hydrofilizácie.
Patrí sem polysulfón, polyakrylonitril a polyamid. Sú hydrofóbne, preto sa musia upraviť na
hydrofilné, ak sa majú pouţiť ako filter pre krvné toxíny. Hydrofilné sú len etylvinylalkoholové
kopolyméry, preto sa dajú pouţiť bez úpravy ako filtračný materiál. Biokompatibilita a účinnosť d. m.
závisí od dvoch hydrofilizačných procesov: aktivácia komplementu pozorovaná pri polysulfónových
membránach, kt. závisí od určitých hydrofilných aditív, ako je polyvinylpyrolidón a tvorba bradykinínu
pri polyakrylonitrilových membránach závisí od zloţiek pouţitých na ich kopolymerizáciu.
Na hydrofilizáciu sa pouţívajú rôzne metódy. Polyméry sa zmiešajú s hydrofilnými zloţkami, ako je
polyetylénglykol, polyvinylpyrolidón a i., al. sa kopolymerizujú s hydrofilnými polymérmi, ako je
akrylamid al. metalylsulfonát. Treťou moţnosťou hydrofilizácie je úprava počas vytláčania
membránových kapilár, resp. po ňom.
K d. m. zo syntetických polymérov patria: a) polyakrylonitrilové membrány (skr. PAN,Funck®
®
®
Brentano a spol., 1972) – AN 69 Hospal, PAN-DX Asahi, SPAN Akzo; b) polysulfónové
®
membrány (skr. PSu, Streicher a Streicher, 1985; Schäfer a spol., 1989) – PS400 Fresenius,
®
®
®
®
®
®
SPES Akzo, F6/F60 Fresenius, PS-K Kuraray, Polyphen MInntech, Biosulfane NMC, PEPA
®
®
Nikiso; c) polyamidové membrány (skr. PA, Deppisch a spol., 1992) , Poryflux Gambro, FH 88 , d)
®
®
membrány z etylvinylalkoholových kopolymérov (skr. Eval), Eval C Kuraray, Eval D ; e)

®

polykarbonátové membrány (Göhl a spol., 1986) – Polycarbonate Gambro; 6. membrány zo zmesi
®
polyesterov – polyakrylátov + polyétersulfónu (Shimizu a spol., 1992 – PEPA Nikkiso).
dialyzačné roztoky – rozt. pouţívané na →dialýzu. Svojím zloţením a účinkom patria k elektrolytovým
infúznym rozt. D. r. na hemodialýzu (Solutiones ad haemodialysim) majú podobný obsah elektrolytov
ako extracelulárna tekutina, obsahujú aj glukózu. Pripravujú sa riedením koncentrovaných rozt. za
sterilných podmienok; majú byť apyrogénne. Koncentrovaný rozt. sa riadi pridaním 34 objemov vody
obsahuje KCl 3,92 g, MgCl2 5,32 g, CaCl2 9,00 g, NaCl 204,75 g, octan sodný 166,00 g a čistenú
-1
+
vodu do 1000,0 ml. Rozt. vzniknuté riedením majú obsahovať ióny v tomto rozpätí (mmol.l ): Na 130
+
2+
2+
– 140, K 0 – 3, Ca 1 aţ 2, Mg 0,25 – 1, octan al. mliečnan vyjadrený ako ekvivalent
hydrogénuhličitanu 32,0 – 40,0 a chlorid 95 – 110,0.
Na peritoneálnu tekutinu sa pouţíva Maxwellov infúzny rozt. (Infusio Maxwelli pro dialysi) dvoch
typov, kt. sa líšia obsahom glukózy. Roztok obsahuje NaCl, MgCl2, CaCl2, mliečnan sodný a
glukózu. Pridáva sa doň aj kys. citrónová a disiričitan sodný.
Charakterizácia kapacity membrány odstraňovať nízkomolekulové látky len pomocou ich filtračného
koeficienta je nesprávne, pretoţe sa nehodnotia aj jej adsorpčné charakteristiky. Filtračný koeficient
FC pre príslušný proteín je daný vzorcom
FC = 2 Cf/Cart + Cven
kde Cf, Cart a Cven = koncentrácia látky vo filtráte, v artériovej a ţilovej krvi. Klamne nízke hodnoty FC
podmienené nízkou koncentráciou látky vo filtráte môţu byť následkom jej adsorpcie na membránu;
→dialyzancia.
dialyzancia – skr. D, mnoţstvo látky, kt. sa za časovú jednotku odstráni z tela počas →dialýzy. D sa
vypočíta sa podľa vzorca
A–R
D = f ––––––
A–B
f = prietok krvi dialyzátorom; A = vstupná koncentrácia; R = výstupná koncentrácia; B = koncentrácia v dialyzáte
dialyzát – produkt, napr. liečivý prípravok získaný →dialýzy. V uţšom slova zmysle premývací rozt.,
kt. sa pouţíva na čistenie krvi pri hemodialýze, zloţka transportovaná dialyzačnou membránou.
+
+
2+
2+
–
–
Obsahuje dôleţité fyziol. katióny (Na , K , Ca a Mg ) a anióny (Cl a HCO3 , resp. acetát), aby sa
zabránilo ich masívnej strate v priebehu dialýzy. D. pri peritoneálnej dialýze pozostáva z
Ringerovho-laktátového rozt. s prídavkom glukózy na zvýšenie osmotického tlaku, a tým zvýšené
odstraňovanie tekutín z tela.
dialyzátor – časť dialyzačného prístroja, tzv. umelej obličky, kt. preteká krv a →dialyzát.
dia׀magnetikum – fyz. látka, kt. magnetický moment bez prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa
je nulový (na rozdiel od feromagnetika a paramagnetika); →magnetizmus.
dia|magnetizmus – vlastnosť všetkých látok tvoriť magnetické pole opačného smeru, ako má pole, do
kt. boli vloţené.
diamant – kryštalická modifikácia uhlíka, minerál. Najväčšie náleziská sú v Juţ. Afrike. D. sa dá
syntetizovať z iných uhľovodíkov (lignínu) pri 2700 °C. Stupeň tvrdosti podľa Mohsovej stupnice 10.
Horí pri 800 °C, atakuje ho zmes dvojchromanu draselného a kys. sírovej. 1 karát = 200 mg.
diamantán →kongresán.
diamantová zeleň B →malachitová zeleň.

diamantová zeleň Bx →malachitová zeleň.
diamantová zeleň G →briliantová zeleň.
diamantová zeleň P Extra →malachitová zeleň.
®

Diamarin antiemetikum; →dimenhydrinát.
diameter, tri, f. – [g. diametros] 1. priemer, priamka spájajúca 2 protiľahlé body na kruţnici a
prechádzajúca jej stredom; 2. vzdialenosť medzi 2 bodmi napr. lebky, panvy; symbol d.
Diameter anteroposterior – vzdialenosť medzi predným a zadným bodom meraného objektu.
Diameter Baudeloque – conjugata externa, vonkajší rozmer panvy, priama vzdialenosť od tŕňa
posledného bedrového stavca k hornému vonkajšiemu okraju symfýzy.
Diameter conjugata →diamater medianus.
Diameter biparietalis – vzdialenosť medzi obidvoma hrbolčekmi temennej kosti.
Diameter bitemporalis – vzdialenosť medzi spánkovými kosťami.
Diameter frontooccipitalis – vzdialenosť medzi čelovou kosťou (od glabely) a najvyšším bodom
záhlavnej kosti.
Diameter mediana – syn. d. conjugata, spojnica predhoria (promunturia) so zadnou plochou
záhlavnej kosti.
Diameter mentoocipitalis – priemer medzi bradou a najbliţším bodom záhlavnej kosti.
Diameter obliqua aditus pelvis dexter (d. primus) – šikmý (prvý) priemer panvového vchodu;
meria sa od articulus sacroiliacus k eminentia iliopectinea sinistra. U ţeny má mať 12 cm.
Diameter obliqua aditus pelvis sinister (secundus) – šikmý priemer panvového vchodu, 2. šikmý
priemer; meria sa od ľavého articulus sacroiliacus k eminentia iliopectinea dextra. U ţeny má mať
12 cm.
Diameter obliqua amplitudinis pelvis – šikmý priemer panvovej šírky, vzdialenosť medzi incisura
ischiadica major jednej strany a sulcus obturatorius druhej strany. U ţeny má mať 13,5 cm.
Diameter recta aditus pelvis – conjugata anatomica, priamy priemer panvového vchodu. Meria sa
od promunturia k hornému okraju symfýzy. U ţeny má mať 11 cm.
Diameter recta amplitudinis pelvis – priamy priemer panvovej šírky, určujú ju hranice medzi S2 a
S3 a symfýzou. U ţeny má mať 12,5 cm.
Diameter recta angustiae pelvis – priamy priemer panvovej úţiny, vzdialenosť medzi kaudálnym
koncom kríţovej kosti a dolným okrajom symfýzy. U ţeny má mať 11,5 cm.
Diameter suboccipito-bregmatica – priemer medzi spojnicou hlavy a krku a stredom veľkej fontanely.
Diameter transversa aditus pelvis – rozmer panvového vchodu, priečny priemer panvy, najväčšia
priečna vzdialenosť medzi obidvoma lineae terminales. U ţeny má mať 13 cm.
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a ligamenta sacrotuberalia); 29 – axis pelvis (os panvy, spojnica stredov všetkých priamych rozmerov malej
panvy mewdzi symfýzou a prednou plochou kríţovej kosti); 30 – diameter conjugata (spojnica promontória
a zadnej plochy symfýzy, ~ 11 cm); 31 – diameter transversa (priečny rozmer panvového vchodu, ~ 13 cm); 32
– diameter obliqua (šikmý rozmer panvového vchodu; ide od sakroiliakálneho skĺbenia jednej strany šikmo
dopredu k miestu eminentia iliopubica druhej strany; jej rozmer je ~ 12,5 cm); 33 – inclinatio pelvis (sklon
panvy; uhol medzi rovinou panvovoého vchodu a horizontálnou rovinou)

Diameter transversa amplitudinis pelvis – rozmer panvovej šírky, vzdialenosť medzi stredmi
jamôk bedrových kĺbov. U ţien má mať 12,5 cm.
diametros, tri, f. – [g.] diameter, priemer.
diamfenetid →Diamfenetidum, ČSL 4.
Diamfenetidum – skr. Diamfenetid., diamfenetid, syn. diaminofenetid, bis(4-acetamidofeno,
xyetyl)éter, N,N -[oxybis(2,1-etándiyloxy-4,1-fenylén)]-bisacetamid, C20H24N2O5, Mr 372,41;
anthelmintikum účinné proti cicaviciam. Je to biely
al. slabo naţltlý prášok, prakticky nerozp. vo vode,
ťaţko rozp. v 95 % liehu a chloroforme.
Dôkaz
a) Teplota topenia: 160 – 163 °C.
b) Na tenkú vrstvu silikagélu s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm, napr. Silufol UV
254, sa nasenú na štart rozt. látok v metanole v poradí:
1. 10 ml skúšanej látky (10 mgl/ml),
2. 10 ml rozt. skúšanej látky (0,13 mg/ml),
3. 10 ml rozt. diamfenetidu (RL)(10 mgl/ml).
Vyvíja sa zmesou acetón–chloroform (70 + 30 obj.). Po vybratí z komory sa vrstva vysuší voľne na
vzduchu a pozoruje vo svetle ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri 254 nm. Na chromatiograme 1 sa
zisťuje škvrna zháhášajúca fluorescenciu, kt. má rovnakú polohu a intenzitu zhášania ako škvrna na
chromatograme 3. Chromatogramy 1. a 2. sa ďalej pouţijú na skúšku na cudzie organické látky.
c) 0,020 g skúšanej látky sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí v metanole a doplmí sa ním po
značku. 5,00 ml tohto rozt. sa v ďalšej odmernej banke na 100 ml doplní rozt. kys. chloro-vodíkovej
(0,1 mol/l) po značku. Absorpčné spektrum tohto rozt. merané v 10 mm vrstve, v rozpätí 220 – 320
nm proti rozt. kys. chlorovodíkovej (0,1 mol/l), má max. pri 245±1 nm.
Stanovenie obsahu
Asi 0,1500 g vysušenej látky sa varí 30 min pod spätným chladičom s 25,0 ml koncentrovanej kys.
chlorovodíkovej. Po ochladení sa tekutina kvantit. prevedie zriedenou kys. chlorovodíko-vou do
kadičky na 150 ml, pridajú sa 3,0 g bromidu draselného a pozvoľna sa titruje odmerným rozt.
dusitanu sodného 0,1 mol/l za inštrunetálnej indikácie (platinová a tuhová elektróda).
0,1 ml odmerného rozt. dusitanu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,01862 g C20H24N2O5.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom.
®

®

Prípravky – Susp. diamfenetidi, Coryphamin susp. a. u. v., Coriban .
®

Diamicron (Servier) – Gliclazidum 80 mg v 1 tbl., antidiabetikum; →glyklazid.
diamín – 1. zlúč. obsahujúca dve aminoskupiny; 2. síran hydrazínu, pouţíva sa ako germicídum.
2,6-diamíno-2,-butyloxy-3,5-azopyridín – 3-[(butoxy-3-pyridinyl)azo]-2,6-pyridíndiamín, C14H18N6O,
®
®
®
Mr 286,33, močové antiseptikum (Niazo , Neotropin , Savapyrin ).

,

2,6-diamíno-2 -butyloxy-3,5-azopyridín

diaminodifenylamín – N-(4-aminofenyl-1,4-benzénediamín, C12H13N3, Mr 199,25 Pouţíva sa na
farbenie koţušín a stanovenie kyanovodíka.

,

,

p,p -diaminodifenylmetán
–
4,4 -metylén-bis-[bezénamín],
C13H14N2, Mr 198,26; pouţíva sa pri stanovovaní wolfrámu a síranov, v org. syntéze azofarbív a
inhibítor korózie. Je hepatotoxický,
vyvoláva
tzv.
Eppingovu
ţltačku spojenú so slabosťou,
bolesťami brucha, nechuťou
do jedenia, nauzeou, vracaním a
horúčkami s triaškou. Pokladá
sa za karcinogén.
,

p,p -diaminodifenylmetán

2,3-diaminofenazín – 2,3-fenazíndiamín, C12H10N4, Mr 210,23; pouţíva sa na stanovenie bizmutu,
kadmia, olova, medi a ortuti.
p-diaminofenazín

®

®

2,4-diaminofenol – C6H8N2O4, Mr 124,14; dihydrochlorid C6H10ClN2O (Acrol , Amido ); pouţíva sa
ako fotografická vývojka a odfarbovač vlasov, ako aj pri stanovení formaldehydu a
amoniaku.
2,4-diaminofenol

diaminofenetid →diamfenetid.
2,4-diamino-6-hydroxypyrimidín – 2,6-diamino-4(1H)-pyrimidinón, C4H6N4O, Mr 126,12; pouţíva sa
na stanovenie dusitanov a dusičnanov.
2,4-diamino-6-hydroxypyrimidín

diaminokyseliny – aminokyseliny obsahujúce 2 aminoskupiny (ornitín, lyzín).
diaminooxidáza →histamináza.
diaminopimelová kyselina →L-lyzín.
2,6-diaminopurín

–

1H-purín-2,6-diamín,
vyskytujúceho purínu.
2,6-diaminopurín

C5H6N6,

Mr

150,15;

antagonista

prirodzene

sa

diaminuria, ae, f. – [diaminum + g. urón moč + -ia stav] diaminúria, vylučovanie diamínov močom.
Diamondov-Blackfanov syndróm →syndrómy.
®

Diamprom (M & B) babeziacídum; →amikarb.
diampromid – N-[2-[metyl(2-fenyletyl)amino]-propyl]-N-fenylpropánamid, C21H28N2O, Mr 324,45,
narkotické analgetikum; môţe vyvolať závislosť.
Diampromid

benzotiazolamíndihyd-rochlorid,
366,35; antimykotikum (Asterol
®
Atelor ).

diamtazoldihydrochlorid – 6-[2-(dietylamino)etoxy]-N,N-dimetyl-2C15H25Cl2N3OS, Mr
®
Dihydrochloride ,

Diamtazoldihydrochlorid
®

Diamyceline (Diamant) fungicídum; →chlórimidazol.
diamyléter – syn. amyléter, priemyselné rozpúšťadlo; pary vo vyššej koncentrácii pôsobia narkoticky.
®

Dianabol – anabolikum; →metandrostenolón.
®

Dianac – herbicídum; →dikamba.
®

Diancina (Septa) – antibiotikum; →pivampicilín.
®

Diandron – androgén; →prasterón.
®

Diane drg (Schering) – Cypropteroni acetas 1 mg + Ethinylestradiolum 0,05 mg v 1 dr.
Antikoncepčný prípravok. Podáva sa cyklicky od 5. do 25. d cyklu, u ţien so skráteným cyklom (< 26
d) sa odporúča uţ od 1. d menštruačného cyklu. Pouţíva sa aj ako dermatologikum pri prejavoch
androgenizácie (akne, seboroe, alopecia a ľahké formy hirsutizmu), a to počas 6 – 9 cyklov. ;
→cyproterón; →etinylestradiol.
®

Diane 35 (Schering) kombinácia antiandrogénu a estrogénu, pouţíva sa v th. akne; →cyproterón.
®

Dianette kombinácia antiandrogénu a estrogénu; →cyproterón.
dianhydrogalaktikol – skr. DAG, NSC 132313, cytostatikum, pôsobí na solídne nádory (malobunkový karcinóm, Grawitzov nádor, karcinóm močového mechúra). Podáva sa v dávkach 20 aţ
2
30 mg/m v 5-d cykle. Má značny hematotoxický účinok (trombocytopénia).
dianhydroglucitol →izosorbid.
dianhydrosorbitol →izosorbid.
dianilová modrá – biol. frabivo; →trypanová modrá.
,

dianilín – 2,4 -bifenyldiamín; látka pouţívaná ako činidlo na stanovenie wolfrámu a na výrobu farbív.
dianizidín – C14H16N2O2, Mr 244,28; látka pouţívaná na výrobu farbív; pokladá sa za karcinogén.

Dianizidín

Diaparene Chloride
niumchlorid.

®

,

(Homemaker s Products) lokálne chemoterapeutikum; →metylbenzetó-

dia|pauza – pokojové obdobie ţivota, počas kt. poklesnú ţivotné funkcie organizmu na minimum. Ide
o obrannú reakciu, kt. organizmu umoţňuje prekonávať obdobia, keď by pre zníţenú al. zvýšenú
teplotu, nedostatok vlahy ap. nemohol ţiť normálnym spôsobom. Pri larvách a kuklách hmyzu
vyvoláva d. skracovanie dĺţky d so zníţenou teplotou a vlhkosťou, pri kt. sa podstatne zníţi
metabolizmus. D. je podmienkou ich prezimovania.
dia|pedesis, is, f. – [g. dia skrz + g. pédaó prenikať, g. pédésis skákanie, prenikanie] →diapedéza.
dia|pedéza – [diapedesis] prestup, prenikanie krvných elementov (leukocytov) neporušenou cievnou
stenou do okolia.
®

Diaperos (Merieux) antidiabetikum; →fenbutamid.
diaphano|scopia, ae, f. – [diafanoskopia] →diafanoskopia.
Diaphanosoma brachycerum – perloočka, drobný lupeňonoţec (→Cladocera)
®

Diaphene (Stecker) bakteriostatikum pouţívané v detergentoch; →tribrómsalan.
®

Diaphenylsulfone – chemoterapeutikum, leprostatikum, antiprotozoikum; →dapsón.
diaphoresis, is, f. – [g. diaforein odparovať sa] diaforéza, potenie, vylučovanie potu.
diaphoretica (remedia) – [g. diaforein odparovať sa, potiť sa] diaforetiká, lieky podporujúce potenie.
diaphoreticus, a, um – [g. diaforein odparovať sa] diaforetický, vyvolávajúci potenie.
diaphragma, tis, n. – [g.] diafragma, bránica – väzivovosvalová membrána oddeľujúca hrudníkovú
dutinu od brušnej, dôleţitý inspiračný sval. Bránica sa kupolovito vykleňuje do dutiny hrudného
koša. Okraj bránice je svalový, kým stred zaujíma tenká aponeuróza (centrum tendineum), posunutá
mierne ventrálne. Následkom toho sú dorzálne svalové snopce dlhšie ako ventrálne. Aponeuróza
má trojlístkový tvar, kt. jeden list smeruje ventrálne, ostatné dorzolaterálne. Ventrálny list má
trojuholníkový tvar a je menší ako dorzolaterálne listy, kt. majú jazykovitý tvar.
Svalové snopce bránice tvoria akýsi veniec okolo centrum tendineum, ku kt. prichádzajú od okrajov
kaudálneho otvoru hrudníka (pars costalis et sternalis) a lumbálnej chrbtice (pars lumbalis). Pars
costalis je rozsiahla, tvoria ju svalové snopce vychádzajúce od chrupaviek 7. aţ 12. rebra a
prebiehajú oblúkovite k laterálnemu a ventrálnemu okraju centrum tendineum, kde sa s ním spájajú.
Pars sternalis tvoria 2 nepatrné svalové snopce, kt. sa začínajú na dorzálnej strane processus
ensiformis a smerujú k ventrálnemu okraju centrum tendineum.
Obr. Bránica zdola. 24 – pars lumbalis diaphragmatis
(mediálna časť bránice, kt. odstupuje od tiel, platničiek
a šľachových arkád bedrovej chrbtice); 25 – crus dextrum
(pravé rameno pars lumbalis; odstupuje od L1–3(4)); 26 –
crus sinistrum (ľavé rameno pars lumbalis; odstupuje od
L1–2(3)); 27 – pars costalis diaphragmatis (úsek bránice, kt.
odstupuje od 7, – 12. rebra); 28 – pars sternalis
diaphragmatis (časť bránice, kt. odstupuje od mostíka); 29
– hiatus aorticus (otvor pre priechod aorty a ductus
thoracicus medzi crus dextrum et sinistrum v pars
lumbalis); 30 – hiatus oesophageus (priechod pre paţerák
a nn. vagi nad hiatus aorticus); 31 – centrum tendineum
(šľachovité centrálne pole bránice podobné trojuholníku); 32 – foramen v. cavae (otvor pre v. cava
inferior v centrum tendineum); 33 – lig. arcuatum mediale (psoatická arkáda; šľachovitý pás medzi

telom a proc. costalis 1. al. 2. bedrového stavca, pod kt. podbieha m. psoas major); 34 – lig.
arcuatum laterale (kvadratická arkáda; šľachovitý pás medzi proc. costalis 1 al. 2. bedrového stavca
a 12 rebrom, cez m. quadratus lumborum); 35 – lig. arcuatum medianum (šľachovitý pásik – aortová
arkáda – obkolesujúci hiatus aorticus)
Pars lumbalis – tvoria svalové snopce vychádzajúce od lumbálnej chrbtice a jej okolia. Pozostáva z
crus med. a lat. Crus med. sa začína dlhými, tenkými šľachami na lig. longitudinale commune ant.,
kde s jeho snopcami splývajú. Vpravo sú šľachy dlhšie a siahajú k L 3–4, vľavo kratšie, siahajú k L2–3.
Vo výške L1 prechádzajú šľachy do svalových snopcov, kt. potom smerujú k centrum tendineum.
Len po mediálnom okraji svalových snopcov pokračujú šľachové snopce, kt. sa po náhlom oblúku
pred aortou spájajú s druhostrannými. Crura med. tak ohraničujú hiatus aorticus a pokračujú k
centrum tendineum. Predtým sa však medzi aortou a paţerákom kriţujú. Podobné kríţenie nastáva
aj ventrálne od paţeráka, medzi paţerákom a centrum tendineum. Tak vzniká foramen
oesophagicum. Svalové snopce sa okolo neho zoskupujú vo forme sfinktera, netvoria však skutočný
kruhovitý sval, ale svalové slučky. Crura lat. sa nepripájajú priamo na chrbticu, ale na väzivové
oblúčiky (arcus lumbosacrales med. et lat.). Arcus lumbosacralis med. nadväzuje svojím mediálnym
koncom na šľachový začiatok crus med. a spája sa tak s bedrovou chrbticou vo výške L 1 al. L2.
Odtiaľ prebieha oblúkovite laterokraniálnym smerom, preklenuje m. psoas major a končí sa na
kostálnom výbeţku L1. Ide o ligamentózne zosilnené snopce fascie pokrývajúcej m. psoas major,
vyvolanej ťahom svalových snopcov b. Arcus lumbocostalis lat. sa začína tam, kde mediálny oblúčik
končí, t. j. na konci kostálneho výbeţku L1. Prebieha oblúkovite, laterálne prekleňujúc m. quadratus
lumborum a končí sa na konci 12. rebra. Ide tieţ o zosilnené väzivové snopce fascie pokrývajúcej
m. quadratus lumborum. Svalové snopce vychádzajúce od týchto dvoch väzivových oblúčikov tvoria
plochú svalovú vrstvu, kt. mediálnym okrajom nadväzuje na crus med. Jeho svalové snopce
vystupujú laterokraniálne a pripájajú sa na dorzálny okraj chrupaviek 7. aţ 12. rebra a odtiaľ smerujú
oblúkovite k laterálnemu a ventrálnemu okraju centrum tendineum, s kt. sa spájajú.
V bránici sa nachádzajú viaceré otvory, kt. prechádzajú jednotlivé orgány z hrudnej dutiny do
brušnej: 1. Hiatus aorticus – prechádza ním aorta a ductus thoracicus, kt. sa tu rozširuje na cisterna
chyli; okolo aorty sa rozprestiera plexus coeliacus; leţí proti stavcu L 1 ohraničený mediálnymi
ramienkami lumbálnej časti d., lemovaný šľachami, kt. chránia aortu pred stlačením pri kontrakcii b.
2. Foramen oesophageum (hiatus oesophagicus) – prechádza ním paţerák, nn. vagi, rr.
abdominales n. phrenici sin. a vetvičky a. coronaria ventriculi určené pre paţerák. Leţí medzi
rozostúpenými svalovými snopcami pravého a ľavého crus mediale, ventrokaudálne od hiatus
aorticus. 3. Foramen v. cavae – leţí v centrum tendineum medzi jeho ventrálnym a dorzolaterálnym
listom. Prechádza ním v. cava inf., rr. abdominales n. phrenici dex. 4. Štrbina medzi crus med. a lat.
partis lumbalis – prechádza ňou truncus splanchnicus major a v. thoracica longitudinalis (ak
nepredchádza predtým cez foramen v. cavae). 5. Štrbina v crus mediale – nachádza sa laterálne od
crus med. Prechádza ňou n. splanchnicus minor. 6. Larreyova štrbina (trigonum sternocostale) –
leţí medzi pars sternalis a costalis. Prechádza ňou a. epigastrica sup. Táto štrbina je niekedy dosť
široká a predstavuje zoslabené miesto v brušnej stene. 7. Trigonum lumbocostale – nachádza sa
medzi pars lumbalis a costalis; býva ďalším zoslabeným miestom v brušnej stene.
Bránicu inervuje n. phrenicus vychádzajúci z C3–5(6).
Z anomálií bránice sú významné jej defekty, kt. bývajú príčinou bráničných prietrţí. Svalové snopce
sa môţu spájať s okolitými svalmi a i. orgánmi, napr. m. phrenicoperitonealis (Treitzov m.
suspensorius duodeni), kt. smeruje k radix mesostenii.
Exkurzie bránice umoţňujú vdýchnutie al. vydýchnutie 60 % vitálnej kapacity pľúc (zvyšok
obstarávajú pohyby hrudníka). Pri inspíriu sa kontrahujú svalové vlákna, b. sa splošťuje a posúva do
brušnej dutiny. Dutina hrudníka sa pritom zväčšuje, čím sa zvyšuje negat. tlak, takţe vzduch prúdi

do pľúc. Súčasne sa zmenšuje brušná dutina a brušné svalstvo uvoľňuje. Naproti tomu pri exspíriu
sa b. relaxuje a kontrakciou brušného svalstva sa vykleňuje vyššie do hrudníka. Túto súhru svalov
umoţňuje správna inervácia.
Poloha bránice – závisí okrem dýchacích pohybov od stavu pľúc (ich vzdušnosti, elastickosti a
poddajnosti), brušných orgánov, polohy tela a tonického napätia brušných svalov. Pri max. inspirácii
dosahuje vpravo centrum tendineum transverzálnu rovinu prechádzajúcu 4. rebrovou chrupavkou,
vľavo o niečo niţšie. Pri rtg. vyšetrení sa b. znázorňuje vo forme dvoch bránicových oblúkov.
Ochabnutie (relaxácia, eventrácia) bránice – vysunutie bránice, obyčajne väzivovo zmenenej vysoko
do hrudníka. Je osobitnou formou vysokého stavu b. [relaxatio diaphragmae]. Nejde o jej obrnu, ale
ochabnutie a vysunutie väzivovo zmenenej bránice vysoko do hrudníka. Pri totálnej relaxácii je takto
zmenená celá jedna polovica b., pri parciálnej relaxácii len menší ohraničený úsek. Príčinou je
atrofia b. a jej fibrózna premena. Môţe ísť o vrodenú al. získanú formu. Vrodená forma sa vyskytuje
uţ u novorodencov a býva spojená s inými malformáciami (napr. apláziou pľúc, transpozíciou
brušných orgánov ap.). Príčinou získanej relaxácie b. býva poškodenie n. phrenicus zápalom,
nádorom, úrazom, operáciou (napr. srdca al. pľúc), degeneratívnymi zmenami b.
Klin. obraz – je necharakteristický. Pravostranná relaxácia prebieha bez príznakov a zistí sa aţ pri
náhodnom rtg. vyšetrení. Častejšie je postihnutá ľavá strana, niekedy len časť bránice. Vyvoláva
dýchavicu po námahe, dráţdivý kašeľ, sklon k respiračným infekciám, u malých detí cyanózu.
Niekedy sa dostavujú palpitácie, tachykardia, extrasystoly, anginózne príznaky a poruchy GIT (napr.
následkom torzie vysoko vysunutého ţalúdka al. interpozície čreva medzi pečeň a b.; Chilaiditiho
→syndróm), ako je dysfágia, pocit tlaku v epigastriu, aerofágia, vracanie, obstipácia a meteorizmus.
K funkčným poruchám bránice patrí čkanie (→singultus) a ochabnutie bránice. Obrnu bránice
vyvoláva porucha inervácie n. frenicus, najčastejšie pri nádorovom postihnutí mezenteriálnych
lymfatických uzlín, príp. ochorení miechy a motorického neurónu. Chir. prerušenie n. phrenicus
(predtým v th. tbc pľúc) sa uţ nevykonáva. Prejavuje sa dýchavicou, najmä ak je obrna obojstranná.
Pri obrne ľavého n. phrenicus vzniká vracanie a akút. dilatácia ţalúdka. Objektívne sa zisťuje
paradoxný pohyb b. (kraniálny vzostup pri inspíriu a pokles pri exspíriu). Funkčne sa prejaví
príznakmi reštrikčnej poruchy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Stavy spojené s vysokým stavom bránice:
1. mechanické dôvody
2. reflektorické mechanizmy
• gravidita
• zápaly pľúc a pohrudnice
• obezita
• atelektázy
• ascites
• pľúcna embólia
• rozsiahle nádory
• ochorenia orgánov brušnej
v brušnej dutine
dutiny (subfrenický absces, cholecystitída,
• po pneumektómii
apendicitída a i.)
• po operáciách brucha
––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––-Stavy spojené s nízkym stavom bránice:
1. jednostranný – pneumotorax
2. obojstranný – hyperinflácia pľúc akéhokoľvek pôvodu
–––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––-diaphragma oris – spodina ústnej dutiny, tvoria ju mm. mylohyoidei. Sú to ploché svaly v konkavite
sánky. Odstupuje od linea mylohyoidea mandibulae a odtiaľ prebieha šikmo dorzálne, mediálne a
kaudálne. Dorzálne snopce smerujú k jazylke a upínajú sa na jej telo. Väčší je však počet
ventrálnejších snopcov, kt. dosahujú medzi bradou a jazylkou strednú rovinu a tu sa stretávajú s

druhostrannými snopcami, s kt. sa navzájom spájajú väzivovými vloţkami. Tieto väzivové vloţky
tvoria akýsi pásik, tzv. rhaphe mylohyoidea, kt. prebieha od spina mandibulae ku corpus ossis
hyoidis; niekedy chýba. Niekedy sa svalové snopce spájajú s okolitými svalmi, najčastejšie s
akcesórnymi snopcami venter mandibularis m. biventeris (digastrici). Mm. mylohyoidei priťahujú
jazylku k sánke, keď je sánka fixovaná; v opačnom prípade ju odťahujú. Inervuje ho n. mylohyoideus
(vetva n. trigeminus).
diaphragma pelvis – syn. d. urogenitale, panvové dno. Je to lievikovitá väzivovosvalová platňa
rozopnutá v lonovom oblúku, kt. je širším okrajom upevnená na stene malej panvy pod aditus pelvis,
hrotom obrátená kaudálne k rektu. Tvoria ju vpredu mm. levatores ani, vzadu mm. coccygei a fascia
pelvis sup. et inf.
Obr. Frontálny rez panvou muža. 1 – diaphragma urogenitale
(väzivovo

svalová

platnička

rozopnutá

medzi

pravostranným

a ľavostranným ramus inferior ossis pubis); 2 – spatium perinei
profundum (priestor medzi fascia diaphragma urogenitale inferior
a superior; obsahuje m. transversus perinei profundus, m. sphincter
urethraem u muţov glandulae bulbourethrales, nervy a cievy pre
penis); 3 – m. transversus perinei profundus (vlastná svalová zloţka
diaphragma urogenitale, tvaru lichobeţníka, rozopnutá v angulus seu
arcus pubicus; inervuje ho n. pudendus); 4 – m. sphincter urethrae
(svalové snopce obklopujúce pars membranaea urethrae; inervuje ho n. pudendus); 5 – fascia diaphragmatis
urogenitalis superior (fascia na hornej strane m. transversus perinei profundus, obrátená kraniálne do fossa
ischiorectalis); 6 – membrana perinei (fascia diaphragmatis urogenitalis inferior, nachádza sa na dolnom,
hrádzovom povrchu m. transversus perinei profundus); 8 – spatium perinei superficiale (priestor medzi fascia
perinei superficialis a fascia diaphragmatis urogenitalis inferior; leţí v ňom radix penis); 10 – m.
ischiocavernosus (sval, kt. sa začína na ramus ossis ischii, obklopuje crus penis a vstupuje do jeho tunica
albuginea; inervuje ho n. pudendus); 11 – m. bulbuspongiosus (m. bulbocavernosus, svakl, kt. sa začína na
centrum tendineum a na mediálnom raphe na corpus spongiosum a ide okolo corpus spongiosum na fascia
diaphragmatica urogenitalis inferior a na chrbát penisu; u ţien obklopuje bulbus vestibuli; inervuje ho n.
pudendus); 12 – fascia perinei superficialis (povrchová hrádzová fascia, kt. ohraničuje smerom dole a dopredu
spatium perinei superficiale); 13 – fossa ischioanalis (f. ischiorectalis, priestor medzi m. levator ani a m.
obturator internus, ohraničený dopredu nadol ešte pomocou diaphragma urogenitale); 15 – canalis pudendalis
(Alcockov kanál, duplikatúra fascia obturatoria v bočnej stene fossa ischioanalis, kt. obsahuje a. et v. pudenda
interna a n. pudendus)

Musculus levator ani je plochý sval, kt. má dve časti, pars ilica a pars pubica. Pars ilica odstupuje
od pretiahnutej čiary prebiehajúcej od pars acetabularis rami ossis pubis v susedstve symfýzy cez
fascia m. obturatorius interni pod vstupom do canalis obturatorius k spina ossis ischii. V miestach,
kde svalové snopce vychádzajú od tejto fascie, je fascia zosilnená väzivovými pruhmi
prebiehajúcimi oblúkovito od lonovej kosti k spina ossis ischii; tieto pruhy sa nazývajú arcus
tendineus fasciae obturatoriae. Svalové snopce prebiehajú šikmo mediálne, kaudálne a dorzálne.
Najventrálnejšie snopce zostupujú na laterálnu stranu rekta a odtiaľ zahýbajú na jeho dorzálnu
stranu, kde prechádzajú plynulo do snopcov druhej strany. Táto časť tvorí okolo dolnej časti rekta
akúsi slučku. Stredné snopce prichádzajúce od arcus tendineus fasciae obturatoriae smerujú za
konečník a stretávajú sa tu s druhostrannými snopcami v septum anococcygeum a spájajú sa s ním.
Väzivový prúţok prebiehajúci od análneho otvoru k hrotu kostrča sa nazýva septum anococcygeum.
Okrem levátora sa s ním spája aj m. sphincter ani externus. Dorzálne snopce pars ilica levátora
odstupujú z dorzálnej časti arcus tendineus fasciae obturatoriae a spina ossis pubis a upínajú sa na
okraji kríţovej kosti.

Pars pubica leţí nad pars ilica. Jej snopce odstupujú od ramus ossis pubis v tých istých miestach
ako korešpondujúce snopce pard ilica, ako aj od ventrálnej časti arcus tendineus fasciae
obturatoriae. Zostupujú dorzokaudálne, pričom obchádzajú u muţov prostatu, u ţien vagínu. Jej
ventrálne snopce sa končia vo väzive, kt. sa vsúva u muţov medzi prostatu a rektum, u ţien medzi
pošvu a konečník (tzv. centrum perineale), pričom sa u muţov niekt. snopce spájajú s prostatou, u
ţien s pošvou. Stredné snopce siahujú k rektu, splývajú s jeho longitudinálnou svalovinou tým, ţe
zahýbajú kaudálne a dosahujú aţ ku koţi análneho otvoru. Dorzálne snopce presahujú rektum a
končia sa v septum anococcygeum, pričom niekt. snopce môţu siahať aţ ku kostrču.
Mm. levatores u muţov dvíhajú prostatu, u ţien komprimujú pošvu. Dorzálnejšie snopce siahajúce
aţ k rektu a zaň, komprimujú a dvíhajú kaudálnu časť konečníka, čím zabezpečujú jeho uzavretie a
vyprázdňovanie. Inerváciu svalov zabezpečujú vetvičky z plexus sacralis a pudendalis (S3–4).
Musculi coccygei tvoria ploché svalové vetvičky premiešané väzivovými prúţkami, kt. spočívajú na
lig. sacrospinale. Ich snopce sa začínajú na spina ossis ischii, odtiaľ prebiehajú dorzomediálnym
smerom a končia sa na laterálnom okraji kríţovej kosti a kostrča. Sú to rudimentárne zvyšky m.
ischiorectalis, kt. pri niekt. cicavcoch opatrených chvostom pohybujú týmto orgánom k stranám (m.
abdutor caudae). U ľudí nakláňajú kostrč ventrálnym smerom a po zaklonení vyvolanom defekáciou
al. pôrodom ho vracajú do základnej polohy. Inervujú ich vetvičky z plexus pudendalis a coccygeus
(S2–4).
Malú panvu vystielajú fascie. Z vnútornej strany ju vystiela fascia pelvis. Pozostáva z dvoch listov,
parietálneho a viscerálneho. Parietálny list pokrýva nástenné svalstvo. Skladá sa z fascií svalov
tvoriacich stenu malej panvy, a to fascia m. piriformis, fascia obturatoria, fascia diaphragmatis pelvis
interna a fascia diaphragmatis urogenitalis interna. Fascia obturatoria je v hornej tretine zosilnená
do väzivového pruhu (arcus tendineus fasciae obturatoriae), od kt.odstupuje m. levator ani. Všetky
fascie do seba prechádzajú a tvoria jednotný nástenný väzivový obal, kt. prechádza aj na krvné
cievy a nervy vystupujúce z malej panvy.
Viscerálny list sa začína pri parietálnom liste a prechádza na jednotlivé panvové orgány ako fascia
intrapelvina. Najhrubšia je obyčajne na začiatku na panvovom dne, smerom nahor sa pomaly
stráca. K fascia intrapelvina patria aj fasciové obaly cievnych a nervových kmeňov, najmä u ţien, a
ligg. pubovesicalia a puboprostatica.
Fasciu vonkajšej strany panvového dna tvorí fascia diaphragmatica pelvis externa, fascia
diaphragmatica urogenitalis externa a fascia perinei. Fascia perinei je tenká, skoro priesvitná blana,
kt. pokrýva povrchové svalstvo perinea. Je upevnená na lonových a sedacích kostiach, pri m.
transversis perinei superficialis súvisí s panvovými fasciami. Ventrálne prechádza do fascia penis a
ďalej proximálne do fascia abdominalis superficialis, dorzálne pokračuje do fascie dolných končatín.
Vonkajšie fascie sa stýkajú s vnútornými v hiatus genitalis m. levatoris ani (centrum tendineum
perinei).
D. p. nie je úplná, lebo je v ňom medzi partes
pubicae m. levatoris ani (centrum perineum) a
symfýzou štrbina, hiatus genitalis, u ţien
širšia, u muţov uţšia. Je podmienená tým, ţe
sa ventrálne obidva levátory nespájajú. Túto
medzeru uzatvára →diaphragma urogenitale,
kt. sa na ňu prikladá zdola. Medzerou
prechádza uretra a u ţeny aj pošva. Okraje
hiatus genitalis m. levatoris ani sa dotýkajú
vpredu u muţov prostaty, u ţien vagíny,
dorzálne podchytávajú zozadu rektum a

prechádzajú sčasti do jeho pozdĺţnej svaloviny. Tým sa d. p. zúčastňuje na uzatváraní dna, ako aj
na fixácii panvových orgánov, ako aj konstrikcii rekta a vagíny. Osobitný význam má panvové dno
pri pôrode.
Obr. Panvové dno zhora. 4 – centrum tendineum perinei (tuhé väzivo v mieste mediálneho styku svalov
hrádze, medzi rektom a vagénou, príp. uretrou); 5 – diaphragma pelvis (panvové dno, kt. tvorí najmä m.
levator ani); 6 – m. levator ani (sval lievikovitého tvaru, kt. prebieha od os pubis a fascia obturatoria k rektu
a lig. anococcygeum; inervuje ho n. pudendus a vetvy z S III – IV); 7 – m. pubococcygeus (časť levator ani, kt.
prebieha od os pubis k centrum tendineum, m. sphincter ani a na kostrč); 8 – m. levator prostatae (m.
pubovaginalis, vlákna m. pubococcygeus vstupujúce do fascie prostaty, u ţien do steny vagíny); 9 – m.
puborectalis (zloţka m. levator ani, kt. prebieha smyčkou od os pubis okolo zadnej strany flexura perinealis
recti); 10 – m. iliococcygeus (zloţka m. levator ani od arcus tendineus ku kostrču a na lig. anococcygeum); 11 –
arcus tendineus m. levatoris ani (oblúkovité šľachovité zosilnenie fascia obturatoria v mieste začiatku m. levator
ani); 12 – lig. anococcygeum (tuhý väzivový pás medzi análnou časťou rekta a kostrčom); 13 – m. coccygeus
(svalové snopce idúce vejárovite od spina ischiadica na bočné plochy kríţovej kosti a kostrča); 27 – arcus
tendineus fasciae pelvis (šľachovito zosilnená fascia pevis, kt. prebieha od symfýzy oblúkovite po m. levator ani
dozadu k spina ischiadica; zodpovedá línii, v kt. orgánové cievy a nervy opúšťajú bočnú stenu panvy a v kt. je
panvové väzivo pevnejšie spojené s panvovou stenou); 44.5 – spina ischiadica (výbeţok medzi incisura
ischiadica major a minor; sedací tŕň)

Na spodnej strane d. p. je podkoţný priestor, tzv. fossa ischiorectalis, kt. sa rozprestiera po
stranách rekta aţ k vnútornej strane sedacích hrboľov. Zhora a mediálne ju ohraničuje spodná
plocha d. p., laterálne m. obturatorius internus, ventrálne horná plocha diaphragma urogenitale,
dorzálne ligg. sacrotuberalia a mm. glutei maximi. Proti hrádzi ju uzatára fascia perinei. Vybieha do
dvoch výbeţkov: ventrálne do úzkeho recessus pubicus medzi d. p. a diaphragma urogenitale,
dorzálne smerom k spina ossis ischii. Fossa ischiorectalis je vyplnená tukom, kt. nemizne ani pri
hladovaní. V duplikatúre fascia obturatoria (Alcockov kanál) asi 4 cm nad hrboľom sedacej kosti
prebiehajú n. et vasa pudendalia interna, z kt. vychádzajú nn. et vasa analia k análnej časti rekta.
diaphragma sellae – horizontálna platnička dura mater, kt. sa nachádza na sella turcica a pokrýva
hypofýzu; v jej strede sa nachádza otvor pre stopku hypofýzy.
Obr. Diaphragma sellae (28, malý list tvrdej pleny, rozopnutý
medzi

procesussys

clinouidei

anteriores

a posteriores,

nad

hypofýzou). 24 – falx cerebri (kosákovitá časť tvrdej mozgovej
pleny v strednej čiare, kt. zasahuje od lebkovej klenby do fissura
longitudinalis cerebri); 25 – tentorium cerebelli (list tvrdej mozgovej
pleny rozopnutý medzi mozčkom od hornej hrany skalnej kosti
k sinus transversus; nesie záhlavné laloky hemisfér koncového
mozgu); 26 – incisura tentorii (otvor v tentorium cerebelli pre
prestup mozgového kmeňa); 27 – falx cerebelli (malý kosákovitý
list dura mater zasahujúci medzi obidve hemisféry mozočka); 29 –
cavitas trigeminalis (cavum trigeminale, priestor v dura mater pri
hrote skalnej kosti, kt. obklopuje ganglion trigeminale)

diaphragma urogenitale – väzivovosvalová priehradka pod symfýzou medzi ramenami lonových a
sedacích kostí. D. u. tvorí m. transversus perinei profundus, m. sphincter urethrae diaphragmaticae
a m. transversus perinei superficialis. Svojou polohou medzi ramenami
lonových a sedacích kostí d. u. dopĺňa z vonkajšej strany →diaphragma
pelvis v mieste, kde je v m. levator ani hiatus genitalis. Čiastočným

prekrývaním obidvoch priehradok a spojením vnútorných fascií pod symfýzou sa panvová dutina
uzatvára.
Obr. Diaphragma urogenitale. 3 – m. transversus perinei profundus (vlastná svalová zloţka diaphragma
urogenitalis, tvaru lichobeţníka, rozopnutá v angulus seu arcus pubicus; inervuje ho n. pudendus); 4 – m.
sphincter urethrae (svalové snopce obklopujúce pars membranacea urethrae; inervuje ho n. pudendus); 7 – lig.
transversum perinei (zosilnené spojenie fascia diaphragmatis urogenitalis superior et inferior pred predným
horným pkrajom m. transversus perinei profundus)

M. transversus perinei profundus je plochý sval, kt. funkciou je pomáhať fixácii centrum tendineum
perinei. Je uloţený medzi dvoma fasciami. Tvorí ho priečne pruhované svalstvo prestúpené sčasti
hladkým svalstvom, sčasti väzivom. Ventrálny okraj je väzivovo pozmenený (lig. praeurethrale).
Ventrálne svalové vlákna sú viac oblúkové a prechádzajú sčasti do m. sphincter urethrae
diaphragmaticae, dorzálne vlákna sú viac priečne orientované. Dorzálne siaha aţ k prednému
obvodu tubera ossis ischii.
M. sphincter urethrae diaphragmaticae obaľuje u muţov diafragmatickú časť močovej rúry a
pomáha pri jej uzatváraní. Zasahuje aţ na apex prostaty. U ţien svalové vlákna obkolesujú hlbšie
samu uretru (m. sphincter urethrae proprius), povrchové vlákna dosahujú na bočné steny vagíny (m.
sphincter urogenitalis).
M. transversus perinei superficialis je značne variabilný, niekedy aj chýbajúci sval, kt. odstupuje
málo početnými snopcami na vnútornej strane hrboľa sedacej kosti a vyţaruje do centrum
tendineum perinei.
Z vonkajšej strany nalieha na d. u. u muţov bulbus corporis cavernosi urethrae a crura penis, u ţien
clitoris, ďalej vasa pudendalia interna a ich vetvy. Okolo vonkajších rodidiel sa zdola na panvové
dno prikladá povrchová vrstva svalstva perinea, m. bulbocavernosus, m. ischiaca-vernosus a okolo
análneho otvoru m. sphincter ani externus. Pevný stred obidvoch priehradok panvového dna tvorí
väzivovosvalový uzol medzi análnym otvorom a vonkajšími rodidlami (centrum tendineum perinei).
Prechodom peritonea vystielajúceho panvové dno na panvové orgány je panvový priestor rozdelený
na hornú časť (cavum pelvis peritoneale) a dolnú časť (cavum pelvis subperitoneale), v kt.
prebiehajú krvné cievy a nervy. Časť pod d. u. sa nazáva hrádza (perineum).
M. bulbocavernosus okolesuje u muţa bulbus corporis cavernosi urethrae a priľahlú časť corpus
cavernosum urethrae. Odstupuje z centrum tendineum perinei a väzivového raphe na spodnej
strane bulbu a vyţaruje šľachovými pruhmi šikmo dopredu na dorzálnu stranu penisu. Tu sa spája s
druhostrannými snopcami a pokrýva n. et vasa dorsalia penis. Keď je dobre vyvinutý, má 4 časti: 1.
m. constrictor radicis penis (najventrálnejší, dorzálne siahajúci aţ k lig. suspensorium penis); 2. m.
compressor bulbi proprius (obkolesuje bulbus corporis cavernosi penis a siaha dorzálne aţ k d. u.);
3. m. compresor haemispherium bulbi (krytý predchádzajúcim svalom, obkolesuje celý bulbus aţ k
diafragmatickej časti močovej rúry); 4. m. ischiobulbosus (začína sa na panvovej ploche hrboľov a
dolných ramien sedacích kostí; často chýba). M. bulbocavernosus má za úlohu vypudzovať moč z
močovej rúry na konci močenia a ejakulát pri orgazme. Zväčšuje sa pri erekcii tlakom na ţily bulbu a
kompresiou navonok na dorsum penis.
U ţien m. bulbocavernosus obkolesuje vestibulum vaginae, pokrýva laterálnu časť bulbus vestibuli a
glandulae vestibulares majores. Odstupuje od centrum tendineum perinei a upína sa šľachovito na
spodnej a dorzálnej strane dráţdca. Dorzálne prechádzajú jeho niekt. snopce do m. sphincter ani
externus. Svojimi ventrálnymi vláknami stláča sčasti dorzálne ţily dráţdca a zväčšuje v ňom ţilovú
náplň. Na ostium vaginae pôsobí ako zvierač.

M. ischiocavernosus odstupuje na mediálnej a dorzálnej strane lonových a sedacích kostí, pokrýva
crura penis, resp. crura clitoridis a upína sa na dorsum penis, resp. clitoridis. Stlačením crus penis,
resp. clitoridis a konstrikciou dorzálnych ţíl napomáha erekcii. U muţov zabezpečuje erekciu (m.
erector penis).
M. sphincter ani externus má hlboké snopce, kt. cirkulárne obkolesujú rektum a povrchové snopce,
kt. prebiehajú po stranách análneho otvoru od väzivového septa a spájajú kostrč s análnym otvorom
(septum anoccygeum) do centrum tendineum perinei.
Svaly panvového dna zásobuje a. pudendalis interna a jej vetvy. Iverváciu zabezpečujú vlákna z S 3
aţ S4.
V panvovom dne môţu byť aj štrbiny, a to medzi levator ani a m. coccygeus al. v m. levator an, príp.
medzi okrajom m. levator ani a jeho úponom na m. obturatorius internus. V týchto štrbinách môţu
zriedka vznikať hrádzové prietrţe.
diaphragm|algia, ae, f. – [g. diaphragma bránica + g. algos bolesť] diafragmalgia, bránicová bolesť,
bolestivosť bránice.
diaphragmaticus, a, um – [g. diaphragma bránica] diafragmatický, bránicový, týkajúci sa bránice.
diaphragmato|cele, es, f. – [g. diaphragma bránica + g. kélé prietrţ] diafragmatokéla, bránicová
prietrţ.
diaphragm|itis primaria acuta – Hedblomov sy.; →syndrómy.
diaphys|ectomia, ae, f. – [diaphysis + g. ektomé odstrániť, vyňať] diafyzektómia, vybratie časti
diafýzy.
diaphysis, is, f. – [g. diafyesthai rásť medzi] →diafýza.
®

Diapid (Sandoz) – antidiuretikum, vazopresorická látka; →lypresín.
dia|placentárny – smerujúci naprieč placentou, prestupujúci cez placentu; →placenta.
®

Diaquone – laxatívum; →dantrón.
®

Diarconal (Recordati) – konalbumín; →transferíny.
diarea – [diarrhoea] →hnačka.
®

Diarétyl (Sedaph) – antidiareikum; →mebichín.
®

Diarlidan (Vinas) – črevné antiseptikum; →nifuroxylát.
diarrhée chlorée – [franc.] familiárna →chloridová hnačka.
diarrhoe – [g. diarrheó pretekám] diarea, →hnačka.
Diarrhoe ablactatorum – odvykacia hnačka dojčiat, vzniká pri náhlom prechode z materského mlieka na umelú výţivu. Väčšinou má dobrú prognózu.
Diarrhoe chylosa – hnačka s vyprázdňovaním hlienu a hnisu.
Diarrhoe nocturna – nočná hnačka pri tbc čriev.
Diarrhoe paradoxa →diarrhoea stercoralis.
Diarrhoe praemonitoria – ľahká hnačka na začiatku cholery.
Diarrhoe stercoralis – syn. d. paradoxa, nepravá hnačka, obstipačná hnačka; vyprázdňovanie
zmesi tuhej stolice a riedkej tekutej hmoty.
Diarrhoe sudoralis – sudorálna hnačka, hnačka spojená s potením.

®

Diarsed – antiperistaltikum, antidiaretikum; →difenoxylát.
®

Diart (Boehringer, Manheim) – diuretikum; →azosemid.
di|arthr|osis, is, f. – [g.] diartróza, mazové spojenie, pravý kĺb (s kĺbovou dutinou).
Diarthrosis interspinosa – Baastrupov sy.; →syndrómy.
®

Diasan – antituberkulotikum; →tiacetazón.
dia|schisis, is, f. – [g. dia cez, skrz + g. schizó štiepam] spinálny →šok.
®

Diasmen →-amyláza.
®

Diasone (Abbott) – chemoterapeutikum; →sulfoxón sodný.
®

Diaspasmyl – anticholínergikum, spazmolytikum; →propyromazín.
®

Diaspirin – kys. sukcinylsalicylová.
diaspore – syn. oxid hlinitý.
diastasis – [g.] diastáza; 1. rozstup, rozdvojenie, štiepenie (napr. diastáza mm. recti abdomi-nis ako
trvalý stav; diastáza panvových kostí); 2. enzým →amyláza.
Diastasis e malto – zloţka aspergilázy z plesne Aspergillus oryzae obsahujúcej okrem diastázy
®
proteázu, hemicelulázu a celulázu; zloţka prípravkov Combiase Special dr., Combizym
®
®
Compositum dr., Panzytrat 10 000 a 20 000 cps.
®

Diastat (Bayropharm) – vazodilatans, antihypertenzívum; →bufenjód.
®

Diastatin – antimykotikum; →nystatín.
diastáza →amyláza.
diastéma – [g.] medzera medzi hornými rezákmi; →dentes.
diastemato|myelia, ae, f. – [diastema + g. myelon miecha] sy. rázštepu miechy. Ide o vrodenú
anomáliu s pozdĺţnym rázštepom kostí, chrupaviek a väziva na dve, väčšinou asymetrické
miechové povrazce v rozpätí jedného al. viacerých torakolumbálnych segmentov. Prvý ju opísal
Oliver (1837) v podobe rázštepu miechy tvrdou plenou.
Dg. kritériá: 1. klasická triáda príznakov s anomáliami koţe v oblasti chrbtice, skoliózou a neurol.ortopedickými chybami dolných končatín; 2. koţné príznaky: abnormálne ovlasenie nad chrbticou
(30 – 80 %), hemangiomatóza, pigmentové névy, lipómy, dermálny a pilonidálny sínus; 3.
ortopedické príznaky: recidivujúci pes equinovarus, skolióza, kyfóza, hyperlordóza, pedes plani,
tĺčikovité prsty, skrátenie končatín, bolestivé obmedzenie pohyblivosti chrbtie; 4. neurol. príznaky:
väčšinou jednostranné výpady v oblasti dolných končatín, pyramídové javy (10 %), atrofie svalov,
poruchy citlivosti (trofické poruchy), poruchy sfinkterov (30 – 60 %); 5. ďalšie defekty neurálnej rúry
(25 %); 6. dg. sa stanovuje pomocou CT s kontrastom, NMR a myelografie; 7. indikovaná je
operácia, pretoţe vţdy nastáva progresia neurol. symptomatológie.
Dfdg. – treba odlíšiť d. s meningomyelokélou a ťaţkými neurol. výpadmi s hydrocefalom
a Arnoldovými-Chiariho anomáliami (angl. ,,tethred cord“), ako aj zriedkavú diplomyéliou (zdvojenie
miechy).
di|aster, eris, m. – [g. di- dva + g. astér hviezda] štádium delenia bunkového jadra v podobe dvojitej
hviezdy (pri pohľade zhora), kt. vzniká pri mitóze v štádiu metafázy, keď sa
chromozómy pozdĺţne delia.
Diaster

®

Diaster (Diamant) – glukokortikoid; →kortivazol
diastola – [diastole] ochabnutie svaloviny srdcovej komory po sťahu, obdobie napĺňania komory
krvou. Je to obdobie medzi 2 systolami (kontrakcia a vývrh); po uzavretí semilunárnych chlopní a
krátkom izometrickom ochabnutí nastáva otvorenie AV chlopní s náhlym vtokom krvi do srdcových
komôr (včasné diastolické rýchle plnenie, príp. spojené s 3. ozvou), potom nasleduje po pomalom
plnení v strede d. ešte raz rýchla fáza plnenia s príp. 4. ozvou; por. systola.
diastole, es, f. – [g. diastelló rozťahujem] →diastola.
diastolicus, a, um – [g. diastelló rozťahujem] diastolický, vzťahujúci sa na diastolu.
diasto|méria – [g. diastema medzera + g. meros časť] nezrkadlová stereoizoméria v prítomnosti
viacerých asymetrických atómov uhlíka; op.epimérie; →izoméria.
diasto|myélia – [g. diastema medzera + g. myelos dreň] anomália miechy, rázštep miechy.
diastrephia (Kahlbaum) – vôľová sféra, kt. môţe byť podľa Kahlbauma porušená samostatne
(vecordia).
diastrofická dysplázia – Lamyho-Maroteauxov sy. I; →syndrómy.
diastrofický nanizmus →diastrofická dysplázia.
®

Diasulfa – sulfónamid; →sulfadimetoxín.
®

Diasulfon (Streuli) – antidiabetikum; →tolbutamid.
®

Diasulfyl – sulfónamid; →sulfadimetoxín.
®

Diatense (Searle) – antagonista aldosterónu; →spironolaktón.
diatermia – [diathermia] th. metóda, kt. vyuţíva vlastnosti ultrazvuku a elektromagnetického vlnenia
meniť časť svojej energie na teplo pri prechode rozhraním prostredí rôznej hustoty al. prostredím
pohlcujúcim určitý druh vlnivej energie. Je to druh →elektroterapie, pri kt. sa vyuţívajú
vysokofrekvenčné prúdy s cieľom prehrievať tkanivá sa nazýva →diatermia.
Pri d. sa vyuţíva vlnenie s presne určeným kmitočtom: pri krátkovlnovej d. vysokofrekvenčný
striedavý prúd s frekvenciou 3 MHz a vlnovou dĺţkou 10 – 100 m, pri ultrakrátkovlnovej a
mikrovlnovej d. prúd s frekvenciou 3 – 300 MHz a vlnovou dĺţkou 10 – 100 cm. D. vyvoláva silné
zohriatie vnútorných orgánov tela. Čím je vlnová dĺţka kratšia, tým je prehrievanie tkanív
uniformnejšie. Prehrievanie sa dávkuje na základe subjektívneho pocitu pacienta a kontroluje sa
pomocou wattmetra. Podľa prehrievania sa rozlišujú 4 stupne: D I – bez subjektívneho pocitu tepla,
D II – s pocitom mierneho tepla, D III – s pocitom príjemného tepla a D IV – s pocitom
neznesiteľného tepla.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Druhy diatermie

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

Diatermia
Vlnová dĺţka (m) Frekvencia (MHz) Spôsob prehrievania
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––Krátkovlnová
11,06
27,12
Dielektrotermia, induktotermia
Ultrakrátkovlnová
0,69
433,92
Pole ţiarenia
Mikrovlnová
0,125
2 400
Pole ţiarenia

Druhy diatermie

Diatermia

Krátkovlnová

Vlnová dĺţka
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Spôsob

(m)

MHz

prehrievania

11,06

27,12

Dielektrotermia,
induktotermia

Ultrakrátkovlnová

0,69

433,92

Pole ţiarenia

Mikrovlnová

0,125

2400

Pole ţiarenia

Účinok d. závisí aj od druhu tkaniva. Tukové tkanivo slabo pohlcuje elektromagnetickú energiu,
kostné tkanivo ju vôbec nepohlcuje, preto sa väčšina tepla uvoľní vo svaloch. Ultrazvukovú energiu
tukové a svalové tkanivo pohlcujú rovnako, kostné tkanivo veľmi výrazne, preto sa ultrazvuková d.
pouţíva na prehrievanie kostí.
Pri diatermii sa vyuţíva vysokofrekvenčný prúd. Pouţíva sa harmonický striedavý prúd s frekvenciou
100 kHz (pri mikrovlnovej diatermii do 2,4 GHz). Prúdy s takouto frekvenciou uţ strácajú charakter
elektrického prúdu a nadobúdajú skôr charakter elektromagnetického vlnenia, kt. nemá dráţdivý
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účinok, vzhľadom na krátky čas trvania vlny (10 –10 s) ich tkanivá nemôţu vnímať ako impulz,
preto nevyvoláva vzruch na nervovosvalovej platničke ani vo svalovej bunke. Keďţe ide súčasne o
pravý striedavý prúd s rovnakou plochou klad-ného i záporného kmitu, nezjavuje sa elektrolytický
účinok. Preto moţno pouţiť aj vysoké intenzity prúdu, kt. energia sa v tkanivách mení na teplo. Šíri
sa ako posuvný prúd, preto preniká do hĺbky. Čím je pritom vlnová dĺţka kratšia, tým je prehrievanie
rovnomernejšie.
Na vznik tepla nadväzuje vazodilatácia a výrazná hyperémia so zlepšením metabolizmu, resorpciou
výpotkov a opuchov, relaxáciou priečne pruhovaného svalstva, spazmolytickým účinkom na hladkú
svalovinu, analgetickým účinkom a ďalšími účinkami.
K indikáciám d. patria najmä ochorenia pohybového systému (artralgie, periartritídy, myalgie pri
myozitídach a i. ochorenach svalov a i.), nervového systému (interkostálne neuralgie po herpes
zoster, periférne lézie n. VII, periférne obrny najmä pri poruchách prekrvenia končatín),
vazoneurózy, stavy po flebotrombózach a i.
Čím je chorobný proces akútnejší, tým sa má pouţiť menšia intenzita prehrievania (D I a II).
Aplikácia trvá 2 – 5 min/d, príp. 2-krát/d, spolu 6 – 8 procedúr. Pri chron. stavoch sa ordinuje stupeň
D III a IV 10 aţ 15 min. D. sa aplikuje 3-krát/ týţd., spolu 10 – 15 procedúr; →elektroterapia;
→termoterapia.
Krátkovlnová diatermia (KVD) patrí k najstarším druhom diatermie. Pouţíva sa frekvencia 27,12
MHz, čo zodpovedá 11,06 m vlnovej dĺţky, príkon sa pohybuje do 1500 W, vysokofrekvenčný výkon
do 500 W. Pri tomto type diatermie sa získavajú vysokofrekvenčné prúdy oscilačnými obvodmi
budenými elektrónkami al. polovodičovou technikou. Vysokofrekvenčný prúd sa môţe aplikovať
kondenzátorovým poľom (dielektrotermia) al. indukčným poľom špirály (induktometria).
Dielektrotermia – vyvoláva ohriatie najmä podkoţia (tuk sa zahrieva asi 10-krát viac ako sval).
Prehrievanie v poli kondenzátora poskytuje dve moţnosti tepelného účinku v tkanive, čo závisí od
uloţenia elektród. Pouţívajú sa 2 kondenzátorové distančné elektródy, pričom prehrievaný objekt sa
nachádza medzi nimi a vysokofrekvenčný prúd preniká všetkými tkanivami bez ohľadu na ich
reaktanciu. Tento spôsob sa pouţíva na diatermiu kĺbov, hrudníka, brucha al. časti končatín. Účinok
moţno zvýšiť pouţitím nerovnako veľkých elektród (väčšia hustota poľa je pod menšou elektródou).
Pri tomto spôsobe diatermie je najvyššia absorpcia, a tým aj ohrev v podkoţnom tuku a
povrchových svaloch.

Rozlišujú sa viaceré druhy aplikácie: 1. transregionálna (rovnakým al. rôznym typom elektród), 2.
paravertebrálna; 3. longitudinálna (elektródy sa umiesťujú na začiatok a koniec prehrievanej oblasti,
vysokofrekvenčný prúd sa šíri pozdĺţ tkanív s rozdielnou reaktanciou a sústreďuje sa do dobre
vodivých tkanív, najmä svalov); 4. metóda ,,kríţového ohňa“ (2-fázová aplikácia, obdoba
tetrapolárnej aplikácie, jednotlivé fázy nasledujú za sebou).
Induktotermia – prehrievanie v elektromagnetickom poli, kt. utvára vo vodiči (tkanive) Foucaultove
prúdy. Indukčné pole pôsobí viac do hĺbky, teda pri aplikácii na končatiny najmä na svaly; horšie sa
prehrievajú zle vodivé tkanivá, polvrstva vo svaloch je ~ 2 cm. Pri plošnej metóde KVD sa vyţaduje
väčšia distančná vzdialenosť i vzdialenosť medzi vodivými elektródami (> 1,5-násobok ich
priemeru). Veľkosť elektródy závisí od veľkosti ošetrovanej plochy. KVD sa aplikuje kontinuálne al.
pulzne. Staršie prístroje umoţňujú len kontinuálnu aplikáciu, pri kt. krvný obeh väčšinou nestačí
odviesť z ohrievanej oblasti vznikajúce teplo, čím nastáva lokálne ohriatie. Pri pulznej aplikácii
mnoţstvo vznikajúceho tepla závisí od frekvencie pulzov: pri frekvencii 20 – 50 Hz ide prakticky o
atermickú procedúru, pri 50 – 199 Hz ide o klin. nevýznamné lokálne ohrievanie, ostatné účinky
(hyperémia, zvýšenie resorpcie) je max, kým pri frekvencii 100 – 200 Hz sa účinky blíţia
kontinuálnej diatermii, riziko poškodenia tkaniva je však menšie. KVD sa pouţíva najmä na
ovplyvnenie subakút. zápalov a spazmov kostrového a hladkého svalstva.
Pri starších prístrojoch sa intenzita prúdu nastavovala podľa pocitov pacienta v 4 stupňoch, napr. D I
atermické prehrievanie, D II pocit mierneho tepla, D III pocit príjemného tepla, D IV pocit
znesiteľného tepla.
Moderné prístroje majú intenzity nastavené takto: kontinuálna diatermia stupeň 2 – 4, pulzná
diatermia pri frekvencii 100 – 200 Hz stupeň 3–5, pri frekvencii 80 – 110 Hz stupeň 6 – 8, pri
frekvencii 40 – 89 Hz stupeň 7 – 9 a pri frekvencii 20–40 Hz stupeň 8 – 10.
Elektródy pouţívané pri KVD môţu byť: 1. kondenzátorové (distančné, Schliephakeho) s Ø 42, 75,
130 a 172 mm s nastaviteľnou vzdialenosťou vlastnej elektródy od skleného krytu a tým od povrchu
tela; 2. z mäkkej gumy (obvykle s rozmermi 80 × 140, 120 × 180 a 180 × 270 mm); 3. špeciálne
tvarované (axilárne, vagínové ap.); 4. indukčný kábel (dlhý obyčajne 3,5 m); 5. špeciálne (napr.
monáda, minóda, cirkuplóda, fluxiplóda ap.).
Indikácie KVD (podľa Kolesára a spol., 1975) – 1. choroby pohybového systému (chron. zápalové a
degeneratívne choroby kĺbov, svalový reumatizmus, myalgie, periartritídy, tendinitídy,
tendovaginitídy, chron. forma dny, poúrazové stavy, hydrops, edémy bez príznakov zápalu); 2.
nervové choroby (neuralgie vrátane interkostálnej a cervikálnej, migrény, bolesti pri herpes zoster,
periférna obrna n. VII, Menièrov sy.); 3. kardiovaskulárne choroby (mierne formy angina pectoris,
stavy po perikarditíde); 4. cievne choroby (omrzliny, hypotonické a hypertonické formy vazoneuróz,
stavy po trombózach a embóliách, iniciálne štádia periférnych porúch prekrvenia); 5. kožné choroby
(furunkolóza, abscesy, hydrozadenitída, panarícium, flegmóny, erizypel); 6. bronchopulmonálne
choroby (bronchitídy, tracheobronchitídy, tracheitídy, postpneumonické infiltráty, asthma bronchiale,
stavy po pleuritíde, pleurálne zrasty); 7. choroby GIT (koliky a bolesti bez príznakov akút. zápalu,
spazmy pyloru, ezofágu, čriev, chron. zápalové ochorenia, ako je gastritída, duodenitída, kolitída,
vredová choroba ţalúdka a dvanástnika v pokojovom štádiu bez nebezpečia krvácania, spastická a
atonická obstipácia; 8. gynekol. a urologické ochorenia (dysmenorea a i. spastické stavy,
adnexitída, parametritída, sterilita, pooperačné stavy, zrasty a jazvy, akút mastitída, chron. zápaly
močových ciest); 9. ORL ochorenia (akút. a chron. rinitídy a rinofaryngitídy, sínusitídy, nešpecifické
laryngitídy, chron. otitídy, nešpecifické zápaly slinových ţliaz); 10. očné choroby (retinitídy,
chorioiditídy, poruchy prekrvenia, iritídy, iridocyklitídy, zápaly slzných ţliaz a kanálikov).
Kontraindikácie KVD – 1. tbc; 2. malígne nádory; 3. akút. zápalové procesy aj mimo oblasť aplikácie;
4. srdcová insuficiencia, mitrálna stenóza; 3. poruchy periférnej cirkulácie; 4. gravidita a prvé 2 mes.

po pôrode; 5. tyreotoxikóza; 6. psychické poruchy vrátane neuróz; 7. stavy spojené s krvácaním a
krvácavosťou; 8. deti a dorast na rastové zóny kostí; 9. kovové predmety (retiazky, hodinky); 10.
kostné výčnelky blízko pod povrchom (moţnosť popálenia); 11. deti < 10-r. na hornú sternálnu
oblasť (riziko poškodenia týmusu); 12. aplikácia KVD v miestnosti, kde prebieha elektroterapia
(nízkofrekvenčná, strednofrekvenčná, magnetoterapia). Interferencia vysokofrekvenčného
elektromagnetického poľa, kt. sa šíri vzduchom aj elekt. rozvodmi (rovnaká fáza), s iným typom
elektroterapie, môţe zapríčiniť popálenie pacienta pod elektródami al. závaţné poruchy
elektroterapeutických prístrojov.
Ultrakrátkovlnová diatermia – UKVD, má vyhradenú frekvenciu 433,92 MHz, čo predstavuje
vlnovú dĺţku 69 cm (decimetrové vlny). UKVD sa pouţíva najmä pre dobrý hĺbkový účinok (max.
absorpcia vo svaloch) a malé tepelné zaťaţenie koţe a tukovej vrstvy.
Prevaţná časť prístrojov na MVD a UKVD je prispôsobená na impulznú prevádzku, pričom sa
predpokladá hlboké prenikanie do tkanív a orgánov, Podľa frekvencie moţno uplatňovať atermické
al. termické pôsobenie diatermie. V priebehu impulzu sa vţdy pracuje s vysokým al. max. výkonom.
Pri max. počte impulzov/s je primeraný tepelný výkon diatermie. So zniţujúcim sa počtom impulzov
tepelný výkon klesá, takţe pacient nemá pocit tepla (tzv. ,,prehrievanie za chladu``), aj keď energia
vysokofrekvenčného prúdu preniká rovnako hlboko do tkanív ako pri predchádzajúcich aplikáciách.
UKVD moţno aplikovať pri akút. svalových spazmoch. Dĺţka aplikácie sa pohybuje v rozpätí 2 – 15
min, prin akút. stavoch denne, neskôr 3-krát/týţd., pri chron. procesoch 9-krát v priebehu 3 týţd.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-Dávkovanie ultrakrátkovlnovej diatermie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Intenzita
Pocity pacienta, forma UKVD
Výkon (W)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––DI
podprahové pôsobenie, atermická diatermia
10 – 29
D II
podprahové pôsobenie, hypotermická diatermia
30 – 40
D III
pocit mierneho tepla
50 – 90
D IV príjemné, znesiteľné teplo
100 – 200
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Dávkovanie ultrakrátkovlnovej diatermie
Intenzita

Pocity pacienta, forma UKVD

Výkon (W)
10 – 29

DI
DII

podprahové pôsobenie, hypotermická diatermia

30 – 90

DIII

pocit mierneho tepla

50 – 90

DIV

príjemné, znesiteľné teplo

100 – 200

Mikrovlnová diatermia – MVD, vyuţíva najvyššie frekvencie – 2,4 al. 2,45 GHz, čo zodpo-vedá
vlnovej dĺţke 12,4, resp. 12,25 cm. Ţiarenie sa rýchlo absorbuje v dobre vodivých tkani-vách
(svaloch), pričom hrúbka absorpčnej polvrstvy je 10 – 12 mm, krvným prúdom sa sa však prehrievajú
aj vzdialenejšie tkanivá.
Mikrovlny sa získavajú osciláciami v magnetróne, odkiaľ sa vyvádzajú koaxiálnym anténo-vým
systémom umiesteným v reflektore. Aby sa pri náhodnom dotyku pacient al. fyziotera-peut nepopálil,
je reflektor vyrobený z plastu, kt. nebráni prechodu elektromagnetických vĺn.

Pouţívajú sa rôzne druhy ţiaričov, ako sú kuţeľové, okrúhle s Ø 10 – 20 cm, obdĺţnikové s
výstupným oknom ~ 10 – 30 cm, veľkoplošné s lomeným odrazovým zrkadlom, kontaktné ţiariče s
veľkosťou niekoľkých cm (pošvové, rektálne a i.). Obvyklá vzdialenosť veľkoploš-ného ţiariča je 5 –
15 cm od tela. Ţiariče s väčšou plochou sa umiesťujú bliţšie. Odrazu ţiarenia moţno zabrániť
priloţením vrecák s pieskom s hrúbkou ~ 4 cm, čím sa dosahuje aj mohutnejšie homogénne
prehriatie pod pieskom.
Indikácie MVD – sú podobné ako pri KVD, treba však prihliadať na smerové a menšie hĺbkové
účinky ţiarenia. Len veľkoplošný ţiarič má výrazný hĺbkový účinok.
Kontraindikácie MVD – sú obdobné ako pri KVD. Pri aplikácii v oblasti tváre treba chrániť rohovku
pred prehriatím a moţným vznikom zákalu okuliarami s kovovou sieťkou.
diatermo|koagulácia
–
[diathermocoagulatio]
vysokofrekvenčnými prúdmi; →diatermia.

zráţania,

kogulácia

teplom

utvoreným

diatéza – [diathesis] dispozícia; rozmary, vášne; sklon organizmu ku vzniku určitých chorob-ných
zmien.
Alergická diatéza – [diathesis allergica] →alergia.
Angiospastická diatéza – [diathesis angiospastica] sklon k hyperaktivite vazomotorov s kolísaním
TK, ľahkým začervenaním, nevoľnosťou, migrénou ap. príznakmi, častý pri vegetatívnej labilite;
→autonómne poruchy.
Exsudatívna diatéza – [diathesis exsudativa] dispozícia ku koţným a sliznicovým ochoreniam, kt.
sa manifestujú často uţ v detstve. Prejavuje sa mapovitým jazykom, neurodermatitis atopica,
ekzémami, strofulom, opakujúcimi sa katarmi hltana a dýchacích ciest; →skrofulóza.
Hemoragická diatéza – [diathesis haemorrhagica] krvácavosť, krvácavá choroba. Prejavuje sa
sklonom k ťaţkému krvácaniu, kt. sa dostavuje spontánne al. po neadekvátnom podnete. Môţe byť
kongenitálna (prim.) al. získaná (sek.). Patria sem: 1. →koagulopatie (poruchy plazmatických
koagulačných faktorov vrátane následkov th. →antikoagulanciami); 2. →trombocytopatie
(trombopénie a trombopatie); 3. angiopatie (→vaskulopatie, vazopatie, podmienené poruchou
permeability ciev). Klin. sa prejavuje rôznymi formami krvácania, ako je ekchymózy, hematóm,
purpura, sufúzie).
Lymfatická diatéza – [diathesis lymphatica] →status tymicolymhaticus.
Neuropatická diatéza – [diathesis neuropathica] vrodený sklon citlivých detí k zvýšenej dráţdivosti
a rýchlej unaviteľnosti nervového systému k neuropatickým reakciám, napr. zvýšená dráţdivosť
kardie ku kardiospazmu; spazmofília ap.
Uratická d. – [diathesis uratica] →dna.
dia׀thermia, ae, f. – [g. dia cez, skrz + g. thermé teplo] →diatermia.
dia׀thermo|coagulatio, onis, f. – [diathermia + l. coagulatio zráţanie] →diatermokoagulácia.
diathesis, is, f. – [g.] →diatéza.
Diathesis allergica – alergická diatéza.
Diathesis angiospastica – angiospastická diatéza.
Diathesis exsudativa – exsudatívna diatéza.
Diathesis haemorrhagica – hemoragická diatéza.
Diathesis lymhatica – lymfatická diatéza.

Ddiathesis neuropathica – neuropatická diatéza.
Diathesis uratica – uratická diatéza.
Diatomae →Bacillariophyceae.
diatomit – rozsievková zemina, sedimentárna, organogénna sypká al. spevnená hornina. D.
pozostáva zo škrupiniek jednobunkových rias, sladkovodných a morských rozsievok, rias
(Diatomaceae). Je pórovitý a ľahký. Pouţíva sa v stavebníctve na výrobu ľahkých tehál, ako tepelný
a zvukový izolátor, čistiaci prostriedok (adsorbuje znečisteniny), nosič tekutých výbušnín (dynamitu)
a ako brúsny prášok. Nachádza sa v stredoslovenskom terciéri, najväčšie náleziská sú v
Borovanoch.
®

Diatox – chemoterapeutiuk, leprostatikum; →diatymosulfón.
®

Diatrast – dg. rtg. kontrastná látka pouţívaná na mamografiu; →jódpyracetát.
®

Diatrin antihistaminikum; →metafenilén.
®

Diatrin Base (Warner-Chilcott) – antihistaminikum; →metafenilén.
diatrizoátmeglumín – dg. rtg. kontrastná látka; syn. →meglumíndiatrizoát.
diatrizoát sodný – sodná soľ kys. 3,5-bis(acetylamino)-2,4,6-trijódbenzoovej, C11H8I3N2Na-O4, Mr
®
®
635,92. Rtg kontrastná látka (Hypaque Sodium , Triognost ). Pouţíva sa aj
ako hustotový gradient pri seperácii krviniek.
Diatrizoát sodný

®

Dia-Tuss (Rona) antitusikum; →folkodín.
,

diatymosulfón – syn. tymolsulfón, 4,4 -sulfonylbis(4,1-fenylénazo]bis[5-metyl-2-(1-metyl-etyl)fenol,
C32H34N4O4S, Mr 570,72; chemoterapeutikum,
®
antileprotikum (Diatox ).
Diatymosulfón

diauxia – [di- + g. auxein zväčšovať sa] fenomén rastu baktérií. Baktéria, ak sa jej poskytnú určité org.
zlúč., najprv rastie, kým ich nespotrebuje, potom rast zastavuje a po istom čase (lag-fáza) produkuje
indukované enzýmy na utilizáciu druhej zlúč. a opäť začne rásť.
diaveridín →Diaveridinum.
Diaveridinum – skr. Diaveridin., ČSL 4, 5-[(3,4-dimetoxyfenyl)-metyl]-2,4-pyrimidíndia-mín, 2,4diamino-5-(3,4-dimetoxybenzyl)pyrimidín, C13H16N4O2, Mr 260,29; antiprotozoikum. Je to biely aţ slabo naţltlý prášok, bez zápachu a chuti. Je veľmi ťaţko rozp.
vo vode a 95 % liehu, ťaţko rozp. v chloroforme.
Diaveridinum

Dôkaz
a) Asi 5 mg vzorky sa zmieša s 1,0 m,l rozt. formaldehydu v kys. sírovej; vznikne fialovo-červené
sfarbenie.

b) Teplota topenia: 232 – 234 °C.
c) Na tenkú vrstvu silikagélu s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm, napr. Siluful UV 254
sa nanesú na štart rozt. látok v chlo- roforme v poradí:
1. 10 ml rozt. skúšanej látky (1,0 mg/ml),
2. 10 ml rozt. overenej vzorky diaveridínu (1,0 mg/ml).
Vyvíja sa zmesou chloroform–metanol–koncentrovaný rozt. amoniaku (45 + 4 + 1 obj.). Po vybratí z
komory a vysušení v prúde teplého vzduchu sa vrstva pozoruje vo svetle ortuťovej výbojky s max.
ţiarenia pri 254 nm. Na chromatograme 1 vidieť škrvnu zhášajúcu fluores-cenciu, kt. má rovnakú
polohu a intenzitu so škvrnou na chromatograme 2 (Rf asi 0,4). Chromatogram 1 sa pouţije aj na
skúšku na cudzie org. látky.
d) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky (10,0 mg/l) v rozt. kys. chlorovodíkovej (0,1 mol/l),
merané v 10 mm vrstve proti tomu istému rozpúšťadlu, javí v ultrafialovej časti max. pri 276±1 nm.
Stanovenie obsahu
Asi 0,2000 g vysušenej látky sa rozpustí v 30,0 ml bezvodej kys. octovej a 5,0 ml anhydridu kys.
octovej, pridajú 2 – 3 kv. rozt. kryštálovej violeti a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l z
fialového do modrého sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,02603 g C13H16N4O2.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
®

Pouţíva sa vo veter. med. v kombinácii so sulfachinoxalínom (Darvisul ).
di|axón – bipolárna bunka.
®

Diazachel (Rachelle) – anxiolytikum (obsol.); →chlórdiazepoxid.
®

Diazacholesterol – antihypercholesterolemikum; →azakosterol.
®

Diazald (Aldrich) – p-tolylsulfonylmetylnitrozanilid; pouţíva sa na prípravu diazometánu.
diazamín – Golden YellowT, syn. →tiazolová žltá.
diazasterol – syn. →azakosterol.
5-diazauracil – 5-diazo-2,4(1H,3H)-pyrimidíndión, C4H2N4O2, Mr 138,09. Pouţíva sa v on-kologickom
®
výskume (DU ).
®

Diazemuls (Kabivitrum) →Diazepamum.
diazepam – syn. diacepín, metyldiazepinón, →Diazepamum.
Diazepamum – skr. Diazepam., ČSL 4, 7-chlór-1,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-1H-1,4benzodiazepin-2-ón, NSC-77518, C16H13ClN2O, Mr 284,76; anxiolytikum, myorelaxans.
Sú to bezfarebné aţ naţltlé kryštáliky al. biely aţ naţltlý kryštalický, príp.
mikrokryštalický prášok, bez zápachu, prakticky nerozp. vo vode, dobre rozp. v 95 %
liehu a ľahko rozp. v chlorofor-me.
Diazepamum

Dôkaz
a) Asi 5 mg vzorky sas rozpustí v 2,0 ml koncentrovanej kys. sírovej; vo svetle ortuťovej výbojky s
max. ţiarenia pri 366 nm javí rozt. zelenú fluorescenciu.

b) Asi 5 mg vzorky sa trepaním rozpustí v 10 kv. 95 % liehu. K rozt. sa pridá 1,0 ml rozt.
dinitrobenzénu a 1 kv. rozt. hydroxidu sodného; vznikne fialové sfarbenie (rozdiel od ostatných
benzodiazepínových derivátov).
c) Medená kopistka s 1 – 2 mg látky sa vloţí do vnútorného kúţeľa plameňa plynového horáka a
potom na spodný okraj nesvietivého obalu; spočiatku svieti plameň spaľujúcim sa uhlíkom, neskôr
sa sfarbí charakteristicky na zeleno aţ modrozeleno. Pred kaţdou skúškou treba vykonať slepý
pokus (org. viazaný chlór).
d) Teplota topenia: 129 – 134 °C.
e) Absoprčné spektrum čerstvo pripraveného rozt. skúšanej látky (10 mg/ml) v rozt. kys. chlorovodíkovej (0,1 mol/l), merané proti tomu istému rozpúšťadlu, javí v ultrafialovej časti max. pri 241 ±
1 nm, 286 ± 1 nm (merané v 5 mm vrstve) a pri 362 ± 1 nm (merané v 50 mm vrstve).
Stanovenie obsahu
Asi 0,2000 g vzorky sa rozpustí v 20,0 ml anhydridu kys. octovej, pridá sa 1 kv. rozt. malachitovej
zelenej a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zo zeleného do ţltého sfarbenia. Zistená
spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,02847 g C16H13ClN2O.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
Dávkovanie – dms p. o., i. m. a i. v. 0,02 g; dmd p. o., i. m. a i. v. 0,05; th. dávka jednotlivá p. o.
0,002 – 0,01 g, i. m a i. v. 0,05 – 0,02 g, denná dávka p. o. 0,02 – 0,03, i. m. a i. v. 0,05 aţ 0,03 g.
®

®

®

®

®

®

Prípravky – Tabuletta diazepami, Alboral , Alupram , Ansiolin , Apaurin , Apozepam , Assival ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Atensine , Atilen , Bialzepam , Calpose , Cercin , Ceregulart , Dialar , Diapam , Diazem ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Diazemide , Diazemuls , Diazepam (ČR, SR), Dienpax , Dipam , Eridan , Eurosan , Evacalm ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
F63 , Faustan , Gewacalm , Horizon , Lamra , Lembrol , Levium , Mandrozep , Morosan ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Neurolytril , Noan , Novazam , Paceum , Pacitran , Paxate , Paxel , Pro-Nam , Q-Pam ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Relanium , Sedapam , Seduxen , Setonil , Solis , Stesolid , Stesolin , Traninul , Tranquase ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Tranquo-Puren , Tranquo-Tablinen , Unisedil , Valeo , Valiquid , Valium , Valoxona , Valrease ,
®
®
Vival , Vivol .
diazichón – NSC-182986, skr. AZQ, dietylester kys. [2,5-bis(1-azridinyl)-3,6-dioxo-1,4-cyklohexadién1,4-diyl]-bis-karbamovej, aziridinylbenzochinón, C 16H20N4O6, Mr
364,36; lipofilná alkylačná látka obsahujúca chinón, pripravená r.
1959; cytostatikum.
Diazichón

diazinón – syn. dimpylát, O,O-dietyl-O-[6-metyl-2-(1-metyl-etyl)-4-pyrimidinyl]ester kys. fosfortiovej,
C12H21N2O3, Mr 304,36; inhibítor cholínesterázy, insekticídum
®
®
®
®
®
®
(Basudin , Diazol , Garden Tox , Neocidol , Sarolex , Spectracide ).
Diazinón

®

Diazil – sulfónamid; →sulfametazín.

diazíny – nenasýtené heterocyklické 6-článkové zlúč., Mr 80,09 °C, obsahujúce 2 atómy dusíka.
Podľa ich polohy sú moţné 3 izoméry: 1,2-(pyridazín), 1,3-(pyrimidín) a 1,4- (pyrazín). Pyrazín sa
redukuje na →piperazín. Zloţitým derivátom pyrimidínu je laktoflavín (riboflavín), →vitamín B2.
o-diazoacetyl-L-serín – antihistaminikum; →azatidín.
diazoaminobenzén – 1,3-difenyl-1-triazén, C12H11O3, Mr 197,11; zlatoţlté kryštáliky, t. t. 98 °C, pri
teplote 150 °C exploduje. Nerozp. Vo vode, voľne rozp. v benzéne,
étere horúcom liehu
Diazoaminobenzén

diazol – syn. →pyrazol;1,3-diazol →imidazol.
®

Diazol (Makhteshim-Agan) – insekticídum; →diazinón.
diazometán – CH2N2, Mr 42,04; veľmi toxický ţltý, výbušný plyn. Po latencii vyvoláva zápalové
reakcie.
®

Diazolin – antihistaminikum; →mebhydrolín.
+

–

–

diazóniové soli – veľmi reaktívne org. zlúč. všeobecného vzorca R–N≡N X (R je aryl, X anión
minerálnej kys.). Vznikajú pôsobením kys. dusitej na prim. arylamíny vo vodnom rozt. v prítomnosti
silnej minerálnej kys., HCl, H2SO4 al. HNO3 ((tzv. diazotizácia). D. s. sa puţívajú sa na výrobu
azofarbív. Redukciou d. s. vzniknú arylhydrazíny, látky zásaditého charakteru, teoreticky odvodené
od hydrazínu nahradením vodíka arylom: hydrazín →fenylhydrazín, NH2–NH2 → C6H5NH–NH2.
Fenylhydrazín s aldehydmi a ketónmi sa zlučuje na fenylhydrazóny, pouţiteľné pri stanovení cukrov,
príp. osazóny (difenylhydrazón).
6-diazo-5-oxo-l-norleucín – skr. DON, N=N=CH–CO–CH2–CH(NH)2–COOH, antagonista glutamínu.
Inhibuje syntézu purínov de novo, zabraňuje rastu experimentálnych nádorov; pre ţivočíchy je
toxický.
diazoreakcia – diazotácia, reakcia kys. dusitej (resp. dusitanov alkalických kovov a minerál-nej kys.,
najčastejšie HCl al. H2SO4) s prim. amínmi za vzniku →diazóniových solí. Kys. dusitá reaguje s
prim. alifatickými i aromatickými amínmi.
diazorezorcín – syn. →rezazurín.
I

I

diazotáty – soli diazozlúčenín s charakteristickou skupinou –N=N–OM , kde M je kov.
5-diazouracil – skr. DU, 5-diazo-2,4-(1H,3H)-pyrimidíndión, C4H2N4O2, Mr 138,09; pouţíva sa vo
výskume rakoviny.
5-diazouracil

diazoxid

–

1,1-dioxid 7-chlór-3-metyl-2H-1,2,4-benzotiadiazínu, C8H7ClN2S, Mr 230,70;
antihypertenzívum. Ide o benzotiadiazínový derivát s antihypertenzívnym
účinkom. Po i. v. podaní vyvoláva dilatáciu hladkého svalstva periférnych
arteriol.
Diazoxid

Indikácie – i. v. inj. sú indikované na rýchle zníţenie TK pri ťaţkej hypertenzii, kt. nie je vyvolaná
anat. abnormalitou, napr. koarktáciou aorty al. artériovenóznym skratom. Th. hyper-tenzívnej krízy
spojenej s akút. kardiálnou insuficienciou, hypertenzívnou encefalopatiou, glomerulonefritídou al.

eklapmsiou. Ťaţká akút. hypertenzia detí, ak treba rýchlo zníţiť diastolický TK, ťaţká exacerbujúca
chron. hypertenzia, najmä nereagujpca na beţnú antihypertenzívnu th. Pred dg. vyšetrením, ako je
obličková biopsia, artériografia (rýchle zníţernie TK počas výkonu zniţuje riziko krvácania).
Kontraindikácie – kompenzatórna hypertenzia, precitlivenosť na d., tiazidy a i. lieky odvodené od
sulfónamidy. Paravenózne podanie.
Nežiaduce účinky – častá a závaţná je retencia sodíka a vo- dy po i. v. podaní d. (u kardiakov) a
hyperglykémia. Zriedkavejšia je hypotenzia, ischémia myokardu, kt. býva obyčajne prechodná a
prejaví sa záchvatom angina pectoris, predsieňovými a komorovými arytmiami a zmenami na EKG,
niekedy vzniká infarkt myokardu. Ischémia mozgu býva obvykle tranzitórna a prejavuje sa
bezvedomín, kŕčmi, paralýzou, zmätenosťou al. loţiskovými prí-znakmi, príp. iktom. Pri náhlom
poklese TK môţe vzniknúť infarkt optického nervu, azotémia. K ďalším neţiaducim účinkom patria
reakcie precitlivenosti (exantém, leukopénia a horúčka, výnimočne pankreatitída), prejavy
vazodilatácie, supraventrikulárna tachykardia a palpitácie, bradykardia, tranzitórne neurol. príznaky,
opresie, tranzitórna hyperglykémia u nediabetikov, respiračné príznaky a poruchy GIT následkom
relaxácie hladkého svalstva, nauzea, vracanie al. anorexia, pachuť, hnačka, sucho v ústach, slzenie,
opuch parotíd, slinenie, pocit tepla v priebehu ţily, do kt. sa aplikuje, bolesti v chrbte, nyktúria,
reakcie precitlivenos-ti, edém papily. Ojedinelý je pocit úzkosti, malátnosť a rozmazané videnie,
prechodná katarakta, hirsutizmus a zníţenie libida.
Predávkovanie d. môţe vyvolať hypotenziu, kt. sa dá zvládnuť podaním sympatikomimetík
noradrenalínového typu (ak sa TK nezvýši, hypotenziu vyvolal iný faktor). Extrémna hyper-glykémia
reaguje na obvyklé th. hyperglykémie. Z obehu moţno d. odstrániť peritoneálnou dialýzou al.
hemodialýzou.
Zvýšená opatrnosť je ţiaduca pri súčasnom podávaní metyldopy, rezerpínu a periférnych
vazodilatancií, najmä hydralazínu, nitritov a látok podobných papaverínu. Súčasné podávanie
diuretík, najmä tiazidových môţe zhoršovať hyperglykémiu, hyperurikémiu a potencovať
antihypertenzívny účinok d.
Hyperglykemizujúci a hyperurikemizujúci účinok d. vyţaduje sledovanie glykémie a uriké-mie. D.
inhibuje uvoľňovanie inzulínu a vyvoláva klamne negat. reakciu inzulinémie na poda-nie glukagónu.
Dávkovanie – podáva sa výlučne do periférnmej ţily, rýchlo i. v. nezriedený v dávke 1 – 3 mg/kg,
dms 150 mg. Táto dávka sa môţe opakovať po 5 – 15 min intervaloch dovtedy, kým sa nedosiahne
uspokojivá úprava TK.
®

®

®

®

®

®

Prípravky – SRG 95213 , Eudemine Injection , Hyperstat , Hypertonalum , Mutabase , Proglicem ,
®
Proglycem .
diazozlúčeniny – org. látky všeobecného vzorca R–N=N–X. Patria k najreaktívnejším org. látkam.
Pouţívajú sa v org. syntéze. Sú obyčajne nestále látky, kt. zahrievaním vybuchujú, v rozt. sa ľahko
rozkladajú.
®

Diazyl – sulfónamid; →sulfadiazín.
DIBA – skr. angl. dot-immunobinding assay, bodová imunoväzbová analýza, modifikácia
,,imunoblotovej“ techniky. Pouţíva sa na dôkaz prítomnosti proteínu (antigénu) v zloţitej zmesi. Na
povrch nitrocelulózovej membrány sa dá kvapka analyzovanej vzorky, zvyčajne v niekoľkých
riedeniach, ako aj vhodné štandardy obsahujúce známe mnoţstvá skúmaného antigénu. Škvrny s
antigénom sa premyjú a potom blokujúcim reagensom (napr. bovinný sérový albulín, hemoglobín,
etanolamín, Tween 20) sa zablokujú voľné reaktívne skupiny v membráne, aby nemohli nešpecificky
reagovať s protilátkami. Potom sa nitrocelulózová membrána inkubuje so špecifickými protilátkami
proti skúmaného antigénu. Tie reagujú iba v mieste škvŕn s nanesenou vzorkou al. štandardným

antigénom. Vzniknuté imunokomplexy sa detegujú sek. antiizotypovou protilátkou vhodne
označenou napr. enzýmom. Po pridaní príslušného substrátu sa zjavia kruhové farebné škvrny, kt.
intenzita je úmerná mnoţstvu hľadaného proteínu vo vzorke. Môţe sa hodnotiť semikvantit. voľným
okom porovnaním so štandardmi koncentráciou al. denzitometricky. Najčastejšie sa sek. protilátka
,
konjuguje s peroxidázou a ako substrát sa pouţije hydroperoxid v prítomnosti 3,3 diaminobenzidínu.
®

Dibactyl (Roemmers) – kombinácia trimetoprínu a sulfamoxolu.
®

Dibasol – vazodilatans; →bendazol.
®

Dibasole – antidiabetikum; →fenformín.
Dibein – antidiabetikum; →fenformín.
dibekacín – O-3-amino-3-deoxy--D-glukopyranozyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetra-deoxy--Derytrohexopyranozyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamín, DKB, C18H37N5O8, Mr 451,54; širokospektrálne
polosyntetické aminoglykozidové antibiotikum. D. pôsobí rýchlo a baktericídne prevaţne na
gramnegat. mikroorganizmy. Jeho mechanizmus účinku spočíva v
inhibícii proteosyntézy. Po podaní p. o. sa dobre vstrebáva. Po i. m.
inj. sa max. koncentrácie v krvi dosahujú za 30 – 60 min, účinné
koncentrácie pretrvávajú 6 – 8 h. Na plazmatické bielkoviny sa
významne neviaţe. Distribučný objem je 0,23 l/kg, biol. t0,5
eliminácie je ~2 h. Vylučuje sa väčšinou močom v nezmenenej
forme.
Dibekacín

Indikácie – ťaţké infekcie vyvolané gramnegat. mikrooganizmami (Pseudomonas aerugino-sa,
biotypy Proteus, E. coli) al. stafylokokmi a zmiešané infekcie vyvolané mikróbmi citlivý-mi na d.;
septikémia; endokarditída; meningitída; osteomyelitída; komplikované a recidivujú-ce uroinfekcie,
infekcie respiračného systému, GIT vrátane peritonitídy, infekcie koţe a mäk-kých tkanív vrátane
popálenín. Pri stafylokokových infekciách, len ak sú kontrraindikované iné menej toxické
protistafylokokové antibiotiká.
Kontrainidkácie – absol.: precitlivenosť na d. a i. aminogylkiozidové antibiopotiká. Relat.: poruchy
funkcie obličiek, n. statoacusticus, súčasné al. následné podanie nefrotoxických a ototoxických
látok, silných diuretík a myorelaxancií; podávanie novorodencom, najmä nedonoseným.
Nežiaduce účinky – prejavy nefrotoxickosti (albuminúria, cylindrúria, proteinúria, zvýšenie
nebielkovinového dusíka), ototoxickosti (závraty, zvonenie v ušiach, poruchy sluchu aţ hluchota),
kurareformné účinky (neuromuskulárna blokáda, útlm dýchania – antidótom je neostigmín), purpura,
horúčka, koţné alergické prejavy (exantém, pruritus), bolesti hlavy, nauzea, vracanie, ospalosť,
zmeny KO (anémia, granulocytopénia, trombocytopénia), zvýšenie aktivity AST a ALT v sére,
hyperbilirubinémia; riziko superinfekcie.
Interakcie – zvýšenie nefrotoxickosti, ototoxickosti al. neurotoxickosti pri súčasnom al. následnom
podaní antimikróbiových látok (streptomycín, neomycín, kanamycín, gentamycín, amikacín,
netilmicín, tobramycín, vankomycín, cefaloridín, paromomycín, viomycín, polymyxín B, kolistín),
silných diuretík (furosemid, kys. etakrynová) a myorelaxancií (tubokurarín, sukcinylcholín).
Dávkovanie – 2 – 3 mg/kg/d (deťom 2 – 5 mgkg/d) v 2 čiastkových dávkach hlboko i. m., a to 7 – 10
d. Pri renálnej insuficiencii treba dávkovanie upraviť. Počas th. treba kontrolovať funkciu obličiek a n.
statoacusticus, vyšetrovať moč a KO a pri zmenách obličkového klírensu monitorovať sérové
koncentrácie.

®

®

®

Prípravky – Isacine , Kappati , Orbicin , Nipocin
®
®
Panimycin , Tokocin ).
®

Dibenamine Hydrochloride (SK & F) –

®

®

®

inj. Pliva Panamicin ; sulfát Débékacyl ,

-blokátor; →N-(2-chlóretyl)benzylamínhydrochlorid.

®

Dibencil – antibiotikum; →penicilín G benzatín.
®

Dibencillin – antibitoikum; →penicilín G benzatín.
®

Dibencozide →kobamid.
®

Dibendrin – antihistaminikum; →difénhydramín.
®

Dibenyline
– Phenoxybenzamini hydrochloridum
antihypertenzívum; →fenoxybenzamín.

10

mg

v

1

cps.;

a-sympatikolytikum,

dibenzalacetón – dietylketón, C17H14O, Mr 234,28; pouţíva sa v ochranných prostriedkoch proti
slneniu.
1,2:5,6-dibenzantracén – dibenz[a,h]antracén, C22H14, Mr 278,33,
pokladá sa za karcinogén.

Dibenzantracén

dibenzepín – 10-[2-(dimetyl-amino)etyl]-5-5,10-dihydro-5-metyl-11H-dibenzo[b,e]-[1,4]-diazepin-11-ón,
C18H2N3O, Mr 295,37; antidepresívum. Je dvakrát menej účinný ako imipramín, má mierne sedatívne účinky; dobre sa znáša.
Dibenzepín

Indikácie – depresívny sy. rôznej etiológie.
Kontraindikácie – súčasná th. inhibítorov MAO a 14 d. do jej ukončenia, súčasné podávanie
stimulancií, delírantné stavy, poţívanie alkoholu, glaukóm, epilepsia, hypertrofia prostaty.
Nežiaduce účinky – sedácia, anticholínergické účinky (sucho v ústach, poruchy akomodácie a
mikcie, zápach, tachykardia) bývajú väčšinou mierne. Zriedkavý je pokles TK, závraty, poruchy
spánku, stavy vzrušenosti, hypokaliémia, nauzea, vracanie, alergické koţné reakcie,
extrapyramídové poruchy; zniţuje schopnosť riadiť motorové vozidlo, ovládať stroje a pracovať vo
výškach.
Interakcie – zvyšuje účinok antihypertenzív, liečiv s tlmiovým účinkom na CNS, anticholín-ergík,
zniţuje účinok antiepileptík, zvyšuje toxickosť levotyroxínu; súčasné podávanie inhibítorov MAO má
za následok závaţné neţiaduce účinky.
Dávkovanie – p. o.: začiatočná dávka 200 – 400 mg/d, v priebehu 1. týţd. sa dávka zvyšuje na 500
aţ 600 mg/d, udrţovacia dávka je 200 – 300 mg/d v 3 – 4 čiastkových dávkach; i. m. sa podáva 200
mg/d.

®

®

Prípravky – hydrochlorid C18H22ClN30 – Neodalit , Noveril .
dibenzkozamid →kobamamid.
dibenzoparadiazín – syn. →fenazín.
dibenzopyridín →akridín.
dibenzylamín – N(-fenylmetyl)benzénmetánamín, C14H15N, C6H5CH2NHCH2C6H5, Mr 197,27; olejovitá
látka amoniakálneho zápachu. Pouţíva sa na detekciu kobaltu, kyanátu a ţeleza.
dibenzylchlórfosfonát – DBPCI, bisfenylmetylester kys. fosfochloridovej, C14H14ClO3P, Mr 296,69.
Hustá olejovitá kvapalina. Pouţíva sa v rozt. s inertnými rozpúšťadlami, ako je chloroform,
tetrachlórmetánm benzén a éter na fosforyláciu nukleotidov a aminokyselín.
C6H5CH2O O
\ ||
P–Cl
/
C6H5CH2O
Dibenzylchlórfosfonát

dibióza →symbióza.
Diboldova sonda – endoskopický tubus, dlhý asi 40 cm, sdvoma balónikmi s bočným otvorom, s
moţnosťou vylúčenia pravého pľúcneho laloka.
diborán(6) – boroetán, diborónhexahydrid, B2H6, Mr 27,69; bezfarebný, horľavý, výbušný plyn,
nasadlej vône; pouţíva sa v org. syntéze, v pohonoch rakiet a i. Dráţdi dýchacie cesty, inhalácia môţe
vyvolať edém pľúc.
dibrómdulcitol – skr. DBD, NSC 104 800, 1,6-dibróm-1,6-dideoxydulcitol (galaktikol). Podáva sa pri
epitelových nádoroch (bronchogénny karcinóm, Grawitzov nádor, karcinómy močového mechúra,
nádory orofaciálnej oblasti), chron. myelóze (infiltrátoch do CNS). Menej účinný je pri prim.
®
polycytémii a Hodgkinovej chorobe (Mitolactol ).
,

,

,

,

,

,

,

4 ,5 -dibrómfluoresceín – 4 ,5 -dibróm-3 ,6 -dihydroxy-spiro[izobenzofurán-1(3H),9 -[9H]-xanten-3-ón,
C20H10Br2O5, Mr 490,12. Červené platničky, ľahko rozp. vo vode (oranţový
rozt. so slabou ţltou fluorescenciou), etanole (oranţový rozt. so ţltozelenou
fluorescenciou) a acetóne (ruţový rozt. so ţltohnedou fluorescenciou) (D &
®
®
®
C Orange No. 5 , C. I. Solvent Red 72 , C. I. 45370:1 ). Dvojsodná soľ
C20H8Br2Na2O5 sa pouţíva sa ako prísada do rúţov, zubných vôd a pást
®
(Acid Orange 11 ).
4,,5,-dibrómfluoresceín
dibrómchlórpropán – 1,2-dibróm-3-chlópropán, DBCP, C3H5Br2Cl, Mr 236,36; drţdi koţu a sliznice,
môţe vyvolať útlm CNS; nematocídum
dibrómmanitol – skr. DBM, syn. mitobronitol, NSC 94 100, 1,6-di-bróm-1,6-dideoxy-D-maniol;
cytostatikum. Pôsobí selektívne na myeloidné tkanivo bez podstatnejšie vplyvu na ostatné tkanivo
kostnej drene. Podáva sa pri chron. myelóze, prim. polycytémii a prim. trombocytopénii
®
(Myelobromol ).
®

Dibromol – kys. 3,4-dibróm-4-hydroxybenzénsulfónová, dezinficiens.
,

dibrómpropanimid – 4,4 -[1,3-propandiylbis(oxy)]bis(3-brómbenzénkarboxamid), C17H18-Br2N4O2, Mr
460,15; antiseptikum, antibiotikum (izetionát
®
®
C21H30Br2N4O10S2
–
Brolene ,
Broline ,
®
®
Brulidine , Ointment ).

Dibrómpropanimid

dibrómsalicil

– bis-(5-bróm-2-hydroxyfenyl)-etándión, C14H8Br2O4,
®
germicídum (Dibrosal ).

Mr

400,04;

antisepti-kum,

Dibrómsalicil

3,5-dibrómsalicylaldehyd
–
3,5-dibróm-2-hydroxybenzaldehyd,
®
chemoterapeutikum (Dalyde ).

C7H4Br2O2,

Mr

279,93;

3,5-dibrómsalicylaldehyd

3,5-dibróm-L-tyrozín – -(3,5-dibróm-4-hydroxyfenyl)-alanín, C9H9Br2NO3, Mr 339,00; inhibítor
®
®
funkcie štítnej ţľazy (Biotiren , Bromotiren ).

3,5-dibróm-L-tyrozín

dibukaínhydrochlorid – 2-butoxy-N-[2-(dietylamino)etyl]-4-chinolínkarboxamid mono-hydrochlorid,
®
C20H30ClN3O2, Mr 379,92; lokálne anestetikum (Cincaine ,
®
®
®
®
Cinchocaine , Nupercaine Hydrochloride , Percaine , Sovcaine ).
Dibukaínhydrochlorid

dibunát sodný – zmes kys. 3,6-bis(1,1-dimetyletyl)-1-naftalénsulfónovej a sodnej soli kys. 7-bis(1,1dimetyletyl)-1-naftalénsulfónovej;
®
®
antitusikum (L 1633 , 1633 Labaz ,
®
®
®
®
Becan , Becantex , Dibunafon , Keuten ,
®
Linctussal ).
Dibunát sodný

dibutolínsulfát
–
2-[[(dibutylamino)karbonyl]oxy]-N-etyl-N,N-dimetyletanamíniumsulfát
®
C30H66N4O8S, Mr 642,93; anticholínergikum (Dibuline Sulfate ).
┌
┐
|
CH3
|
|
|
|
+
2–
| (C4H9)2NCOOCH2N –C2H5 | SO4
|
|
|
|
CH3
|
└
┘

(2:1),

Dibutolínsulfát

n-dibutylamín – N-butyl-1-butanamín, C8H19N, Mr 129,24. LD50 p. o. 550 mg/kg (potkany).
dibutylíndilaurát – dibutylbis[(1-oxodecyl)oxy]stanát, C32H64O4Sn, Mr 631,55; veter. anthelmintikum
®
®
®
(hydina) (Butynorate , Davainex , Tinostat ).

di-terc-butylpyrimidín – 2,6-bis-(1,1-dimetyletyl)pyridín, C13H21N, Mr 191,31; tekutina pouţívaná ako
prídavok k mazacím olejom, benzínu a stabilizátor polymérov
obsahujúcich C

Di-terc-butylpyrimidín

DIC – skr. disseminated intravascular coagulation diseminovaná intravaskulárna koagulácia.
dicamba – syn. dikamba; dianát; kys. 3,6-dichlór-2-metoxybenzoová, C8H6Cl2O3, Mr 221,04;
®
®
®
®
herbicídum (Banvel E , Mediben , Velsicol 58-CS-11 ; zloţka prípravku Banlen
®
a Cambilen ).
Dicamba

di|cefalus – [dicephalus] diplocefalus, malformácia s dvoma hlavami.
di|centricus, a, um – [g. dis dvakrát + g. kentron stred] dicentrický, dvojstredový.
dicentrín

–

6,7,7,8-tetrahydro-10,11-dimetoxy-7-metyl-5H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo-6,5,
4de]chinolín, C20H21NO4, Mr 339,38; zlúč. nachádzajúca sa v rastline
Dicentra pusilla Sieb. & Zucc. (Fumariaceae) a i. druhoch Dicentra.
Podobná aktinodafnínu a laurotetanínu.
Dicentrín

di|cephalia, ae, f. – [g. dis dvakrát + g. kefalé hlava] dicefália, podvojná malformácia s dvoma
hlavami.
di|cephalus, diplocephalus, i, m. – [g. dis dvakrát + g. kefalé hlava] →dicefalus.
Dicephalus diauchenus – [g. dis dvakrát + g. kefalé hlava] malformácia s 2 hlavami a 2 krkmi.
Dicephalus monauchenus – malformácia s 2 hlavami a 1 krkom.
®

Dicetel cps. (Latema) – Pinaverii bromidum 50 mg v 1 ksp.; spazmolytikum; →pinaverbromid.
Dickov test – [Dick, Frederick, 1881 – 1967 a Dick, Gladys Rowena Henry, 1881 – 1963, amer. lekári]
→testy.
diclid|itis, itidis, f. – [g. diklis dvojité dvere] Ädikliditída, zápal chlopní.
dicloxacillinum →dikloxacilín.
di|coria, ae, f. – [g. dis dvakrát + g. koré zrenica] dikória, podvojná zrenica.
Dicotyledonae →Dicotylenopsida.
Dicotylenopsida – Dicotyledoneae, Magnoliopsida, dvojklíčnolistové rastliny, trieda kryto-semenných
rastlín. Vyznačuje a 2 klíčnymi listami, otvorenými kolaterálnymi cievnymi zväzkami usporiadanými
do kruhu (eustéla). Cievne zväzky prebiehajú paralelne so stonkou a končia sa v listoch. Majú
druhotné zhrubnutie stonky pomocou kambiálneho kruhu. Hlavný koreň sa zachováva (alorízia). Ich
listy sú rozmanité, stopkaté, často s prílistkami, zriedkavejšie s pošvou, jednoduché al. zloţené, so
sieťovitou ţilnatinou. Listový okraj je rozlične členený, zriedka celistvý. V kvetoch prevláda 5-

početnosť a 5-kruhovosť. Do triedy D. patrí asi 200 000 druhov, počet radov sa uvádza rôzne (48 –
82).
dicrocoeliosis, is, f. →dikrocelióza.
Dicrocoelium – rod motolíc (Trematodes).
Dicrocoelium dendriticum – syn. D. lanceatum, D. lanceolatum, motolica malá, vyvoláva
→dikroceliózu dobytka a oviec v Európe, Sev. a juţ. Amerike, ako aj sev. Afrike; izolovala sa aj zo
ţlčových ciest.
Dicrocoelium hospes – parazituje v ţlčníku dobytka v Sudane.
Dicrocoelium lance(ol)atum →Dicrocoelium dendriticum.
Dicrocoelium macrostomum – izoloval sa zo ţlčníka perličiek v Egypte.
dicrotia, ae, f. – [g. dikrotos dvakrát tlčúci] dikrótia, tepová dvojvrcholovosť.
dictio, onis, f. – [l. discere hovoriť] dikcia, hovor, prednes.
dictyo- – prvá časť zloţených slov z g. diktyon sieť.
Dictyocaulus – [g. diktyon sieť + g. soma telo] tenký oblý červ, má zloţitý vývin.
Dictyocaulus filaria – Strongylus filaria, parazituje v organizme oviec, kôz, hovädzieho dobytka a
koní.
Dictyocaulus vivipara – Strongylus micrurus, napáda dobytok a vysokú zver. Vo svojich
hostiteľoch vyvoláva zápal priedušiek.
dictyo|kinesis, is, f. – [g. diktyon sieť + g. kinesis pohyb] diktyokinéza, migrácia a rozdelenie
diktyozómov do dcérskych buniek pri mitóze.
dicty|oma, tis, n. (retinae) – [g. diktyon sieť + -oma bujnenie] diktyóm, vnútroočný nádor.
dictyo|soma, tis, n. – [g. diktyon sieť + g. soma telo] →diktyozóm.
dictyoten – predĺţené štádium podobné oneskorenej profáze, v kt. prim. oocyt pretrváva do
neskorého fetálneho ţivota, kým sa nevylúči vaječníka v puberte al. po nej.
Dicumarolum →dikumarol.
®

Dicurin →meretoxylín.
dicyklický – pozostávajúci z dvoch kruhov, napr. chem. zlúč.
,

dicyklomínhydrochlorid – syn. dicykloverínhydrochlorid, 2-(dietylamino)etylester kys. [1, 1 bicyklohexyl]-1-karboxylovej, C19H36ClNO2, Mr 345,94; anticholínergikum, spazmolytikum. Pouţíva
sa pri colon irritabile a akút. enterokolitíde. K neţiaducim účinkom patrí
sucho v ústach, poruchy videnia, retencia moču, tachykardia a zvýšenie
®
®
®
®
TK (Atumin , Benacol , Bentomine , Bentyl Hydrochloride , Bentylol
®
®
®
®
Hydrochloride , Diocyl Hydrochloride , Di-Syntramine , Dyspas ,
®
®
®
®
Mamiesan , Merbentyl , Procyclomin , Wyovin Hydrochloride ).
Dicyklomínhydrochlorid
®

Dicynon tbl., inj. (Labor. OM) – Etamsylatum 250 mg v 1 tbl., rasp. v 1 amp.; hemostatikum;
→etamsylát.
di|dactylismus, i, m. – [g. di dva + g. daktylos prst] didaktylizmus, stav, pri kt. má anomálny jedinec
len dva prsty na rukách a nohách.

didecyldimetylamóniumchlorid – syn. dimetyldidecylamóniumchlorid, N-decyl-N,N-dime-tyl-1dekanamíniumchlorid, C22H48ClN, Mr 362,08; kvartérna amóniová zlúč. s fungicídnym a
baktericídnym účinkom, dezinficiens, konzervans potravín. Dráţdi
®
koţu a sliznice. Poţitie môţe vyvolať otravu (Arquard 10 , Bardac
®
®
®
®
2250/ 2280 , BTC 1010 , Dodigen 1881 , Querton 210CL ).
Didecyldimetylamóniumhclorid

di|delphia, ae, f. – [g. dis dvakrát + g. delfys maternica] didelfia, zdvojená maternica, malformácia
maternice, príp. pošvy.
Didelphis – rod vačkovcov a vačíc, z kt. niekt. druhy sú rezveroárom Trypanosoma cruzi v juţ.
Amerike.
didemníny – antineoplasticky a imunosupresívne účinné depsipeptidy. Vylučujú ich karibské morské
ţivočíchy Didemnidae (rod Trididemnum). Známy je didemnín A (zelenkastá tuhá látka, C49H78N6O12), didemnín B (ţltkastá amorfná látka, C57H89N70O15) a didemnín C (olejovitá kvapalina,
C52H82N6O14).

,

,

dideoxyadenozín – 2 ,3 -dideoxyadenozín, dideoxynukleozid, kt. bázu tvorí adenozín, v plazme sa
, ,
účinkom adenozíndeaminázy rýchlo mení na 2 ,3 -dideoxyinozín; antiretrovirotikum.
,

,

dideoxycytidín – 2 ,3 -dideoxycytidín, skr. ddCyd, C 9H13N3O3, Mr 211,22, pyrimidínový nukleozidový
analóg s antivirotickým účinkom.
,

,

dideoxyinozín – 2 ,3 -dideoxyinozín, skr. DDI, ddIno, NSC 612049, C10H12N4O3, Mr 236,23;
hypoxantínový nukleozid s antivirotickým účinkom, metabolický produkt dideoxyadenozínu.

Dideoxyadenozín

Dideoxycytidín

Dideoxyinozín

dideoxynukleozidy – skupina syntetických analógov nukleozidov, v kt. chýbaju 2 deoxysku-piny;
, ,
mnohé z 2 ,3 -dideoxynukleozidov inhibujú enzým reverznú transkriptázu, a tým aktivitu retrovírusov.
didermóm – teratóm zloţený z buniek a tkanív odvodených od dvoch bunkových vrstviev.
Diderot, Denis – [1713 – 1784] franc. osvietenský filozof, spisovateľ a umelecký kritik. Jeho hlavným
dielom bola 28-dielna Encyklopédia čiţe Racionálny slovník vied umení a remesiel (Paríţ 1751 aţ
,
1772), kt. redigoval spolu s Jeanom Le Ronda d Alembertom. V nej sa propagovali nové idey a
kritizovali skostnatelé názory, predsudky. Zastával Lockove názory o prvotných a druhotných
kvalitách a zdôrazňoval objektívnu povahu druhotných kvalít. Rozvinul názor F. Bacona, podľa kt.
poznanie vyvierajúce zo skúsenosti nemá iba postihovať pravdu ako sebestačný cieľ, ale má
získavať schopnosť zdokonaľovať a zväčšovať sily človeka. Berie pritom do úvahy aj význam
techniky a priemyslu vo vývoji myslenia a poznania. Metódou a riadiacim článkom v poznaní je
pokus a pozorovanie. Na tomto základe môţe myslenie získavať poznatky, síce nie úplbne
hodnoverné, ale zato veľmi pravdpodobné. Bojo-val proti feudálnemu despotizmu a obhajoval
politické zriadenie osvietenej monarchie. Obha-joval jednotu dobra a krásy. K hlavným dielam patria
,
Myšlienky o výklade prírody (1745), Rozhovor medzi d Alembertom a Diderotom (1769), Filozofické
princípy hmoty a pohybu (1770), Základy fyziológie (1774 – 1780).
Didinium nasutum – dravý nálevník, poţiera najmä črievičky (Paramecium caudatum a i.).
Zavŕtava sa do nich krátkym chobotom a potom ich vysáva; →Holotricha.
DIDMOAD-syndróm – skr. diabetes insipidus–diabetes mellitus–optic atrophy–deafness (hluchota),
syn. Wolframov sy. Kombináciu prim. atrofie n. opticus s juvenilným diabetes mellitus opísal uţ r.
1858 Graefe. Kompletný sy. prvý oopísal Wolfram (1938). Ide o autozómovo recesívne dedičné
ochorenie prejavujúce sa v školskom veku s progresívnym priebehom. Začína sa obyčajne prejavmi
diabetes mellitus, do 15. r. veku sa manifestuje progresívna atrofia n. opticus (zníţenie vízu,
výpadky zorného poľa, poruchy farebného videnia) a diabetes insipidus; ostatné príznaky sa môţu
zjaviť aţ po niekoľkých r. Po príznakoch diabetes insipidus a poruchách sluchu treba cielene pátrať.
Súčasne býva prítomná katarakta, polyneuropatia, často aj ektázie odvodných močových ciest;
→diabetes mellitus.
®

Didrex – benzfetamínhydrochlorid.
®

Didronel – etidronát dvojsodný.
didyma – špeciálne absorpčné sklo.
didym|algia, ae, f. – [g. didymos semenník + g. algos bolesť] bolesti v semenníku, orchialgia.
didym|itis, itidis, f. – [g. didymos semenník + -itis zápal] didymitída, zápal semenníkov, orchitída.
didymo|dynia, ae, f. – [g. didymos semenník + g. odyné bolesť] didymodýnia, bolesti v semenníku,
didymalgia.
didymus, i, m. – [g. didymos dvojmo, didymoi dvojčatá, testes] 1. dvojča, dvojitý; →-pagus; 2. testes.
dieb. alt. – [l.] skr. diebus alternis obdeň.
Dieffenbachova operácia – (Dieffenbach, Johann, 1782 – 1847, berlínsky chirurg) plastická operácia
pier.
Diego-antigén – antigén zodpovedný za systém krvných skupín, symbol Di, známy od r. 1953.
a
Antigén Di ako dominantný sa vyskytuje u príslušníkov mongoloidnej rasy vrátane Eskymákov.
a
b
Jeho chýbanie podmieňuje prítomnosť Dib. Protilátky proti Di al. Bi vyvoláva-jú hemolytickú
chorobu novorodencov.

dieldrín

–

(1a,2a,2a,3a,6a,6a,7a,7a)-3,4,5,6,9,9-hexachlór-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-okta-hydro2,7:3,6-dimetanonaftyl-[2,3-b]oxirén, C10H12N4O3, Mr 236,23; pesticídum,
insektícídum. Ide o chlórovaný cyklodiénový uhľovodík. Resorbuje sa koţou.
Otrava sa prejavuje malátnosťou, bolesťami hlavy, nauzeu, vracaním,
klonickými a tonickými kŕčmi, kómou, respiračným zlyhaním (zlúčenina 497,
®
®
®
insekticídum č. 497, HEOD , ENT 16225 , Octalox ).
Dieldrín

dielektrická konštanta →permitivita.
dielektrografia – [dielectrographia] spôsob zisťovania zmien objemu srdca počas srdcovej revolúcie.
dielektrogram – [dielectrogramma] záznam zmien objemu srdca počas srdcovej revolúcie získaný
dielektrografiou.
dielectrographia, ae, f. – [dielectricus + g. grafó píšem] →dielektrografia.
di|embryonicus, a, um – [g. dis dvakrát + g. embryon zárodok] diembryový, dvojzárodkový.
-dién – chem. koncovka označujúca prítomnosť 2 dvojitých väzieb v reťazci org. zlúč. Napr. propadién
CH2=C=CH2, butadién CH2=CH–CH=CH2.
diencefalický syndróm →syndrómy.
diencefalón – [diencephalon] medzimozog, časť predného mozgu (prosencephalon). D. sa nachádza
medzi predným okrajom colliculus superior a foramen interventriculare, kt. ako pomerne úzka,
sagitálne orientovaná štrbina leţí medzi pravou a ľavou polovicou d. D. tvoria štruktúry v okolí III.
mozgovej komory: 1. talamus; 2. metatalamus;
3. epitalamus; 4. corpus pineale; 5. hypotalamus;
6. corpora mamillaria; 7. chiasma opticum; 8.
tuber cinereum.
Obr. 1. Mediálny sagitálny rez mozgom. 1 – gyrus
frontalis superior; 2 – gyrus frontalis medialis; 3 –
corpus callosum; 4 – gyri orbitales; 5 – gyrus
praecentralis; 6 – gyrus cinguli; 7 – gyrus rectus; 8 –
lobulus praecentralis; 9 – praecuneus; 10 – cuneus;11
– sulcus calcaneus; 12 – lobus occipitalis
Na dorzálnej strane sa nachádza lôţko (talamus). Je to ovoidná vyvýšenina zuţujúca sa dopredu.

Jeho vonkajší okraj naznačuje brázda (stria terminalis) oddeľujúca talamus od vypuklého ncl.
caudatus, kt. uţ patrí k telencefalu. V brázde premodráva ţilka (v. talamostriata seu terminalis).
Vnútorný (mediálny) okraj talamu má biely pásik (stria medullaris thalami), na kt. sa upína tenký
strop III. komory (lamina tectoria ventriculi tertii) pozostávajúci len z ependymu. S touto lamelou
zrastá z povrchu pia mater obsahujúca cievy, čím vzniká tela chorioidea ventriculi tertii. Nachádzajú
sa v nej cievne splete (plexus chorioideus). Na dorzálnej strane talamu prebieha tenká taenia
chorioidea, kt. ju rozdeľuje na dve zóny, vonkajšiu (uţšiu) a vnútornú (širšiu). Laterálnu zónu talamu
pokrýva prirastená tenká stena telencefala (lamina affixa thalami), a to rozsahu od taenia chorioidea
navonok aţ po stria terminalis. Mediálna zóna talamu je v rozsahu taenia chorioidea aţ po stria
medullaris thalami voľná. Rostrálne sa talamus mierne vyvyšuje v tuberuculum rostrale (anterius).
Okcipitálny koniec talamu tvorí val, pulvinar thalami; →thalamus.

Obr. 2. – diencefalón a mozgový
kmeň (pohľad zozadu a zhora); B –
mediálny rez diencefalom a časťou
mozgového kmeňa. 1 – tuberculum
anterius

thalamicum;

2

–

stria

medullaris thalami-ca; 3 – sulcus
habenulae; 4 – habenula; 5 –
trigonum habenulae; 6 – corpus
pineale (glandula pinealis); 7 –
commissura habenula- ris; 8 – area
praetectalis; 9 – pulvinar; 10 –
corpus genicula- tum mediale; 11 –
corpus geniculatum laterale; 12 –
metatalamus; 13 – stria medullaris
thalamica (thalami); 14 – habenula; 15 – commissura habenulae; 16 – organum subfornicale; 17 – adhaesio
interthalamica; 18 – area praeoptica; 19 – commissura epithalamica superior; 20 – organum subcommissurale; 21
– tuber cinereum; 22 – infundibulum ; 23 – corpus mamillare; 24 – hypofýza (podľa Feneisa, 1996)

Obr. 3. Vľavo: mozgový kmeň
a diencefalón, pohľad zozadu
zhora, vpravo: mediálny rez
diencefalom

Obr. 4. Vľavo: zakončenie tractus
v strede:

opticus,

šikmý

rez

mezencefalom a časťou mozgového
kmeňa,

vpravo:

diencefalom

Obr. 5. Frontálny rez medzimozgom.

frontálny

rez

Vysvetlivky k obr. 3 – 5: 1 – prosencephalon (predný mozog, časť neurálnej trubice pred stredným mozgom;
diferencuje sa na diencefalón a telencefalón); 2 – diencephalon (medzimozog, siaha od predného okraja
colliculus superior po foramen interventriculare); 3 – epithalamus (časť diencefala – habenuly s dráhami; patrí
sem corpus pineale; →epifýza); 4 – habenula (uzdička, pokračovanie stria medullaris thalami s dorzálnym
rozšírením); 5 – sulcus habenulae (plytká brázda medzi trigonum habenulae a pulvinar thalami); 6 – trigonum
habenulae (trojuholníkové políčko medzi stria medullaris thalami a habenulou; pod ním leţia nuclei
habenulares); 7 – commissura habenularum (vlákna za jadier habenuly, kríţiace sa v strednej čiasre; kríţenie
leţí kraniálne od recessus pinealis III. komory); 8 – commissura epithalamica (commissura posterior, leţí medzi
recessus pinealis III. komory a vstupom do aquaeductus mesencephali; v nej sa kríţia vlákna z blízkych jadier);
9 – epifýza (corpus pineale, glandula pinealis, leţí topograficky voľne na štvorhrbolí a visí – bez funkčnej
súvislosti – na habenulách); 11 – nuclei habenulares, medialis et lateralis (skupinky buniek vradené do
reflexných dráh čuchového mozgu); 12 – tractus habenulointerpeduncularis (dráha medzi habenulou a ncl.
interpeduncularis); 13 – commissura habenularum; →7; 14 – area praetectalis (pole pred horným okrajom
colliculus sup., aţ po commissura epithalamica); 15 – nuclei praetectales (leţia dorzolaterálne od commissura
epithalamica a siahajú aţ ku colliculus posterior; dostávajú vlákna z lobus occipitalis, z poľa pred ním
a z tractus n. oculomotorii pre m. sphincter pupillae); 16 – commissura epithalamica (commissura posterior;
→8); 17 – epifýza; →9; 18 – organon subfornicale (orgán pri foramen interventriculare medzi fornixmi pravej
a ľavej strany, s vplyvom na TK a vylučovanie vody); 19 – organum subfornicale (skupina zvláštnych
ependýmových buniek pod commissura epithalamica; produkujú tzv. Reissnerovo vlákno); 20 – thalamus
dorsalis (oddiel diencefala uloţený smerom k temenu nad sulcus hypothalamicus III. mozgovej komory); 21 –
adhaesio interthalamica (nekonštantný zrast medzi pravým a ľavým talamom, prítomný v 70 – 85 %); 22 –
tuberculum anterius thalamicum (malý výbeţok dorzálne na prednom konci talamu, nad prednými jadrami
talamu); 23 – laminae medullares, interna/externa (lamely bielej hmoty uloţené navonok od talamu, ako aj
v ňom, oddeľujú neúplne talamické jadrá); 24 – stria medullaris thalamica (zväzoček na mediálnej strane
talamu pod taenia thalami; pokračuje dorzálne do habenuly; dostáva vlákna z fornixu, zo stria terminalis a zo
septum praecommissurale); 25 – pulvinar (zadná, voľná časť talamu); 26 – metathalamus (útvary pod
pulvinarom pripojené k talamu); 27 – corpus geniculatum mediale (oblé vyvýšenie spojené s colliculus inferior
tecti; je súčasťou sluchovej dráhy); 28 – corpus geniculatum laterale (oblé vyvýšenie, väčšie ako
predchádzajúce a navonok od neho; končí sa v ňom väčšina vlákien tractus opticus); 29 – thalamus ventralis
(subthalamus, bazálne od sulcus hypothalamicus a navonok uloţené zloţky diencefala). 30 – hypothalamus
(bazálna zloţka diencefala, uloţená pod sulcus hypothalamicus); 31 – area opraeoptica (pole za lamina
terminalis a pred ncl. paraventricularis, sčasti aj pred ncl. supraopticus; jeho jadrá sú zapojené medzi čuchové
dráhy a tuber cinereum); 32 – chiasma opticum (kríţenie mediálnych vlákien prechádzajúcich z n. opticus dio
tractus opticus); 33 – tractus opticus (úsek zrakových zväzkov viditeľný medzi chiasma opticum a corpus
geniculatum laterale na bazálnej ploche mozgu); 34 – radix lateralis (vlákna tractus opticus, kt. sa končí
v corpus geniculatum laterale al. v colliculus superior); 35 – radix medialis (mediálne vlákna tractus opticus, kt.
idú do pulvinar thalami); 36 – corpus mamillare (párové pologuľovité vyvýšenie na spodnej ploche diencefala,
spojené s talamom a mezencefalom); 37 – tuber cinereum (sivá hmota v zadnej stene infundibula); 38 –
infundibulum (lievikovitý prechod spodnej plochy diencefala do zadného laloka hypofýzy);

39 –

neurohypophysis (neurohypofýza, zadný lalok hypofýzym spojený s infundibulom) (podľa Feneisa, 1996)

Pod pulvinar thalami vystupujú dva malé hrbolčeky, kt. sa predtým zahrňovali pod názvom
metatalamus. Sú to: a) corpus geniculatum mediale spojené so zadnými hrbolčekmi štvor-hrbolia
pomocou brachium colliculi caudalis; b) corpus geniculatum laterale bazálne spojené s tractus
opticus, vzadu súvisia pomocou brachium colliculi rostralis s predými hrboľmi štvorhrbolia.
Epitalamus je pri dorzálnom okraji stropu III. komory; patria k nemu: a) trigona habenula-rum; b)
commissura habenularum; c) corpus pineale. Trigona habenularum sú trojhranné políčka, ku kt.
spredu prichádzajú striae medullares thalami. Obidve trigona spája naprieč commisura
habenularum. Pod ňou, proti priesvitu III. komory a nad vchodom do aquaeductus mesencephali,
leţí commissura caudalis (post.) cerebri) ako naprieč poloţený oblý valček.

Na commissura habenularum sa v strede pripája šuškovitá ţľaya (corpus pineale, epiphysis
cerebri), zhora mierne sploštené teliesko, sivastej al. hnedastej farby. Je asi 8–10 mm dlhé a 6 – 7
mm široké. Svojím kaudálnym voľným pólom sa kladie medzi colliculi rostrales mesencephali. Proti
corpus pineale vniká z III. komory medzi commissura habenularum a commissura caudalis plytká
jamka (recessus pinealis), nad kt. tesne pred commissura habenularum je malý recessus
suprapinealis.
Z bazálnej strany d. je viditeľná len jeho malá časť, a to podlôţko (hypotalamus), kt. kaudálne
hraničí so substantia perforata intercruralis mesencephali, laterálne s okrajmi crura cerebri, rostrálne
s chiasma fasciculorum opticorum. Tesne pred substantia perforata intercruralis sú dve biele
polguľovité telieska corpora mamillaria. Ventrálne od nich sa liekvikovite rozprestiera spodina III.
komory, kt. podmieňuje na povrchu vyvýšeninu tzv. infundibulum. Zadný svah infundibula tvorí tuber
cinereum.
Na infundibulum ako na stopku sa pripája priečne poloţené oválne teliesko, podmozgová ţľaza
(hypophysis cerebri), kt. sa vkladá na báze lebky do fossa hypophyseos.
Pred hypofýzou leţí chiasma fasciculorum opticorum. Z jej predného okraja sa dvíha tenká
lamela ohraničujúca vpredu III. komoru lamina terminalis, kt vývojovo patrí k telencefalu.
Na sagitálnom (mediálnom) reze mozgom, vedenom v stredovej rovine moţno vidieť útvary
ohraničujúce III. komoru, kt. je vnútri d. ako sagitálne postavená štrbina. Tenký strop komory tvorí
tela chorioidea ventriculi tertii siahajúca dozadu aţ po recessus suprapinealis. Pod ním vidieť prierez
skrz comissura habenularum, potom recessus pinealis, prierez comissura caudalis a nakoniec
lievikovitý aditus ad aquaeductum mesencephali. Do III. komory je privrátená mediálna plocha
talamu; obidva talamy sa tu spájajú v malom rozsahu v massa intermedia. Mediálnu plochu talamu
ukončuje takmer horizontálne spredu od úzkeho otvorčeka foramen interventriculare (spájajúci III. a
bočnú komoru) dozadu k aditus ad aquaeductum mesencephali prebiehajúci sulcus hypothalamicus,
kt. rozdeľuje d. na hornú, dorzálnejšiu časť (thalamencephalon) a bazálnu časť (hypothalamus).
Spodinu III. komory tvoria na mediálnom reze vzadu corpora mamillaria, pred nimi recessus
infundibuli, pred ním vystupuje proti komore prierez chiasma fasciculorum opticorum, na prednom
okraji ktorého vybieha III. komora do recessus opticus. Tu sa uţ začína lamina terminalis. K nej sa
prikladá v III. komore commissura rostralis (anterior cerebri), kt. prierez je na pozdĺţnom reze
viditeľný. Ku commissura rostralis sa zbiehajú dva oblé stĺpiky, columnae fornicis.
Na frontálnych rezoch m. sa III. komora javí ako úzka štrbina ohraničená po stranách tala-mom a
bazálne hypotalamom.
D. je ţivotne dôleţitá časť mozgu s početnými funkciami. Nachádzajú sa v ňom vegetatívne centrá
riadiace dôleţité metabolické procesy: termoregulačné centrum, centrá pre riadenie hospodárenie
organizmus s vodou, metabolizmus sacharidov, tukov a bielkovín, ako aj centrálnonervovú reguláciu
vazomotorov (TK), hemopoetických orgánov a sekréciu potu. Okrem toho sú tu jadrá
extrapyramídového motorického systému, z kt. najdôleţitejšie je palidum. Lézia palida má za
následok hypertóniu svalov (rigor) a hypokinézu pri Parkinsonovom sy. a Littleho chorobe. Nervové
podnety slúţiace riadeniu vegetatívnych funkcií sa dostávajú k cieľovým orgánom sčasti priamo
cestou autonómneho nervového systému (endokrinné a neendokrinné vnútorné orgány, hladká
svalovina a i.), väčšinou však nepriamo cestou systému hypotalamus–hypofýza (neurosekrécia).
Systém diencefalón–hypotalamus cestou liberínov (releasing hormónov) ovplyvňuje uvoľňovanie
hormónov adenohypofýzy a priamo do krvného obehu vylučovaných hormónov neurohypofýzy. Tým
zasahuje do regulácie metabolizmu, ako aj funkcie gonád.
diencefalóza – [diencephalosis] nešpecifikované ochorenie →diencefala.

diencephalicus, a, um – [g. dia skrz, medzi + g. enkefalos mozog] diencefalický, týkajúci sa
medzimozgu.
diencephalon, i, n. – [g. dia skrz, medzi + g. enkefalos mozog] medzimozog; →medzimozog.
diencephal|osis, is, f. – [g. dia skrz, medzi + g. enkefalos mozog + -osis stav] →diencefalóza.
,

diénestrol – syn. estrodienol, 4,4 -(1,2-dietylidén-1,2-etandiyl)bisfenol, C18H18O2, Mr 266,32; syntetický
estrogén. Podáva sa per os v th. menopauzových ťaţkostí, funkčného maternicového krvácania, po
pôrode ako antigalaktikum, v paliatívnej th. niekt. karcionómov prsníka a prostaty; lokálne sa podáva
pri postmenopauzovej a senilnej vulvovaginitíde, atrofickej vaginitíde, najmä s pruritus vulvae al.
dyspareuniou a pred plastickými operáciami panvových orgánov u pacientiek v menopauze
®
®
®
®
®
®
(Cacladiene , Dienol , Dinovex , DV , Estroral , Gynefollin ,
®
®
®
®
®
Hormofemin , Oestrasid , Oestrodiene , Oestroral , Restol ; diacetát
®
®
®
C22H22O4 – Farmacyrol , Lipamone , Relaton-Oral ).
Dienestrol
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diénchlór – syn. dekachlór, 1,1 ,2,2 ,3,3 ,4,4 ,5,5 -dekachlórbi-2,4-cyklopentadien-1-yl, C10Cl10, Mr
®
®
474,64; miticídum (HRS-16 , Pentac ).
Dienchlór

Dientamoeba – rod malých pohyblivých, obvykle nepatogénnych al. mierne
patogénnych
améboidnych
prvokov
(nadrad
Parabasalidea,
rad
Trichomonadida). Predtým sa zaraďovali k amébam, v súčasnosti sa zaraďujú k bičíkovcom
(Flagellata). Parazitujú v hrubom čreve ľudí a niekt. opíc. Typická je v nich prítomnosť 2 jadier
spojených dezmózou a endozómu tvoreného 4 – 8 chromatínovými granulami. Dg. potvrdí dôkaz
dvojjadrových foriem v rozteroch stolice farbených hematoxylínom.
Dientamoeba fragilis – je rozšírená kozmopolitne s prevalenciou 0 – 19 %. Osídľuje slepé črevo
človeka a primátov. Ţije v sekréte sliznice črevných krýpt. Vyskytuje sa najmä u osôb mladších ako
20-r. Netvorí cysty, vyskytuje sa ako trofozoit a meria 4 – 12 m. Trofozoity môţu byť jednojadrové,
ale väčšina z nich má dve jadrá so 4 – 8 jadierkami. Medtzi dfvoma jadierkami trvalo perzistuje
deliace vretienko. V potravných vakuoláchj sú fagocytované kvasinky, baktérie al. škrobové zrnká. U
ľudí sa infekcie prejavujú najmä hnačkou, bolesťami brucha, riedkou, krvavou, hlienovou stolicou,
flatulenciou, príp. zvýšenými teplotami Preto prvok netvorí cysty vyšetruje sa teplá stolica
v nátoeroch fixovaných za vlhka a farbených Heidenhainovým hematoxylínom. Cesta nákazy nie je
známa. Dientaméby môţu vniknúť do vajíčok niekt. črevných helmintov, kde preţívajú určitý čas vo
vonkajšom prostredí mimo hostiteľa; por. Entamoeba.
dies, diei, m., f. – [l.] deň.
diester – zlúč. pozostávajúca sa z 2 esterických skupín; →ester.
diesterázy →fosfatázy.
di|estrický – páriaci sa dva razy do roka.
di|estrus – krátka perióda pohlavného pokoja medzi metestrom a preestrom samičiek cicavcov;
→estrus.
diéta – [diaeta] 1. stravovanie regulované tak, aby obsah ţivín spĺňal poţiadavku energetickej
spotreby (kvantit. stránka) i nutričnej hodnoty potravy (kvalit. stránka) potrebnej na normál-ny
metabolizmus; →výživa; 2. súčasť th. reţimu, strava pripravovaná podľa špeciálnych poţiadaviek
vrátane vylúčenia niekt. zloţiek potravy (liečebná d.); 3. náhrada výloh zamestnanca pri sluţobnej
ceste.

Absolútna diéta – intenzívna redukčná d.; →hladovanie.
Acidifikačná diéta – angl. acid-ash, strava vyvolávajúca okyslenie moču, pozostáva z mäsa, rýb,
vajec, a cereálií, s malým mnoţstvom zeleniny a ovocia, s vylúčením mlieka a mliečnych produktov.
Adekvátna diéta –strava umoţňujúca normálny rast, dospievanie a reprodukciu organizmu; por. d.
optimálna.
Alkalizačná diéta – angl. alkali-ash, strava vyvolávajúca zásaditú reakciu moču, pozostáva zo
zeleniny, ovocia a mlieka, s obmedzením mäsa, rýb, vajec a cereálií.
Atkinsova diéta – d. dr. Atkinsa, ketogénna diéta následkom zvýšeného prívodu bielkovín a tukov.
Zníţený prívod sacharidov má za následok pokles inzulinémie, a tým zvýšenú lipolýzu. Pokles
prívodu kalórií má za následok znínenú spotrebua energie. Následok je strata svalovej hmotnosti a
pokles bazálneho metabolizmu. Organizmus reaguje na túto diétu šetrením a obrannou reakciou s
hormónovou kontrareguláciou. Katecholamíny vyvolávajú cestou 2-receptorov zníţený výdaj tepla
a zníţenú termogenézu. Následok je o. i. zníţenie potreby energie (o 30 – 40 %). Zvyšuje sa
aktivita lipoproteínovej lipázy, expresia LPL-mRNA a citlivosť na inzulín, v dôsledku čoho sa
mobilizuje energia z tukových zásob. Nevýhodou je vysoký prívod cholesterolu a nasýtených
karboxylových kys. so známymi kardiovaskulárnymi rizikami.
Diéta batoliat →diétny systém pre nemocnice.
Diéta bazálna – strava práve postačujúca na zabezpečenie energetických potrieb →bazálneho
metabolizmu.
Bezlepková diéta →diétny systém pre nemocnice.
Bezpurínová diéta – strava vhodná pre pacientov s →dnou (hyperurikémiou) s vylúčením mäsa,
hydiny, rýb a ich nahradením mliekom, mliečnymi produktami, vajciami a zeleninou.
Bezzvyšková diéta – strava s vylúčením potravín obsahujúcich zvyšky; diéta →diétny systém pre
nemocnice.
Bilančná diéta – strava obsahujúca všetky nutričné faktory v správnom pomere, kt. zabezpečuje
primeranú výţivu.
Bezgluténová diéta – bezlepková d., strava s vylúčením obilninovej bielkoviny gluténu; pouţíva sa
v th. celiakie a sprue.
Blandná diéta– d. s vylúčením dráţdivých a povzbudzujúcich látok.
Diéta ,,Brigitte“ – je zmiešaná diéta s redukciou energie, kt. sa podáva 6-týţd. a je rozvrhnutá na
kaţdý deň. Obsahuje 1000 kcal/d pre ţeny, z toho 53 % sacharidov, 20 % proteínov a 27 % tukov,
pričom je zabezpečený prívod esenciálnych potravín. Ide o racionálnu diétu s fyziol. zloţením
stravy. Je vhodná ako diéta na th. miernej t.
Buchingerova diéta – diétna kúra zo štiav, pozostáva z 300 kcal. vo forme 1 – 1,5 l vylisovanej
ovocnej a zeleninovej šťavy, 3 l vody na deň. Je to diéta extrémne chudobná na bielkoviny a pri
dlhšom pouţívaní sa pokladá za zdraviu škodlivú.
Čajová diéta →diétny systém pre nemocnice.
Delená strava podľa dr. Haya – obsahuje oddelené proteíny a sacharidy, pretoţe sa neutilizu-jú
súčasne. Asi 80 % potravy pozostáva zo zásadotvorných potravín (ovocie a zelenina), 20 % z
kyselinotvorných potravín (bielkoviny). Táto diéta nemá vedecké opodstatnenie. Jej biol. hodnota
býva nedostatočná. Predpokladané zníţenie výskytu rakoviny a ovplvyvennie chorôb nie sú vedecky
podloţené.

Diéta pre deti školského veku →diétny systém pre nemocnice.
Diéta pre deti mladšieho školského veku →diétny systém pre nemocnice.
Diabetická diéta →diétny systém pre nemocnice.
Elementová diéta – pozostáva z vyváţenej, bezzvyškovej zmesi všetkých esenciálnych a
neesenciálnych aminokyselín, jednoduchých sacharidov, elektrolytov, stopových prvkov a vitamínov.
Eliminačná diéta – dg. postup na identifikáciu alimentárnej alergie, pri kt. sa postupne vylučujú
potraviny s cieľom odhaliť zloţku potravy, zodpovednú za alergiu.
FdH – „friß die Hälfte“ (jedz polovicu).
Feingoldova diéta – d. pouţívaná u hyperaktívnych detí s vylúčením umelých farbív, aromatík,
konzervancií a sylicylátov.
„Fit for Life Diet“ – diéta prispôsobená ţivotným cyklom, prispôsobenie prívodu potravy a trávenia
,,prirodzeným“ telesným cyklom. Je zaloţená na princípe delenej stravy. Dopo-ludnia sa prijíma len
ovocie (vylučovacia fáza), odpoludnia zelenina, večer proteíny. Diéta nemá vedecké opodstatnenie.
Formulované diéta – nízkokalorické diéty.
Giordanova-Giovannettiho diéta – nízkobielkovinová d., kt. sa podáva pri chron. renálnej
insuficiencii s poruchami GIT.
Kašovitá šetriaca diéta →diétny systém pre nemocnice.
Kempnerova diéta – strava pozostávajúca len z ryţe a ovocných štiav, prídavkov vitamínov a
ţeleza; je vhodná pri hypertenzii a chron. obličkových chorobách.
Ketogénna diéta – d. dr. Atkinsa, tuková strava, s min. obsahom proteínov a sacharidov, vyvoláva
ketoacidózu.
Ľahkostráviteľná diéta – jednoduchá zmiešaná strava vhodná pre rekonvalescentov; diéta 1
→diétneho systému pre nemocnice.
Morova-Heislerova diéta – strava so strúhanými jablkami vhodná pri hnačkových ochoreniach detí.
Neslaná šetriaca diéta →diétny systém pre nemocnice.
Nesolená diéta – diéta 10 →diétneho systému pre nemocnice.
Nízkokalorická diéta – nízkonergetická d., redukčná d., →diétny systém pre nemocnice.
Nízkoenergetické diéta – modifikácia nulovej diéty, hladovania so substitúciou bielkovín s 300 aţ
450 kcal/d. Môţe ísť o prirodzené potraviny al. formulové diéty utvorené z instantných produktov. K
neţiaducim účinkom takejto diéty patria závraty, únava, zápcha, nervozita, zní-ţená výkonnosť a
depresie. Pri hypokaliémii môţu vzniknúť arytmie. Pozorovala sa častejšia cholelitiáza. Novšie
varianty obsahujú preto min. 800kcal/d.
Nulová diéta – úplná hladkovka, pouţíva sa v th. →obezity. Prijíma sa len ~ 3 l vody. Dosahuje sa
ňou výrazný pokles telesnej hmotnosti (aţ 500 g/d), z toho ~ 40 % tvorí strata netukovej hmotnosti
tela. V minulosti sa pri nej opísali aj prípady úmrtia následkom hypokaliémie. Nevýhodou je negat.
bilancia energie, dusíka a stopových prvkov. ,,Hladujúci mozog“ udrţuje katabolizmus svalov, aby si
zabezpečil glukoplastické aminokyseliny na tvorbu glukózy.
Diéta s obmedzením proteínov →diétny systém pre nemocnice.
Diéta s obmedzením tuku →diétny systém pre nemocnice.
Diéta s obmedzením zvyškov →diétny systém pre nemocnice.

Optimálna diéta – strava, kt. zabezpečuje optimálny rast, úspešnú reprodukciu a udrţovanie
najlepšieho moţného zdravotného stavu; por. d. adekvátna.
Diéta s prísnym obmedzením tuku →diétny systém pre nemocnice.
Provokačná diéta – strava obsahujúca alergény, z kt. sa postupne vylučujú jednotlivé alergény,
pouţíva sa pri odhaľovaní alimentárnej alergie.
Racionálna diéta – diéta 3 →diétneho systému pre nemocnice.
Redukčná diéta →diétny systém pre nemocnice.
Redukčná diéta založená na princípe FdH (FdH = Friß die Hälfte jedz polovicu), t. j. re-dukcii
obvyklého prívodu potravín na polovicu. Prívod esenciálnych ţivín nie je zabezpečený.
Ryžová diéta →Kempnerova diéta.
Schemmova diéta – nízkosodíková strava, neutrálna a acidifikačná, vhodná pre pacientov s
kongestívnym zlyhaním srdca.
Schmidtova-Strassburgerova diéta – pozostávajúca z 1,5 l mlieka, 100 g suchárov, 2 vajec, 50 g
masla, 125 g mäsa, 190 g varených zemiakov a kaše pripravenej z 80 g ovsených vločiek.
Obsahuje 103 g bielkovín, 111 g tukov a 191 g sacharidov, 2234 kal. (~ 3520 kJ).
Sippyho diéta – strava pozostávajúca z mlieka, smotany a i. ľahkostráviteľných potravín, predtým
sa široko pouţívala v th. peptických vredov; jej účinnosť je však pochybná.
Šetriaca diéta →diétny systém pre nemocnice.
Špeciálna diéta →diétny systém pre nemocnice.
Švédska diéta – d. s obmedzením bielkovín so suplementáciou esenciálnych aminokyslín, kt. sa
podáva pri chron. renálnej insuficiencii; modifikácia →Giordanova-Giovanettiho diéty; príjem
bielkovín sa pritom dá zníţiť aţ na 0,3 g/kg/d (20 g/d). K diéte treba pridávať vitamín C (100 mg),
pyridoxín (60 mg) a kys. listovú (10 mg) denne a príp. vitamíny zo skupiny B. Kontraindikovaný je
vitamín A a E, kt. sa pri chron. renálnej insuficiencii hromadia v tele.
Taylorova diéta – prípravok z vajcového bielka, olivového oleja a cukru, podáva sa pred stanovením chloridov v moči.
Tekutá diéta →diétny systém pre nemocnice.
Tekutá, nutrične definovaná diéta →diétny systém pre nemocnice.
Vyvážená diéta – ,,program stráţenia hmotnosti“ (angl. ,,Weight-Watchers-Programm“) zmieša-ná
d. s obmedzením energie, kt. obsahuje 1100 – 1400 kcal/d pre ţeny (50 – 60 % sacharidov, 20 – 25
% proteínov, 25 % tukov). Zabezpečuje prívod esenciálnych ţivín, často s dodrţaním výmenných
pravidiel a poskytuje skupinovú podporu, program výţivy a ţivotosprávy, program pohybového
reţimu. V popredí úsilia stráţcu hmotnosti nie je krátkodobé, efektné zníţenie telesnej hmotnosti,
ale dlhodobá regulácia hmotnosti a zdravý spôsob stravovania výchovou pacienta k uvedomelému
stravovaniu.
Výživná diéta →diétny systém pre nemocnice.
Základná diéta →diétny systém pre nemocnice.
diétny systém pre nemocnice – sústava diét pouţívaná v nemocniciach (1952 – 1954, revízia 1968,
1983, 1992). Jednotlivé diéty sa delia do troch skupín: 1. základné diéty (očíslované od 1 – 14); 2.
špeciál-ne diéty; 3. osobitné štandardizované diéty. Všetky diéty sa pripravujú na základe zásad
zdra-vej výţivy (niţší prívod energie a základných ţivín, vyšší obsah vlákniny a vitamínov), obsah

soli je nízky, aby sa dali pouţiť aj u hypertonikov. V návodoch sa uvádzajú dávky zodpovedajúce
skutočným potrebám pacientov. Pri nákupe surovín treba rátať s odôvodnenými odpadmi pri
kuchynskej úprave. Na dosiahnutie uvedených hodôt diét treba vychádzať z čistej hmotnosti
potravín, prípustný je rozptyl počas 1 týţd. ± 5 %, počas 1 d max. ± 10 %; →výživa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––-–––––––––––––––––––––––––––––Základné diéty diétneho systému pre nemocnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diéta
kJ
B[g]
T[g]
S[g]
C vit. [mg]
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0 – S–čajová
podáva sa len slabo osladený čaj
0 – standard
6 000
60
45
200
50
0 – ND–nutrične definovaná
8000 – 12 000
určuje sa individuálne
1 – kašovitá
9 500
80
70
320
90
2 – šetriaca
9 500
80
70
320
90
3 – základná
9 500
80
70
320
90
4 – s obmedzením tuku
9 500
80
55
360
90
5 – s obmedzením zvyškov
9 500
80
70
320
90
6 – s obmedzením proteínov
9 500
50
70
350
90
8 – redukčná
5 300
75
40
150
90
9 – diabetická
7 400
75
60
225
90
10 – neslaná šetriaca
9 500
80
70
320
90
11 – výţivná
12 000
105
480
420
100
12 – batoliat
5 700
45
40
200
50
13 – pre deti predšk. veku
7 000
60
55
230
50
13 – S – pre deti ml. škol. veku 8 800
75
65
300
90
14 – iné diétne predpisy
podľa rozpisu lekára
D – dojčenská
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
B – bielkoviny, S – sacharidy, T – tuky
Základné diéty diétneho systému pre nemcnice
Diéta
kJ
B [g]
T [g]
S [g]
C vitamín [mg]
0 – S – (čajová)
podáva sa len slabo osladený čaj
0 – standard
6 000
60
45
200
50
0 – ND – nutrične definovaná
8 000 – 12 000
určuje sa individuálne
1 – kašovitá
2 – šetriaca
3 – základná
4 – s obmedzením tuku
5 – s obmedzením zvyškov
6 – s obmedzením proteínov
8 – redukčná
9 – diabetická
10 – neslaná šetriaca
11 – výţivná
12 – batoliat
13 – pre deti predšk. veku
13 – S – pre deti ml.. škol. veku
14 – iné diétne predpisy
D – dojčenská
B – bielkoviny, S – sacharidy, T – tuky

I. Základné diéty
Diéta 0 – S – čajová

9 500
9 500
9 500
9 500
6 500
9 500
5 300
7 400
9 500
12 000
5 700
7 000
8 800
7 000

80
80
80
80
80
50
75
75
80
105
45
60
75
60

70
70
70
55
70
70
40
60
70
480
40
55
65
55

320
320
320
360
320
350
150
225
320
420
200
230
300
230

90
90
90
90
90
90
90
90
90
100
50
50
90
50

Podáva sa v nej len osladený čaj. Indikuje sa pri akút. stavoch, po ţlčníkových kolikách, operáciách
v brušnej dutine, pri infúznej terapii a parenterálnej výţive. Dáva sa len na obmedzený čas.
Diéta 0 – tekutá
Indikácie – prvé d po operácii ústnej dutiny a i. častí GIT, po tonzilektómiách, pri chorobách ústnej
dutiny, hltana a paţeráka, kt. sťaţujú prehĺtanie, pri poraneniach, poleptaní ústnej dutiny a
paţeráka, striktúry paţeráka. Prechodne sa môţe podávať pri ďalších stavoch, napr. niekt. otravách.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zloţenie
B
T
S
Vit. C
kJ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priemerný obsah
60 g
45 g
200 g 50 mg
6000
Energetický obsah
16,5 % 28 % 55,5 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zloţenie
Priemerný obsah
Energetický obsah

B
60 g

T
45 g

S
200 g

16,5 %

28 %

55,5 %

Vit. C
50 mg

kJ
6000

Tekutá strava má byť chutná, pestrá a farebne zladená. Mäso sa najprv uvarí al. udusí do mäkka a
potom po pridaní tekutiny dôkladne rozšľahá v turmixe, do hotového sa pridáva surové maslo;
podáva sa len vo forme mäsovej omáčky z hovädziny al. teľaciny. Z polievok sa podávajú mliečna,
krémová, vývary z mäsa, bujóny, z jemnej mladej zeleniny (mixované). krupicová, ryţová,
zemiaková. Ako korenie sa pouţíva len vývar z rasce a petrţlenová vňať. Podávajú sa jemné,
pasírované omáčky, napr. citrónová, kôprová, vajcová, slabá rajčiaková, jemná zemiaková, z novej
zeleniny. PríIohy sa nepodávajú. Z kompótov sa podávajú rozmixované jablkové, marhuľové,
broskyňové, ovocné kaše. Z múčnikov sú to krémy, pudingy, kaše, vtáčie mlieko, krém vanilkový,
tvarohový, banánový, slabý kakaový, slabý kávový. Riedka kaša krupicová, ryţová, z ovsených
vločiek. Z nápojov sa podáva čaj, aj s mliekom, biela káva, ovocné šťavy, riedené dţúsy, minerálne
vody.
Diéta 0 – ND – tekutá, nutrične definovaná. Pouţíva sa vo viacerých variáciách ako forma
→enterálnej výživy.
Diéta 1 – kašovitá šetriaca
Indikácie – strava po operáciách GIT, naJmä ţalúdka, na prechodný čas (niekoľko d). Dlhší čas sa
podáva pri ťaţších, najmä poúrazových zmenách v ústnej dutine, pri poleptaní paţeráka ezofagitíde,
stenóze; achalázii a karcinóme paţeráka, niekedy krátko pri aktívnom gastroduodenálnom vrede v
akút. bolestivom stave.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zloţenie
B
T
S
Vit. C
kJ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priemerný obsah
80 g
70 g
320 g
90 mg
9 500
Energetický obsah
14 %
30 %
56 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zloţenie
Priemerný obsah

B
80 g

T
70 g

S
320 g

Energetický obsah

14 %

30 %

56 %

Vit. C
90 mg

kJ
9 500

Je to energeticky i obsahom ţivín plnohodnotná, kašovitá diéta (modifikácia diéty 2) s mierne
realimentačným charakterom. Pomer základných ţivín je blízky fyziol. pomeru. Jedlá sa upravujú

varením a dusením, potom do kašovitej konzistencie, aby boli čo najmenšie nároky na mechanickú
činnosť GIT.
Diéta 2 – šetriaca
Indikácie – poruchy GIT s dlhotrvajúcim priebehom, kt. si nevyţadujú zmeny prívodu energie,
pomeru základných ţivín ani osobitné predpisy, ako sú funkčné poruchy ţalúdka, sekrečné zmeny
ţalúdka, chron. gastritída, gastroduodenálny vred, niekt. stavy po resekcii ţalúdka, chron. ochorenie
ţlčníka a pankreasu v pokojovom období; horúčkové ochorenia, stavy po infarkte myokardu a i.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zloţenie
B
T
S
Vit. C
kJ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Priemerný obsah
80 g
70 g
320 g 90 mg
9 500
Energetický obsah
14 %
30 % 56 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zloţenie
Priemerný obsah
Energetický obsah

B
80 g
14 %

T
70 g
30 %

S
320 g
56 %

Vit. C
90 mg

kJ
9 500

Pomer základných ţivín je blízky fyziol. pomerom. Diéta má realimentačný charakter, je mierne
šetriaca a ľahko stráviteľná. Moţno ju pouţiť ako základ pre niekt. geriatricky chorých. Príprava
pokrmov je podobná ako pri racionálnej diéte (3). Aby sa vylúčilo prepaľovanie tukov pri vysokých
teplotách, pridáva sa maslo al. olej do hotových jedál. Polievky sa zahusťujú nasucho opraţenou
múkou, bešamelom al. zátrepkou. Do hotového jedla sa pridáva čerstvé maslo al. olej. Z tukov sa
pouţíva maslo, olej, Juno, Hera. Z mliečnych výrobkov sú okrem pikantných syrov dovolené všetky.
Z mias sa okrem teľacieho a hovädzieho podáva i chudé bravčové, najvhodnejšie zo stehna, teľacia
a bravčová pečeň, jahňa. Z hydiny kura, holub, morka, z diviny králik. Sladkovodné ryby, morské
filé, z údenín hydinová šunka, diétna al. jemná saláma, jemné al. hydinové párky. Omáčky sa
zahusťujú nasucho opraţenou múkou, beľamelom al. zátrepkou. Zjemňujú sa smotanou, ţĺtkom.
Maslo sa pridáva do hotovej omáčky. Ako prílohy sa podávajú v rôznej úprave zemiaky, okrem
praţených, ryţa, cestoviny, suchárová a ţemľová knedľa, krupicová knedľa, krupicové halušky a
halušky. Zelenina sa pouţíva mladá, príp. sterilizovaná, mrazená a sušená, upravuje sa varením,
dusením, podáva sa ako prívarok, al. vo forme šalátov. Podáva sa mrkva, petrţlen, zeler, pór, mladý
kaleráb, karfiol, tekvica, fazuľka, hrášok, špenát. Z ovocia sa podávajú jablká, čerešne, višne,
marhule, broskyne, slivky, jahody, hrozno, čučoriedky, brusnice, maliny, dyňa, ringloty, banány,
pomaranče, grepy, príp. vo forme kompótov, štiav, muštov, rôsolov, dţúsov. Podávajú sa nákypy,
pudingy, rezance s tvarohom, strúhankou, krupicou, rezancové nákypy, ryţovú kašu, krupicovú
kašu, kašu z ovsených vločiek ap. Z múčnikov sa odporúčajú piškótové cestá, rolády, plnky s
nadstavovaným krémom, odpaľované cestá, keksy, piškóty, napolitánky, plnené oplátky, úsporné
cestá s kypriacim práškom. Korení sa zeleným petrţlenom, paţítkou, bobkovým listom, majoránom,
sladkou červenou paprikou, v malom mnoţstve voňavým korením, kôprom, celou cibuľou, vývarom
zo sušených húb. Ďalej moţno pouţiť Evo, Vegetu, Masox, Glutul, v malom mnoţstve polievkové
korenie.
Nevhodné jedlá – 1. mastné mäsá, údeniny (okrem šunky a diétnych párkov, hydinovej salámy),
hus, kačka, divina; 2. zo zeleniny kel, kapusta, zelená paprika, zelenina nakladaná v octe, kyslá
kapusta, uhorky, cesnak, starší surový kaleráb, reďkovka, čalamáda, strukoviny; 3. z ovocia ríbezle,
egreše, rebarbora, černice, figy, datle, orechy, oriešky, mak; 4. čerstvé kysnuté pečivo a múčniky,
lístkové cestá, linecké cesto, vypráţané múčniky; 5. koreniny: dráţdivé koreniace zmesi, čierne
korenie, ostrá paprika; 6. alkoholické nápoje: destiláty, nápoje veľmi horúce al. chladné. Zmrzlina,
mrazené krémy.
Diéta 3 – základná

Indikácie – všetky ochorenia, kt. nevyţadujú zmenu stravy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zloţenie
B
T
S
Vit.
C kJ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priemerný obsah
80 g
70 g
320 g 90 mg 9 500
Energetický obsah
14 %
30 %
56 %
Zloţenie
Priemerný obsah

B
80 g

T
70 g

S
320 g

Energetický obsah

14 %

30 %

56 %

Vit. C
90 mg

kJ
9 500

Diéta je pripravená podľa zásad racionálnej výţivy, je vhodná pre leţiacich, menej sa pohy-bujúcich pacientov.

Diéta 4 – s obmedzením tuku
Indikácie – cholecystopatie a pankreatopatie po odznení akút. ťaţkostí. Chron. cholecystopa-tie v bolestivom
období, najmä pri sklonoch k záchvatom. Stavy po operácii ţlčníka, na prechodný čas po vírusovej hepatitíde,
črevné dyspepsie a črevné katary v čase upokojovania, ak nie sú spojené výraznejšími hnačkami. Osobitná
pozornosť sa venuje znášanlivosti mlieka.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zloţenie
B
T
S
Vit.
C kJ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Priemerný
80 g
55 g
360 g 90 mg 9 500
Energetický obsah
14 %
22 %
64 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zloţenie
Priemerný obsah

B
80 g

T
55 g

S
360 g

Energetický obsah

14 %

22 %

64 %

Vit. C
90 mg

kJ
9 500

Obsah bielkovín i sacharidov je fyziol., obsah tukov je zníţený. Vylučujú sa prepaľované tuky,
obmedzujú sa tuky s vyš ším obsahom cholesterolu. Najvhodnejšie je čerstvé maslo a olej v
stanovenom mnoţstve. Tuky nikdy neprepráţame, ale pridávame do hotového jedla. Pri
technologickom spracúvaní sa uprednostňuje varenie, dusenie a pečenie. Opráţanie a vypráţanie
na tuku treba celkom vylúčiť. Nízky obsah tukov a vysoký obsah bielkovín zuţuje výber ich
spoločných zdrojov, najmä mäsa. Všetky potraviny s vyšším obsahom tukov sa obmedzujú (vajcový
ţĺtok, mozoček, týmus). Vajcový bielok neobmedzujeme, celé vajce al. ţĺtok dávame 1/d (na
prípravu pokrmov).
Niekt. pacienti s chorobami ţlčníka, pankreasu a najmä čriev neznášajú mlieko, pretoţe organizmus
má nedostatok enzýmov štiepiacich laktózu. Vylučujú sa ťaţšie stráviteľné potraviny, najmä s
vyšším obsahom celulózy a nafukujúce jedlá. Osobitne treba byť opatrný pri kombinovaní tukov s
cukrami. Preto je nevhodné maslo s cukrom a vajcami, nevhodné sú maslové cestá a maslové
krémy. Polievky sa zahusťujú nasucho al. zátrepkou. Do hotovej polievky sa pridáva málo čerstvého
masla. Vhodné sú vývary z chudého mäsa al. riedkych kostí. Z vajec sa vyuţíva najmä bielok. Mäso
má byť správne opracované, bez tuku, odleţané. Vhodné je teľacie, hovädzie, chudé bravčové
(najvhodnejšie zo stehna). Z hydiny kura, prsia z morky. Domáci králik. Ryby len sladkovodné,
netučné (pstruh), filé z tresky. Z údenín chudá šunka, hydinová šunka, hydinová saláma. Zelenina
sa upravuje varením, dusením ako prívarok al. šaláty, pouţíva sa mladá, príp. mrazená al.
sterilizovaná. Vhodná je mrvka, mladý kaleráb, petrţlen, zeler, pór, karfiol, tekvica, fazuľka a malé
mnoţstvo hrášku, hlávkového šalátu, rajčiakov, cvikly, odvar zo sušených húb. Mnoţstvo zeleniny je
obmedzené moţnos-ťou nafukovania.
Zo šalátov sa pouţíva hlávkový, mrkvový, zelerový s jablkami, cviklou, z ovocia dobre vyzreté
ovocie, jablká, lúpané marhule a broskyne, pomaranče, banány, grepy, z kt. sa pripra-vujú aj

kompóty (aj z čerešní, višní a sliviek, príp. ovocné šťavy, mušty, rôsoly, riedené dţúsy a ovocné
kaše. Omáčky sa podávajú zriedkavejšie. Maslo sa dáva do hotovej omáčky. Podá-vajú sa prívarky
– zeleninový, mrkvový, šalátový, tekvicový, fazuľkový, zemiakový. K hlav-ným jedlám sa podávajú
prílohy, najčastejšie zemiaky v rôznej úprave (nie však vypráţané), ryţa, cestoviny, suchárová
ţemľa, krupicové a jemné halušky. Ako hlavné bezmäsité jedlá môţu byť rezance s krupicou,
strúhankou, tvarohom, strúhaným syrom, ţemľovky, ryţová kaša al. nákyp (aj z krupice), ovsené
vločky. Z múčnikov odporúčame piškótové cestá, rolády. Neplnia sa mastnými krémami. Nevhodné
sú lístkové a trené cestá i mas lové. Nepodávajú sa čerstvé kysnuté cestá ani čerstvé pečivo. Z
korenín je vhodný petrţlen, kôpor, paţítka, zeler, rascový vývar, majorán, vývar z húb, bobkového
listu, citrónová a pomarančová kôra a ich šťava.
Nevhodné jedlá – 1. mastné mäsá, údeniny (okrem dovolených, pozri vyššie), hus, kačka, baranina,
mastné ryby, kyslé ryby, rybie konzervy, divina; vypráţané mäsá, vnútornosti; 2. zo zeleniny – kel,
kapusta, hrach, fazuľa, šošovica, zelená paprika, zelenina nakladaná v octe a oleji, kyslá kapusta,
uhorky, cesnak, cibuľa, reďkovka, čalamáda, dyňa; 3. z tukov – masť, slanina, loj, prepráţané tuky,
vajcové ţĺtky; 4. z ovocia – ríbezle, egreš, rebarbora, jahody, maliny, čučoriedky, hrušky, slivky,
černice, brusnice, hrozno, figy, datle, orechy, oriešky, mak; 5. čerstvé kysnuté pečivo a múčniky,
linecké a lístkové cestá, odpaľované cestá a vyprá-ţané cestá; 6. alkoholické nápoje – destiláty,
silná zrnková káva, kakao, čokoláda, mrazené torty, zmrzliny, šľahačka, smotana; 7. veľmi pikantné
jedlá, čierne korenie, paprika, horčica, ostré pikantné a mastné syry.
Diéta 5 – s obmedzením zvyškov
Indikácie – prechodne pri rozširovaní diéty po akút. hnačkových ochoreniach. Pri chron. hnačkách
kaţdého druhu, pokiaľ si nevyţadujú osobitnú diétu, napr. sy. dráţdivého čreva počas hnačiek,
funkčná hnačka, chron. enteritída, hnačky po antibiotikách, malabsorpčné stavy, kt. nevyţadujú
osobitné predpisy a i. Colitis ulcerosa v zhoršenom období.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zloţenie
B
T
S
Vit. C
kJ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Priemerný obsah
80 g
70 g
320 g 90 mg
9500
Energetický obsah
14 %
30 %
56 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zloţenie
B
T
S
Vit. C
kJ
Priemerný obsah
80 g
70 g
320 g
90 mg
9 500
Energetický obsah
14 %
30 %
56 %

Potraviny a technológia ich spracovania majú mechanicky (zníţená peristaltika) i chem. šetriť črevo.
Mlieko sa nepodáva samostatne ako nápoj, pri neznášanlivosti sa vylučuje. Najväčšia pozornosť sa
venuje obmedzeniu celulózy, preto je menší výber zeleniny, takţe vitamín C treba často nahrádzať
medikamentózne.
Vyberajú sa potraviny so zníţeným obsahom nestráviteľných zloţiek, najmä celulózy, šúpok a
jadierok zo surového ovocia. Mlieko sa nepodáva ako nápoj, iba riedené s obilnou kávou, prípadne
s kakaom, al. sa pouţije na prípravu jedál, mliečne výrobky sa podávajú pri znášanlivosti všetky.
Tvaroh má by mäkký, netučný, z kt. sa pripravujú krémy, pudingy, nákypy a jemné knedličky so
ţemľou. Vajcia sa pouţívajú na prípravu samých pokrmov a i. jedál. Polievky majú byť redšie, vývar
z hovädzieho mäsa, obilninové lisované, zemiakové, mrkvové. Z tukov sa pouţíva maslo a
slnečnicový olej.
Z mias sa podáva hovädzie, teľacie, dobre odleţané a chudé, kuracie mäso, nemastné ryby –
najlepšie v prírodnej úprave, napr. dusené, predtým nasucho opečené. Omáčka sa podáva zriedka,
z prívarkov sú najvhodnejšie zemiakové, z príloh zemiaky, do mäkka uvarené cestoviny, dusená
ryţa, dusená cestovina (strúhanka), krupicové halušky a jemná suchárová al. ţemľová knedľa.

Výber zeleniny je prísny, vyberá sa mladá, lisovaná. Mrkva sa podáva vo forme šťavy, pyré,
strúhaná, lisovaná, varená, špenát dusený, lisovaný, nadrobno pokrájaný mladý hlávkový šalát,
okyslená citrónovou šťavou;ďalej menšie mnoţstvo zeleru a petrţlenu, najmä do vývarov, trochu
tekvice. Prísny má byť aj výber ovocia; zo surového ovocia sa dáva zrelé postrúhané jablko bez
šupky a zrelé banány, ovocné šťavy, kt.sa pridávajú do krémov a rôsolov zahusťovaných škrobom.
Podáva sa ovocie aj v kompótoch, do mäkka uvarené, často lisované. Z duseného ovocia bez
šupiek a jadierok sa pripravujú kaše a peny. Múčniky sa podávajú obmedzene, nie veľmi sladké ani
mastné. Pokrmy sa mierne solia a korenia mletou rascou (príp. vývarom z nej), kôprom, zelenou
petrţlenovou vňatou a vanilkou.
Nevhodné jedlá – l. tučné, smaţené, nakladané a dusené mäsá, slanina, škvarky, pikantné
konzervy, údeniny (okrem šunky, hydinovej šunky, diétnych párkov, diétnej salámy, hydino-vej
salámy); 2. všetka surová zelenina v hrubej úprave, kapusta, kel, uhorky, huby; 3. hrach, fazuľa a
šošovica v kaţdej úprave; 4. tvrdé, surové ovocie, ovocie s tuhými šupkami a zrniečkami; 5.
plnozrnný chlieb, čerstvý chlieb, čerstvé pečivo, vypráţané mastné múčniky; 6. všetky druhy ostrých
korenín; 7. mlieko ako samostatný nápoj.
Diéta 6 – s obmedzením proteínov
Indikácie – choroby obličiek, pri kt. treba čiastočne obmedziť príjem bielkovín, napr. pri akút.
postihnutí, ked' sa chorý po hladovke pomaly prispôsobuje normálnej strave, pri chron. ochoreniach
obličiek, kt. začínajú zlyhávať. Bielkoviny sa obmedzujú asi na 0,75 g/kg telesnej hmotnosti.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zloţenie
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9500
Energetický obsah
9%
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Vit. C
90 mg

kJ
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V povolenej dávke treba dodať čo najviac ţivočíšnych bielkovín a zemiakov a obmedziť rastlinné
bielkoviny. Diéta sa zväčša pripravuje bez soli, chorý si pokrmy podľa ordinácie lekára dosáľa
povoleným mnoţstvom soli, kt. dostáva v gramových balíčkoch. Keďţe sú obmedzené mäsité a
mliečne pokrmy, je strava chudobná na vápnik a ţelezo, preto ich treba zabezpečiť vo forme
prídavkov. Ak sa pri obmedzení bielkovín na 50 g/d funkcia obličiek ďalej zhoršuje, treba chorému
podávať špeciálne nízkobielkovinové diéty s 35 g, prípadne s 20 g bielkovín denne.
Diéta nemá obsahovať solené potraviny. Inak nie je potrebná nijaká osobitná technologická úprava
diéty. Nevhodné potraviny sú kuchynská soľ v akejkoľvek forme a potraviny, na kt. priemyselné
spracovanie sa pouţila soľ, ako sú údeniny, šunka, údené a solené ryby, mastné konzervy, slanina,
slané maslo, syry, kyslé uhorky, horčica, kvasená kapusta, zelenina nakla-daná v soli, polievkové
korenie, hotové polievky, sardelová pasta, sucháre, pečivo, chlieb, okrem neslaných druhov,
vnútornosti a minerálne vody. Mlieko a vajcia v dovolenom mnoţstve.
Diéta 8 – redukčná
Indikácie – diabetes mellitus s obezitou, nadhmotnosť spojená s inými ochoreniami nevyţadujúcimi
diétnu liečbu (napr. postihnutie pohybových ústrojov ap.), kt. v čase, keď sú pacienti upútaní na
posteľ, nemajú pribrať. Je to aj jeden z variantov diabetickej diéty. U pa-cientov, u kt. sa má výrazne
zníţiť telesná hmotnosť, treba podávať prísne redukčné diéty.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Zloţenie
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90 mg
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90 mg
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Ide o energeticky limitovanú diétu, pri kt. treba dávkovať chlieb, pečivo a príkrmy, s vylúčením
sacharózy: Jedlo sa podáva 6-krát/d.
Podobá sa diéte 9. Pre obmedzený príjem sacharidov sa pouţíva len malé mnoţstvo múky. Pri
pouţití Sorbitu treba pamätať na jeho energetickú hodnotu. Vajíčka sa pouţívajú obmedzene ako
samostatný pokrm – pre vysoký ohsah cholesterolu. Paleta korenín nie je obmedzená. Nápoje sa
pijú bez cukru. Polievky sa nepodávajú. Mäso má byť chudé – hovädzie, teľacie, bravčové, divina,
netučné ryby, rybie filé, moţno pouţiť aj ryby v rajčiakovej omáčke, príp. nakladané so zeleninou, z
údenín netučné druhy, šunka, hydinové špeciality, jemný párok. Rozhodujúci je nízky obsah tuku.
Hlavným príkrmom sú zemiaky, keďţe majú relatívne nízky energetický obsah, preto ich porcia je
väčšia neţ pri ostatných príkrmoch. Zo zelenín sa pouţívajú najmä rôzne druhv šalátov (vhodne
ochutených a zapekaných olejom s polyénovými karboxylovými kvs. – slnečnicový, sójový,
kukuričný), najlepšie bez zahustenia, vhodná je zapekaná zelenina. Vhodné sú všetkv druhy ovocia
okrem sušeného. kandizovaného a kompótov sladených cukrom.
Nevhodné jedlá – 1. tučné druhy mäsa a údenín, tučné syry; 2. cukor, med, marmelády, dţemy,
čokolády a výrobky obsahujúce cukor; 3. alkohol.
Diéta 9 – diabetická
Indikácie – diabetes mellitus, predovšetkým stredného, vyššieho a pokročilého veku, teda pri
väčšine hospitalizovaných prípadov ochorenia. Je to najčastejšie pouţívaná diéta pre diabetikov II.
typu. Označuje sa 9-225. Pre mladších pacientov al. s väčšou energetickou spotrebou sú vhodné
modifikácie diéty. Hyperlipoproteinémia typu IV, príp. III a V. Stavy po resekcii ţalúdka.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Zakladá sa na rozdelení jedla na 6 dávok/d a na zabezpečení rovnomerného príjmu sacha-ridov.
Preto treba dávkovať chfieb, pečivo, všetky príkrmy (v hotovej, uvarenej podobe), ako aj potravy
bohaté na sacharidy (niekt. druhy ovocia a zeleniny). Ide o diétu limitovanú energeticky.
Diéta 9 – 225 je diabetická, základná, od nej moţno odvodiť viaceré varianty diabetickej diéty:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diéta
B
T
S
Vit. C
kJ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9 – 175
75
50
175
90
6 150
9 – 275
75
80
275
90
9 000
9 – 325
85
85
325
90
10 200
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diéta
9 – 175

B
75 g

T
50 g

S
175 g

Vit. C
90 mg

kJ
6 150

9 – 275

75 g

80 g

275 g

90 mg

9 000

9 – 325

85 g

85 g

325 g

90 mg

10 200

Ako diabetickú moţno pouţiť aj diétu 8. Celodennú stravu treba rozvrhnúť do 5 – 6 dávok
s patričným rozdelením sacharidov. Druhá večera sa nepodáva obéznym pacientom diabeti-kom II.
typu, je však nevyhnutná pre diabetikov I. typu.
Obsah sacharidov v jednotlivých denných jedlách (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) má byť v
priehehu dňa a v po sebe nasledujúcich dňoch najvyrovnanejší.
Celková dávka sacharidov v praxi vţdy kolíše, nemá však prekročiť 15 % dávky. Príprava s menším
odstupňovaním dávky sacharidov neţ 50 g nie je v rutinnej praxi moţná.
Pri sprievodnom chron. ochorení postihujúcom GIT, pečeň, ţlčník al. pankreas sa odporúča diéta 9S.
Pri akút. ochoreniach týchto orgánov a niekt. iných situáciách (napr. biliárnej kolike, po akút.
pankreatitíde) treba vybrať príslušnú diétu a podávať ju počas niekoľkých d, ako to ochorenie
vyţaduje.
U diabetikov so začínajúcou sa nefropatiou bez retencie dusíkatých látok sa odporúča energeticky
vhodná diabetická diéta, pri ťaţšej nefropatii s retenciou dusíkatých látok diéta 6 a diabetes príp.
kompenzovať prídavnými dávkami inzulínu (inak by dávka plnohodnotných bielkovín musela v diéte
klesnúť pod min., pretoţe sacharidy v diéte 9 majú veľký podiel rastlinných bielkovín). Ak treba
zníţiť príjem soli, podáva sa diéta 10 a dávka sacharidov sa upraví podľa energetických poţiadaviek
pacienta.
Diéta 10 – neslaná šetriaca
Indikácie – choroby srdca a ciev v dekompenzácia všetky choroby, pri kt. sa zadrţiavajú v te-le
tekutiny, gravidita, ak sa začnú tvoriť väčšie opuchy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––
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14 %
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Je to diéta pre leţiaceho al. málo sa pohybujúceho pacienta, energeticky dostačujúca, s vylúčením
kuchynskej soli a s obmedzením potravín obsahujúcich sodík. Obsah bielkovín a tukov je rovnaký
ako v ostatných hlavných diétach.
Pripraviť potravu úplne bez sodíka nemoţno. Treba vyberať potraviny chudobné na sodík a relat.
bohaté na draslík, ako je zelenina a ovocie, ryţa, múka, nesladené pečivo, zemiaky, cestoviny, med,
tvaroh ap. a samozrejme všetky tuky. Vhodné sú sladkovodné ryby, mlieko, hravčové a hovädzie
mäso so stredným obsahom sodíka. Hydina, baranina, teľacie, vajíčka a vnútornosti sú však relat.
bohaté na sodík, preto ich treba obmedzovať. Treba vylúčiť aj minerálky, kt. takmer všetky obsahujú
veľa sodíka. Vhodné je zaraďovať raz/týţd. tzv. ovocné a zeleninové dni. Tým sa pomer Na/K, kt. je

v racionálnej diéte (3) asi 1:4, zvýši na 1:7 aţ 1 :12, čo je vhodné pre hospodárenie s vodou a soľou
u pacientov so srdcovou dekompenzáciou.
Aby bola nesolená strava chutná, dávajú sa do polievok a pod mäsá aromatické zeleniny, huby al.
vývar z nich, cesnak, cibuľa, rasca, fenikel, majorán, bobkový list, jalovec, paţítka, kôpor, zelený
petrţlen, vňať z cibule, pór a zeler. Menej sa pouţíva korenie, paprika, tymian, nové korenie,
muškátový orech. Okrem kyslých a korenených jedál sa zaraďujú aj sladké jedlá.
Nevhodné jedlá – soľ v akejkoľvek forme, potraviny, ku kt. sa na priemyselné spracovanie pouţila
soľ, napr. údené a solené ryby, mastné konzervy, slanina, slané maslo, kyslé uhorky, horčica,
kvasená kapusta, zelenina nakladaná v soli, polievkové korenie, hotové polievky, sardelová pasta,
sucháre, pečivo a chlieb (okrem neslaných druhov), vnútornosti a minerálne vody; mlieko a vajíčka v
dovolenom mnoţstve.
Diéta 11 – výživná
Indikácia – potreba rýchlo znovanadobudnúť silu a zvýšiť telesnú hmotnosť, napr. rekon-valescencia
po infekčných chorobách, po operáciách, pri pľúcnej tbc v čase kompenzácie, zhubné nádory počas
cytostatickej th., oţarovania rtg al. rádiom ap.
-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Diéta s fyziol. pomerom ţivín je z chuťovej stránky atraktívna. Má obsahovať normálne mnoţstvo
vitamínov a nerastných solí.
Výber a príprava jedál sú takmer neobmedzené. Uprednostňujú sa však energeticky výdatné a biol.
hodnotné potraviny, napr. mlieko a mliečne výrobky (vápnik a plnohodnotné bielkovi-ny), čerstvé
maslo (vitamín A), zelenina a ovocie (vitamín C) ap.
Diéta 12 – strava batoliat
Jedálny lístok pre batoľatá má pozostávať z ľahko stráviteľných a mäkkých jedál, kt. sa nemusia
hrýzť. Strava má byť pestrá zmiešaná, hiol. hodnotná. Kuchynská úprava má byť pokiaľ moţno
jednoduchá, nekorenená, bez prepaľovaných tukov. Strava má ohsahova 2/3 ţivočíšnych bielkovín.
Dieťa má dostaľ min. 1/2 l mlieka/d a ďalšie mliečne výrobky. Z tukov maslo, kt. sa pouţíva v
surovom stave na nátierky, ako aj na prípravu pokrmov.
Indikácia – zdravé 1 – 3-r. deti, ak ich ochorenie nevyţaduje inú špeciálnu diétu.
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Diéta 13 – pre deti predškolského veku

Vit. C
50 mg

kJ
5700

Indikácia – 3. – 6-r. deti s hmotnosťou 16 – 22 kg.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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28 %
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Do jedálneho lístka pre väčšie deti sa zarad'ujú všetky beţné a ob- ľúbené jedlá, kt. uţ mechanicky
netreba upravovať, ľahko stráviteľné, bez ostrého korenia.
Diéta 13–S – pre deti mladšieho školského veku
Určená je pre deti vo veku 7 – 10 r. s hmotnosťou 22 – 32 kg.
-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zloţenie
B
T
S
Vit. C
kJ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Priemerný obsah
75 g
65 g
300 g
90 mg
8800
Energetický obsah
14 %
28 %
58 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zloţenie
B
T
S
Vit. C
kJ
Priemerný obsah
75 g
65 g
300 g
90 mg
8 800
Energetický obsah

14 %

28 %

58 %

Diéta 14 – špeciálne diétne postupy
Patria sem všetky individuálne zostavované diéty podľa osobitných poţiadaviek al. poţiadaviek
zdravotníckych zariadení.
II. Špeciálne diéty
Diéta 4–S – s prísnym obmedzením tuku
Indikácie – akút. cholecystitída, prvé d po ţlčníkovom záchvate, akút. pankreatitíde, cholecystektómii, po čajovej diéte, prechodne na začiatku vírusovej hepatitídy.
Je to prevaţne sacharidová strava s úplným vylúčením voľných tukov a výberom potravín s čo
najmenším obsahom tukov (10 g/d) a ener- gie. Je chudobnejšia na bielkoviny, najmä ţivočíšne,
bielkoviny mäsa sa však úplne vynechávajú. Diéta je teda . Strava nie je plnohodnotná, preto sa
podáva len prechodne na niekoľko d do úpravy akút. stavu. Potom treba prejsť čo najskôr na
voľnejšiu stravu, diétu 4.
Diéta 9–S – diabetická šetriaca
Indikácie – diabetes mellitus spojený s chron. ochoreniami GIT, ako vredová choroba, cholecystopatia, hepatopatia, dyspeptický sy., chron. pankreatitída ap.
Ide o šetriacu diétu bez cukru, energeticky limitovanú, s dávkovaným mnoţstvom pečiva a príkrmov.
Podáva sa 6-krát/d. Diéta spĺňa poţiadavky kladené na diétu 9 a 2. Príprava pokrmov sa riadi
pravidlami uvedenými pri diéte 2 s tým, ţe sa nepouţíva cukor a potraviny, kt. ho obsahujú.
Vychádza sa z diéty 9; ak je v jedálničku nepouţiteľné jedlo, vyhľadáva sa vhodná náhrada v
jedálničku pre diétu 2.
III. Štandardizované diéty
Bezlepková diéta
Indikácie – celiakia detí, sprue dospelých.
Dávky ţivín sú určené pre deti, pre dospelých ich treba primerane zvýšiť.
––-–––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priemerný obsah
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Diéta nemá obsahovať pšeničný lepok, kt. obsahuje gliadín, má byť však energeticky a nut-rične
plnohodnotná, najmä pri celiakii detí počas rastu. Podáva sa dlhší čas. Tuky sa podľa moţnosti
podávajú vo forme strednoreťazcových karboxylových kys. (C 8 a C10), kt. sa ľahšie štiepia a
resorbujú ako dlhoreťazcové neutrálne tuky. Potraviny majú byť ľahko resorbovateľné (atrofia
črevnej sliznice).
Diéta pri akútnej pankreatitíde
Pouţíva pri akút. pankreatitíde a akút. vzplanutí chron. pankreatitídy. Má byť vţdy prísne
individuálna.
Pri akút. pankreatitíde prvé 3 – 5 d pacient neprijíma ústami stravu ani vodu, preto sa podáva
parenterálna výţiva (glukóza, aminokyseliny), s kt. sa pokračuje aj po zlepšení stavu, keď sa uţ
pacientovi strava podáva aj p. o., a to 150 – 160 g ľahko stráviteľných sacharidov a 20 – 40 g
bielkovín, ale nijaké tuky. Ak sa choroba zlepšuje, podáva sa o ďalšie 3 – 4 d uţ len perorálne asi
250 g ľahko stráviteľných sacharidov, 50 – 60 g bielkovín a 20 – 30 g tukov v podobe masla al.
oleja. O niekoľko d zlepšovania stavu sa diéta rozšíri o ďalšie ľahko stráviteľné potraviny. Podáva sa
max. 1 g bielkoviny/kg, pomer ţivočíšnych a rastlinných bielkovín má byť asi 1:1, tuky sa podávajú
opatrne, čerstvé, neprepálené, najvhodnejšie je maslo al. olej v mnoţstve 1/2 g/kg, najlepšie do
hotového jedla. Energetická hodnota sa dopĺňa ľahko stráviteľnými sacharidmi. Alkohol je prísne
zakázaný.
Prísne redukčné individuálne postupy
Indikácie – pacienti, u kt. treba zníţiť hmotnosť tela, ako je tučnota, hyperlipoproteinémia, cukrovka
II. typu. Prísny nízko energetický reţim sa začína diétou B, v prípade nedostatočného zníţenia
hmotnosti sa pokračuje diétou A. Treba pritom zabezepčiť dostatočný príjem tekutín. Pri ochorení
srdcocievneho systému, obličiek, pečene, indikovaná je diéta A, vţdy však pri zvýšenom lekárskom
dozore.
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kJ
2 500
4 000

Ide o diétu značne zníţeným obsahom energie. Obmedzujú sa tuky, cukry, strava je dostatoč-ne
bohatá na bielkoviny, najmä ţivočíšne. Podstatnú časť diéty tvorí zelenina a ovocie. Vhodné je
zaraďovať ovocno-zeleninové d, a to 1 – 2-krát/týţd.
Diéty pri chron. zlyhaní obličiek
Indikácia – chron. zlyhanie obličiek, pokiaľ sa pacienti nezaradia do dialyzačno-transplantačného
programu.
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zloţenie
B
T
S
Vit. C
kJ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diéta Š/20
20 g
90 g
350 g
50 mg 9 500
Diéta Š/35
35 g
95 g
350 g
60 mg 10 000
Zloţenie
B
T
S
Vit. C
Diéta Š/20
Diéta Š/35

20 g
35 g

90 g
95 g

350 g
350 g

50 mg
60 mg

kJ
9 500
10 000

Hlavnou zásadou je prísne obmedzenie bielkovín, a to pri diéte Š/20 na 20 – 23 g/d, pri diéte Š/35
na 35 – 40 g/d. Podľa zásad stanovených Giordanom, Giovannettim, Kluthom a i. autormi obsahujú
tieto diéty max. mnoţstvo nevyhnutných aminokyselín, obsiahnutých v bielkovinách ţivočíšneho
pôvodu a v zemiakoch. Iné bielkoviny rastlinného pôvodu treba obmedziť. Pacient nemá dostávať
obyčajný chlieb, pečivo a výrobky z obyčajnej múky, ale špeciálny nízkobielkovinový chlieb,
®
nízkobielkovinové pečivo ap., kde sa namiesto pšeničnej pouţíva zemiaková múka (Solamyl
®
Solvarin ap.). Dostatočný prívod energie sa zabezpečuje energeticky bohatými potravinami (cukor,
med, šľahačka), sodíka a draslíka podľa potreby pacienta.
dietadión – 5,5-dietyldihydro-2H-1,3-oxazin-2,4(3H)-dión, C8H13NO3, Mr
®
®
®
®
(Dioxone , Ledosten , Persisten , Tocen ).

171,19; analeptikum

Dietadión

dietazín →Diethazinum.
Dieterleho metóda →metóda.
dietetika – [diaetetice] náuka výţive, dietológia.
Diethazinum

–

dietazín, N,N-dietyl-10H-fenotiazín-10-etanamín, C18H22N2S, Mr
anticholínergikum, antiparkinsonikum; →Diethazinum chloratum.

298,44;

Diethazinum

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – RP 2987 , Deparkin , Dinezin , Dolisina , Eazaminum , Ethylemin , Parkazin )
Diethazinum chloratum – skr. Diethazin. chlorat., ČSL 4, chlorid dietazínia, syn. Diethazini
hydrochloridum, C18H23ClN2S; [2-(10-fenotiazinyl)etyl]dietylamóniumchlorid, C18H23CN2S, Mr 334,91;
antiparkinsonikum. Je to biely al. takmer biely kryštalický prášok, bez zápachu, na svetle nestály. Je
ľahko rozp. vo vode, 95 % liehu i chloroforme.
Dôkaz
a) Asi 5 mg vzorky sa rozpustí v 1,0 ml koncentrovanej kys. sírovej; vznikne tmavočervené
sfarbenie.
b) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody, pridá sa niekoľko kv. zriedeného rozt. amoniaku a asi
po 5 min sa vzniknutá zrazenina odfiltruje. Filtrát sa okyslí zriedenou kys. dusičnou a pridá sa rozt.
dusičnanu strieborného; vylučuje sa biela klkatá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku,
–
nerozp. v koncentrovanej kys. dusičnej (Cl ).
c) Teplota topenia : 183 – 186 °C.
d) Na tenkú vrstvu silikagélu s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm, napr. Silufol UV
254, sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v 95 % liehu v poradí:

1. 10 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml),
2. 10 ml rozt. overenej vzorky chloridu dietazínia (10 mg/ml),
3. 10 ml rozt. overenej vzorky chloridu dietazínia (50 mg/ml).
Vyvíja sa nevodnou fázou zmesi benzén – 95 % lieh – koncentrovaný rozt. amoniaku (16 + 4 +
1obj.). Po vybratí z komory sa vrstva vysuší v prúde teplého vzduchu a pozoruje sa vo svetle
ortuťovej výbojky s max. 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 zhodnú polohu, farbu i
intenzitu ako škvrna na chromatograme 2; po chem. detekcii je sfarbená na hnedočerveno.
Chromatogramy 1 a 3 sa pouţijú aj na skúšku na cudzie org. látky.
e) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a skúšanej látky sa zhoduje so
spektrom overenej vzorky chloridu dietazínia získaným za rovnakých podmienok.
Stanovenie obsahu
Asi 0,2500 g vysušenej látky sa rozpustí v 25,0 ml bezvodej kys. octovej, pridá sa 10 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 0,03349 g C18H23ClN2S.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
Ide o feniotiazínový derivát s anticholínergickými, antiadrenergickými, miernymi antihistamí-novými,
lokálne anestetickými a ganglioplegickými vlastnosťami; blokuje nikotínové i muskarínové účinky
acetylcholínu; ovplyvňuje všetky zloţky Parkinsonovho sy., t. j. akinéziu, rigiditu a tremor. D.
prechádza placentovou bariérou.
Indikácie – Parkinsonova choroba najmä v raných štádiách, Parkinsonov sy., Meničrova choroba; pri
extrapyramídovej symptomatológi vyvolanej neuropleptikami al. iným liekmi Nie je účinný pri
neskorých dyskinézach.
Kontraindikácie – precitlivenosť na D. a derviváty fenotiazínu, ťaţšia hepatopatia a nefropa-tia,
pouchy krvotvorby, hypertrofia prostaty, pylorostenóza, paralytický ileus, ulcerózna kolitída, glaukóm
s otvoreným uhlom, stavy spojené s tachykardiou, napr. tyreotoxikóza, nedostatočnosť al. zlyhanie
srdca, chir. výkon na srdci, akút. infarkt myokardu, hypertenzia, myasthenia gravis, gravidita,
laktácia.
Nežiaduce účinky – sú vyvolané najmä cholínergickým účinkom: sucho v ústach, smäd, porucha
hltania, mydriáza, poruchy akomodácie, nejasné videnie, začervenenie koţe, zvýšenie
vnútroočného tlaku, tachykardia, palpitácie, zrýchlenie dýchania, obstipácia, poruchy močenia,
zmätenosť, excitácia, kŕče, kóma, cirkulačné a respiračné zlyhanie, výnimočne agranulocytóza;
môţe nepriaznivo ovplyvniť riadenie motorových vozidiel, ovládanie strojov, práce vo výškach ap.
Interakcie – D. zosilňuje centrálne tlmivý účinok hypnotík, trankvilizérov, alkoholu a cholínolytické
účinky atropínu, skopolamínu a syntetických spazmolytík; jeho účinok zvyšujú amantadín, niekt.
antihistaminiká, butyrofenóny, fenotiazíny, cholinolytiká, tricyklické antide-presíva, trihexyfenidyl a
centrálne myorelaxanciá; biol. t0,5 skracujú barbituráty; nevhodné je súčasné podávanie
aminofenazónu, chloramfenikolu a ostatných hematotoxických liečiv (riziko porúch krvotvorby).
Zníţením motility GIT ovplyvňuje resorpciu súčasne podávaných liekov.

Dávkovanie – je individuálne; začína sa s najniţšími dávkami, obvykle 1. d 50 mg s postupným
zvyšovaním o 50 mg/d podľa tolerancie aţ do celkovej dávky 500 mg, a to v 4 aţ 5 čiastkových
dávkach. U parkinsonikov liečených inými prípravkami sa nesmie th. prerušiť náhle, ale postupne ju
nahradiť D.; dms p. o., i. m. a i. v. 0,25 g; dmd p. o., i. m. a i. v. 1,0 g. Th. dávka jednotlivá p. o. 0,05
– 0,125, i. m. a i. v. 0,125 – 0,25 g; denná dávka p. o. 0,05 aţ 0,5 g, i. m. a i. v. 0,125 – 0,5 g. Pri
dlhodobej th. treba kontrolovať neurol. nález, celkový stav pacienta a KO.
Th. predávkovania je symptomatická: vyvolanie vracania, výplach ţalúdka s podaním aktívneho
uhlia, podporná th. zacielená na udrţovanie kardiovaskulárnych, respiračných a renálnych funkcií,
elektrolytovej rovnováhy.
®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – Antipar , Casantin , Deparkin , Diparcol , Latibon , Thiantan , Thiontan .
Diethylcarbamazinium – N,N-dietyl-4-metyl-1-piperazínkarboxamid, C10H21N3O,
anthelmintikum účinné proti nematódam; →Diethylcarbamazinum citricum.

Mr

199,29;

Diethylcarbamazinium citricum – skr. Diethylcarbam. citric., ČSL 4, citrónan dietylkarbamazínia,
syn. Diethylcarbamazini citras; anthelmintikum. Je to biely prášok, takmer bez
zápachu, horkokyslej chuti, slabo hygroskopický, dobre rozp. vo vode, mierne rozp. v
95 % liehu a prakticky nerozp. v chloroforme.
Dietylkarbamazín

Dôkaz
a) Asi 0,5 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody, pridá sa 5,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného a
pretrepe sa 4-krát 5,0 ml chloroformu. Spojené výluhy sa premyjú 5,0 ml vody a sfiltrujú sa
chumáčikom vaty do banky so zabrúsenou zátkou. Chloroform sa odparí, pridá sa 1,0 ml etyljodidu
a zahrieva sa 5 min na vodnom kúpeli pod spätným chladičom. Prebytok nezreagovaného etyljodidu
sa odstráni prúdom vzduchu a ţltý olejovitý zvyšok sa rozpustí v 2,0 ml 95 % liehu. Rozt. sa ochladí
v ľadovom kúpeli a za neustáleho miešania tyčinkou sa k nemu pridáva po malých dávkach éter,
kým sa nevylúči kryštalická látka. Zmes sa ďalej chladí v ľadovom kúpeli a po 30 min sa kryštalická
látka odfiltruje, rozpustí v 2,0 ml 95 % liehu, pridávaním éteru sa prekryštalizuje rovnakým postupom
a vysuší pri 105 °C; topí sa okolo 152 °C (dietylkarbamazín).
b) 0,2500 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody, pridajú sa 2 kv. rozt. fenoltfaleínu, 25,0 ml chloroformu
a za dôkladného miešania sa titruje odmerným rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l do slabo
červeného sfarbenia vodnej vrstvy. Spotrebuje sa najmenej 18,8 ml odmerného roztr.
(dihydrogéncitronan).
c) Teplota topenia: 135 – 138 °C.
Stanovenie obsahu
Asi 0,3000 g vysušenej látky sa rozpustí miernym zahriatím v 25,0 ml bezvodej kys. octovej. Po
ochladení sa pridajú 2 kv. rozt. kryštálovej violeti a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l
z fialového do modrého sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,03914 g C16H29N3O8.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách. Nesmie sa vydávať bez lekárskeho predpisu.
®

®

®

®

®

®

Prípravky – citrát C16H29N3O8 – Banocide , Franocide , Filazine , Loxuran , Longicid , Dicrocide ,
®
®
®
Filaribits , Hetrazan ; fosfát – Ditrazin .
Diethylstilbestrolum – skr. Diethylstilbestrol., ČSL 4, syn. Stilboestrolum; trans-3,4-bis-(4,
hydroxyfenyl)-3-hexén, C18H20O2, Mr 268,36, 4,4 (1,2-dietyl-1,2-eténdiyl)-

bis-fenol, DES, syn. stilbestrol; estrogén. Je to biely kryštalický prášok, bez zápachu. Je prakticky
nerozp. vo vode, ľahko rozp. v 95 % liehu a mierne rozp. v chloroforme.
Diethylstilbestrolum

Dôkaz
a) Asi 1 mg vzorky sa v kryštalizačnej miske rozpustí v 10 ml 95 % liehu a oţaruje asi 10 min
nefiltrovaným ţiarením ortuťovej výbojky; rozt. sa sfarbí na ţlto a vo svetle ortuťovej výboj-ky s max.
ţiarenia 366 nm modro fluoreskuje. Potom sa pridá 1,0 ml liehového rozt. Hydroxi-du draselného
(0,5 mol/l) a rozt. sa znova oţaruje rovnakým spôsobom 5 min; ţlté sfarbenie sa prehĺbuje a vo
svetle ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri 366 nm fluoreskuje ţltozeleno.
b) Asi 0,01 g sa rozpustí v 1,0 ml koncentrovanej kys. sírovej na rozt. intenzívne oranţovo sfarbený.
Ak sa zriedi rozt. opatrne 10,0 ml vody, sfarbenie vymizne.
c) Teplota topenia: 169 – 173 °C.
d) Teplota topenia zrazeniny (dietylstilbestrolacetátu) zo stanovenia: 121 – 124 °.
Stanovenie obsahu
Asi 0,2000 g sa v acetylačnej banke zmieša s 1,0 ml anhydridu kys. octovej a 2,0 ml pyridínu a
zmes sa varí 5 min pod spätným chladičom. Ochladí sa, zriedi 30,0 ml vody a po dôkladnom
premiešaní sa nechá stáť 1 h. Vylúčená zrazenina sa potom kvantitat. zachytí zváţeným filtračným
téglikom S4, premyje sa vodou do vymiznutia zápachu pyridínu, vysuší pri 105 °C do konštantnej
hmotnosti a po vychladnutí v exsikátore sa zváţi. Zrazenina sa pouţije na skúšku teploty topenia.
1 g zrazeniny (dietylstilbestrolacetátu) zodpovedá 0,7615 g C 18H20O2.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
Vysoké dávky inhibujú prenos estrogénov do jadra buniek a transkripciu. Pri androgénne závislých
nádoroch, ako je karcinóm prsníka a prostaty inhibujú konverziu testosterónu na dihydrotestosterón.
Inaktivuje sa v pečeni, vylučuje močom.
Indikácie – pomocná th. pri týchto stavoch: 1. Eozinofilný adenóm hypofýzy (akromegália) s vysokou
hodnotou sérového fosforu (prejav zvýšenej sekrécie STH). 2. Generalizované karci-nómy prsníka v
neskorej menopauze (> 5 r. po klimaktériu). V prítomnosti estrogénových a progesterónových
receptorov sa remisia dosahuje v 60 – 70 %. Dobre reagujú metastázy v mäkkých tkanivách a
pľúcach, nie však v pečeni. Na začiatku th. sa niekedy zhoršujú príznaky ochorenia, účinok sa
obvykle dostavuje aţ po 1 – 3 mes. th. Pri karcinóme prsníka u muţov, generalizovanom karcinóme
prostaty a semenných vačkov nastáva výrazné zlepšenie mikčných ťaţkostí, bolestí v kostiach,
celkové zlepšenie. 3. Karcinóme prostaty.
Kontraindikácie – dojčenie, prekancerózy a karcinóm rodidiel a prsníka u ţien v reprodukčnom veku;
tbc rodidiel; hepatopatie; po chir. th. karcinómu prostaty.
®

Nežiadúce účinky: →Agofollin ; najčastejšie nauzea a vracanie, častá anorexia, hnačky, bolesti
brucha, dyzúria; parestézie (po i. m. aplikácii je nauzea a vracanie menšie). D. zvyšuje toxicitu
chlórpromazínu (cholestatický účinok) a zniţuje účinnosť antihypertenzív a saluretík. Účinnosť d.
zniţujú androgény a fenobarbital.
Nežiaduce účinky – zo strany GIT (nauzea, vracanie, nechutenstvo) sú časté, najmä na začiatku th.,
retencia tekutín (ohrozuje muţov s kardiálnou dekompenzáciou a cerebrovaskulárnymi
komplikáciami), zhoršenie ţilovej insuficiencie a flebitídy. Zhoršuje sa detoxikačná činnosť pečene a
metabolizmus glukózy. U ţien sa dostavujú bolesti v prsníkoch, maternicové krvácanie (indikácia na

súčasné podávanie gestagénov), u muţov poruchy libida, impotencia, návaly tepla, bolestivá
gynekomastia a pigmentácia prsných bradaviek. Môţu sa zjaviť hyperkalciémia aţ hyperkalciemická
kóma. U dcér ţien, kt. uţívali D. v gravidite sa opísali adenokarcinómy pošvy z jasných buniek.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. 0,0005 – 0,0035 g, denná p. o. 0,0005 – 0,005 g. Pri
eozinofilnom adenóme hypofýzy sa na blokádu sekrécie STH pouţívajú vysoké dávky (kontrola
hodnôt P v sére). Karcinóm prsníka: 2,5 mg 3-krát/d p. o. al. i. m. Karcinóm prostaty: trvale 2-krát/d
0,5 mg, na potlačenie androgénnych hormónov, zodpovedných za rozvoj karcinómu prostaty u
dospelého muţa 2-krát/d 0,4 mg/d. Cyklická substitúcia ovariál-nych estrogénov pri deficite
estrogénov: 0,5 mg/d.
®

®

®

®

Prípravky – Tabulettae diethylstilbestroli; Agostilben Spofa, Antigestil , Biodes , Bulfon , Cyren
®
®
®
®
®
®
®
®
A , Cyren-B Bayer, Distilbene , Domestrol , Estrobene , Estrosyn , Fonatol , Grafestrol , Hi®
®
®
®
®
®
®
Bestrol , Makarol , Micrest , Milestrol , Neo-Oestranol I , Oestrogenine , Oestromenin ,
®
®
®
®
®
®
Oestromensyl , Osteromon , Palestrol , Percutacrine , Oestrogénique Icovesco , Serral ,
®
®
®
®
®
®
®
Sexocretin , Sibol , Stilbetin , Stilboefral , Stilboestroform , Stilkarp , Synestrin tbl. ,
®
®
Synthoestrin , Vagestrol .
Diethylstilbestrolum

dipropionicum

–

skr. Diethylstilbestrol. dipropion., ČSL 4, syn.
Diaethylstilbestroli
propionas,
dietylstilbestroldipropionát;
trans-3,4-bis(4,
propionyloxyfenyl)-3-hexén;
(E)-4,4 -(1,2-dietyl-1,2eténdiyl)bisfenoldipropanoát, C24H28O4, Mr 380,48;
estrogén. Je to biely kryštalický prášok, bez zápachu,
prakticky nerozp. vo vode, mierne rozp. v 95 % liehu,

ľahko rozp. v chloroforme a étere.
Diethylstilbestrolum dipropionicum
Dôkaz
a) Asi 1 mg vzorky sa v kryštalizačnej miske rozpustí v 10,0 ml 95 % liehu a rozt. sa oţaruje asi 10
min nefiltrovaným ţiarením ortuťovej výbojky; rozt. sa sfarbí na slabo ţlto a vo svetle ortuťovej
výbojky s max. ţiarenia pri 366 nm modro fluoreskuje. Potom sa pridá 1,0 ml liehového rozt.
hydroxidu draselného (0,5 mol/l) a rozt. sa znova oţaruje rovnakým spôsobom 5 min; ţlté sfarbenie
sa prehlbuje a vo svetle ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri 366 nm fluoreskuje ţltozeleno.
b) Asi 0,01 g vz orky sa rozpustí v 1,0 ml koncentrovanej kys. sírovej a rozt. intenzívne oranţovo
sfarbený. Po opatrnom zriedení s 10,0 ml vody sfarbenie zmizne.
c) Asi 0,01 g vzorky sa na hodinovom skielku zmieša s 5 kv. vody, pridá sa 10 kv. koncentrovanej
kys. sírovej a zahrieva sa na vodnom kúpeli; po chvíli vystúpi zápach kys. propiónovej. Potom sa
pridá 5 kv. 95 % liehu a znova sa krátko zahreje; vyvíja sa zápach etylesteru kys. propiónovej.
d) Teplota topenia: 103 – 108 °C.
Stanovenie obsahu
Asi 0,2500 g sa v banke so zábrusom varí pod spätným chladičom 20 min s 10,0 ml liehového
rozt.hydroxidu draselného (0,5 mol/l). Potom sa ochladí, obsah banky sa kvantit. prenesie do
odparovacej misky a banka sa vypláchne postupne 5,0 ml 95 % liehu a 10,0 ml vody. Spojené
podiely sa neutralizujú rozt. kys. chlorovodíkovej (1 mol/l), odparia sa na vodnom kúpeli na objem
asi 10 ml, ochladia, zriedia asi 20 ml vody a po dôkladnom premiešaní sa nechá stáť 4 h. Vylúčená
zrazenina sa potom kvantit. zachytí zváţeným filtračným téglikom S 4, premyje sa vodou do

vymiznutia chloridových iónov, vysuší pri 105 °C do konštantnej hmotnosti a po vychladnutí v
exsikátore sa zváţi.
1 g zrazeniny (dietylstilbestrolu) zodpovedá 1,4178 g C 24H28O4.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
D. je nesteroidový syntetický estrogén, kt. sa inaktivuje v pečeni, vylučuje močom.
Indikácie – pomocná th. pri: 1. eozinofilnom adenóme hypofýzy (akromegalia) s vysokou hodnotu
sérového fosforu (prejav zvýšenej sekrécie STH), 2. karcinóme prsníka u muţov; u ţien v
menopauze trvajúcej aspoň 5 r. a primetastázachdo mäkkých tkanív, 3. karcinóme prostaty.
Kontraindikácie – dojčenie, prekancerózy a karcinóm rodidiel a prsníka u ţien v reprodukčnom veku;
tbc rodidiel; hepatopatie; po chir. th. karcinómu prostaty.
®

Nežiadúce účinky: →Agofollin ; najčastejšie nauzea a vracanie, častá anorexia, hnačky, bolesti
brucha, dyzúria; parestézie (po i. m. aplikácii je nauzea a vracanie menšie). A. zvyšuje toxicitu
chlorpromazínu (cholestatický účinok) a zniţuje účinnosť antihypertenzív a saluretík. Účinnosť a.
zniţujú androgény a fenobarbitál.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá i. m. 0,0075 – 0,015 g, denná i. m. 0,0075 – 0,015 g. Pri
eozinofilnom adenóme hypofýzy sa na blokádu sekrécie STH pouţívajú vysoké dávky (kontrola
hodnôt P a v sére). Karcinóm prsníka: 2,5 mg 3-krát/d p. o. al. i. m. Karcinóm prostaty: trvale 2krát/d 0,5 mg, na potlačenie androgénnych hormónov, zodpovedných za rozvoj karcinómu prostaty
u dospelého muţa 2-krát/d 0,4 mg/d. Cyklická substitúcia ovariálnych estrogénov pri deficite
estrogénov: 0,5 mg/d.
®

Prípravok – Injectio diethylstilbestroli dipropionici; →Agostilben .
Diethylstilbestrolum phosphoricum natricum – skr. Diethylstilbestrol. phosp. natr., ČSL 4, syn.
Diaethylstilboestrolum solubile, Fosfoestrolum natricum,
dietylstilbestrolfosforečnan sodný, hydrát tetrasodnej soli
diesteru
trans-3,4-bis(4-hydroxyfenyl)-3-hexénu
s
kys.
fosforečnou, C18H18Na4O8P2.n H2O, Mr bezvodého 516,24. Je
to biely prášok bez zápachu, ľahko rozp. vo vode a veľmi ťaţko
rozp. v 95 % liehu.
Diethylstilbestrolum phosphoricum natricum

Dôkaz
a) Časť zrazeniny zo skúšky na ţelezo sa v kryštalizačnej miske rozpustí v 10,0 ml 95 % liehu a rozt.
sa oţaruje asi 10 min nefiltrovaným ţiarením ortuťovej výbojky; rozt. sa sfarbí na slabo ţlto a vo svetle
ortuťovej výbojky s max. ţiarením pri 366 nm intenzívne modrofialovo fluoreskuje. Potom sa pridá 1,0
ml liehového rozt. hydroxidu draselného (0,5 mol/l) a rozt. sa znova oţaruje rovnakým spôsobom 5
min; vo svetle ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri 366 nm rozt. intenzívne fialovo fluoreskuje.
b) Asi 0,01 g sa rozpustí v 2,0 ml koncentrovanej kys. sírovej na ţlto sfarbený rozt. Ak sa opatrne
zriedi vodou, sfarbenie vymizne a rozt. sa zakalí.
c) Na chromatograme 1 zo skúšky na fosforečnany je modrá škvrna fosforečného esteru
dietylstilbestrolu asi v polovici chromatogramu a na chromatograme 1 zo skúšky na voľný
dietylstilbestrol je modrá škvrna fosforečného esteru dietylstilbestrolu na čiare štartu.

d) Skúška na fosforečnany. Na vhodný chromatografický papier, napr. Whatman 1 sa nanesú na štart
vodné rozt. látok v poradí:
1. 10 ml rozt. skúšanej látky (25,0 mg/ml),
2. 10 ml rozt. kys. fosforečnej (0,10 mg/ml).
Po 3 h od vloţenia do chromatografickej komory vopred nasýtenej parami l-butanolu, kon-centrovanej
kys. octovej a vody vyvíja sa zostupne vrchnou nevodnou fázou zmesou 1-bu-tanol–koncentrovaná
kys. octová – voda (4 + 1 + 5 obj.) na dotečenie. Po vybratí z komory sa papier ponechá najprv 30 min
voľne na vzduchu a potom sa suší 30 min pri 105 °C; po vysušení sa rovnomerne postrieka rozt.
molybdenanu amónneho na detekciu, suší sa 10 min pri 85 °C a postrieka sa čerstvo pripraveným
rozt. kys. askorbovej (50 g/l). Na chromatogra-me 1 nesmie prítomná modrá škvrna fosforečnanu
prevýši veľkosťou škvrnu na chromato-grame 2. Chromatogram 1 sa pouţije aj na skúšku c).
e) Skúška na voľný stilbestrol. Na vhodný chromatografický papier, napr. Whatman č. 1 sa nanesú na
štart rozt. v poradí:
1. 10 ml rozt. skúšanej látky vo vode (10 mg/ml),
2. 10 ml rozt. dietylstilbestrolu v 95 % liehu (0,10 mg/ml).
Chromatografický papier sa impregnuje rozt. formamidu v metanole (400 g/l) spôsobom uvedeným v
stati Chromatografia na papieru (ČSL IV/I). Impregnovaný papier sa zavesí na 5 min voľne na
vzduchu a potom s vloţí do chromatografickej komory vopred nasýtenej parami benzénu. Po vybratí z
komory sa papier ponechá 5 min voľne na vzduchu, potom sa suší 30 min pri 120 °C a po vysušení sa
rovnomerne postrieka zmesou čerstvo pripraveného rozt. chloridu ţelezitého (150 g/l) a rozt.
hexakyanoţelezitanu draselného (10 g/l) (1 + 1 obj.); zmes sa pripravuje v čase potreby. Ihneď po
detekcii sa papier premyje vodou slabo okyslenou zriedenou kys. chlorovodíkovou. Na
chromatograme 1 nesmie prítomná modrá škvrna dietylstilbestrolu prevýšiť veľkosťou škvrnu na
chromatograme 2. Chromatogram 1 sa pouţije aj na skúšku c).
Stanovenie obsahu
Asi 0,3500 g sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí vo vode a doplní sa ňou po značku. Ďalším
riedením vodou sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na spektrofotometrické merania a meria sa
absorbancia výsledného rozt. pri 242 nm proti vode.
Obsah dietylsilbestrolfosforečnanu sodného v % (x) sa vypočíta podľa vzorca (5) uvedeného v stati
1cm
Fotometrické metódy (ČSL/I) s hodnotou A1 %
= 282.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. 0,1 – 0,3 g, i. v. 0,25 – 1,0 g; denná p. o. 0,2 – 1,0 g, i. v. 0,25
aţ 1,0 g.
Prípravky – Injectio diethylstilbestroli phosphorici, Tabulettae diethylstilbestroli phophorici natrici,
®
®
®
®
®
®
®
Clinestrol , Cyren B , Dibestyl (obsol.), Estilben , Estrobene DP , Euvestin , Neo-Oestranol II ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Orestol , Pabesrol D , Sinestrol , Stilbestronate , Stilboestrol DP , Stilbofax , Stilronate , Synestrin
®
®
®
(amp.), Synestrine , Willestrol ; →Difostilben .
Dietleinov syndróm →syndrómy.
dieto׀lógia – náuka o →výžive; →diabetológia.
Dietrichova choroba – [Dietrich, Hans, 1891 – 1956, nem. chirurg] →Köhlerova choroba metakarpov.
dietylamín – N-etyletánamín, (C2H5)2NH, Mr 73,14; bezfarebná, vysoko horľavá tekutina
amoniakového zápachu. Silne dráţdi koţu a sliznice.

dietylamínsalicylát – pôsobí analgeticky, antiflogistický, antiedémovo (zloţka prípravku Algesal
®
®
crm., Algesal Suractive ung., Reparil N gel).

®

dietylaminocelulóza – DEAE, ionexová ţivica, pouţíva sa na chromatografickú sepráciu proteínov.
dietylbrómacetamid – syn. karbromid, 2-bróm-2-etylbutánamid, C6H12BrNO, (C2H5)2CBr-CONH2, Mr
®
194,08; sedatívum, hypnotikum; môţe vyvolať závislosť [Neuronal (obsol.)].
dietylditiokarbamát – DTPA, soľ kys. dietylditiokarbámovej (C2H5)2NCS2H, Mr 171,27 chelačná látka,
kt. sa pouţíva pri kolorimetrickom stanovení Cu, As a i. kovov.
dietyléter →éter.
dietylénglykol – 2,2,-oxobisetanol, C4H19O3, HOCH2CH2OCH2CH2OH, Mr 106,12. Pouţíva sa ako
rozpúšťadlo, lubrikans, látka zabraňujúca vysušovaniu rôznych materiálov a ako protimrznúca
kvapalina (40 % zmes s vodou mrzne pri –18 °C, 50 % zmes pri –28 °C). Po poţití môţe vyvolať
fatálnu otravu podobnú otrave etylénglykolom.
dietylkarbamazín →Diethylcarbamazinium.
dietylpropión – syn. amfepramón, 2-(dietylamino)-1-fenyl-1-propanón, C13H17NO, Mr 205,30;
anorektikum.
C6H5COCHN(C2H5)2
|
CH3

Dietylpropión
®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – Anfamon , Anorex , Danylen , Dobesin , Regenon , Frekentine , Keramik , Keramin ,
®
®
®
®
®
®
®
Magrene , Modulor , Moderatan , Parabolin , Prefamone , Regenon , Tenuate , Tenuate
®
®
®
Despan , Tepanil , Tylinal .
dietylstilbestrol →Diethylstilbestrolum dipropionicum.
®

Dietylstilbestroldisulfát C18H20O8S2 – Ideoestril .
®

Dietylstilbetsrolmonobenzyléter – C20H26O2 – Monozol .
Dietylstilbestroldifosfát →fosfestrol.
Dietylstilbestrol dimetyléter →dimestrol.
Dietylstilbestrolmonometyléter →mestilbol.
dietylsulfát – dietylester kys. sírovej, (C2H5)2SO4, pouţíva sa pri org. syntéze ako etylačné činidlo.
Vyvoláva tvorbu pľuzgierov na koţi a edém pľúc; je to pp. karcinogén.
dietyltryptamín – DET, halucinogén, syntetický homológ dimetyltryptamínu so slabším, ale dlhšie
trvajúcim účinkom.
dietylzink – zinketyl, C4H10Zn, Mr 123,50; pouţíva sa na konzervovanie papiera a org. syntézy. Na
vzduchu horí modrým plameňom, dym zapácha po cesnaku.
Dieuaideov pokus – uloţenie pacienta na ľavý a pravý bok má za následok zmenu polohy elekt. osi
srdca v EKG; pri zrastoch mediastína sa tieto zmeny nedostavujú.
Dieudonného pôda – [Dieudonné, Adolf, 1864 – 1945, nem. hygienik] krvný zásaditý agar, mikrobiol.
pôda na kultiváciu cholrových vibrií.
Dieulafoyov syndróm (ulkus) – [Dieulafoy, Georges, 1839 – 1911, paríţsky lekár] →exulceratio
simplex.
difemanilmetylsulfát

–

4-[(difenylmetylen)-1,1-dimetylpiperidíniummetylsulfát, C21H27NO4S, Mr
389,50; anticholínergikum. Pouţíva sa v th. peptického vredu,

hyperchlórhydrie a hypermotility pri gastritíde a pylorospazme, ako aj hyperhidrózy; podáva sa per os
®
®
®
®
®
(Demotil , Dephenatil , Nivelona , Prantal , Variton ).
Difemanilmetylsulfát

difemerín – 1-(dimetylamino)-2-metylpropylester kys. -hydroxy--fenylbenzénoctovej, C20H25NO3, Mr
®
327,41; anticholínergikum, antispazmodikum (Luostyl ).
OH
CH3
|
|
C6H5C – COO – CCH3N(CH3)2
|
|
C6H5
CH3

Difemerín
®

difemetoxidín – 2-(difenylmetyl)-1-piperidínetanol,
C20H25NO, Mr 295,41; anorektikum (Ba 18189 ,
®
Cleofil ).
Difemetoxidín

difenadión – syn. difacín, difacinón, 2-(difenylacetyl)-1H-inden-1,3-(2H)-dión, C23H16O3, Mr 340,36;
®
®
®
®
®
antikoagulans (U-1363 , Didandin , Dipaxin , Diphacin , Oragulant ,
®
Solvan ).
Defenadión
®

difenamid – N,N-dimetyl- -fenylbenzenacetamid, C16H17NO, Mr 238,30; herbicídum (L 34314 ,
®
®
Dymid , Enide ).
Difenamid

difenamizol – 2yl)propanamid,
®
(AP-14 ,

(dimetylamino)-N-(1,3-difenyl-1H-pyrazol-5C20H22N4O, Mr 334,43; analgetikum, antiflogistikum
®
Pasalin ).

Difenamizol

®

difenan – diphenane; 4-(fenylmetyl)fenolkarbamát, C14H13NO2, Mr 227,25; anthelmintikum (Butolan ,
®
®
®
®
®
Butolen , Carphenol , Oxylan , Palafuge , Parabencil ).
Difenan

difenazolín
–
2-[(difenylmetoxy)metyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol,
®
®
antihistaminikum (hydrochlorid C17H19ClN2O – MG 322 , Antadril ).

C17H18N2O,

Mr

Difenazolín

Difenbachia picta (Araceae) – difenbachia pestrá, okrasná rastlina z čeľade áronovitých.

266,33;

difénhydramín – syn. benzhydramín, 2-difenylmetoxy-N,N-dimetyletánamín, C17H21NO, Mr 255,35;
antihistaminikum s anticholínergickým účinkom, antitusikum, antivertiginózum, antiemetikum a
sedatívum. D. je silne účinné antihistaminikum, kt. zreteľne mierni intenzitu a frekvenciu záchvatov
kašľa. Rozširuje malé bronchy, uvoľňuje kŕč bronchov a zmierňuje zápalový opuch sliznice, čím
zlepšuje dýchanie. Okrem toho potláča sekréciu hlienu v nose a sekréciu
sĺz. To má za následok zmiernenie sprievodných príznakov nachladenia a
nádchy.
Difénhydramín

D. sa z GIT rýchlo resorbuje. Jeho t0,5 je 4 – 8 h a 98 % sa viaţe na
plazmatické bielkoviny. Metabolizuje sa prevaţne v pečeni a metabolity sa vylučujú obličkami.
Močom sa vylučuje len nepatrný podiel nezmenenej látky.
Indikácie – citrát d. sa pouţíva ako sedatívum a hypnotikum, hydrochlorid d. v symptomatickej th.
alergie, anafylaxie, parkinsonizmu a závratov, ako aj pri akút. a chron. ochreniach dýchacích ciest a
ich alergických zápaloch, na tlmenie pri kašľa pri nádche, chrípke; adjuvantne pri čiernom kašli.
Kontraindikácie – absol.: podanie deťom < 1-r., akút. astmatický záchvat, glaukóm s úzkym uhlom,
hypertrofia prostaty, stenozujúce peptické vredy, pyloroduodenálna obštrukcia, zúţenie močovodov,
poruchy vyprázdňovania močového mechúra, precitlivenosť na d.
Nežiaduce účinky – sedácia, u citlivých osôb a pri vyššom dávkovaní otupenosť a ľahká
unaviteľnosť, u malých detí a pri predávkovaní podráţdenie CNS; poruchy videnia, sucho v ústach,
poruchy funkcie GIT, močenia, alergická reakcia pri precitlivenosti na d. Zriedkavé sú poruchy KO.
D. zhoršuje reakčnú pohotovosť, schopnosť riadiť motorové vozidlo a vykonávanie obdobných
činností.
Interakcie – súčasné podávanie centrálne tlmivých liečiv al. alkoholu môţu vzájomne zosilňovať
účinok.
Dávkovanie – podáva sa per os a i. m. Pri kašli sa podáva 3-krát/d 12,5 mg p. o., 1 – 14-r. deťom sa
podáva 3-krát 4 – 10 mg.
®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – citrát Alledryl , Allergan , Amidryl , Vagodryl , Benodin , Diphantine , S8 , Sekundal®
®
®
®
®
®
®
D , Syntedril ; hydrochlorid C17H22ClNO – BAX , Benadryl , Benocten , Benzehist , Dabylen ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Dolestan , Felben , Fenylhist , Halbmond , Rohydra , Sedopretten , Valdrene , Wehydryl ;
®
®
®
askorbát Antamin , Cetamin ; kombinácia s p-sulfónamidbenzoátom Neobenadol .
,

difenicilín sodný – 6-[([1,1 -bifenyl]-2-yl-karbonyl)amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabi-cyklo-[3.2.0]heptán-2-karboxylovej; C21H19N2NaO4S, Mr 418,46; antibiotikum
®
(Ancillin ).
Difenicilín sodný

difenidol – syn. defenidol, -difenyl-1-piperidínbutanol, C21H27NO, Mr 309,43; antiemetikum.

®

®

®

®

®

Prípravky – Vontrol ; hydrochlorid C21H28ClNO – Ansmin , Cefadol , Celmidol , Difenido-lin ,
®
®
®
®
®
®
®
Maniol , Mecalmin , Pineroro , Satanolon , Tenesdol , Wansar , Yesdol ).

difenoxín – kys. difenoxylová, kys. 1-(3-kyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenyl-4-piperidínkarboxylová,
®
C28H28N2O2, Mr 424,54; antiperistaltikum, antidiareikum (Lyspafen ).
Difenoxín

difenoxylát – etylester kys.
4-piperidinkarboxylovej,
antiperistaltikum,
závislosť morfíno-vého typu.

1-(3-kyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylC30H32N2O2,
Mr
452,57;
antidiareikum;
môţe
vyvolať

Difenoxylát

D. je látka príbuzná petidínu. Antidiaroický účinok vzniká pôsobením na intramurálne nervové splete
črevnej steny (interakcia s opiátovými receptormi) a ovplyvnením sekrécie vody a elektrolytov.
Okrem výrazného účinku na črevnú motilitu má len nízky analgetický účinok a nemá
parasympatikolytický účinok. Inhibuje aj črevné kobntrakcie vyvolané nikotínom, sérotonínom,
angiotenzínom, nie však bradykinínom, histamínom a báriumchloridom. Účinok na motilitu čriev je
vysoko selektívny.
Indikácie – tlmenie črevnej motility pri hnačke rôznej etiológie. Je vhodný najmä pri funkčnej hnačke
(hnačková forma dráţdivého tračníka pri hypertyreóze). Medikamentózne podmienená hnačka
(laxatíva, cytostatiká, antibiotiká); hnačka po resekcii tenkého čreva a ţalúdka. Hnačka pri niekt. org.
chorobách hrubého čreva (karcinóm, polypóza); s výhradami pri ulceróznej kolitíde a Crohnovej
chorobe. Na redukciu počtu vyprázdňovania pri kolosómii a ileostómii. Treba však vţdy pátrať po
príčine hnačky a liečiť kauzálne.
Kontraindikácie – infekčná epidemická hnačka, subileus, hnačka pri otravách, ťaţkej hepato-patii.
Glaukóm. Pri zápalových chorobách hrubého čreva (dyzentéria, colitis ulcerosa, m. Crohn) je riziko
vzniku toxického megakolónu, vylučovania patiogénov stolicou sa môţe predĺţiť (šigelózy). Isté
riziko hemoragickej, príp. pseudomembranóznej kolitídy pri th. širokospektrálnymi antibiotikami
v kombinácii s d.
Nežiaduce účinky – pri obvyklom dávkovaní sú zriedkavé. Liekový exantém; poruchy zo strany CNS
(závraty, anxieta, depresie, nespavosť); prejavy zo strany GIT (nauzea, plnosť v bruchu, zápcha).
Zriedka poruchy mikcie. Krátkodobé podávanie obvyklých dávok sa nespája s rizikom závislosti. Pri
predávkovaní môţe nastať útlm dychového centra, najmä u malých detí. Antidótom je nalorfín.
Interakcie – d. potencuje účinok látok tlmiacich CNS (barbituráty), zvyšuje účinok narkotík (apnoe).
Dávkovanie – spočiatku 2 – 3-krát 2,5 mg, potom 1 – 2-krát 2,5 mg aţ do th. účinku. Malým deťom
sa podáva 2,5 mg 2-krát/d, väčším deťom 4-krát/d vţdy pred jedením a čo najkratší čas.
®

®

®

®

Prípravky – R 1132 ; zloţka preparátu Lomotil , Diarsed , Reasec , kt. obsahujú aj atropínsulfát).
®

,

difénpiramid – N-2-pyridinyl-[1,1 -bifenyl]-4-acetamid, C19H16N2O, Mr 288,5; antiflogistikum (Z 876 ,
®
Difenax ).
Difénpiramid

,

difenyl – 1,1 -bifenyl; bibenzén; fenylbenzén, C12H10, C6H5C6H5, Mr 154,20; uhľovodík tvoriaci lesklé
kryštály, b. t. 70 °C. Pouţíva sa vo farbiarstve ako stabilizátor nitrocelulózy a v analyt. chémii ako

indikátor, ako aj ako fungistatikum pri konzervácii pomarančov; pri experimentálnych zvieratách sa
po jeho expozícii pozoroval útlm CNS, obrny a konvulzie.
Difenyl

difenylamín – N-fenylbenzénamín, C12H11N, C6H5NHC6H5, Mr 169,22. Pouţíva sa na dg. otravy
dusičnanmi a dusitanmi, pri analýze dusičnanov, dusitanov, chloristanov a i. oxidačných činidiel, s
kt. v prítomnosti H2SO4 dáva modré sfarbenie. Dráţdi sliznice, v
experimente sa ním dá vyvolať methemoglobinémia s príznakmi
podobnými ako pri miernej otrave anilínom.
,

,

,

,

N,N -difenylbenzidín – N,N -difenyl-[1,1 -bifenyl]-4,4 -diamín, C24H20N2, Mr 336,42; platničky podobné
difenylamínu, je však citlivejší na oxidačné látky.
,

N,N -difenylbenzidín

N-(1,2-difenyletyl)nikotinamid – N-(1,2-difenyletyl)-3-pyridínkarboxamid, C20H18N2O, Mr 302,36;
®
®
anticholínergikum (C-1065 , Lyspamin forte ; kombinácia s
®
fenobarbitalom – Lyspamin ).
N-(1,2-difenyletyl)nikotinamid
,

N,N -difenyl-p-fenyléndiamín – N,N-difenyl-1,4-benzéndiamín, DPPD, C18H16N, Mr 260,32; inhibítor
polymerizácie, antioxidans pouţívané v potravinárstve.
,

N,N -difenyl-p-fenyléndiamín

difenylhydantoín →fenytoín.
,

difenylmetán-4,4,-disulfónamid
–
4,4 metylénbis[benzénsulfonamid], C13H14N2O4S2, Mr 326,38;
®
inhibítor karbonátdehydratázy, diuretikum (Nirexon ).
,

Difenylmetán-4,4 -disulfónamid

-difenyl-2-piperidínpropanol – syn. difepanol, -metyl--difenyl-1-piperidínetanol, C20H25NO, Mr
®
295,41; antitusikum (Hoechst 10682; gvajakolsulfonát – Viatussin ).
-difenyl-2-piperidínpropanol

difenylpyralín – 4-(difenylmetoxy)-1-metylpiperidín, C19H23NO, Mr 281,38; antihistaminikum.
Difenylpyralín

®

®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – P 253 , Allergen , Antivom , Belfene , Dayfen , Diafen , Hispril , Histryl , Histyn ,
®
®
®
®
®
®
Hystryl , Lyssipoll , Mepiben , Neargal ; hydrochlorid C19H24ClNO – Anginosan , Konlon (jelly) ,
®
Lergoban .

,

difenylsulfón – syn. sulfobenzid, 1,1 -sulfonylbisbenzén, C12H19SO2, Mr 218,27; ovocídum (účinné
najmä proti vajíčka a larvám roztočov).
diferencia – [differentia] rozdiel, rôznosť.
diferenciácia – [differentiatio] rôznosť, roztriedenie; rozlíšenie jedného predmetu al. javu (napr.
choroby) od iného.
ireverzibilný proces, počas kt. sa nezrelé bunky al. tkanivá špecializujú a nadobúdajú
rozdielne vlastnosti (zistiteľné morfol., histochem. a biochem.) a schopnosti vykonávať špeciálne
funkcie.
Embryol.

stupeň špecializácie nádorových buniek. Napr. niekt. karcinómy prsníka vykazujú morfologickú
podobnosť s vývodmi, iné s lobulami prsníka, príp. s obidvoma štruktúrami. Označuje sa ním aj
štruktúrna podobnosť s pôvodnými štruktúrami, z kt. nádor vychádza. Pri úplnej strate takejto
podobnosti sa hovorí o nediferencovanom al. anaplastickom nádore; →anaplázia.
Histol.

diferenciál – 1. mat. nekonečne malý prírastok premennej veličiny, diferenciálna funkcia, pojem z mat.
analýzy pouţívaný na pribliţné vyjadrenie priebehu funkcie v okolí jej bodu.
,

,

Ddiferenciál funkcie jednej premennej f(x) sa rovná f (x)dx, kde f (x) znamená deriváciu funkcie f(x)
a číslo dx je premenný prírastok premennej x. Pri funkciách dvoch a viacerých premených sa
obdobne zavádza pojem totálneho diferenciálu.
2. Stroj. diferenciálový prevod, účelná sústava spoluzaberajúcich ozubených kolies tvoriacich ako
celok s viacerými, obyčajne dvoma stupňami
voľnosti; diferenciálne súkolesie. Pouţíva sa
na vyrovnanie rôznych rýchlostí krútenia
poháňaných kolies. Tvorí ho najčastejšie
planetové súkolie s kuţeľovými kolesami.
Hruška d. naháňa tanier s vyrovnávacími
pastorkami, kt. zapadajú do kuţeľových kolies
na obidvoch hnaných hriadeľoch. Pouţíva sa
napr. v automobiloch (obr.).

diferenciálna destilácia – jednoduchá, periodická →destilácia. Zmes sa zohrieva v banke na t. v. a
odparuje. Para sa vedie do kondenzátora. Kondenzát sa zo systému nepretrţite odvádza ako
produkt (destilát). Keďţe para je bohatšia na ľahšie prchavú zloţku ako kvapalina, z kt. vznikla,
zloţenie destilátu i zvyšku v banke sa v priebehu destilácie spojite mení. Prvé podiely destilátu sú
na prchavejšiu zloţku najbohatšie; so vzrastajúcim celkovým mnoţstvom destilátu a s klesajúcim
mnoţstvom zvyšku klesá koncentrácia prchavejšej zloţky v destiláte i zvyšku. Závislosť medzi
zloţením zvyšku a jeho mnoţstvom vyjadruje Rayleigho rovnica:
xF
ln(F/W) ∫ dx/∫ – x)
xW
kde F a W sú látkové mnoţstvá suroviny a zvyšku; xF, xW mólové zlomky prchavejšej zloţky v
surovine a zvyšku. Rovnica sa rieši grafickou integráciou, keď je rovnováţna závislosť y* = f(x)
daná rovnicou. Odberom destilátu po častiach moţno získať frakcie s rôznou koncentráciou
prchavejšej zloţky. Pri destilácii zmesi pozostávajúcej z viacerých zloţiek – jednotlivé po sebe
nasledujúce frakcie destilátu sú obohatené o zloţky v slede ich klesajúcej relat. prchavosti.
Separácia zloţiek pri jednoduchej d. d. nie je ostrá a obohatenie destilátu prchavejšou zloţkou nie je

veľké. Viackrát opakovanou d. d. destilátu moţno získať produkt vysokej čistoty. Ostrosť delenia
moţno zvýšiť aj parciálnou kondenzáciou pár destilátu, napr. diferenciálnou rektifikáciou.
diferenciálna diagnóza →diagnóza.
diferenciálna skenová kalorimetria – DSC, fyz.-chem. metóda, pri kt. sa meria rozdiel prívodu
energie do vzorky a referenčného materiálu (štandardu) v závislosti od teploty. DSC prebieha v
kalorimetroch, kt. pracujú v teplotnom intervale –150 aţ + 1500 °C. Vzorka a referenčná látka sa
podrobujú kontrolovanému teplotnému programu. Výsledkom analýzy je záznam závislosti
diferenčného príkonu do sústavy, kt. je úmerný rozdielu teplotných kapacít a entalpických efektov
procesov prebiehajúcich vo vzorke. Ako referenčný materiál sa pouţíva napr. zafírová doštička, v kt.
neprebiehajú procesy spojené s tepelným efektom. DSC umoţňuje určiť merné teplá tuhých a
kvapalných látok, hodnotu molárnych zmien entalpií modifikačných premien a reakcií tuhých látok.
DST sa vyuţíva napr. pri určovaní čistoty látok a na kinetické štúdie.
diferenciálny analyzátor – analógový číslicový al. zmiešaný počítač na riešenie sústav
diferenciálnych rovníc.
diferenciálny leukogram – relat. počet jednotlivých druhov leukocytov (Lkc) v reprezentatívnej vzorke
periférnej krvi, obyčajne ofarbenom roztere. D. l. pozostáva z polymorfonukleárnych neutrofilov
(PMN), lymfocytov, (Ly), monocytov (Mo), bazofilov (Ba) a eozinofilov (Eo). Za patol. okolností sa v
ňom môţu nachádzať aj bunky kostnej drene, t. j. nezrelé formy granulocytov, Ly a Mo. D. l. sa
vyjadruje v %, uprednostňujú sa však absol. hodnoty, kt. sa vypočítaju násobením hodnoty v %
celkovým počtom Lkc. Posun ,,doľava“ znamená zmnoţenie mladých foriem s menej
segmentovaným jadrom. Zníţený počet neutrofilov sa označuje ako neutropénia, ich zvýšený počet
ako granulocytóza. Pokles počtu Ly je lymfocytopénia, zvýšený počet lymfocytóza.
Automatizované stanovenie d. l. sa zakladá na dvoch princípoch: 1. Rozpoznávanie obrazcov –
podobne ako pri manuálnej metóde sa v roztere ofarbenom rozt. Giemsu-Romanowského zráta 100
aţ 500 Lkc a farebný televízor automatu počítačovým programom vyhodnotí veľkosť a obvod kaţdej
bunky, veľkosť, tvar, hustotu a počet lalokov jadra, ako aj farbu a štruktúru cytoplazmy. Tieto
merania sa potom porovnávajú so stanovenými kritériami a bunka sa zaradí do jednotlivých skupín
Lkc. Nezaradené bunky musí identifikovať laborant. Novšie automaty stanovujú súčasne počet
erytrocytov, trombocytov a ďalšie hematol. paramatre. Nepresnosť metódy je pri segmentovaných
neutrofiloch asi 20 %, pre ostatné, menej početné bunky aţ 100 %.
2. Systém kontinuálneho prietoku triedi Lkc podľa veľkosti a tinkčných vlastností. Nasáva vzorku
krvi, pridá hemolyzačný rozt., kt. lyzuje erytrocyty a fixuje Lkc, potom sa prúd vzorky rozdelí do
niekoľkých kanálov, kde sa bunky farbia špecifickými histochemickými metódami a meria sa rozptyl
a absorpcia svetla bunkami:
a) V peroxidázovom kanáli sa neutrofily, Eo a Mo farbia 4-chlór-1-naftolom a peroxidom vodíka
(peroxid sa štiepi peroxidázou na vodu a kyslík, kt oxiduje naftol na farebný chinón). Eo sa
identifikujú intenzívnejším farbením (vyššia absorpcia a menší rozptyl) ako zrelé neutrofily. Osobitná
skupina neutrofilov s vysokou peroxidázovou aktivitou sa identifikuje podľa ich väčšej absorpcie a
rozptylu svetla. Mo sa farbia len slabo a diferencujú na základe ich absorpcie a rozptylu. Ly ostávajú
nesfarbené a identifikujú sa ako malé Ly a ,,veľké nesfarbené bunky``.
b) V nešpecifickom esterázovom kanáli sa Mo farbia a-naftylbutyrátom a diazotovaným zásaditým
fuchsínom (esteráza hydrolyzuje estery naftylu); naftylová skupina utvára s fuchsínom azokomplex.
Mo sa identifikujú ako veľké, intenzívne sfarbené bunky.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Referenčné hodnoty diferenciálneho leukogramu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Typ bunky
Absol. počet
Relat. počet
-9
1.10 l

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Nesegmentované neutrofily
100 – 2100
< 0,03
Segmentované neutrofily
4100 – 6500
0,60 – 0,70
Eozinofily
0 – 700
0,01 – 0,05
Bazofilné granulocyty
0 – 50
< 0,01
Lymfocyty
500 – 400
0,20 – 0,30
Monocyty
200 – 950
0,02 – 0,08
Celkový počet leukocytov
4500 – 11 000
1,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

c) V treťom kanáli sa farbia Ba zásaditým farbivo alciánovou modrou. Beţne sa v jednom kanáli
počíta 10 000 buniek, u pacientov s leukopéniou však niekedy len 1000 buniek. Výhodou
kontinuálnych systémov oproti metóde rozpoznávania obrazcov, pri kt. sa počíta 100 – 500 buniek,
je moţnosť rozlíšiť abnormálne bunky (pri leukopénii) a ich zmeny počas th. (pri leukémii).
diferenciálny počet – mat. odvetvie mat. analýzy, kt. sa opiera o pojmy derivácia a →diferenciál. D. p.
sa zaoberá napr. výpočtom derivácie funkcií, vyšetrovaním priebehu funkcií a ich extrémov,
rozvojom funkcií v Taylorovom rade. Jeho aplikáciou vznikla diferenciálna geometria, rozmanité sú
jeho aplikácie vo fyz. a i. vedách. Pre akúkoľvek funkciu f(x) je diferenciál f pri x0 lineárnou funkciou,
kt. je tangensom f pri a0. Diferenciál df sa vyjadruje ako funkcia premennej (dx):
,

df = f (x0)
,

,

kde f (x0) je deriváciou f pri x0. Hodnoty f (x0) sa definujú ako limita (f,(x0) – f(x0)/(x – x0), keď sa x blíţi
x0.
diferenčná termická analýza – DTA, fyz.-chem. analyt. metóda. Pri DTA sa meria rozdiel teplôt
medzi vzorkou a referenčnou látkou (štandardom) v závislosti od teploty v podmienkach, pri kt.
vzorka i štandard sa podrobujú kontrolovanému teplotnému programu. Záznamom analýzy je
závislosť rozdielu teplôt – krivka DTA. Štandardom je napr. práškový a-korund, v kt. neprebiehajú
nijaké fyz.-chem. zmeny spojené s tepelným efektom. Vzorky i štandardy v téglikoch sa uloţia do
pece so zabezpečeným programovaným vzostupom al. poklesom teploty, kt. snímajú v nich
umiestené zvary termoelekt. článkov zapojených proti sebe, takţe merací prístroj zaznamenáva
rozdiel teplôt medzi vzorkou a štandardom. V peci sa zvyšuje teplota, kým vo vzorke neprebehne
fyz.-chem. proces (zmena modifikácie, termický rozdiel, dehydratácia, absorpcia al. desorpcia,
vyparovanie, chem. reakcia), kt. entalpický efekt vyvolá rozdiel teploty medzi vzorkou a štandardom.
Na zapisovači sa pritom zaznamenáva odchýlka od nulovej polohy. DTA sa pouţíva v chémii a
fyzike tuhých látok, hutníctve, silikátovej chémii a mineralógii na identifikáciu zloţiek zloţitých zmesí,
stanovenie rovnováţnych teplôt a tlakov (v kontrolnej atmosfére), na štúdium kryštalizačných
procesov (sklo), semikvantit. a po špeciálnej úprave aj kvantit. analýzu fázového zloţenia
jednoduchých zmesí. Zariadenie DTA je aj súčasťou termováh.
difetarzón

–

dvojsodná

soľ

kys.

[1,2-etandiylbis(imino-4,1-fenylín)]bis[arzónovej], C14H16®
As2N2Na2O6, Mr 504,10; antiemébikum (RP 4763 ,
®
®
®
Amebarsin , Bémarsal , Rodameb ).
Difetarzón

diff. – skr. angl. difference, rozdiel.
differentia, ae, f. – [l. differre rozlišovať] →diferencia.
differentiatio, onis, f. – [l. differentia rozdiel] →diferenciácia.
difficilis e – [l.] neľahký, spojený s ťaţkosťami.

diffissus, a, um – [l. diffindere rozštiepiť] rozštiepený, rozdelený.
diffractio, onis, f. – [l. dis roz- + l. frangere lámať] →difrakcia.
diffusio, onis, f. – [l. diffundere rozlievať] →difúzia.
diflorazón
–
(6,11,16)-6,9-difluór-11,17,21-trihydroxy-16metylpregna-1,4-dien-3,20-dión, C22H28F2O5, Mr 410,46; 16-analóg
®
flumetazónu, glukokortikoid, antiflogistikum (diacetát Dermaflor ,
®
®
®
®
®
Defrat , Difrat , Florone , Maxiflor , Soriflor ).

Diflorazón

difloxacín

–

kys.

6-fluór-1-(4-fluórfenyl)-1,4-dihydro-7-(4-metyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-chinolínkarboxylová, C21H19FN3O3, Mr 399,40; fluórchinolínové
®
antibiotikum štruktúrne podobné norfloxacínu (Abbott-56619 , A®
56619 ).
Difloxacín

diflubenzurón – syn. diflurón, N-[[(4-chlórfenyl)amino]-karbonyl]-2,6-difluórbenzamid, C14H9ClF2N2O2,
®
®
®
®
®
Mr 310,68; insekticídum, larvicídum (DU 112307 , ENT 29054 , PH 60-40 , TH-6040 , OMS 1804 ,
®
®
®
Dimilin , Duphcid , Micromite ).
Diflubenzurón
®

Diflucan i. v. inf. (Pfizer) →flukonazol.
Diflucortolonum →diflukortolón.
®

Difluena Gel (Dental) – Dinatri fluorophosphas 9 g v 100 g prípravku. Ţltý gél príjemnej chuti a vône.
Stomatologikum.
®

Difluena Lak (Dental) – Sandaraca resina 1,72 g + Ethanolum absolutum ad 20 g. Fluoridový
prípravok, kt. účinnou zloţkou je monofluórfosforečnan sodný. Pouţíva sa na profylaxiu zubného
kazu u detí, desenzibilizáciu citlivých krčkov a abradovaných zubov u dospelých. Aplikovaný lak po
zaschnutí utvorí na povrchu skloviny film, kt. slúţi ako zásobník fluóru.
diflukortolón – 6,9-difluór-11,21-dihydroxy-16-metylpregna-1,4-dien-3,20-dión; 6,9-difluór-16-metyl-1dehydrokortikosterón, C22H28F2O4, Mr 394,46; 9-fluórovaný derivát fluórkortolónu, antiflogistikum. Je
to silne lokálne účinný halogenovaný glukokortikoid. Potláča zápalové
reakcie koţe, mierni svrbenie, pálenie i bolesť a pocit napätia. Pôsobí
vazokonstrikčne a antiproliferačne. Účinok nastupuje rýchlo a trvá
pomerne dlho. Preniká rýchlo do stratum corneum, kde zotrváva. V
koţi sa metabolicky neinaktivuje. Vstrebaný sa v plazme rýchlo
hydrolyzuje na d. a kys. valérovú. Účinná látka sa vylučuje pečeňou
(25 %) a obličkami (75 %). Aplikuje sa vo forme masti al. krému.

Diflukortolón

Indikácie – akút. i chron. neinfekčné demoepidermitídy, najmä seboroické a ochlpených oblastí,
kontaktný, dyshidrotický, atopický a fototoxický ekzém, dermatitis solaris, popáleniny 1. stupňa,
idiopatický a lokalizovaný pruritus, prurigo, lichen simplex, lichen ruber planus, psoriáza, lupus
erythematodes chronicus discoides.
Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky prípravku, mikróbiová infekcia koţe, najmä tbc, virózy
(herpes, varičela, moluska, kondylómy, bradavice), syfilis, pyodermie, mykózy, svrab, vredy
predkolenia. Opatrnosť je ţiaduca u malých detí a gravidných ţien, najmä v 1. trimestri.
Nežiaduce účinky – sek. infekcia ošetrovaných miest, steroidová akne, dermatitis perioralis. Pri
dlhodobej aplikácii na plochu presahujú 20 % povrchu tela, najmä okluzívnym spôsobomsa môţu
dostaviť celkové príznaky z resorpcie kortikosteroidu.
,

,-

diflunizal – kys. 2 ,4 difluór-4-hydroxy-[1,1-bifenyl]-3-karboxylová, C13H8F2O3, Mr 250,20; analgetikum,
antireumatikum, antipyretikum, antiflogistikum. Inhibítor syntézy prostaglandínov a i. mediátorov
zápalu. Po perorálnom podaní dosahuje max. koncentráciu v
plazme za 2 h. Pri niţšom dávkovaní je eliminačný t0,5 asi 7,5 h.
Vylučuje sa obličkami prevaţne vo forme metabolitov.
Diflunizal

Indikácie – bolesti pri artrózach a artritídach, po úrazoch končatín a ortopedických operáciách, zubov
po stomatologických operáciách, po epiziotómii.
Kontraindikácie – astmatický záchvat po salicylátoch al. nesteroidových antireumatikách v anamnéze.
Krvácanie do GIT. Gravidita, laktácia. Precitlivenosť na d. Zvýšená opatrnosť je ţiaduca pri vredovej
chorobe. Pri renálnej insuficiencii sa má dávka redukovať.
Nežiaduce účinky – bolesti ţalúdka, dyspepsia, nauzea, vracanie. Závrat, ospalosť. Pruritus a koţné
eflorescencie.
Dávkovanie – 2-krát/d, spočiatku 1g, potom 250 – 500 mg. Pri chron. bolestiach 250 mg 2-krát/d.
®

®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – MK-647 , Adomal , Dolisal , Dolobid , Dolobis , Dolobit , Flovacil , Fluniget , Fluodonil ,
®
®
®
®
®
Flustar , Reuflos ; 21-valerát C27H36F2O5 – DFV , Nerisona creme, Nerisona Fettsalbe , Nerisona
®
®
®
®
Salbe , Nerisone , Temetex , Texmeten ).
difluprednát

–

-difluórprednizolón, 21-(acetyloxy)-6,9-difluóro-11-hydroxy-17-(1oxobutoxy)pregna-1,4-dién-3,20-dión, C27H34F2O7, Mr 508,57;
®
®
®
®
antiflogistikum (CM-9155 , W-6309 , Epitopic , Myser ).

Difluprednát

®

Diflurex tbl. (Anphar Lab.) – Acidum tienilicum 250 mg v 1 tbl.; diuretikum, antihypertenzívum;
→kyselina tienilová.
difosgén – trichlórmetylester kys. karbónchloridovej, trichlórmetylester kys. chloroformovej, C2Cl4O2, Mr
197,83. Bojový plyn s dusivým účinkom. Pri izbovej teplote je stály, pri ~ 300 °C sa rozkladá na
fosgén. LC100 pre králiky (10 – 20-min expozícia parám) 0,9 mg/l vzduchu. Pouţíva sa v org. syntéze;
→bojové látky.

®

Difostilben inj., tbl. (Léčiva) →fosfestrol sodný.
DIFP – skr. diizopropylfluórfosfát, syn. DIPF, fosfofluoridát.
difrakcia – [difractio] 1. →fraktúra. 2. fyz. zmena smeru vlnenia vyvolaná nárazom na prekáţku;
rozptyl ţiarenia. Keď prechádza elektromagnetické ţiarenie látkami, dostávajú sa atómy al. molekuly
do premenného elekt. poľa. To v nich indukuje premenný →dipólový moment, kt. vysiela do
všetkých smerov priestoru elektromagnetické ţiarenie o rovnakej frekvencii akú má pôvodné
ţiarenie. V opticky homogénnom prostredí (atómy al. molekuly, kt. sú v zdroji sek. ţiarenia, sú v
prostredí rozloţené úplne pravidelne) sa sek. ţiarenie interferenciou vyruší a svetlo sa šíri len v
smere pôvodného lúča. V opticky nehomogénnom prostredí sa neruší sek. ţiarenie interferenciou
úplne a okrem svetla v smere pôvodného lúča sa zjaví svetlo rozptýlené do všetkých smerov.
Intenzita rozptýleného svetla sa zvyšuje s klesajúcou vlnovou dĺţkou ţiarenia. Ak sa rozptyľuje
polychromatické svetlo (viditeľné svetlo všetkých vlnových dĺţok), rozptýli sa viac krátkovlnné
ţiarenie (modrá a fialová). V prejdenom svetle je tohto ţiarenia menej, takţe prevláda červená a
ţltá. Slnko sa javí ako ţlté, lebo po prechode atmosférou sa svetlo ochudobní o rozptýlenú modrú
zloţku, bezoblačná obloha ako rozptýlené slnečné svetlo, v kt. prevláda modrá.
D. ţiarenia vzniká v prípadoch, keď sa vlnová dĺţka ţiarenia blíţi veľkosti stavebných častíc látky, kt.
ţiarenie prechádza. V rozt. čistých látok môţu byť príčinou optickej nehomogenity hustotné
fluktuácie (v mikroskopických objemoch rozt. rozmery porovnateľných s vlnovou dĺţkou ţiarenia sa
hustota vplyvom chaotického tepelného pohybu molekúl neustále mení a kolíše okolo priemernej
makroskopickej hustoty rozt.); optickú nehomogenitu vyvolávajúcu d. viditeľného ţiarenia, môţe byť
prach, hmla, emulzie al. čiastočky koloidných rozt. D. ţiarenia sa vyuţíva pri →rtg difrakčnej
analýze.
difraktometer – zariadenie na →rtg štruktúrnu analýzu.
®

Difrarel ,,100“ drg. (Chibret) – Vaccinii myrtilli anthrocyanosida 100 mg + Betacarotinum 5 mg v 1
dr.; venofarmakum. Podáva sa ako adjuvans th. artériopatií (diabetická angiopatia, mozgová
ateroskleróza, artériová hypertenzia, cievne poruchy v starobe), fragility kapilár a zmien kapilárnej
permeability (purpura), ţilovej insuficiencie s komplikáciami (varixy a edémy, následky flebitíd,
hemoroidy), očných cievnych porúch (retinitídy, chorioretinitídy).
diftéria – [diphtheria] →záškrt.
difteroid – 1. ochorenie s klin. obrazom podobným diftérii, t. j. s tvorbou pablán, napr. pri šarlachu,
osýpkach, chrípke; 2. súhrnný názov pre korynebaktérie, kt. sa podobajú Corynebacterium
diphtheriae a pri mikrobiol. dg. môţu viesť k dg. omylom. Väčšina z nich je apatogénna, niekt. druhy
(Corynebacterium pseudodiphthericum a C. xerosis) sa pokladajú za oportúnne (môţu napr. vyvolať
endokarditídu po kardiochirurgickom výkone).
diftong – [diphtongia] dvojhláska.
difuzal – druh bifokálneho okuliarového skla s natavenou doplnkovou šošovkou.
difuzér – 1. uzavretá tlaková nádoba pouţívaná na vylúhovanie tuhých látok (napr. v cukrovarníctve
vylúhovanie cukrov z repy); 2. v papiernictve zariadenie na pranie sulfátov buničiny.
difúzia – [diffusio] 1. fyz. prenikanie častíc do kryštálovej mrieţky polovodiča; rozptyl svetla, 2. fyz.
chem. samovoľný transport látky (rozt., plynu) v nepohyblivom prostredí inej látky. D. molekulovej
úrovni je následkom tepelného pohybu molekúl a roz- dielov koncentrácií transportovanej látky
(gradientu jej chem. potenciálu) v sústave. D. prebieha dovtedy, kým sa v celom objeme
homogénneho prostredia nedosiahne v kaţdom mieste rovnaká koncentrácia kaţdej jeho zloţky.
Rýchlosť d. (dm/dt) je priamo úmerná koncentračnému gradientu (dC(dx) a veľkosti plochy (S), cez kt.

sa d. uskutočňuje. Koeficient úmernosti (D) sa nazýva difúzny koeficient. Mat. túto závislosť vyjadruje
1. Fickov zákon
dm
dC
––– = – D . S ––––
dt
dx
Difúzny koeficient sa rovná mnoţstvu látky, kt. prenikne za jednotku času cez jednotkovú plochu pri
jednotkovom koncentračnom gradiente.
Stanovenie koncentračného gradientu bunkovej membrány je metodicky náročné. Jednoduchšie
moţno určiť koncentráciu látky vo vonkajšom (C0) a vnútornom (Ci) prostredí. Podľa toho dostáva 1.
Fickov zákon tvar
dm
–––– = – P . S (C0 – Ci)
dt
kde P je koeficient permeability. Je úmerný difúznemu koeficientu a zahrňuje aj vlastnosti bunkovej
membrány.
Prenos látok, kt. majú elekt. náboj (napr. ióny), závisí nielen od koncentračného gradientu, ale aj od
veľkosti elekt. gradientu. Látka sa následkom vysokého elekt. gradientu môţe pohybovať aj proti
koncentračnému gradientu. Obidva tieto gradienty sa nazývajú elektrochemický gradient. Pasívny
transport iónov sa definuje ako prenos iónov cez membránu po elektrochemickom gradiente. Pri
určovaní veľkosti pasívneho toku iónov moţno vychádzať z Planckovej rovnice. Veľkosť iónového
toku fi je daná touto diferenciálnou rovnicou
dC
dV
fi = – D –––– mC ––––
dx
dx
kde D je koeficient difúzie, pomer dc/dx koncentračný gradient, dV/dx gradient elekt. poľa, C
koncentrácia iónu v membráne a m je pohyblivosť iónov.
Za určitých predpokladov veľkosť toku iónov draslíka fK moţno napr. riešiť rovnicu pomocou vzorca
+VF/RT

[Ki]e
– [K0]
fK = PK . V –––––––––––––––
+CF/RT
e
–1
kde PK je koeficient permeability bunkovej membrány pre draslíkové ióny, V potenciálový rozdiel
medzi vonkajším a vnútorným prostredím, [Ki] vnútrobunková koncentrácia draslíka, [K0]
mimobunková koncentrácia draslíka, F Faradayova konštanta, R plynová konštanta a T je absolútna
teplota.
V heterogénnych sústavách prebieha d., kým sa nedosiahne rovnováţny stav vo fázach. Prostredie, v kt. sa d. uskutočňuje, býva homogénne (plynné, kvapalné al. tuhé), al. heterogénne
(skupenstvá difundujúcej látky a prostredia sú odlišné – d. plynu al. kvapaliny pórovitou štruktúrou
tuhej fázy). D. v homogénnej plynnej a kvapalnej fáze je izotropná. D. v kryš-tálovej mrieţke tuhej
fázy môţe byť anizotropná (má rôznu rýchlosť v smere osí súmernosti). Transport látky d. sa
uplatňuje aj vo fázach pohybujúcich sa účinkom vonkajších síl, tu sa však na molekulový transport
látky superponuje kvantit. významnejší konvektívny transport.
difúzia dýchacích plynov – prestup O2 a CO2 v smere tlakového gradientu cez alveolárnu
membránu. Kyslík difunduje z alveolárneho priestoru (pO2 = 13,3 kPa) v smere tlakového gradientu
do pľúcnych kapilár, v kt. je ţilová krv s pO2 5,3 kPa, dovtedy, kým sa tlakový rozdiel kyslíka
nevyrovná. Táto d. prebeha pribliţne cez 2 mm hrubú vrstvu, kt. tvorí: 1. membrána alveoly (0,1
mm); 2. intersticiálny priestor; 3. membrána kapiláry; 4. krvná plazma; 5. membrána erytrocytu
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(alveolárna →bariéra). Na d. je k dispozícii plocha alveol rozsahu 80 – 100 m . Pribliţne rovnaký je
aj povrch erytrocytov v pľúcnych kapilár.
Veľkosť d. udáva Fickov zákon, podľa kt. mnoţstvo difundujúcej látky (Q) za časovú jednotku (t) je
priamo úmerné difúznemu koeficientu (D). Difúzny koeficient je priamo úmerný teplote a nepriamo
úmerný veľkosti molekúl, difúznej ploche (S), rozdielu koncentrá-cií v alveolách a kapilárach (Palv –
Pkap) a dráhe difúzie (d). Tento vzťah sa dá vyjadriť rovnicou
Q
(Palv – Pkap)
–– = D . S . ––––––––––
t
d
Rýchlosť difúzie (VD
nepriamo úmerná odmocnine Mr

(Palv – Pkap) a

. (Palv – Pkap)
VD = –––––––––––––
VM
Pomer rýchlosti d. O2 a CO2 je 20,8, čo znamená, ţe CO2 v telových tekutinách pri teplote 37 °C
difunduje 20-krát rýchlejšie ako O2.
Pretoţe hodnota D vyšetrovaného je neznáma, difúzna kapacita sa dá určovať len vo forme tzv.
difúznej pľúcnej konštanty (D1) al. faktora prenosu (T1). T1 je to mnoţstvo O2, (v ml), kt difunduje za
jednu min pri tlakoviom rozdiele 0,1333 kPa z alveolárneho vzduchu do pľúcnej kapiláry
QO2
-1
-1
DLO2 = ––-–––––––– = 20 – 25 ml min kPa
(Palv – Pkap)
kde QO2 je mnoţstvo O2, kt. sa prijme za min, Palv je parciálny alveolárny tlak a Pkap parciálny
kapilárny tlak O2. Pri tlakovom rozdiele 0,1333 kPa/min cez celú plochu pľúc prenikne 20 aţ 25 ml
O2.
Pretoţe dospelý človek v pokoji spotrebuje 200 – 300 ml O2 za min, čo zodpovedá tlakovému
rozdielu 0,1333 kPa (medzi O2 v alveolárnom vzduchu a artériovej krvi), príjem O 2 moţno pokladať
výlučne za difúzny efekt. Tlakový rozdiel medzi alveolami a krvou udrţuje jeho stálu difúziu, pretoţe
alveolokapilárna rovnováha nikdy nenastáva. V alveolách niet difúzneho pokoja, a preto difúzna
výmena O2 prebieha nepretrţite. Hodnota difúznej pľúcnej konštanty pri zaťaţení sa zväčšuje
(zväčšenie difúznej plochy, rast perfúzie), pri pľúcnych fibrózach a stavoch s blokádou difúzie O 2, sa
zniţuje.
CO2 difunduje takisto v smere tlakového gradientu z artériového konca pľúcnych kapilár (ţilová krv;
pCO2 = 6,1 kPa) do alveolárneho vzduchu (pCO2 = 5,3 kPa). Tým sa utvorí rovnováha pCO2 v
alveolárnom vzduchu a v oxygenovanej krvi v pľúcach (pCO 2 = 5,3 kPa). Do ţilovej krvi z tkanív sa
dostáva CO2, kde pCO2 je minimálne 6,1 kPa. D. CO2 sa porušuje iba vtedy, keď je tlakový gradient
menší ako 0,13 kPa. V takomto prípade sa skutočne retinuje CO2 v krvi.
O procese difúzie moţno z fyz. hľadiska uvaţovať ako o vodivosti:
Spotreba O2
Vodivosť = –––––––––––
pAO2 – paO2
kde pAO2 je parciálny tlak kyslíka v alveolárnom vzduchu, paO2 parciálny tlak kyslíka v ar-tériovej
krvi.
D. d. p. je mechanizmus výmeny plynov na molekulovej úrovni. V plynnej zmesi jednotlivé zloţky
difundujú po tlakovom gradiente (spáde). Tlakový gradient determinujú parciálne tlaky jednotlivých
plynov. Vypočítajú sa tak, ţe od celkového barometrického tlaku odpočítame parciálny tlak vodných

pár, kt. závisí len od teploty a rozdiel násobíme frakciou príslušného plynu v zmesi. Parciálny tlak
plynu v kvapaline je rovnaký ako v plynnej fáze, s kt. je kvapalina ekvilibrovaná.
Rýchlosť d. v plynnom prostredí je nepriamo úmerná druhej odmocnine Mr plynu pri rovnakej teplote
a parciálnom tlaku. Pri Mr 32 pre kyslík a 44 pre oxid uhličitý je rýchlosť d. CO 2 v plynnom prostredí
0,86-násobkom rýchlosti d. O2. Rýchlosť d. v kvapalnom (vodnom) prostredí závisí okrem
–1
odmocniny Mr od rozpustnosti plynu v príslušnej kvapaline (vode). Rozpustnosť O 2 je 0,33 ml.ml
–1
kPa a CO2 7,7 ml.ml kPa, t. j. 32-krát väčšia ako O2. Rozpustnosť má teda väčší význam ako Mr,
preto CO2 difunduje z krvi do alveolov asi 20-krát ľahšie ako O2 v opačnom smere.
Veľkosť d. závisí priamo od veľkosti difúznej dráhy, tlakového gradientu a rozpustnosti plynu,
nepriamo úmerne od dĺţky difúznej dráhy a druhej odmocniny Mr.
Difúzna dráha pozostáva min. z povrchovej vrstvičky surfaktantu, alveolárnej epitelovej membrány,
kapilárnej endotelovej membrány, vrstvičky plazmy v kapilárnej krvi, erytrocytovej membrány a
intraceluklárnej tekutiny erytrocytu; jej hrúbka je 0,2 mm.
Difúzna plocha závisí od prekrvenia pľúc a počtu otvorených kapilár. U dospelého človeka sa
2
odhaduje na 70 m .
Tlakový gradient pre difúziu O2 na začiatku kapiláry je ~ 8 (13,3 – 5,3) kPa, na jej konci ~ 0,01 kPa.
Strednú hodnotu nemoţno získať ako jednoduchý priemer; je to integrovaná hodnota, kt. závisí o. i.
od tvaru asociačnej krivky hemoglobínu. Moţno ju zvýšiť dýchaním 100 % O 2. Tlakový gradient pre
prestup CO2 je 0,8 kPa.
Čas d. v pľúcach trvá ~ 1 s. Je dostatočný na dosiahnutie rovnováhy medzi parciálnymi tlakmi v
kapiláre a alveole. U zdravého človeka v pokoji sa parciálne tlaky vyrovnávajú uţ za 0,25 s.
Pre nedostatok času môţe byť d. obmedzená pri zrýchlení prúdu krvi pľúcnymi kapilárami (napr.
zvýšení minútového srdcového vývrhu pri telesnej námahe), ako aj pri zmenšení tlakového
gradientu. Aj u zdravých osôb sa môţu obidva faktory kombinovať, napr. pri horolezeckých
výstupoch.
Difúzna kapacita pľúc (faktor prenosu pre O2, CO2, CO) je veľkosť d. za jednotku času vztiahnutá na
jednotku tlakového gradientu. Má zloţku membránovú a zloţku objemu kapilárnej krvi.
Distribúcia d. závisí od distribúcie ventilácie a distribúcie perfúzie.
Predĺţenie difúznej dráhy (starší názov alveolo-kapilárny blok) vzniká pri týchto stavoch: 1.
zhrubnutie alveolárneho steny rastom fibrózneho tkaniva a i. alveolárnych buniek; 2. zhrubnutie
kapilárnej steny, oddelenie alveolárnej a kapilárnej membrány tekutinou intersticiálneho edému al.
exsudátom, kt. môţe neskôr fibrózne organizovať; 3. intraalveolárny edém al. exsu-dát; 4.
predĺţenie intrakapilárnej dráhy pri dilatácii kapilár; 5. teoreticky môţe byť postihnutá aj membrána
al. tvar erytrocytov.
Zmenšenie difúznej plochy sa pozoruje: 1. pri deštrukcii alveolárnych priehradok (napr. pri
emfyzéme); 2. pri zhoršení ventilácie (napr. pri obštrukcii dýchacích ciest); 3. pri uzávere pľúcnych
ciev (napr. pri pľúcnej embólii). Veľkosť difúznej plochy závisí od primeranej ventilácie a perfúzie.
Preto sa lokálne a regionálne nerovnomernosti pomeru ventilácie–perfúzie musia prejaviť ako
zmenšenie difúznej plochy.
Zmenšenie tlakového gradientu vzniká pri nízkom parciálnom tlaku vo vdychovanom vzduchu. D., a
tým vylučovanie CO2, sa zhorší, keď je obsiahnutý vo vydychovanom vzduchu.
Pri stanovení difúznej kapacity pľúc treba zmerať: 1. mnoţstvio plynu, kt. prestúpi z alveolov do krvi
–1
(v ml.ml ); 2. stredný alveolárny tlak meraného plynu; 3. stredný tlak meraného plynu v krvi
pľúcnych kapilár. Staršiu náročnú metódu stanovenia difúznej kapacity pre kyslík (DO 2) nahradilo

stanovenie difúznej kapacity pre oxid uhoľnatý (DCO), pri kt. odpadá určovanie stredného alveolokapilárneho gradientu, pretoţe afinita CO k hemoglobínu je taká veľká, ţe difundovaný CO sa ihneď
viaţe v kapilárnej krvi na hemoglobín, pCO v kapilárnej krvi ostáva prakticky nulový, v alveolárnom
vzduchu sa nemení a nemení sa teda ani gradient. Výsledky ovplyvňuje nervovnomerná alveolárna
ventilácia a kapilárna perfúzia (pomer ventilácie–perfúzie). Hodnota d. vyjadruje rozsah plochy pľúc,
kt. je k dispozícii pre efektívnu výmenu plynov.
V praxi sa pouţívajú 3 metódy merania: 1. metóda jedného zadrţaného dychu (a výdychu); 2.
metóda rovnováţneho stavu; 3. metóda spätného dýchania. Pri istom usporiadaní vyšetrenia moţno
určiť osobitne membránovú zloţku (odráţa kvalitu membrány i jej plochu) a zloţku objemu krvi v
pľúcnych kapilárach (určuje distribúciu krvi v pľúcach a má význam pri pľúcnej venostáze).
–1

–1

Referenčné hodnoty difúznej kapacity pre O2 je 150 ml.ml .kPa (20 ml.min .Torr) a pre CO 110 aţ
–1
–1
–1
190 ml.ml .kPa (15 – 26 ml.min .Torr ). Výsledok difúznej kapacity pre CO moţno prepočítať na
hodnotu difúzie O2 násobením faktorom 1,23. Difúznu kapacitu pľúc pre O 2 a CO2 ovplyvňuje vek,
výška, hmotnosť, FRC, telesná poloha; pri telesnej záťaţi sa zvyšuje.
Znížené hodnoty d. sa zisťujú pri difúznych chorobách pľúcneho parenchýmu, chron. ob-štrukčnej
bronchopneumopatii, strate pľúcneho tkaniva, napr. po pneumotoraxe, pri intersti-ciálnom edéme;
pri alveolárnom edéme (alveoly neventilujú) sa významne uplatňuje funkčný skrat. D. býva zníţená
aj pri anémii. Zvýšené hodnoty bývajú pri polyglobúlii a zvýšenom prietoku pľúcnicou (niekt. vrodené
chyby srdca).
Určovanie d. umoţňuje sledovanie príp. progresie, regresie al. stabolizácie stavu. Na poruchu d. má
klinik myslieť u pacienta s bronchopneumopatiou: 1. pri malej hypoxii v telesnom pokoji, kt. sa
výrazne prehĺbuje pri telesnej záťaţi; 2. pri normálnom al. zníţenom paCO 2; 3. pri rýchlom zvýšení
pO2 pri inhalácii O2.
Hodnoty PO2 vo vdychovanom vzduchu moţno zvýšiť obohatením vdychovanej zmesi o O 2
(→oxygenoterapia). Tlakový gradient pre CO2 sa dá zvýšiť väčšou ventiláciou, podávaním
dychových stimulancií, umelou al. podpornou →ventiláciu.
difuzivita – 1. fyz. chem. difúzny koeficient, súčiniteľ úmernosti vo Fickových zákonoch, látková
charakteristika difundujúcej látky i prostredia, v kt. sa difúzia uskutočňuje.
V plynných sústavách je funkciou teploty a tlaku, rastie s 1,5 mocniny absol. teploty a úmerne klesá
s rastúcim tlakom. D. v kvapalinách nezávisí od tlaku; klesá však s rastúcou viskozitou kvapaliny.
Hodnoty d. látok v určitých prostrediach sú tabelované, moţno ich vypočítať aj z empirických a
poloempirických vzťahov, odvodených pre plyny z kinetickej teórie plynov. Hodnoty d. v plynoch sa
-6
-6
-1
pohybujú v rozpätí 5.10 aţ 40.10 m2 s pri teplote 20 °C a tlaku 0,1 MPa. D. v kvapalinách má
-9
-9
2 -1
hodnotu rádove niţšiu: 0,4 . 10 aţ 3.10 m s . Hodnoty d. moţno vypočítať aj z tabelovaných
hodnôt Schmidtovho čísla: Sc = v/D, kde v je kinetická viskozita tekutiny a D je d. transportovanej
zloţky. D. v koncentrovaných rozt. je aj funkciou koncentrácie. 2. Akustická difuzivita zvukového
poľa – priestorovo rovnomerné rozloţenie intenzity zvukového poľa vo všetkých miestach
skúmaného uzavretého priestoru.
difúzna kapacita pľúc – DLO2, syn. faktor prenosu, transfer faktor; ukazovateľ →difúzie dýchacích
plynov.
D. k. p. sa vypočítať zo vzorca:
,

n O2
DLO2 = –––––––––––
pAO2 .– pcO2

,

-1

-1

kde n O2 = spotreba kyslíka v mmol.min (stará jednotka ml.min ); pAO2 = parciálny tlak O2 v
alveolách vyjadrený v kPa; pcO2 = stredný parciálny tlak O2 v kapilárnej krvi vyjadrený v kPa,
vypočítaný z komplikovaných meraní. Odber čistej kapilárnej krvi je totiţ technicky nemoţný, preto
sa ako testovací plyn pouţíva oxid uhoľnatý CO, kt. sa v pľúcach pred vyšetrením nevyskytuje, t. j.
pcCO = 0. CO sa asi 210-krát rýchlejšie viaţe na hemoglobín a jeho prechod z alveoly nezávisí od
prietoku krvi pľúcami.
Difúzna kapacita pľúc pre CO – DLCO, syn. faktor prenosu, transfer faktor (TLCO) je mnoţstcvo CO
v mmol (stará jednotka ml), kt. za 1 min prejde z alveol do krvi pri tlakovom spáde 1 kPa (stará
jednotka Torr). DLCO prepočítaná na jednotku pľúcneho objemu sa nazýva koeficient difúzie
(Kroghov faktor, transfer koeficient). Je to pomer DLCO a pľúcneho objemu, pri kt. sa vyšetroval.
Stanovenie difúznej kapacity
DLCO sa dá stanoviť: 1. metódou rovnováţneho stavu; 2. jednodychovou metódou; 3. metódou
spätného dýchania.
Metódy rovnovážneho stavu – vyuţívajú hodnoty spotreby CO a alveolárnej koncentrácie CO (alv.
CO %). Spotreba CO sa zistí súčasným stanovením jeho koncentrácie vo vydychovanej zmesi
plynov (ex. CO %) a minútovej ventilácie (MV). Alveolárnu koncentráciu moţno vypočítať z
predpokladanej hodnoty fyziol. mŕtveho priestoru (VDfyz) al. z hodnoty VDfyz získanej pomocou pCO2
v artériovej krvi. Najčastejšie sa však meria alv. CO % pomocou ventilového zariadenia, kt. odoberá
vzduch (zmes plynov) z konca výdychu (napr. prístrojom Diffusiontest Godart).
Kaţdý vdych vyvoláva podtlak v komôrke
(K) ventilového zariadenia, kt. rozvinuje
balónik spojený s výdychovou časťou
systému a nasávajúci koniec výdychu.
Postup: vyšetrovaný sa pomocou náustka
pripojí na ventilovú hlavicu (V), kt. oddeľuje
vdych od výdychu a odoberá sa vzorka z
konca výdychu. Aby sa pacient adaptoval
na vyšetrenie, dýcha najprv aspoň 1 min
okolitý vzduch, pričom sa zaznamenávajú
koncentrácie CO v exspirovanej a
alveolárnej vzorke, slúţiace ako korekcia
(CE, CA). Potom sa vyšetrovaný pripojí na
inspiračný vak, v kt. je pripravená zmes vzduchu a CO s koncentráciou 0,035 aţ 0,045 obj. % (in.
CO %). Proband vydychuje do exspiračného vaku, v kt. sa zhromaţďuje vydychovaný vzduch. Po 2
– 3 min, keď sa koncentrácia CO v exspiračnom vaku ustáli, zaznamená sa jej hodnota (ex. CO %).
Pri vyšetrení sa súčasne zberá tzv. alveolárny vzduch z konca výdychu, v kt. sa zmeria aj
koncentrácia CO (alv. CO %) pomocou analyzátora (AN).

Obr. 1. Schéma prístroja na vyšetrenie difúznej kapacity pre DLCO metódou rovnovážneho stavu. V –
ventilová hlavica; K – komôrka so zariadením na odber vzduchu z konca výdychu; AN – analyzátor; CO, SP –
spirometer pripojený na systém bag-in-box (podľa Krištufka a spol., 1988)

Objem vdychu a výdychu sa meria spirometrom reagujúcim na zmeny objemu v inspiračnom a
exspiračnom vaku, kt. sú v uzavretom systéme. Pri vdychu sa z inspiračného vaku objem v systéme
dopĺňa zo spirometra (SP) a pri výdychu do exspiračného vaku prúdi vzduch späť do spirometra.
Pohyby spirometrického zvona sa prenášajú na registračné zariadenie, z kt. sa získa dychový objem

(Vt) a minútová frekvencia dýchania (f). Po odpojení pacienta na konci vyšetrenia sa skontroluje
koncentrácia CO v inspiračnom vaku (in. CO %); rozdiely pred testom a po ňom môţu byť max. 4 %.
DLCO sa vypočíta zo vzťahu:
in. CO % – (ex. CO % – CE) 44,6.MV
DLCO = –––––––––-––––––––––––––––––––––
alv. CO % – CA PB – pH2O
in. CO %, ex. CO % = koncentrácia CO v inspiračnom a exspiračnom vaku (obj. %); alv. CO % =
koncentrácia CO v alveolárnom vzduchu (obj. %); CE = korekcia na CO v exspirovanom vzduchu
(obj. %) pri dýchaní vzduchu z okolia; 44,6 = korekcia na prevod litrov na mmol; MV = minútová
-1
ventilácia v l.min (Vt.f); PB – pH2O = okolitý atmosferický tlak bez parciálneho tlaku vodných pár v
kPa.
Z hodnôt získaných pri vyšetrení moţno vypočítať aj frakčnú spotrebu CO: Je to index difúz-nej
kapacity, kt. informuje o spotrebe CO pri vyšetrení:
FICO – FECO
in. CO% – ex. CO %
FCO = –––––––––– alebo –––––––––––––––––
FICO
in. CO %
Jednodychová metóda (metóda zadrţaného dychu) – je zloţitejšia, vyţaduje spoluprácu pacienta a
pomerne zloţitý prístroj (okrem analyzátora CO a spirometra aj analyzátor He a automatické
zariadenie na 10-s zadrţanie dychu s odberom vzoriek pri výdychu). Je však menej závislá od
zmien distribúcie. Zadrţanie dychu môţe vyvolať problémy najmä u pacientov s dýchavicou.
Výhodou je rýchlosť vyšetrenia a moţnosť jeho štandardizácie.
Postup: vyšetrovaný po pokojovom dýchaní max. vydýchne, zhlboka vdýchne zmes vzduchu s
obsahom CO (asi 0,2 obj. %) a He (asi 5 obj. %) a na vrchole vdychu zadrţí dych na 10 s. Počas
zadrţaného dychu prechádza CO z alveolárneho vzduchu do krvi. Čím viac CO sa viaţe v krvi, tým
väčšia je hodnota DLCO. Na výpočet DLCO treba zistiť, pri akom pľúcnom objeme sa dych za- drţal
(pomocou He vo vdýchnutej zmesi). Z jeho zriedenia vo vydých-nutej vzorke sa vypočíta alveolárny
objem (VA), kt. hodnota pri dobrej spolupráci pacienta zodpovedá celkovej pľúcnej kapacite:
in. He %
VA = (Vin – VID) . –––-–––––alv. He %
Pred dosadením do rovnice pre výpočet DLCO sa prepočíta VA na podmienky BTPS.
Jednotlivé časti jednodychového manévra sú ovládané nastaviteľným časovým a odberovým
zariadením, kt. po ukončení max. vdychu uzavrie dýchacie cesty. Po 10 s vydychuje pacient najprv
0,75 l do okolia a druhá
časť, určená na analýzu
koncentrácie He a CO, sa
zberá do vaku. Na výpočet
treba poznať koncentráciu
CO v pľúcach na začiatku
(K1) a na konci (K2)
zadrţania dychu. Pôvodná
insipiračná zmes (in. CO %,
in. He %) sa riedi vzduchom
v pľúcach, preto sa K1 vyráta
zo zriedenia He:
alv. He
%

K1 = in. CO % –––––––––
in. He %
K2 = koncentrácia CO v alveolárnej vzorke (K2 = alv. CO %).
Obr. 2. Spirometrický záznam jednodychového manévra so zadržaním dychu pri vyšetrení
jednodychovej difúznej kapacity pre CO. Vin – objem vdýchnutej zmesi plynov (inspiračná vitálna kapacita)
v 1 ATPS získaný zo spirometrického záznamu jednodychového manévra; VID – súčet prístrojového a
anatomického mŕtveho priestoru v 1 ATPS; anatomický mŕtvy priestor pacienta v l sa rovná tel. hmot. v kg .
0,0022); in. He % = koncentrácia He v obj. % v inspiračnej zmesi; alv. He % = koncentrácia He v obj. % v
alveolárnom vzduchu (podľa Krištufka a kol., 1988)

Kompletný vzorec na výpočet DLCO vyšetrenej jednodychovou metódou berie do úvahy aj tzv.
spätný tlak CO, t. j. korekciu K1 a K2 na moţnú prítomnosť CO v krvi ešte pred vyšetrením (C).
Potom:
VA
60
K1 – C
DLCO = ––––––– . ––– . ln –––––––
PB – 47
t
K2 – C

VA = alveolárny objem v l STPD; K1 a K2 = koncentrácia CO v obj. % na začiatku a konci zadrţania
dychu; C = korekcia na CO pred vyšetrením; PB – pH2O = okolitý atmosferický tlak bez parciálneho
tlaku vodných pár; t = čas zadrţania dychu v s, ku kt. sa pripočítavajú 2/3 trvania vdychu zmesi a
1/2 trvania výdychu vzduchu z mŕtveho priestoru; ln = prirodzený logaritmus.
53,6.VA
in. CO % . alv. He %
-1
-1
DLCO [mmol.min . kPa ] = ––––––– . log10 –––––––––––––––––––
t
in. He % . alv. CO %

Pôvodný vzorec sa dá zjednodušiť vyjadrením VA v litroch BTPS a pouţitím dekadických logaritmov
namiesto prirodzených.
DLCO vyšetrená jednodychovou metódou sa vyjadruje aj tzv. koeficientom difúzie (koeficient
transferu, starší názov Kroghov faktor) ako pomer k alveolárnemu objemu, t. j. DLCO/VA.
Metóda spätného dýchania – vyšetrovaný sa pripojí na vak s prímesou asi 0,5 % CO a 10 % He vo
vzduchu. Usiluje sa dýchať rýchlo a hlboko. Po 10 s dýchania z vaku a do vaku sa odoberá prvá
vzorka na analýzu CO a He a druhá vzorka, kt. sa pokladá za alveolárnu, sa analyzuje po 20 – 30 s
od začiatku dýchania. Vzorec na výpočet je podobný ako pri jednodychovej metóde. Vyšetrenie sa
pouţíva u pacientov, kt. sú schopní udrţať dych na 10 s a majú VC menšiu ako 1,5 l.
Pokles DLCO sa pozoruje u pacientov s difúznym postihnutím pľúcneho tkaniva, napr. fibró-zou pľúc,
niekt. reumatickými chorobami, ako aj emfyzémom pľúc. Vyšetrenie DL CO sa pou-ţíva na odlíšenie
emfyzému od chron. bronchitídy, sledovanie vývoja choroby a vplyvu th.
Vyšetrenie zložiek difúznej kapacity
Kyslík na svojej ceste z alveoly do hemoglobínu závisí od kvality alveolokapilárnej membrány a
kapilárnej krvi. Obidve odlišné prostredia kladú difúzii kyslíka odpor, tzv. odpor membrány a
vnútorný odpor. Celkový odpor voči difúzii kyslíka (R1) sa rovná súčtu membránového (Rm) a
vnútrocievneho (Rv) odporu:
1
1
1
Rt = Rm + Rv, v termínoch difúzie –––––– = ––– + –––––––
DLCO
Dm ΘCO.Vc

DLCO = difúzna kapacita pľúc pre CO; Dm

CO.Vc =
= rýchlosť, pri kt. sa
viaţe 1 ml ľudskej krvi s CO (pri teplote 37 °C mimo ľudského tela); Vc = objem kapilárnej krvi.
CO

Difúzna kapacita alveolokapilárnej membrány – syn. membránová zloţka difúznej kapacity, Dm, je
mnoţstvo plynu v mmol, kt. za 1 min prejde medzi alveolárnymi priestormi a krvnou plazmou pri
tlakovom spáde 1 kPa.
Objem krvi v pľúcnych kapilárach Vc
vyjadruje sa v litroch.

c)

je objem krvi, kt. sa zúčastňuje na výmene plynov;

Rýchlosť väzby CO v krvi sa pri zvyšovaní koncentrácie kyslíka počas dýchania zniţuje rovnako ako
DLCO, kým Dm a Vc sa takmer nemenia. To znamená, ţe ak vyšetríme DLCO počas dýchania dvoch
rozdielnych koncentrácií kyslíka (napr. zmes CO a He so vzduchom a zmes CO, príp. He s
CO pri obidvoch koncentráciách O 2, moţno pomocou rovnice o 2
neznámych vypočítať Dm a Vc:
1
1
1
–––––– = ––– + ––––––
DCLO
D
CO.Vc

pre zmes so vzduchom

1
1
1
–––––– = ––– + ––––––
DLCO
Dm
CO.Vc

pre zmes s kyslíkom
,

DLCO*.DLCO.(pAO2*–pAO2) – 0,81.n O2(DLCO–DLCO*
Dm = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(DLCO*.pAO2–DLCO.pAO2)–7,4627(DLCO–DLCO*)
0,0019 (pAO2* – 1/DLCO)
Vc = –––––––––––––––––––––
Hb (1/DLCO*–1/DLCO)
-1

-1

DLCO* = difúzna kapacita pre CO v mmol.min .kPa , vyšetrená pri vyššej hodnote O2 (zmes s kyslíkom); DLCO
-1

-1

= difúzna kapacita pre CO v mmol.min .kPa , vyšetrená pri niţšej hodnote O2 (zmes so vzduchom); pO2* =
parciálny tlak kyslíka v alveolárnom vzduchu v kPa, vyšetrený pri vyššej hodnote O 2. Dá sa vypočítať zo
vzťahu: % O2 v alveolárnej vzorke x 0,0095 (PB – pH2O); pAO2 = parciálny tlak kyslíka v alveolárnom vzduchu v
,

kPa, vyšetrený pri niţšej hodnote O2; 0,81 = relat. pomer difúzie CO k difúzii vzduchu v kPa; n O2 = spotreba
-1

-1

kyslíka za min; ak sa nevyšetruje, dosadí sa hodnota 13,4 mmol.min (300 ml.min ) u muţov a 8,93 mmol.min
1

-

(200 ml.min ) u ţien; 7,4627 = pomer koeficienta 
-1

a kapacitného koeficienta (0,000134 mmol.min .kPa ); 0,0196 = násobok koeficienta  a referenčnej hodnoty
-1

-1

-1

-1

koncentrácie hemoglobínu v krvi (146 g.l ); Hb = zistená koncentrácia hemoglobínu (g.l ).
-1

-1

Výsledná hodnota Dm je v mmol.min .kPa , t. j. v rovnakých jednotkách ako DLCO a výsledná
hodnota Vc v litroch.
Membránová zloţka Dm poskytuje informácie o hrúbke a celkovej ploche membrány medzi alveolami
a kapilárami. Jej hodnota sa zvyšuje pri zväčšení objemu počas dýchania. Zníţenie Dm sa zisťuje
pri zníţení efektívneho povrchu pre výmenu plynov, napr. u starších jedincov, pri strate pľúcneho
parenchýmu (odstránenie časti pľúc) a hypoventilácii (napr. pri emfyzé-me). Ďalšou príčinou poklesu
Dm je zhrubnutie alveolokapilárnej membrány (pľúcne fibrózy, granulomatózy, sarkoidóza,
nahromadenie tekutiny v pľúcnom tkanive, alergické a degenera-tívne ochorenia, spomalenie
prietoku krvi pľúcami pri srdcovej nedostatočnosti). Hodnoty Dm u zdravých bývajú 2 – 2,65-krát
vyššie ako vyšetrená DLCO.
Objem krvi v pľúcnych kapilárach Vc u zdravých kolíše; je to hlavná príčina variability difúz-nej
kapacity pľúc. Zvyšuje sa v leţiacej polohe a pri telesnom zaťaţení, zniţuje sa po jedení, zahriatí
tela a zhoršení návratu ţilovej krvi k srdcu (napr. pri pretlakovom dýchaní, šoku), s vekom a pri
pokročilých štádiách pľúcnych chorôb. Jej hodnota u zdravých je 70 – 80 ml; za zníţené sa
pokladajú hodnoty < 50 ml.

difúzna konštanta (K) – konštanta špecifická pre určiitý druh plynu. D. k. závisí od zloţenia
membrány, druhu difundujúceho plynu, je nepriamo úmerná druhej mocnine molekulovej hmotnosti
plynu; →difúzia. Vyjadruje ju Grahamov zákon: K = m.h
difúzne operácie – fyz. chémia separačné procesy, pri kt. nastáva výmena látky medzi fázami
podmienená koncentračným gradientom separovaných zloţiek vo fázach uvedených do kontaktu.
Pri destilácii, rektifikácii, absorpcii, vlhčení vzduchu je v kontakte plynná a kvapalná fáza, pri
extrakcii dve obmedzene miešateľné kvapaliny, pri adsorpcii, sušení tuhých látok, kryštalizácii,
vylúhovaní, rozpúšťaní tuhých látok je v kontakte tekutina a tuhá fáza. Pri d. o. sa výmena látky
uskutočňuje cez fázové rozhranie. Distribúcia zloţiek medzi fázami, a tým ich separácia, je
výsledkom selektívneho pôsobenia fázového rozhrania, kt. súvisí s rozdielnou rozpustnosťou
(prchavosťou) oddeľovaných zloţiek vo fázach. Mechanizmus transportu látky vo fázach môţe byť
molekulový (→difúzia) al. makroskopický (konvektívny prestup látky). Osobitnú skupinu d. o. tvoria
→membránové operácie, pri kt. funkciu fázového rozhrania zastáva polopriepustná membrána.
difúzor – 1. optika súčasť svietidla al. prístroja, kt. rozptyľuje svetlo rôznymi smermi, a to pri odraze al.
prestupe svetla; 2. akust., rádiotech. súčiastka reproduktora usmerňujúca šírenie kmitov aj s vyšším
kmitočtom rovnomerne všetkými smermi; 3. tech. zariadenie na náhle zmenšovanie výtokovej
rýchlosti látky na rýchlosť oveľa menšiu.
difylobotrióza – [diphyllobotriosis] syn. botriocefalóza, difylobotriáza, helmintóza človeka a
mäsoţravcov ţiviacich sa rybami. Vyskytuje sa v oblastiach, kde je konzum surových
sladkovodných rýb tradíciou, v okolí vnútrozemských jazier v Škandinávii, Pobaltí, Japonsku,
Kanade, na Aljaške a v okolí veľkých afrických jazier.
D. vyvoláva škáravec široký Diphyllobothrium latum (syn. Bothriocephalus latus) z čeľade škáravcov
(Diphyllobotriidae, Psedophyllidae), kt. má na rozdiel od pravých pásomníc (Cyclophyllidae) v poradí
dvoch medzihostiteľov. Prvým medzihostiteľom sú drobné kôrov-ce, druhým ryby, kt. invadujú do
definitívneho hostiteľa a v nich sa vyvinú pohlavne zrelé pásomnice. Keď sa vajíčka dostanú do
sladkých vôd, po niekoľkých týţd. embryonácie uvoľ-nia voľne plávajúce koracídie, kt. po zhltnutí
planktonickými kôrovcami (Copepoda) preko-návajú v ich tele vývoj (asi 2 týţd.) a menia sa na
procerkoid (prvé larvové štádium). Ten sa v tele rýb ţiviacich sa planktónom vyvinie na plerocerkoid
(2. larvové štádium). Ak sa človek a cicavce (pes, mačka, líška, tuleň, medveď) poţijú súrové
nakazené ryby, z plerocerkoidu sa v čreve vyvinie za 3 – 4 týţd. dospelá pásomnica. U nás nie je
výskyt preskúmaný, známe sú ochorenia, kt. vznikli počas pobytu v cudzine v oblastiach
sladkovodných jazier a brakických vodojemov. Nákaza vzniká poţitím neprevareného rybieho mäsa
obsahujúceho plerocerkoidy.
Klin. – d. môţe prebiehať aj asymptomaticky. Pri klin. zjavných prípadoch sú bolesti brucha, hnačky,
nechuť do jedenia a prejavy nedostatku vitamínu B12. Niekedy plerocerkoidy migru-jú do svalstva za
vzniku tzv. spargamózy, kt. sa prejavuje lokálnymi myozitídami.
Dg. – opiera sa o dôkaz vajíčok oválneho tvaru s prítomnosťou operkula podobných vajíčkam
trematód v stolici.
®

®

®

Th. – anthelmintikom voľby je prazikvantel (Bitricide , Cesit , Droncit ); osvedčuje sa aj chinakrín
®
®
®
®
®
®
®
®
(Atabrine ) a niklozamid (Bayer 2353 , Cestocid , Fenasal , Lintex , Nasemo , Niclocide , Ruby ,
®
®
®
®
®
Sulqui , Tredemine , Vermitid , Yomesan , jeho etanolamínová soľ – Bayluscid ; vo veter. med.
®
Mansonid ). Príp. sa podáva vitamín B12. V endemických oblas-tiach sa treba vyvarovať pokrmov zo
surového al. polosurového rybieho mäsa. Prerušenie ţivotného cyklu parazita v prírodných
podmienkach je problematická.
difyodoncia – [diphyodontia] dvojitá dentícia, tvorba mliečneho a definitívneho chrupu, vlastná
človeku a vyšším cicavcom; por. monofyodoncia.

digalogenín – (25R)-

-spirostan-3,15-diol, C27H44O4, Mr 432,62; aglykón →digalonínu, izolovaný
zo saponínovej zmesi a čiastočne syntetizovaného
→digitogenínu.
Digalogenín

di׀gamécia – genet. tvorba dvoch typov pohlavných buniek.
di׀gastricus, a, um – [g. dis dvakrát + g. gaster ţalúdok, brucho] digastrický, dvojbruškový.
digamia – [di- + g. gamos svadba] druhé manţelstvo.
di|genéza – [di- + g. genesis vznik] striedanie nepohlavnej generácie a pohlavnej generácie;
metagenéza, rodozmena.
digenit – modrý aţ tmavý, nepriehľadný, kockový nerast zo skupiny chalkozínu.
DiGeorgeov syndróm – [DiGeorge, Angelo Mario, *1921, filadefský pediater] →syndrómy.
digerácia →digescia; →macerácia.
digescia – [digestio] 1. trávenie, zaţívanie; 2. chem. zohrievanie látky s dajakou chemikáliou, často
pod tlakom, najmä vylúhovanie teplou vodou; 3. potrav. polarimetrické stanovenie cukornatosti repy.
®

Digestif Rennie tbl. (Aspro-Nicholas) – digestívum s antacídnym účinkom. Zloţenie: Calcii carbonas
praaecipitatus 630 mg + Magnesium carbonas 56 mg + Pancratinum 56 mg + Papainum 28 mg +
Oleum menthae 2,8 mg + Saccharosum 5691 mg v 1 tbl. Soľ horčíka má laxatívny účinok
(osmotický účinok), ióny horčíka sa čiastočne resorbujú. Soľ vápnika má obstipačný účinok, ióny
vápnika sa čiastočne resorbujú, väčšinou však z nich v čreve vznikajú nerozp. zlúč., kt. sa vylučujú
stolicou. Pankreatín sa v čreve rozkladá, resorpcia je zanedbateľ-ná. Indikácie: ľahšia insuficiencia
exokrinného pankreasu a dyspeptický sy. Pri renálnej insuficiencii sa nemá podávať dlhodobo a vo
vyšších dávkach. Môţe sa po ňom vyskytnúť sklon k obstipácii al. hnačke. Podáva sa 1 – 2 tbl. pri
hlavných jedlách.
digestio, onis, f. – [l. digerere rozdeľovať, tráviť] →digescia.
digestíva – lieky zlepšujúce trávenie. Patria sem: 1. →acidá; 2. →amará; 3. →stomachiká; 4. toniká a
®
roboranciá; 5. tráviace enzýmy – pepsín (Acipepsol tbl.), pankreatín (komplex proteázy, amylázy a
®
®
®
®
lipázy – Panzynorm dr., Panpur N dr., Kreon cps., Orenzym dr. obsahuje amylázu). K d. patria
viaceré drogy s obsahom horčín al. v kombinácii so silicou (aromatické amará, napr. Radix
angelicae, Radix calami aromatici, Herba absinthii), drogy s tonickým a roboračným účinkom (napr.
®
Extractum eleuterococci), stomachiká (napr. Stomaran species).
digestórium – digestor, zariadenie na prácu s toxickými a zapáchajúcimi látkami. Tvorí ho pracovný
stôl, nad ním je zasklená drevená al. kovová skriňa s posuvnými prednými sklami (dverami), kt. má
rozvod vody, elekt. prúdu, vákua, tlakového vzduchu a kanalizáciu. V hornej časti d. je odvod plynov
a pár ventilátormi mimo pracovného priestoru .
digestorius, a, um – [l. digerere rozkladať, tráviť] slúţiaci na trávenie, tráviaci.

diginatigenín – 3,12,14,16-tetrahydroxy-5-kard-20-(22)-enolid, 12-hydroxygitoxigenín, C23H34O6,
Mr 406,50; aglykón →diginatínu, izolovaný z Digitalis lanata L.
(Scrophulaceae).

Diginatigenín

diginatín – (3,5,12,16)-3-[(O-2,6-dideoxy--D-ribohexopyranozyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-3--Dribohexopyranozyl-(1→4)-2,6dideoxy--D-ribohexopyranozyl)-oxy]-12,14,16-trihydroxykard-20(22)enolid, C41H64O15, Mr 712,81; kardiálny glykozid izolovaný z Digitalis lanata Ehrk.
(Scrophulariaceae). Pri kyslej hydrolýze z neho vzniká 1 mól →diginatigenínu + 3 móly →Ddigitoxózy. Cukrový zvyšok je pripojený na hydroxylovú skupinu v polohe C 3 aglykónu.
diginín

–

(3,5,16)-3-[(6-deoxy-4-O--D-glukopyranozyl-3-O-metyl-3--D-galaktopyranozyl)-oxy]14,16-dihydroxykard-20-(22)-enolid, C41H64O15, Mr 712,81; látka
izolovaná z listov Digitalis purpurea L. (Scrophulariaceae).

Diginín

digit – [angl.] počitač. dvojkový znak; →bit.
digitácia →digitatio.
digitalín

–

digitalinum

verum,

Schmiedebergov digitalín, (3,5,16)-3-[(6-deoxy-4-O--Dglukopyranozyl-3-O-metyl-3--D-galaktopyranozyl)-oxy]14,16-dihydroxykard-20(22)-enolid, C41H64O15, Mr 712,81.
Kardiotonikum pripravené zo semien Digitalis purpurea L.
(Scrophulariaceae) a koreňa Adenium honghei A. DC.,
®
Apocynaceae Schmiedebergom (1874) (Diginorgin ).

Digitalín

digitalis, e – [l. digitus prst] opatrený prstami, patriaci k prstu, vykonávaný prstom (napr. vyšetrenie).
®

Digitalis-Antidot (Digidot) inj sic (Boehringer Mannheim) – Antidigitoxinum 80 mg v 1 fľaštičke.
Indikácie – intoxikácie digitalisovými glykozidmmi ohrozujúce ţivot.
Kontraindikácie – alergie na ovčí globulín.
Nežiaduce účinky – neudávajú sa. Pri opakovanom podaní je moţná senzibilizácia, príp.
anafylaktická reakcia.

Dávkovanie – 80 mg antidigoxínu viaţe 1 mg digoxínu al. jeho derivátov, príp. digitoxínu. Ak je
koncentrácia glykozidov známa, 1 ng/ml digoxínu zodpovedá asi 1 mg glykozidu v tele. Najčastejšie
treba podať 6 inj. Obsah fľaštičky sa rozpustí pridaním 20 ml sterilného fyziol. rozt. chloridu
sodného. Potom sa tento rozt. pridá do infúznej fľaše a podá i. v. počas 1/2 h. Prejavom dostatočnej
dávky je ústup arytmie asi za 1 – 2 h po začiatku infúzie. Tesne pred infúziou treba vykonať test
koţnej a spojovkovej precitlivenosti:
I. c. test – 0,1 ml rozt. prípravku z fľaštičky sa doplní v inj. striekačke do 0,4 ml fyziol. rozt. a potom
sa aplikuje i. c. na vnútornú stranu predlaktia. Pri alergii v anamnéze sa odporúča aplikovať ešte
zriedenejší rozt. Pri precitlivenosti na prípravok vznikajú pupence so začervenením do 15 min v
mieste vpichu.
Spojovkový test – 1 kv. rozt. zriedeného na i. c. test sa aplikuje do spojovkového vaku. Test je
pozit., keď sa do 15 min zjaví svrbivé pálenie, slzenie, opuch mihalnice a začervenanie spojovky.
Ako kontrola sa aplikuje na druhej strane fyziol. rozt.
Pri pozit. testoch treba zváţiť riziko podania prípravku, pri anafylaktickom šoku sa infúzia ihneď
preruší a podá adrenalín i. v., potom glukokortikoidy i. v., príp. infúzne prípravky.
Digitalis lanata Ehrh., (Scrophulariaceae) – náprstník vlnatý, D. purpurea L.
(Scrophula-riaceae) – náprstník červený, dvojročné byliny, pestované na farm.
účely. Drogu tvoria listy čo najskôr po zbere usušené. Obsahujú kardioaktívne
glykozidy kardenolidovej skupiny. Spoločnými aglykónmi sú digitoxigenín a
gitoxigenín. Folium gititalis lanatae obsahuje prim. glykozidy lanatozidy A, B,
C, D a E, kt. charakteristickým znakom je acetylovaná hydroxylová skupina na
C3 tretej molekuly digitoxózy. Menšie mnoţstvo sek. a viaceré minoritné
glykozidy. Prim. glykozidy Folium digitalis purpurea, purpureaglykozidy A a B
sa menia odštiepením glukózy na sek., th. významné glykozidy digoxín a
gitoxín. Obsahujú aj kardioaktívne neúčinné digitanolové a pregnánové
glykozidy, steroidové saponíny, flavonoidy, sliz a triesloviny. Drogy slúţia na
izoláciu lanatozidu C, deacetyllanatozidu C, digitoxínu, acetyldigitoxínu a
digoxínu. Pouţívajú sa ako kardiotoniká.
Digitalis lanata
®

®

®

®

Prípravky – Digifortis , Digitora , Neodigitalis , Pil-Digis .
Intoxikácia sa prejaví nechuťou do jedenia, nauzeou, saliváciou, vracaním, hnačkami, bolesťami
hlavy, ospalosťou, dezorientáciou, delíriom, halucináciami, príp. exitom.
digitalisové glykozidy – kardiotonicky účinné prirodzené al. polosyntetické látky vyskytujúce sa v
niekt. kultivaroch náprstníka →Digitalis lanata a Digitalis purpurea. Ďalšie kardiotoniká sa
nachádzajú v Convallaria majalis, Adonis vernalis a semenách plodov lián rodu Strophantus a i. V
štruktúre d. g. dominuje sterolové jadro podobné jadru niekt. iných
biol. aktívnych sterolov, ako napr. pohlavné hormóny, hormóny kôry
nadobličiek, ţlčové kys. a vitamín D. Preto sa v minulosti
predpokladal vzťah účinku d. g. k vápniku.
Základná štruktúra digitalisových glykozidov

D. g. sú heteroglykozidy odvodené od kardanolidu tým, ţe laktónový cyklus sa stáva nenasýteným,
čím vznikajú kardenolidy. Ich steroidová časť (aglykón) sa odvodzuje od 5,14-androstánu al.
5,14-androstánu substitúciou 5- al. 6-článkovým kruhom na uhlíku C17. Cukrová zloţka je
glykozidicky viazaná na skupiny –OH na uhlíku C3. Ako aglykón obsahujú digitoxigén, digoxigén al.

gitoxigenín. Ich spoločnou štruktúrnou charakteristikou je cis-anelácia cyklov C a D, kt. je pri iných
steroidoch neobyčajná, substitúcia hydroxyskupiny v polohe 14 a -nenasýtený -laktónový kruh na
uhlíku C17.
Pre ich biol. aktivitu má najväčší význam 5- a 6-členný nenasýtený, substituovaný laktónový kruh,
viazaný na C17 sterolového jadra. Nasýtenie, príp. otvorenie tohto kruhu má za následok stratu
kardiotonického účinku. Ostatnou časťou štruktúry, kt. modifikuje niekt. farmakokinetické parametre
glykozidov, sú 1 – 4 molekuly cukru (metylpentóza), viazných na C3. Pentózy tým, ţe zniţujú
lipofilnosť aglykónu, modifikujú prestup glykozidu cez bunkovú membránu, čo sa prejaví zníţením
ich biol. dostupnosti. Za kardiotonický účinok zodpovedá steroidový aglykón (syn. genín, časť
molekuly bez viazaných molekúl pentóz).
D. g. sa viaţu na katalytické podjednotky Na , K -ATPázy 2 a 1, následkom čoho sa mení jej
+
+
konformácia, a tým aktívny transport Na s následnou akumuláciou Na v bunke. Tento systém je
elektrogénny, pričom vyuţíva energiu na odčerpanie vápnikových iónov z transmembránového
+
2+
2+
gradientu Na s následným zvýšením intracelulárnej koncentrácie Ca . Akumulované ióny Ca sa v
priebehu akčného potenciálu ľahko mobilizujú. Istú amplifikačnú funkciu má aj výmenníkový systém
+
+
2+
Na /H . Zvýšenie intracelulárnej koncentrácie Ca vyvolá zníţenie intracelulárneho pH, pričom
+
protóny sa odstraňujú z bunky výmenou za Na . D. ovplyvňuje aj syntézu acetylcholínu v CNS.
+

+

Kardiálne účinky d. g. zahrňujú: 1. pozit. inotropný účinok; 2. negat. dromotropný účinok; 3. negat.
chronotropný účinok (vplyvom na SA uzol, ako aj jeho senzibilizácia voči acetylcholínu, čo sa prejaví
zvýšením tonusu n. vagus); 4. zvýšenie automacie sek. centier; 5. pozit. batmotropný účinok
(zvýšenie excitability s ektopickou aktivitou v závislosti od veľkosti dávky); 6. predĺţenie refraktérnej
fázy AV uzla.
K extrakardiálnym účinkom d. g. patrí mierny diuretický účinok (pri kardiálnej dekompenzácii, u
zdravých tento účinok chýba), po dlhodobej aplikácii konstrikcia artérií a vén, poruchy zraku
(fosfény, ohnivé kotúče, neustále striedavo meniace tvar a intenzitu). Niekedy sa dostavujú poruchy
vnímania zelenej farby, príp. ţltozelené videnie (pozoroval ho uţ Withering a opísal aj Purkyně),
bolesti hlavy, závraty, poruchy sluchu, delíriá, poruchy GIT (anorexia, nauzea, vracanie), pp.
následok pôsobenia na centrá v CNS.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prehľad digitalisových kardiotoník
–––––––––––––––––––––––––––––––
Deslanatozid
Gitalín
Digitalín
Gitoxín
Digitalis
Lanatozidy
Digitoxín
Strofantín
–––––––––––––––––––––––––––––––

digitalizácia – 1. snímanie častí hotových výkresov a ich prenášanie v súradniciach do pamäti
počítača; 2. kreslenie pomocou obrazovky a svetelnej ceruzky, grafickej tabuľky ap.; 3. th.
digitalisom.
digitalizmus – otrava →digitalisom.
digitálny – 1. vykonávaný pomocou prstov; 2. anat. patriaci k prstu; 3. mat. číslicový; 4. hmatateľný.
Digitálna rádiografia – rtg metóda, kt. vyuţíva digitálne spracovanie obrazu; umoţňuje odčítanie
obrazu z rtg štítu bez pouţitia filmu.
Digitálna subtrakčná angiografia – DSA, druh →digitálnej rádiografie na vyšetrenie krvných ciev,
pri kt. sa pomocou počítača sníma pohyb kontrastnej látky injikovanej do ciev.

Digitálny záznam – záznam postupnosti čísel, kt. predstavujú hodnotu veľkosti spojitej veličiny
snímanej (vzorkovanej) v diskrétnom čase. Vzdialenosť medzi vzorkami môţe byť konštantná
(lineárne vzorkovanie) al. nekonštantná. Ďalšie aktivity sú: zvolený bod, spoľahlivosť záznamu a i.
digital|oidy – látky podobné digitalisu; →digitalisové glykozidy.
digitalóza – 6-deoxy-3-O-metylgalaktóza, C7H14O5, Mr 178,18; glykozid →digitoxigenínu, prvýkrát ho
získal hydrolýzou Digitalinum verum Kiliani (1892), hydrolýzou glykozidu zo semien
Strophanthus eminii Aschers & Pax. (Apocyanaceae) ho pripravil Schmidt a spol.
(1936).
Digitalóza

digitatio, onis, f. – [l. digitus prst] digitácia, prstovité utváranie, rozvrstvenie, prstovité formy.
Digitationes hippocampi – prstovité vyvýšeniny na hipokampe (prúţok mozgového tkaniva v bočnej

mozgovej komore).
digitatus, a, um – [l. digitus prst] opatrený prstami, prstovitý.
digiti – pl. z l. digitus prst.
Digiti manus – prsty ruky.

Digiti pedis – prsty na nohe.
Digiti Hippocratici – Hippokratove prsty, tĺčikovité prsty (pri chron. bronchopneumopatiách a
kardiopatiách).
Digiti mortui – ,,odumreté prsty“ pri poruchách krvného obehu.
digitiformis, e – [l. digitus prst + l. forma tvar] digitiformný, podobný prstu.
digitizér – 1. snímač pravouhlých súradníc bodov al. kriviek z výkresov; 2. zariadenie na premenu
analógových dát na numerické.
digitogenín – (25R)-5-spirostan-2,3,15-triol, C27H44O5, Mr 448,62; aglykón →digitonínu.
Digitogenín

digitonín – syn. digitín, C56H92O29, Mr 1229,30; zmes 4 steroidových saponínov získaná zo semien
Digitalis
purpurea
L.
(Schrophulaceae)
(Gisvold,
1934).
Aglykónom
d.
je
digitalogenín, (25R)-4-spirostan-2,3,15-triol,
Mr 448,62. D. je silný hemolytický jed s
vysokou afinitou k cholesterolu. Pouţíva sa
ako precipitačné činidlo pri izolácii a
stanovovaní cholesterolu, ako aj na jeho dôkaz
v tkanivách. Neesterifikovaný cholesterol a

niekt. 3-hydroxysteroidy v prítomnosti d. precipitujú vo forme dvojlomných kryštálikov. Zmrazené
rezy tkaniva fixované vo formalíne sa inkubujú so zriedeným alkoholickým rozt. d. Súčasne sa
spracujú rezy farbením s olejovou červeňou O a sudanom IV. V polarizovanom svetle sa
neesterifikovaný cholesterol javí ako dvojlomné ihličky al. rozety. V ofarbených rezoch sa estery
cholesterolu a i. lipidy sfarbia, kt. však nevykazujú dvojlom.
Digitonín. R = digitogenín

digitoxigenín – syn. cerberigenín, echujetín, evonogenín, 3,14-dihydroxykard-2-(22)-enolid, laktón
20,22
kys.
-3,14,21-trihydroxynorcholénovej; aglykón digitoxínu,
®
tevetínu, cerberínu, echujínu a evomonozidu (Thevetigenin ).
Digitoxigenín

digitoxín →Digitoxinum.
®

Digitoxin Léčiva dr. (Léčiva) – Digitoxinum 0,1 mg v 1 dr. →Digitoxinum.
Digitoxinum – skr. Digitoxin., ČSL 4, digitoxín, syn. kryštalický digitalín, digitofylín, (3, 5)-3-[(O-2,6dideoxy--D-ribohexopyranozyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy--D-ribohexopyranozyl-(1→4)-2,6-dideoxy--Dribohexopyranozyl)oxy]-14-hydroxykard-20(22)-enolid, C41H64O13, Mr 764,95; sek. glykozid získaný
zo
sušených
listov
Digitalis
purpurea
L.
(Scrophulaceae)
extrakciou
50
%
liehu,
kardiotonikum. Je to biely, mikrokryštalický prášok,
bez zápachu. Je prakticky nerozp. vo vode, mierne
rozp. v 95 % liehu a chloroforme.
Digitoxinum

Dôkaz
a) Asi 2 mg vzorky sa rozpustí v 2,0 ml koncentrovanej kys. octovej, pridá sa 1 kv. rozt. chloridu
ţelezitého a rozt. sa navrství na 2,0 ml koncentrovanej kys. sírovej; na styku obi-dvoch tekutín
vznikne zelenoţltý prstenec (digitoxigenín) a vrstva kys. octovej sa po dlhšom čase sfarbí do
modrozelena aţ modra (digitoxóza).
b) Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v zmesi
chloroform–metanol (1 + 1 obj.) v poradí:
1. 5 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml)
2. 5 ml rozt. referenčnej látky digitoxínu (10 mg/ml),
3. 5 ml rozt. referenčnej látky digitoxínu (0,20 mg/ml).
Vyvíja sa zmesou dichlórmetán – metanol – voda (84 + 15 + 1 obj.). Po vybratí z komory a
vypŕchaní rozpúšťadiel voľne na vzduchu sa vrstva rovnomerne postrieka čerstvo pripraveným rozt.
kys. trichlóroctovej s benzénsulfochloramidom a ihneď sa vloţí na 10 min do sušiarne vyhriatej na
115 °C. Potom sa vrstva pozoruje vo svetle ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri 366 nm. Na
chromatograme 1 je patrná hlavná škvrna, kt. má zhodnú polohu a farbu fluorescencie so škvrnou

na chromatograme 2 (Rf ~ 0,60). Chromatogramy 1 a 3 sa pouţijú aj na stanovenie iných
glykozidov.
Stanovenie obsahu
Asi 0,500 g vzorky sa v odmernej banke na 50 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa ním po značku.
2,00 ml rozt. sa v odmernej banke na 100 ml doplní 95 % liehom po značku. K 5,00 ml tohto rozt.
(100 mg) sa v skúmavke pridá 5,00 ml rozt. trinitrofenolátu sodného, premieša sa a v časovom
rozpätí 10 – 20 min po premiešaní sa zmeria absorbancia 20 mm vrstvy výsledného rozt. v max. pri
486±2 nm proti súčasne pripravenému kontrolnému rozt., t. j. zmesi 5,00 ml 95 % liehu a 5,00 ml
rozt. trinitrofenolátu sodného. Asi 0,500 g referenčnej látky digitoxínu sa v odmernej banke na 50 ml
rozpustí v 95 ml liehu a doplní sa ním po značku. Ďalej sa postupuje vyššie opísaným spôsobom a
zmeria sa absorbancia (As). Obsah D. v % (x) sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v hesle
Desoxycortonum aceticum s tým rozdielom, ţe sa odváţené mnoţstvá skúšanej a referenčnej látky
prepočítajú na látku vysušenú predpísaným spôsobom.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
D. má výrazný negat. dromotropný a negat. chronotropný účinok. Po podaní p. o. sa takmer úplne
vstrebáva. Intenzívne sa viaţe na bielkoviny plazmy a tkanív. Jeho distribučný objem je menší ako
digoxínu, hlavným distribučným orgánom sú kostrové svaly. Účinok po podaní p. o. nastupuje asi po
2 h, vrcholí v 12. h a pretrváva aţ 3 týţd. Z tela sa vylučuje pomaly, metabolizuje sa v pečeni a
vylučuje ţlčou a stolicou (asi 60 %), ako aj močom (40 %). Má dlhý biol. t0,5 (asi 7 d), k čomu
prispieva aj enterohepatálny obeh D.; pri renálnej insuficiencii sa nemení al. skracuje (pri
nefrotickom sy.).
Indikácie – 1. chron. kardiálna insuficiencia s hypertrofiou a dilatáciou srdca pri tlakovom a
objemovom preťaţení (artrériová hypertenzia, mitrálna insuficiencia, chron. ischemická choroba
srdca, najmä s fibriláciou predsiení a rýchlou odpoveďou komôr; 2. fibrilácia predsiení s rýchlou
odpoveďou komôr (ak sa nedá prednosť kardioverzii); pri akút. paroxyzmál-nych
supraventrikulárnych tachykardiách al. junkčných poruchcáh nie je D. indikovaný, vhodnejšia je
kardioverzia a antiarytmiká). Pri dobrej kompenzácii trvajúcej niekoľko mes. moţno opatrne prerušiť
jeho podávanie, najmä ak hrozí riziko intoxikácie. Pri akút. zlyhaní srdca obyčajne predchádza
podaniu D. aplikácia diuretík a vazodilatancií. Pri akút. zlyhaní pravej komory nebýva D. účinný. Pri
akút. infarkte myokardu sa podáva len pri zlyhaní myokardu a fibrilácii predsiení s rýchlou
odpoveďou komôr. Pri chron. stavoch moţno D. opatrne kombinovať s verapamilom al. bblokátormi.
Kontraindikácie – absol.: 1. intoxikácia digitalisom; 2. komorová tachykardia pri čerstvom infarkte
myokardu; 3. hypertrofická kardiomyopatia s obštrukciou; 4. zlyhanie srdca s pomalým sínusovým
al. predsieňovým rytmom a AV blokády II. a III. stupňa (intraventrikulárne blokády nie sú
kontrandikáciou); 5. sy. preexcitácie (WPW sy.) pre moţnosť zrýchlenia vedenia aberatnými
antegrádnymi spojmi. Relat. – 1. kongestívna srdcová insuficiencia vyvolaná mechanickou
prekáţkou bez fibrilácie predsiení (tesná mitrálna stenóza so sínusovou tachykardiou, stenóza
aortálnych chlopní, aneuryzma srdca, opakovaná embolizácia do pľúc, cor pulmonale pri respiračnej
insuficiencii, perikarditída); 2. stavy so zvýšenou citlivosťou na digitalis; 3. renálna insuficiencia bez
úpravy dávkovania; 4. akút. hypoxémia; 5. akút. infarkt myokardu bez kardiálnej dekompenzácie; 6.
akút. reumatická karditída; 7. sy. chorého sínusu; 8. plánovaná kardioverzia; 9. poruchy
hydrominerálnej a acidobázickej rovnováhy (hypokaliémia, hyperkalciémia, hypomagnéziémia,
acidóza); 10. gravidita a dojčenie (D. prechádza do materského mlieka); 11. vyšší vek.
Nežiaduce účinky – sa vyskytujú asi v 6 %; →digitalisové glykozidy.

Interakcie – absorpciu D. zniţuje ţivočíšne uhlie. Heparín vyvoláva prechodné zvýšenie voľnej
frakcie D. (neviazanej na albumín). Fenobarbital, fenylbutazón, fenytoín, spironolak-tón, rifampicín a
i. liečivá vyvolávajú indukciu pečeňových enzýmov, a tým zvýšenú biotransformáciu D. a zníţenie
jeho účinku. Cholestyramín zniţuje enterohepatálny obeh D. a koncentráciu D. v plazme; tento
účinok sa vyuţíva pri th. intoxikácie digitalisom. Vznik intoxikácie D. podporuje hypokaliémia;
+
nadbytok K v tele spomaľuje vedenie vzruchu predsieňami a subnodálnym systémom. I. v.
aplikácia vápnika sa spája s rizikom arytmií. Hypochloremická alkalóza (napr. po diuretikách,
vracaní), ako aj respiračná acidóza zvyšujú toxickosť D. Koncentráciu D. v plazme zvyšuje chinidín,
-blokátorov môţe
vyvolať bradykardiu.
Dávkovanie – je prísne individuálne; dms p. o. 0,8 mg, dmd p. o. 0,8 mg/d; th. dávka jednotlivá p. o.
nárazová 0,1 – 0,3 mg, udrţovacia 0,1 mg; denná th. dávka p. o. nárazová 0,3 – 0,5 mg/d,
udrţovacia 0,1 md/d. Pri kardiálnej dekompenzácii sa stav ustaľuje asi po 4 týţd. Počiatočná
nárazová dávka pri fibrilácii predsiení je obyčajne 0,5 mg/d 1. a 2. d, udrţovacia dávka 0,1 mg/d. Pri
renálnej insuficiencii sa dávka upravuje len pri anúrii, pri kt. treba monitorovať sérové koncentrácie
D. Deťom sa D. podáva výni močne v dávke 25 – 50 mg/d obdeň.
®

®

®

Prípravky – Guttae digitoxini, Obducenta digitoxini (Digitoxin), Asthethilo , Cardigin , Carditoxin ,
®
®
®
®
®
®
®
Coramedan , Cristapurat , Crystodigin , Digicor , Digilong , Digisidin , Digitaline Nativelle ,
®
®
®
®
®
®
®
Ditaven , Digitoxin Léčiva dr., Lanatoxin , Mono-Glycocard , Myodigin , Purodigin , Purpurid ,
®
®
Tardigal , Unidigin .
digitoxóza – 2,6-dideoxy-D-ribohexóza, C6H12O4, Mr 148,16 látka získaná miernou kyslou hydrolýzou
glykozidov digitoxínu, gitoxínu a digoxínu. Vyskytuje sa aj v lanatozide C a
dezlanatozide.
Digitoxóza

digitrón – číslicová indikačná tlejivka, kt. samostatné katódy sú tvarované do písmen, číslic al. iných
znakov v zákryte, so sieťovou anódou v popredí.
digitus, i, m. – [l.] prst; jednotka dĺţky v antickom Ríme (1 digitus = 18,48 mm = 1/16 pes); pl. →digiti.
Digitus malleus – kladivkovitý prst.
Digitus medius – d. tertius.
Digitus primus (pollex) – palec.
Digitus quartus (anularis) – prstenník.
Digitus quintus (minimus) – malíček.
Digitus saltans – ,,lupavý prst“, skákavý pohyb pri flexii a extenzii následkom namáhania zúţenej
šľachovej pošvy.
Digitus superductus – deformita malíčka na nohe, kt. je vbočený cez štvrtý prst.
Digitus tertius (medius) – prostredník.
Digitus valgus (varus) – vybočený (vbočený) prst.
di|glossia, ae, f. – [g. dis dvakrát + g. glóssa jazyk] diglosia, vrodené zdvojenie jazyka, rázštep
jazyka.

diglyceridy →diacylglyceroly.
diglycid – dvojcukor; →sacharidy.
diglykoldinitrát – dusičný ester dietylénglykolu (dinitrát); ţelatinátor.
di|gnathia, ae, f. – [g. dis dvakrát + g. gnathos čeľusť] dignatia, vrodené vyvinutie 2 sánok,
malformácia s dvoma sánkami.
dignitas, atis, f. – [l.] dôstojnosť, hodnota, cena.
digoxigenín – syn. lanadigenín, 3,12,14-trihydroxykard-20(22)-enolid, C23H34O5, Mr 390,53, aglykón
→digoxínu, izolovaný z náprstníka orientálneho a vlnatého Digitalis
orientalis L. a D. lanata (Scrophulaceae) (Schneider a spol., 1941).

Digoxigenín

digoxín →Digoxinum.
Digoxinum – skr. Digoxin., ČSL 4, digoxín, (3,5,12)-3-[(O-2,6-dideoxy--D-ribohexopyranozyl(1→4)-O-2,6-dideoxy--D-ribohexopyranozyl-(1→4)-2,6-dideoxy--D-ribohexopyranozyl)oxy]-12,14hydroxykard-20-(22)-enolid, C41H64O14, Mr 780,92.
Sú
to
bezfarebné
kryštáliky
al.
biely,
mikrokryštalický prášok, bez zápachu. Je prakticky
nerozp. vo vode, ťaţko rozp. v 95 % liehu a
prakticky nerozp. v chloroforme.
Digoxinum

Dôkaz
a) Asi 1 mg sa rozpustí v 2,0 ml koncentrovanej kys. octovej, pridá sa 1 kv. rozt. chloridu ţelezitého
a rozt. sa navrstí na 2,0 ml koncentrovanej kys. sírovej; na styku obidvoch tekutín vznikne
zelenohnedý prstenec (digitoxigenín) a vrstva kys. octovej sa po dlšom čase sfarbí modrozeleno aţ
modro digitoxóza).
b) Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v zmesi
chloroform–metanol (1 + 1 obj.) v poradí:
1. 5 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml),
2. 5 ml referenčnej látky digoxínu (10 mg/ml),
3. 5 ml rozt. referenčnej látky digoxínu (0,20 mg/ml).
Vyvíja sa v zmesi dichlórmetán–metanol–voda (84 + 15 + 1 obj.). Po vybratí z komory a vypŕchaní
rozpúšťadiel voľne na vzduchu sa vrstva rovnomerne postrieka čerstvo pripraveným rozt. kys.
trichlóroctovej s benzénsulfochloramidom a ihneď sa vloţí na 10 min do sušiarne vyhriatej na 115
°C. Potom sa vrstva pozoruje vo svetle ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri 366 nm. Na
chromatograme 1 je patrná hlavná škvrna, kt. má zhodnú polohu a farbu fluorescencie so škrvnou
na chromatograme 2 (Rf asi 0,50). Chromatogramy 1 a 3 sa pouţijú aj na skúšku na iné glykozidy.
Stanovenie obsahu
Asi 0,500 g vzorky sa rozpustí miernym zahriatím v 80 % liehu a po ochladení sa ním doplní v
odmernej banke na 100 ml po značku. 4,00 ml rozt. sa v odmernej banke na 100 ml doplní 95 %
liehom po značku. K 5,00 ml tohto rozt. (= 100 mg) sa v skúmavke pridá 5,00 ml rozt. trinitrofenolátu

sodného, premieša sa a v časovom rozpätí 10 – 20 min po premiešaní sa zmeria absorbancia (A)
20 mm vrstvy výsledného rozt. v max. pri 486±2 nm proti súčasne pripravenému kontrolnému rozt.,
t. j. zmesi 5,00 ml 95 % liehu a 5,00 ml rozt. trintrofenolátu sodného.
Asi 0,0500 g referenčnej látky digoxínu sa rozpustí miernym zahriatím v 80 % liehu a po ochladení
sa ním doplní v odmernej banke na 100 ml po značku. Ďalej sa postupuje vyššie opísaným
spôsobom. Obsah digoxínu v % (x) sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v hesle →Desoxycortonum
aceticum s tým rozdielom, ţe odváţené mnoţstvá skúšanej a referenčnej látky sa prepočítajú na
látku vysušenú predpísaným spôsobom.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
D. má pozit. inotropný a batmotropný účinok, ako aj negat. dromo-tropný a chronotropný účinok,
zvyšuje automaciu sek. centier a predlţuje refraktérnu fázu AV uzla.
Pri predsieňových tachykarytmiách významne spomaľuje prevod vzruchov AV uzlom a efektívne
predlţuje refraktérnu fázu, čo sa prejaví spomalením frekvencie komôr. D. zvyšuje automaciu
všetkých zloţiek prevodového systému s výnimkou SA uzla, čo môţe vyvolať ektopickú aktivitu.
Tieto účinky sú však slabšie ako pri digitoxíne, nastupujú však rýchlejšie.
Po podaní D. p. o. vo forme tbl. sa resorbuje asi zo 70 %, po podaní špeciálne upravenej ţelatínovej
formy aţ z 90 %. Venostáza v oblasti portálneho systému zniţuje biol. dostupnosť D. Th. účinná
plazmatická koncentrácia je 0,5 – 2 ng/ml. Obsah D. v myokarde je však vyšší. Na plazmatické
bielkoviny sa viaţe asi 20 – 30 % (pri digitoxíne aţ 90 %). Močom sa vylučuje asi 60 % voľný, ako aj
vo forme metabolitov (dihydrodigoxín, digoxigenín a i.). Dihydrodigoxín je inaktívny, na jeho
produkcii sa zúčastňuje aj baktériová črevná flóra. Prevaţná časť D. podaného p. o. sa však
resorbuje zo ţalúdka a proximálnej časti tenkého čreva. Eliminačný t0,5 je asi 1,6 d a závisí od
obličkových funkcií. U dojčiat sa D. eliminuje rýchlejšie ako u novorodencov (dozrievanie
obličkových funkcií), kým u starších pomalšie. Zvýšenie plazmatickej koncentrrácie > 3 ng/ml
vyvoláva intoxikáciu. D. dobre preniká fyziol. bariérami organizmu, takţe ho moţnio vyuţiť pri
ovplyvňovaní arytmií plodu D. nemoţno z tela odstrániť dialýzou.
Indikácie – zlyhanie srdca refrakténe na th. inhibítormi ACE, diuretikami a vazodialatancia-mi. Je
liekom voľby pri chron. srdcovej insuficiencii spojenej s fibriláciou, príp. flutterom predsiení. V
odpovedi na D. jestvujú značne interindividuálne rozdiely.
Kontraindikácie →Digitoxinum.
Nežiaduce účinky – bývajú časté (výskyt aţ 25 %, u ambulantných pacientov aj vyšší). Z kardiálnych
príznakov sú to brady- a tachyarytmie, sporadické ektopické kontrakcie aţ po typicky viazané
(bigeminia, trigeminia), s progresiou do komorovej tachykardie a fibrilácie komôr. Výskyt
neţiaducich účinkov je častejší pri súčasnej diuretickej th. s depléciou K+, poklesom objemu
cirkulujúcej krvi, zníţením plniaceho tlaku krvi a srdcového výdaja. Na EKG sa často zisťuje AVjunkčná tachykardia, AV blokády ap. K extrakardiálnym príznakom rozvíjajúcej sa intoxikácie patrí
nechuť do jedenia, nauzea, vracanie, poruchy zraku. Po dlhodobej th. sa môţe vyvinúť
gynekomastia (estrogénom podobný účinok).
Dávkovanie – je prísne individuálne, ovplyvňuje ho predchádzajúca digitalizácia, vek, mnoţstvo
svalovej hmoty, funkcia obličiek, štítnej ţľazy a i. faktory. Pri rýchlej digitalizácii p. o. sa podáva 0,5
aţ 1 mg/d a potom 0,25 mg v 6-h intervaloch do docielenia th. účinku; celková denná dávka je 1 –
1,5 mg. Za predpokladu, ţe pacient nebol ostatných 14 d liečený kardiotonikami, moţno rýchlu
digitalizáciu začať i. v. pomalým podaním 0,5 – 1 mg. Účinok na frekvenciu srdcovej činnosti sa
dostaví uţ za 10 min s max okolo 2 h. Pri menej urgentných stavoch s normálnou funkciou obličiek
sa podáva 1 – 2-krát 0,25 mg/d. U pacientov > 65-r. sa odporúča postupná digitalizácia s menšími

dávkami. Predčasne narodení novorodenci reagujú na podanie D. citlivejšie ako donosení, dojčatá a
deti > 10-r. tolerujú aj vyššie dávky ako deti 2-r. U donosených novorodencov sa odporúčajú dávky
0,025 – 0,04 mg/kg/d u donosených detí <2-r. a detí 2 – 10-r. 0,02 – 0,035 mg/kg/d. Vţdy treba
zohľadniť eliminačnú schopnosť obličiek. Dávkovanie D. môţe komplikovať prítomnosť
endogénnych imunoreaktívnych látok podobných D.
Biol. dostupnosť D. zniţujú antacidá, adsorbenty, sulfakrát. Sérové koncentrácie D. význam-ne
zvyšuje chinidín, amiodarón, propafenón, antagonisty vápnikových kanálov, (kaptopril, prazosín,
itrakonazol), nesteroidové antiflogistiká (kys. acetylsalicylová, indometacín, ibupro-fén, fenbufén,
diklofenak). Účinok D. a výskyt neţiaducich účinkov je vyšší pri hypokaliémii, hyperkalciémii a
hypomagnéziémii, pri súčasnom podávaní tiazidov, slučkových diuretík, kortikosteroidov,
amfotericínu, ionexov, karbenoxolónu. Klírens D. a jeho pozit. inotropný účinok zvyšuje amilorid.
-symaptikolytiká.
®

®

®

®

®

®

Prípravky – Cordioxil , Davoxin , Digacin , Dogoxin gtt., Digoxin Spofa inj., Digoxin 0,125 Léčiva
®
®
®
®
®
®
®
tbl., Digoxin 0,250 Léčiva tbl., Dilanacin , Dixina , Dokim , Dynamos , Lanacordan , Lanicor ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Lanoxin , LenoxiCaps , Lenoxin , Londigox , Neo-Digoxanin , Rougoxin , Stillacor , Canoxin ; ®
®
®
metyldigoxín C42H66O14, medigoxín, metildigoxín – Cardiolan , Lanitrapid , Lanitop ; -acetyldigoxín
®
®
®
®
®
C43H66O15 – Lanatilin , Doecardil , Dioxanin , Sangolanid ; -acetyldigoxín – Agonalid , Cor
®
®
®
Puren , Kardiamed , Novodigal ).
di|gram – [di- + g. gramma zápis] dvojčlenný grafický znak.
digresia – 1. odbočenie, odklon od hlavnej veci; 2. astron. najväčší uhol, kt. zviera kruh hviezdy s
výškovým kruhom pólu.
di Guglielmov syndróm – [di Guglielmo, Giovanni, 1868 – 1961, tal. lekár] erytroleukémia;
→leukémia.
di|gýra – dvojnásobná os súmernosti; dvojčatná os.
di|haploid – dvakrát haploidný organizmus; →haploidia.
di|hetero|zygot – organizmus heterozygotný v dvoch pároch alel; →heterozygot.
dihexagón – dvanásťuholník, kt. striedavé uhly sú zhodné.
,

dihexyverín – syn. dihexiverín, 2-(1-piperidinyl)etylester kys. [1,1 -bicyklohexyl]-1-karboxylovej,
C20H35NO2, Mr 321,49; anticholínergikum (hydrochlorid C20H36ClNO2 –
®
®
®
®
®
®
JL 1978 , Dispas , Diverine , Metaspas , Neospasmina , Olimpex ,
®
®
®
Seclin , Spasmalex , Spasmodex ).
Dihexyverín

dihybridný – dvojnásobne kríţený; vzniknutý kríţením jedincov v dvoch alelomorfných pároch;
→hybridizácia.
®

Dihydergot inj. (Sandoz) – Dihydroergotaminii mesilas 1 mg v 1 ml; sympatikolytikum;
→Dihydroergotaminii mesilas.
dihydralazín – 2,3-dihydro-1,4-ftalazíndión dihydrazón, C9H10N6, Mr 190,21; antihypertenzívum.

Dihydralazín

®

®

®

Prípravky – hydrogénsulfát C8H12N6SO4 – Nepresol (tabl.), Nepressol , Pressunic , Depressan
®
®
(tabl.); mezylát C9H14N6SO4 – Depresan (amp.), Nepresol (amp.); →Dihydralazinum sulfuricum.
®

Dihydralazin Slovakofarma tbl. (Slovakofarma) – Dihydralazini sulfas 25 mg v 1 tbl.;
→Dihydralazinum sulfuricum.
Dihydralazinium sulfuricum – skr. Dihydralazin. sulfuric., síran dihydralazínia, ČSL 4; dihydrazón
2,3-dihydro-1,4-ftalazindiónu, 1,4-dihydrazínoftalazín, C8H10N6, Mr 190,21; vazodilatans,
antihypertenzívum, syntetická látka zo skupiny hydrazínoftalazínov. Sú to bezfarebné kryštáliky al.
biely aţ slabo naţltlý, mikrokryštalický prášok, bez zápachu.
Dihydralazinum sulfuricum

Dôkaz
a) Asi 0,05 g sa rozpustí miernym zahriatím v 10,0 ml vody a ochladí sa. Rozt. sa pouţije aj na
skúšku c). K 2,0 ml rozt. sa pridá 1 kv. rozt. chloridu ţelezitého, pričom vznikne intenzívne modré
sfarbenie, kt. prechádza do fialového.
b) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí v 30,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej a pridá sa 7,0 ml rozt.
dusitanu sodného (0,1 mol/l); vzniknutá zrazenina sa odsaje, dôkladne premyje chladnou vodou a
suší sa 1 h pri 80 °C vo vákuu nad oxidom fosforečným; tetrazóliový derivát sa topí pri 144 – 148 °C
(dihydralazín).
c) 4,0 ml zo skúšky a) sa okyslí 1,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej a pridá sa rozt. chloridu
2–
bárnatého; vylučuje sa biela zrazenina, nerozp. v zriedenej kys. chlorovodíkovej (SO 4 ).
Stanovenie obsahu
Asi 0,1500 g sa v odmernej banke na 50 ml rozpustí miernym zahriatím v 40,0 ml rozt. kys.
chlorovodíkovej (4 mol/l) a doplní sa ním po značku. K 20,00 ml tohto rozt. sa v banke so
zabrúsenou zátkou pridajú 3,0 g bromidu draselného a 25,00 ml odmerného rozt. bromičnanu
draselného 0,0167 mol/l. Banka sa uzavrie, jej obsah sa premieša a potom sa rýchlo pridá 1,0 g
jodidu draselného a 10 ml vody. Po premiešaní sa vylúčený jód titruje odmerným rozt. tiosíranu
sodného 0,1 mol/l do slabo ţltého sfarbenia. Potom sa pridá 1,0 ml rozt. škrobu a dotitruje sa do
odfarbenia.
1 ml odmerného rozt. bromičnanu draselného 0,0167 mol/l zodpovedá 0,003604 g C 8H12N6-O4S.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
Resorbuje sa dobre z GIT, v krvi sa zjavuje 1 h po podaní, jeho t0,5 je 3 – 6 h. V tkanivách však
pretrváva dlhšie, takţe účinkuje 8 – 12 h. Metabolizuje sa v pečeni. Účinná látka prechádza
placentárnou bariérou. Má podobné účinky ako endralazín, ale vyšší výskyt neţiaducich účinkov.
Syntetizovali ho r. 1949.
Indikácie – všetky formy hypertenzie, najmä s poruchou obličiek a malígnym priebehom.
Hypertenzia v gravidite, preeklampsia, eklampsia, poruchy prekrvenia sietnice. Pouţíva sa obvykle v
kombinácii s inými antihypertenzívami.
Kontraindikácie – pokročilé formy ischemickej choroby srdca, kolagenózy, alergická diatéza,
stenóza aorty, obštrukčná kardiomyopatia, ťaţká nefropatia, tachykardia.

Nežiaduce účinky – vyskytujú sa aţ v 20 %. Najčastejšie sú tachykardia, palpitácie, ortostatická
hypotenzia, angina pectoris (10 %), bolesti hlavy, slabosť, parestézie končatín, tremor, svalové kŕče,
depresia anxieta (8 %). Nazálna kongescia, konjunktivitída, lakrimácia, závraty, poruchy GIT
(nauzea, vracanie, hnačka, paralytický ileus), retencia moču, periférna neuritída, psychotické
reakcie, hypersenzitívne reakcie. Pri dlhodobej th. riziko vzniku sy. podobného lupus erythematodes
systemicus.
Dávkovanie – jednotlivá dávka je 15 mg i. m. al. pomaly i. v. al. v infúzii, príp. opakovane. Na
-lytiká.
®

®

®

Prípravky – sulfát – Dihydralazin Spofa ; hydrogénsulfát C8H12N6SO4 – Nepresol (tbl.), Népressol ,
®
®
®
Pressunic , Depressan (tbl.); dihydralazínmezylát – C9H14N9O4 – Depressan (amp.), Dihydralazín
®
®
®
Slovakofarma tbl. Slovakofarma, Nepresol inj. sicc. Ciba-Geigy., Nepresol (amp.)] →dihydralazín.
dihydrobiopterín –oxidovaný biopterínový kofaktor. D. vniká z tetrahydrobiopterínu počas premeny
fenylalanínu na tyrozín účinkom fenylalanínhydroxylázy a mení sa spätne na tetra-hydrobiopterín
účinkom dihydropteridínreduktázy (za prítomnosti NAPDH2 ako kofaktora).
dihydroekgonín – metabolit →ekgonínu.
dihydroekvilín – estra-1,3,5(10),7-tetraen-17.diol, C18H22O2, Mr 270,36; má dve formy, a ; forma
sa izolovala z moču gravidných kobýl a pripravila sa redukciou ekvilínu so
sodíkom v zásadách; metabolit →ekvilínu.
Dihydroekvilín, -forma

dihydroergotamín →Dihydroergotaminum mesylicum.
Dihydroergocristinium mesylicum – skr. Dihydroergocrist. mesylic., Dihydroergocristini mesilas,
dihydroergokristínmetánsulfonát; polosyntetický derivát alkaloidu
→ergokristínu. Dá sa pripraviť hydrogenáciou dvojitej väzby (C 9–C10),
1,2,3,6antiadrenergikum, sympatikolytikum, kt. pouţíva sa pri poruchách
perifér-neho prekrvenia. Je to biely al. takmer biely mikrokryštalický
prášok, bez zápachu. Je dobre rozp. vo vode, mierne rozp. v 95 %
liehu a chloroforme.
Dihydroergocristinum mesylicum

Dôkaz
a) Asi 0,5 mg vzorky sa rozpustí v 2,0 ml vody a pridajú sa 4,0 ml rozt. Dimetylaminobenz-aldehydu;
vznikne ihneď červenofialové sfarbenie, kt. rýchlo prechádza do intenzívneho fialovomodrého
sfarbenia.
b) Asi 0,05 g vzorky sa v porcelánovom tégliku zmieša s 0,30 g uhličitanu draselného a 0,30 g
bezvodého uhličitanu sodného. Zmes sa opatrne zahrieva, aţ sa roztopí, a potom sa ešte asi 10 min
ţíha. Tavenina sa po vychladnutí vyluhuje 5,90 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej, výluh sa sfiltruje a
k filtrátu sa pridá rozt. chloridu bárnatého; vylučuje sa biela zrazenina, nerozp. v zriedenej kys.
–
chlorovodíkovej (CH3SO3 ).
c) Na tenkú vrstvu kremeliny so sadrou impregnovanou zmesou formamid–acetón (1 + 4 obj.) sa do
30 min po impregnácii nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látky v zmesi chloroform–metanol (9
+ 1 obj.) v poradí:
1. 5 ml rozt. skúšanej látky (3,33 mg/ml); príprava: 2,00 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml)

sa zriedi vyššie uvedenou zmesou rozpúšťadiel na 6,00 ml,
2. 5 ml rozt. mezylanu dihydroergotamínia (3,0 mg/ml)
3. 5 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml)
4. 5 ml rozt. skúšanej látky (0,10 mg/ml)
5. 5 ml rozt. mezylanu dihydroergotamínia (0,15 mg/ml).
Vyvíja sa zmesou diizopropyléter–tetrahydrofurán–dietylamín (40 + 10 + 0,1 obj.). Po vybratí z
komory a vypŕchaní rozpúšťadiel sa vrstva vloţí na 15 min do sušiarne vyhriatej na 105 °C a potom
sa pozoruje vo svetle ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri 366 nm. Na chromatograme 1 je viditeľná
hlavná naţltlo fluoreskujúca škvrna s Rx asi 3,0, vztiahnuté na škvrnu na chromatograme 2.
Chromatogramy 1, 3, 4 a 5 sa pouţijú aj na skúšku na iné alkaloidy.
d) Asi 0,0250 g látky sa v odmernej banke na 50 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa ním po
značku. 5,00 ml tohto rozt. sa v odmernej banke na 50 ml doplní 95 % liehom po značku. Absorpčné
spektrum tohto rozt. merané v 10 mm vrstve proti 95 % liehu javí v ultrafialovej časti hlavné max. pri
1%
281±1 nm (A1cm = 99 – 105) počítané na látku vysušenú predpísaným spôsobom), vedľajšie max.
pri 292±1 a prodlevu pri 276±1 nm; min. je pri 244±2 nm.
Stanovenie obsahu
Asi 0,0250 g vzorky sa rozpustí v odmernej banke na 500 ml v kys. octovej 1 % a doplní sa ňou po
značku. K 2,00 ml tohto rozt. (= 100 mg) sa pridajú 4,00 ml rozt. Dimetylaminobenzaldehydu,
premieša sa a po 30 min sa zmeria absorbancia (A) výsledného rozt. pri 588±3 nm v 10 mm vrstve
proti kontrolnému rozt.
Asi 0,02500 g referenčnej látky mezylanu dihydroergotamínia sa v odmernej banke na 500 ml
rozpustí v kys. octovej 1 % a doplní sa ňou po značku. Ďalej sa postupuje vyššie opísaným
spôsobom a zmeria absorbancia (As).
Obsah mezylanu dihydroergokristínia v % (x) sa vypočíta podľa vzorca uvedeného pri hesle
Desoxycortonum aceticum s tým rozdielom, ţe odváţené mnoţstvá skúšanej a referenčnej látky sa
prepočítajú na látku vysušenú predpísaným spôsobom a výsledok (x) sa násobí faktorom 1,041.
Uschováva sa v zatavených ampuliach naplnených dusíkom, na chladnom mieste a chráni pred
svetlom. Venenum. Nesmie sa vydávať bez lekárskeho predpisu.
Dávkovanie – dms p. o. 0,002 g, dmd p. o. 0,06 g/d; th. dávka jednotlivá p. o. 0,0005 – 0,0015 g,
denná p. o. 0,015 – 0,0045 g.
dihydroergokristínmezylát →Dihydroergocristinum mesylicum.
dihydroergotamín →Dihydroergotaminum mesylicum.
dihydroergotoxín – vazodilatans (kombinácia Dihydroergotoxini mesilas a Leucinococaini mesilas –
®
Bivelin ).
dihydroergotamín →Dihydroergotaminum mesylicum.
Dihydroergotaminium mesylicum – skr. Dihydroergotamin. mesylic., ČSL 4, syn. Dihydroergotamini
,
,
,
mesilas, mezylan dihydroergotamínia, 9,10-dihydro-12 -hydroxy-2 -metyl-5 -(fenylmetyl)-ergotaman, ,
3 ,6 ,18-trión, C33H37N3O3, Mr 583,67; polosyntetický derivát
→ergotamínu. Dá sa pripraviť hydrogenáciou dvojitej väzby (C 9–
C10), 1,2,3,6-tetrahydropyridínového kruhu kys. lyzergovej, antiadrenergikum, sympatikolytikum, kt. sa pouţíva pri poruchách
prekrvenia a ako antimigrenikum. Je to biely al. takmer biely
mikrokryštalický prášok, bez zápachu. Je ťaţko rozp. vo vode a
chloroforme, mierne rozp. v 95 % liehu.

Dihydroergotaminium mesylicum

Dôkaz
a) Asi 0,5 mg vzorky sa rozp. v 2,0 ml vody a pridajú sa 4,0 ml rozt. dimetylaminobenzaldehydu;
vznikne červenofialové sfarbenie, kt. rýchlo prechádza do intenzívne fialovomodrého sfarbenia.
b) Asi 0,05 g sa v porcelánovom tégliku zmieša s 0,30 g uhličitanu draselného a 0,3% g bezvodého
uhličitanu sodného. Zmes sa opatrne zahrieva, aţ sa roztopí, a potom sa ešte asi 10 min ţíha.
Tavenina sa po vychladnutí vyluhuje 5,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej, výluh sa sfiltruje a k filtrátu
sa pridá rozt. chloridu bárnatého; vylučuje sa biela zrazenina, nerozp. v zriedenej kys. chlorovodíkovej
–
(CH3SO3 ).
c) Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v zmesi
chloroform–metanol (1 + 1 obj.) v poradí:
1. 5 ml rozt. skúšanej látky (5,0 mg/ml)
2. 5 ml rozt. referenčnej látky (5,0 mg/ml)
3. 5 ml rozt. referenčnej látky (0,10 mg/ml)
Vyvíja sa zmesou chloroform–metanol (19 + 1 obj.) v komore nasýtenej parami vyvíjajúcej sa zmesi a
parami oddelene umiesteného konc. rozt. amoniaku. Po vybratí z komory a vypŕchaní rozpúšťadiel sa
vrstva rovnomerne postrieka detekčným rozt. (1,0 g 4-dimetylaminobenzaldehydu v zmesi 50,0 ml
dymovej kys. chlorovodíkovej a 50,0 ml 95 % liehu). Na chromatograme 1 je viditeľná hlavná fialová
škvrna, kt. má zhodnú polohu a farbu so škvrnou na chromatograme 2 (RF asi 0,35). Chromatogramy
1 a 3 sa ďalej pouţijú na skúšku na iné alkaloidy.
d) Asi 0,0250 g látky sa v odmernej banke na 50 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa ním po značku.
5,00 ml tohto rozt. sa v odmernej banke na 50 ml doplní 95 % liehom po značku. Absorpčné spektrum
tohto rozt. merané v 10 mm vrstve proti 95 % liehu má v ultrafialovej časti hlavné max. pri 281 ± 1 nm
1%
(A1cm = 102 – 108) počítané na látku vysušenú predpísa-ným spôsobom), vedľajšie max. pri 292±1
a ďalšie vedľajše max. pri 276 ± 1 nm; min. je pri 244 ± 2 nm.
Stanovenie obsahu
Asi 0,02500 g vzorky sa v odmernej banke na 500 ml ropzustí v kys. octovej 1 % a doplní sa ňou po
značku. K 2,00 ml tohto rozt. (= 100 mg) sa pridajú 4,00 ml rozt. Dimetylaminobenzaldehydu,
premieša sa a po 30 min sa zmeria absorbancia (A) výsledného rozt. pri 583 nm v 10 mm vrstve
proti kontrolnému rozt.
Asi 0,02500 g referenčnej látky mezylanu dihydroergotamínia sa v odmernej banke na 500 ml
rozpustí v kys. octovej 1 % a doplní sa ňou po značku. Ďalej sa postupuje spôsobom uvedeným
vyššie a zmeria absorbancia (As).
Obsah mezylanu dihydroergokristínia v % (x) sa vypočíta podľa vzorca (6) uvedeného pri hesle
Desoxycortonum aceticum s tým rozdielom, ţe odváţené mnoţstvá skúšanej a referenčnej látky sa
prepočítajú na látku vysušenú predpísaným spôsobom a výsledok (x) sa násobí faktorom 1,041.
Uschováva sa v zatavených ampuliach naplnených dusíkom, na chladnom mieste a chráni pred
svetlom.
Indikácie – akút. záchvaty migrény a bolesti hlavy cievneho pôvodu (Hortonov sy.).
Kontraindikácie – precitlivenosť na D. m. a i. námeľové alkaloidy. Gravidita, koronárna insu-ficiencia,
infarkt myokardu, angina pectoris, najmä nestabilná, nekontrolovaná hypertenzia, sepsa, šok.
Nežiaduce účinky – príleţitostne nauzea, vracanie, ojedinele parestézie a prekordiálne bolesti.

Dávkovanie – pri akút. záchvate migrény 1 mg i. m. al. s. c., príp. v pomalej infúzii. V refraktérnych
prípadoch moţno po 30 – 60 min dávku opakovať do celkovej dávky 3 ml. Pri Hortonovom sy. 0,5
sympatikolytikum, napr. pentolamín.
®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – DHE-45 , DET-MS , Agit , Angionorm , Dergotamine , Diergotan , Dihydergot ,
®
®
®
®
®
®
Dihydroergotamin Spofa , Dihytam , Dirgotarl , D-Tamin retard , Endophleban , Ergominet ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Ergont , Ergotex , Ergotonin , Hydro-Tanin , Ikaran , Kidira , L.U.T. , Morena , Orstanorm ,
®
®
®
Seglor , Tonopres , Verladyn ).
®

Dihydroergotaminium tartaricum – dihydroergotamíntartrát – C70H80N10O16 – Divegal .
Dihydroergotoxinium mesylicum – skr. Dihydroergotox. mesylic., mezylan dihydroergoto-xínia, ČSL
4 syn. Dihydroergotoxini mesilas, dihydroergotoxíniummetánsulfonát, ČSL 4. Je to produkt
hydrogenácie ergotoxínu, kt. obsahuje zmes rovnakých dielov mezylanu dihydro-ergokristínia,
dihydroergokornínia a dihydro- -ergokryptínia s dihydro- sympatikolytikum bez miestneho vazokonstrikčného pôsobenia, vazodilatans. Je to biely al. takmer
biely, mikrokryštalický al.
amorfný
prášok,
bez
zápachu. Je ťaţko rozp. vo
vode, ľahko rozp. v 95 %
liehu a chloroforme.
Dihydroergotoxinium
mesylicum

Dôkaz
a) Asi 0,5 mg vzorky sa rozpustí v 2,00 ml vody a pridajú sa 4,0 ml rozt. Dimetalaminobenzaldehydu; vznikne ihneď červenofialové sfarbenie, kt. rýchlo prechádza do intenzívne fialovomodrého sfarbenia.
b) Asi 0,05 g vzorky sa v porcelánovom tégliku zmieša s 0,30 g uhličitanu draselného a 0,30 g
bezvodého uhličitanu sodného. Zmes sa opatrne zahrieva aţ sa roztopí, a potom sa ešte asi 10 min
ţíha. Tavenina sa po vychladnutí vyluhuje 5,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej, výluh sa sfiltruje a
k filtrátu sa pridá rozt. chloridu bárnatého; vylučuje sa biela zrazenina, nerozp. v zriedenej kys.
–
chlorovodíkovej (CH3SO3 ).
c) Skúška sa vykoná metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie za vhodných podmienok,
napr. na kolóne dĺţky 250 mm s vnútorným priemerom 4 mm naplnenej silikagélom s chem.
viazanou uhľovodíkovou fázou (C18), napr. Separon SI C 19. Mobilnou fázou je zmes voda–
acetonitril pre chromatografiu–trietylamín (641 + 340 + 19 obj.), ako základné zloţenie; prípadnou
zmenou podielu nitrilu kys. octovej moţno pre daný stĺpec nájsť optimálne elučné časy pri
dostatočnom rozlíšení. Pouţije sa na to rozt. overenej vzorky mezylanu dihydroergotoxínia (1,0
mg/ml) v zmesi acetonitril na chromatografiu–voda (17 + 3 obj.) a na kolónu sa vnáša 10 ml tohto
rozt. Pri prietoku mobilnej fázy asi 2 ml/min sa zaznamená chromatogram; UV-detektor, 280 nm.
Jednotlivé alkaloidy sa vymývajú v poradí: dihydroergokornín, dihydro--ergokryptín,
dihydroergokristín a dihydro- -ergokryptín.
Zo skúšanej látky sa pripraví rozt. (1,0 mg/ml) v zmesi acetonitril na chromatografiu–voda (17 + 1
obj.) a ďalej sa postupuje rovnakým spôsobom, aký sa zistil ako najvhodnejší pri chromatografii
overenej vzorky mezylanu dihydroergotoxínia. Chromatogramy skúšanej látky a overenej vzorky

majú rovnaký počet hlavných píkov a ich elučné časy sú zhodné. Chromatogram skúšanej látky sa
pouţije aj na stanovenie jednotlivých alkaloidov.
Stanovenie obsahu
d) Jednotlivé alkaloidy – pouţije sa chromatogram skúšanej látky zo skúšky c) a obsah mezylanov
jednotlivých alkaloidov v % (x) sa vypočíta podľa vzorca
P.Mr.100
x = –––––––––
y
kde P = plocha píku práslušného alkaloidu; Mr = molekulová hmotnosť mezylanu príslušného
alkaloidu; y = súčet hodnôt (P.Mr) dihydroergokristínínu, dihydroergokornínu, dihydro--ergokryptínu
a dihydro--ergokryptínu. Musí sa nájsť 30 – 36 % mezylanov jednotlivých alkaloidov.
e) Všetky alkaloidy – asi 0,02500 g vzorky sa v odmernej banke na 500 ml rozpustí v kys. octovej 1
% a doplní sa ňou po značku. K 2,00 ml tohto roz. (= 100 mg) sa pridajú 4,00 ml rozt.
dimetylaminobenzaldehydu, premieša sa a po 30 min sa zmeria absorbancia (A) výsledného rozt.
pri 588±3 nm v 10 mm vrstve proti kontrolnému rozt.
Asi 0,02500 g referenčnej látky mezylanu dihydroergotamínia sa v odmernej banke na 500 ml
rozpustí v kys. octovej 1 % a doplní ňou po značku. Ďalej sa postupuje podľa vyššie uvedeného
spôsobu a zmeria absorbancia (As).
Obsah mezylanu dihydroergotoxínia v % (x) sa vypočíta podľa vzorca s tým rozdielom, ţe odváţené
mnoţstvá skúšanej a referenčnej látky sa prepočítajú na látku vysušenú predpísa-ným spôsobom.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
D. m. vyvoláva periférnu vazodilatáciu s miernym poklesom TK a srdcovej frekvencie. Zlepšuje
prekrvenie CNS a utilizáciu O2, a to pp. prim. účinkom na metabolizmus neurónov, agonistickým
účinkom na dopamínergické a sérotonínergické receptory, ako aj blokádou -adrenergických
účinkov. Biol. t0,5 je 13 – 15 h. Prestupuje cez placentárnu bariéru a do materského mlieka.
Indikácie – cerebrovaskulárne príhody, najmä ischemické; šokové stavy s centralizáciou obehu za
súčasnej náhrady objemu, včasná fáza úrazov mozgu a miechy, claudicatio intermittens, poruchy
periférneho prekrvenia. Adjuvantne sa podáva po ťaţších operáciách v celkovej anestézii, najmä
halotánom na uľahčenie spontánneho ohriatia bez triašky. Disperzná embolizácia do pľúcneho
riečiska ako súčasť okamţitej th. Ďalšou indiikáciou je Menièrov sy.
Kontraindikácie – relat.: ischemická choroba srdca ťaţšieho stupňa.
Nežiaduce účinky – po vyšších dávkach a u precitlivených osôb ojedinele nauzea, vracanie, poruchy
videnia, zdurenie nosovej sliznice, ortostatická hypotenzia, koţné erupcie.
Interakcie – D. m. zvyšuje účinok niekt. antihypertenzív (napr. rezerpínu) a nepriamych antikoagulancií, zniţuje účinok klonidínu. Jeho účinok sa vzájomne potencuje s účinkom vazodilatancií
a -sympatikolytík. Účinok D. m. zvyšujú -sympatikolytiká a zniţujú-sympatikomimetiká.
Dávkovanie – dms p. os. 0,002 g, i. m. a i. v. 0,001 g; dmd p. o. 0,006 g/d, i. m. a i. v. 0,003 g/d. Th.
dávka jednotlivá p. o. 0,0005 – 0,0015 g, i. m. a i. v. 0,0003 – 0,0006 g; denná th. dávka p. o. 0,0015
– 0,0045 g/d, i. m. a i. v. 0,0003 – 0,0015 g/d.
®

®

Prípravky – Guttae dihydroergotoxinii mesylici (Secatoxin , Secatoxin Forte ), Injectio
®
dihydroergotoxinii mesylici (DH-Ergotoxin Léčiva ), Tabulettae dihydroergotoxinii mesylici
®
(Secatoxin lng.).

dihydro--erytroidín
–
3()-1,6-dihydro-14,15-dihydro-3-metoxy-16(15H)-oxaerytrinan-15-ón,
C16H21NO3, Mr 275,34; aktívnejší z 2 izomérov, kt. tvoria hlavnú frakciu alkaloidov rastlín Erythrina spp.
Na rozdiel od kurare si zachováva svoju schopnosť blokovať nervosvalový prevod aj
po podaní p. o.
Dihydro--erytroidín

dihydrofenazín →azínové farbivá.
dihydrofolát →kyselina listová.
dihydrofolátreduktáza →tetrahydrofolátdehydrogenáza.
dihydrofolikulín →17-estradiol.
dihydrocholesterol →cholesterol.
dihydroizokodeín – 4,5-epoxy-3-metoxy-17-metylmorfinan-6-ol, DHIC, C18H23NO3, Mr 301,37;
vzniká pri katalytickej redukcii izokodeínu. Líši sa od →dihydrokodeínu len priestorovým
usporiadaním skupiny –CHOH– .
dihydrokodeín – syn. dihydroneopín, drokod, 4,5-epoxy-3-metoxy-17-metylmorfinan-6-ol, C20H23NO4,
Mr 341,39; narkotické analgetikum, antitusikum.
Dihydrokodeín

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – DH-codein , Didrate , Dihydrin , Hydrocodin , Nadeine , Novicodin , Paracodin ,
®
®
®
®
®
Parzone , Rapacodin ; bitartrát C22H29NO9 – DHC , Dico , Fortuss ).
dihydrokodeinónenolacetát – syn. tebakon, 6,7-didehydro-4,5-epoxy-3metoxy-17-metylmorfinan-6-ol acetát, C20H23NO4, Mr 341,39; narkotické
®
analgetikum, antitusikum (hydrochlorid – Acedicon ).
Dihydrokodeinónenolacetát

dihydromorfín –

-4,5-epoxy-17-metylmorfínan-3,6-diol, C17H21NO3, Mr 287,35; narkotické
analgetikum pripravené hydrogenáciou morfínu al. ópia a demetyláciou tetrahydrotebaínu (hydrochlorid – paramorfán); →morfín.
Dihydromorfín

dihydroorotát – intermediát biosyntézy →pyrimidínu.
dihydropteridínreduktáza – EC 1.6.99.7, enzým z triedy oxidoreduktáz (NADPH:6,6+
dihydropteridínoxidoreduktáza, kt. katalyzuje reakciu NADPH + 6,7-dihydropteridín Í NADP +
5,6,7,8-tetrahydropteridín. Je to jeden z 3 enzýmov zúčastňujúcich sa na hydroxylácii fenylalanínu
na tyrozín. Jeho deficit vyvoláva variantnú formu →fenylketonúrie refraktérnej na diétu s

obmedzením fenylalanínu. Postihnutie CNS s mentálnou retardáciou, spazmami a choreiformnými
príznakmi sa zjavuje v ranom detstve a do niekoľkých r. končí exitom. Dg. sa opiera o stanovenie
enzýmu v kultivovaných fibroblastoch.
dihydrosfingozín – syn. sfinganín, nasýtený analóg mononasýteného sfingozínu, nachádza sa v
→sfingolipidoch. Nevyskytuje sa vo voľnej forme.
dihydrostreptomycín – skr. DHSM, DST, O-2-deoxy-2-(metylamino)- -L-glukopyranoxyl-(1→2)-O-5,
deoxy-3-C-(hydroxymetyl)--L-lyxofuranozyl-(1→4)-N,N -bisaminoiminome-tyl)-D-streptamín, polosyntetické antibiotikum pripravené
redukciou streptomycínu, tuberkulostatikum.

Dihydrostreptomycín

®

®

®

®

Prípravky – Abiocine , Vibriomycin ; seskvisulfát C42H88N14O36S3 – Didromycine , Doublemycin ,
®
®
®
®
Sol-Mycin , Streptomagma ; pantotenát C30H58N8O17 – Didrothenat , Pantostrep .
dihydrotachysterol – syn. dichystrol, antitetanická látka 10,9,10-sekoergosta-5,7,22-trien- -ol,
C28H46O, Mr 398,65; regulátor hospodárenia organizmu s vápnikom,
má podobný úči-nok ako paratyrín.
Dihydrotachysterol

Indikácie – manifestná a latentná tetania, akút. a chron. insuficiencia prištítnych ţliaz, renálna
osteodystrofia, pseudohypoparatyroidizmus.
Kontraindikácie – normokalciemická tetania, tetania pri malabsorpčnom sy. Dlhodobá th. spolu s
preparátmi vápnika a i. antitetanickými liekmi vyţaduje monitorovanie sérového vápnika.
Nežiaduce účinky – pri predávkovaní sa môţe dostaviť anorexia, polydipsia, polyúria, vracanie,
hnačky, únava, pri chron. predávkovaní ukladanie vápnika v obličkách a i. orgánoch.
Interakcie – synergicky pôsobí acidóza a preparáty vápnika.
Dávkovanie – je prísne individuálne, obvykle stačí 0,25 – 0,5 mg/d. Asi po pouţívaní 15 mg treba
vyšetriť hodnotu vápnika v sére a dávku príp. upraviť.
®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – AT 10 , Antitanil , Calcamine , Dygratyl , Dihydral , Hytakerol , Parterol , Tachyrol .
dihydrotebaín – 6,7-dihydro-4,5a-epoxy-3,6-dimetoxy-17-metylmorfinan, C19H23NO3, Mr 313,38;
vzniká redukciou →tebaínu.
Dihydrotebaín

5-dihydrotestosterón –
-hydroxy- -androstan-3-ón, účinný androgén, vzniká väčšinou
redukciou →testosterónuúčinkom 5-reduktázy v prostate, semenných vačkoch a koţi. Menšie
mnoţstvo (< 10 %) sa syntetizuje priamo v semenníkoch. DHT je účinnejší ako testosterón a pôsobí
nielen na cieľové tkanivá, v kt. sa tvorí, ale aj na iné orgány, do kt. sa dostáva krvným obehom.
Konjuguje sa v pečeni ako glukuronid, v obehu sa zväčša viaţe na proteín viaţuci testosterón (sex
hormone binding globulín, SHBG), kt. má väčšiu afinitu k DHT ako k testosterónu. Testosterón nie je
pp. pravým prehormónom DHT, pretoţe nie všetky cieľové tkanivá obsahujú
-reduktázu (napr. svaly).
Dihydrotestosterón

dihydrouracil – intermediát degradácie →pyrimidínu, Mr 114,10; vyskytuje sa ako zriedkavá báza v
niekt. nukleových kys.
dihydrovitamín K2 – 2-metyl-3-(3,7,11,15-tetrametyl-2-hexadecenyl)-1,4-naftaléndiol, hydrochinón
vitamínu K1, C32H48O2, Mr 452,69; látka s
protrombogénnym účinkom; →vitamín K.
Dihydrovitamín K2

dihydroxid-uhličitan diolovnatý – Plumbum subcarbonicum, Pb(OH)2.PbCO3; pouţíva sa ako
náplasť.
dihydroxyacetón – 1,3-dihydroxy-2-propanón, C3H6O3, HOCH2COCH2OH, Mr 90,68; za aeróbnych
®
®
podmienok ho tvoria Acetobacter sp. z glycerolu; moridlo (Ketochromin , Protosol ; zloţka
®
®
®
®
®
®
preparátov Magic Tan , Man-Tan , Oxatone , Tanorama , Q.T. (Quick Tan) , Tan Tone ).
dihydroxyacetónfosfát – intermediát anaeróbnej →glykolýzy.
dihydroxyaluminumacetylsalicylát
–
dihydroxy(acetylsalicyláto)aluminum,
aluminumaspirín, C9H9AlO6, Mr 240,15; analgetikum, antipyretikum.

dihydroxy-

dihydroxyalumínumaminoacetát – (glycináto-N,O)-dihydroxyaluminum, hliníková soľ glycínu,
®
®
®
®
C21H6NO6, NH2CH2COOAl(OH)2, Mr 135,05; antacídum (Ada , Alamine , Algĺyn , Alminate ,
®
®
®
®
®
®
®
Alubasine , Alzimox , Aspogem , Dimothyn , Doraxamin , Elcosal , Robalate ).
dihydroxyaluminumsódiumkarbonát – jednosodná soľ [karbonáto(1―)-O]dihydroxyalumina,
®
®
CH2AlNaO3, (OH)2AlOCO2Na, Mr 144,00; antacídum (Kompensan , Minicid ).
1-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-aminoetanol→noradrenalín.
3,4-dihydroxyfenylamín →DOPA.
20,22-dihydroxycholesterol – izomér cholesterolu, nachádza sa v ţlči (3 % celkového cholesterolu);
v sére (0,5 aţ 2,5 % celkového cholesterolu). Pri mechanickom iktere sú jeho sérové hodnoty
zvýšené, pri hepatocelulárnom iktere zníţené; →cholesterol.

20,26-dihydroxyekdyzón – steroidový hormón, kt. vyvoláva plznutie. Izoloval sa spolu s ekdyzónom
a ekdysterónom z kukiel Manduca sexta (napáda tabak).
dihydroxykodeinón →oxykodón.
dihydroxypropyladenín – virostatikum. D. sa kumuluje sa v bunkách infikovaných vírusmi a zasahuje
do regulácie metylačných reakcií vírusových proteínov a nukleových kys. Pouţíva sa vo forme gélu
®
v prodromálnom štádiu herpes simplex (Duvira gel Léčiva).
2,6-dihydropyridín →uracil.
2,6-dihydropurín →xantín.
2,4-dihydrostilbén →stilbestrol.
dihydrotymín – 2,4-dihydro-5-metyl-5,6dihydropyrimidín, mediprodukt pri odbúravaní →tymínu.
dihydrouracil – 2,4-dihydro-5,6-dihydropyrimidín, medziprodukt pri odbúravaní →cytozínu, tymínu
→uracilu; vyskytuje sa ako zriedkavá báza v tRNA. S ribózou trvorí nukleozid dihydrouridín.
dihydroxytachykalciferoly – hydroxylované deriváty →cholekalciferolu.
dihydrozeatín – 6-(4-hydroxy-3-metylbutyl-amino)purín, cytokín z kukurice (Zea maydis), derivát
zeatínu, izoloval sa aj ako ribozid a ribotid.
dihyprylón – piperidín-5-dietyl-4,6-dión, sedatívum podobné barbiturátom.
di|hystéria – [di- + g. hystera maternica] zdvojenie maternice, uterus duplex.
dihyprylón – piperidín-5-dietyl-4,6-dión, C9H15NO2, Mr 169,22; antitusikum so sedatívnym účinkom,
®
®
podobným účinku barbiturátov (Sedulon , Tusseval ).
Dihyprylón

di|hyster|ia, ae, f. – [di- + g. hystera maternica + -ia] zdvojenie maternice, uterus duplex.
dichan – skr. dicyklohexalamínnitritu.
,

di-6-chinolylmočovina – N,N -di-6-chinolinylmočovina, C19H14N4O, Mr 314,33; antiproto-zoikum
®
®
®
®
účinné proti babéziám (Babesan ; bismetosulfát C23H26N4O9S2 – SN 5870 , Acaprin , Atral ,
®
®
®
®
Baburan , Pirevan , Pyroplasmin , Zothelone ).
®

®

dichlobenil – 2,6-dichlórbenzonitril, C7H3Cl2N, Mr 172,02; toxický herbicid (Casoron , Casoron-133 ).
Dichlobenil

dichlofentión – O,O-dietylester kys. fosfortiovej, C10H13Cl2O3PS, Mr 315,17; inhibítor cholínesterázy,
®
®
®
nematocídum, insekticídum (Bromex , Nemacide VC-13 , VC-13 Nemcide ,
®
VC-13 ).
Dichlofentión

dichlofluanid

–

1,1-dichlór-[(dimetylamino)-sulfonyl]-1-fluór-N-fenylmetansulfénamid,

C9-

®

®

®

®

H11Cl2FN2O2S2, Mr 333,21; fungicídum (Bayer 47531 , KUE 13022c , Elvaron , Euparen ,
®
Euparene ).
Dichlofluanid

dichlón – 2,3-dichlór-1,4-naftaléndión, C10H4Cl2O2, Mr 227,06; poľnohospodárske a textilné
®
®
®
fungicídum, herbicídum (Phygon , Phygon Paste , Phygon XL ).
Dichlón

1,3-dichlóracetón – 1,3-dichlór-2-propanón, C3H4Cl2O, CH2ClCOCH2Cl, Mr 126,98; lakrimátor,
pľuzgierotvorná látka.
dichloralfenazón – kombinácia 1,2-dihydro-1,5-dimetyl-2-fenyl-3H-pyrazol-3-ónu a 2,2,2-trichlór-1,1®
®
®
®
®
etándiolu (1:2); sedatívum hypnotikum (Bihypnal , Bonadorm , Dormwell , Sedor , Sominat ,
®
Welldorm ).
dichloramín T – C7H7Cl2NO2S, Mr 240,11; chemoterapeutikum, germicídum.

Dichloramín T

3,4-dichlóranilín – 3,4-dichlórbenzénamín, C6H5Cl2N, Mr 162.03; kryštáliky slabo rozp. v benzéne;
pripravuje sa z p-chlóranilínu s AlCl3–HCl.

Dichlóranilín

dichlórbenzalkóniumchlorid – zmes alkyl-3, 4-dichlórdimetylbenzylamóniumchloridov; antiseptikum,
®
®
germicídum, algicídum, dezodorans (Dichloran , Tetrosan ).

Dichlórbenzalkóniumchlorid

dichlórbenzény – C6H4Cl2, Mr 147,01, arylhalogenidy, známe v troch izoméroch – 1,2- (o-), 1,3- (m-)
a 1,4- (p-). Formy orto a meta sú bezfarebné kvapaliny, pouţívajú sa ako rozpúšťadlá v org. syntéze
a prostriedok proti moliam; forma para je kryštalická látka. Pary dráţdia koţu, dýchacie cesty,
spojovky. Prolongovaná expozícia vysokým koncentráciám môţe vyvolať slabosť, závraty,
hepatopatiu a chudnutie.
,

,

,

2,2 -dichlórbenzidín – 2,2 -dichlór[1,1 -bifenyl]- 4,4-diamín, C12H10Cl2N2, Mr 253,11, pouţíva sa pri
syntéze azofarbív.

,

2,2 -dichlórbenzidín

,

3,3 -dichlórbenzidín – 2,-dichlór-(1,1,-bifenyl)-4,4,-diamín, C12H10Cl2N2, Mr 253,13; pouţíva sa na
výrobu azofarbív, pokladá sa za karcinogén.
®

dichlórbenzylalkohol – 2,4-dichlórbenzénmetanol, C7H6Cl2O, Mr 177,04; antiseptikum (Dybenal ).

Dichlórbenzylalkohol

,

1,1-dichlór-2,2-bis(p-etylfenyl)etán – 1,1 -(2,2-dichlóretylidén)bis[4-etylbenzín], C18H20Cl2, Mr 307,27;
insekticídum s podobnými neţiaducimi účinkami ako →DDT
®
®
(Perthane , Q-137 ).
1,1-dichlór-2,2-bis(p-etylfenyl)etán

,

1,1-dichlór-2,2-bis(p-chlórfenyl)etán
–
1,1 -(2,2-dichlóretylidén)bis[4-chlórbenzén];
tetrachlórdifenyletán, TDE, dichlórdifenyldichlóretín, DDD, C 14H10Cl4, Mr 320,05; nedegrado-vateľný
pesticíd. Je zloţkou technického DDT. Insekticídum, mierne dráţdi koţu, LD p. o. 5 g/kg. K príznakom
chron. intoxikácie patrí atrofia kôry nadobličiek, poškodenie pečene;
®
vyvoláva príznaky podobné ako DDT Rothane ).
1,1-dichlór-2,2-bis(p-chlórfenyl)etán

1,3-dichlórdifenyl-5,5-dimetylhydantoín – 1,3-dichlór-5,5-dimetyl-2,4-imidazolidindión, C5H9Cl2N2O2,
®
Mr 197,03; chloračné činidlo, dezinficiens, priemyselný dezodorans (Dactin ,
®
Halane ).
1,3-dichlórdifenyl-5,5-dimetylhydantoín

1,2-dichlór-5,6-

dikyánbenzochinón
–
4,5-dichlór-3,6-dioxo-1,4cyklohexaden-1,2-ón, DDQ, C8Cl2N2O, Mr 227,02; oxidačné
činidlo, pouţíva sa pri syntéze steroidov.
1,2-dichlór-5,6-dikyánbenzochinón

1,1-dichlóretán – syn. etylidéndichlorid, CH3CHCl2, horľavá tekutina, zápachu a chuti podobných
chloroformu, pouţíva sa ako priemyselné rozpúšťadlo, intermediát org. syntézy. Dráţdi koţu a
sliznice, môţe vyvolať zákal rohovky, vo vyšších koncentráciách pôsobí narkoticky a môţe vyvolať
fatálnu hepatopatiu a nefropatiu.
1,2-dichlóretán – syn. etyléndichlorid, EDC, C2H4Cl2, ClCH2CH2Cl, Mr 98,96; olejovitá, vysoko
zápalná tekutina so zápachom a chuťou podobnou chloroformu. Toxikol. vlastnosti sú podobné 1,1dichlóretánu.
dichlóretylén – pouţíva sa ako rozpúšťadlo (riedidlo) do náterových látok.

sym-dichlóretyléter – 1,1,-oxybis[2-chlóretán], DCEE, C4H8Cl2O, [ClCH3CH2]2O, Mr 143,02; činidlo
pouţívané v org. syntéze, na čistenie textilu, rozpúšťadlo, pôdny fumigant. Dráţdi
koţu a sliznice. LD50 75 mg/kg (potkany).
dichlórfenamid – 4,5-dichlór-1,3-benzéndisulfónamid, C6H6Cl2N2O4S2, Mr 305,16;
®
®
®
inhibítor karbonátdehydratázy (Antidrast , Daranide , Oratrol ).
Dichlórfenamid

dichlórfenarzínhydrochlorid
–
dichlorid-monohydrochlorid
(3-amino-4-hydroxyfenyl)arzenitý,
C6H7AsClNO, Mr 290,41; chemoterapeutikum, predtým sa pouţívalo v th. syfilisu;
vo veter. med. ako filaricídum.
Dichlórfenarzínhydrochlorid

2,4-dichlórfenol – C6H4Cl2O, Mr 163,01; ihlicovité kryštáliky, rozp. v tetrachlórmetáne, hlavný
intermediát pri výrobe herbicídov. 2,6-dichlórfenol – C6H4Cl2O, Mr
163,01; biele kryštáliky, dá sa pripraviť syntézou z etyl-3,5-dichlór-4hydroxybenzoátu.
Vľavo: 2,4-dichlórfenol, vpravo: 2,6-dichlórfenol

dichlórfenyldimetylmočovina – skr. DCMU, syn. diurón ; herbicídum blokujúce transport elektrónov
z fotosystému II na fostosystém I pri →fotosyntéze.
4,5,-dichlórfluoresceín

–

,

,

4,5 -dichlór-3,,6,-dihydroxyspiro[izobenzofurán-1(3H),9 -[9H]-3-ón,
®
C20H10Cl2O8, Mr 401,19; D&C Orange no. 8 ; oranţový prášok nerozp. vo
vode , rozp. v alkohole a zriedených zásadách, prakticky nerozp. v olejoch,
tukoch a voskoch. Po zahriatí rozt. v silných zásadách sa sfarbuje do fialova.
,

4,5 -dichlórfluoresceín

dichlórhydroxychinaldín – syn. chlórchinaldol, digestívum; kombinácia d. s enzýmovým extraktom z
®
Aspergillus oryzae, pankreatínom a ţlčou – Combiase .
Dichlorchinolinolum – skr. Dichlorchinol., ČSL 4, dichlórchinolín, 5,7-dichlór-8-chinolinol,
C9H5Cl2NO; črevné dezinficiens. Je to amorfný, voluminózny, sivoţltý aţ slabo sivoţltý
prášok, takmer bez zápachu, slabo horkej chuti. Je veľmi ťaţko rozp. vo vode, ťaţko
rozp. v 95 % liehu a mierne rozp. v chloroforme. Rozpúšťa sa v minerálnych kys. a
dimetylformamide.
Dichlorchinolinolum

Dôkaz
a) Teplota topenia – 178 – 183 °C.
b) Na tenkú vrstvu silikagélu s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm, napr. Silufol UV
254, rovnomerne postriekanou rozt. chelatónu 3 (0,1 mol/l) a sušenou 30 min pri 80 °C, sa nanesú
na štart roztoky látok v chloroforme v poradí:

1. 5 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml),
2. 5 ml rozt. rozt. overenej vzorky dichlórchinolinolu (10 mg/ml),
3. 5 ml rozt. overenej vzorky dichlórchinolinolu (0,10 mg/ml).
Vyvíja sa zmesou benzén – konc. kys. sírová – voda (100 + 10 + 0,1 obj.) do vzdialenosti asi 150
mm. Po vybratí z komory a vyprchaní rozpúšťadiel voľne na vzduchu sa vrstva pozoruje vo svetle
ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri 254 nm. Na chromatograme 1 je zreteľná škvrna zhášajúca
fluorescenciu, kt. má zhodnú polohu a intenzitu zhášania so škvrnou na chromatograme 2.
Chromatogramy 1 a 3 sa pouţijú aj na skúšku na cudzie org. látky.
c) Asi 0,030 g sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí miernym zohriatím v 50 ml rozt. HCl (1 mol/l)
a po ochladení sa ním doplní po značku. 1 ml tohto rozt. sa zriedi v ďalšej odmernej banke na 100
ml vodou po značku. Absorpčné spektrum výsledného rozt., merané v rozpätí 230 – 350 nm v 10
mm vrstve proti rozt. kys. chlorovodíkovej (0,01 mol/l) javí jediné max. pri 259±1 nm.
Stanovenie obsahu
Asi 0,1500 g vzorky sa rozpustí v zmesi 20,0 ml 95 % liehu, pridá sa 1,0 ml kys. chloristej a titruje sa
odmerným rozt. chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l za potenciometrickej indikácie (platinová a
nasýtená kalomelová elektróda).
1 ml odmerného rozt. chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l zodpovedá 0,02141 g C 9H5Cl2NO.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom.
®

Prípravok – Suspensio dichlorchinolinoli; Endiaron–N .
2,6-dichlórindofenolát sodný – 2,6-dichlór-4-[(4-hydroxyfenyl)imino]-2,5-cyklohexadien-1-ón sodný,
C12H6Cl2NNaO2, Mr 290,09; tmavozelený prášok, Tillmanovo činidlo,
pouţíva sa na stanovovanie kys. askorbovej, kt. redukuje farbivo na
bezfarebnú hydroxykyselinu.
2,6-dichlórindofenolát sodný

dichlorizón – 9,11-dichlór-17,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dión, C21H26Cl2O4, Mr 413,35;
9,11-dichlórovaný analóg prednizolónu, miestne antipruriginózum
®
®
®
(Diloderm , Disoderm ; 21-acetát C23H28Cl2O5 – Astroderm ).
Dichlorizón

pouţíva

v

dichlórizoproterenol
–
3,4-dichlór--[(1metyletyl)aminometyl]-benzénmetanol,
C11H15Cl2-NO,
Mr 248,16; látka s adrenergickým účinkom, kt. sa
experimente.

Dichlórizoproterenol

,

dichlórofén – 2,2 -metylénbis[4-chlórfenol], C13H10Cl2O2, Mr 269,12; fungicídum s antibaktériovým a
®
®
®
germicídnym účinkom, antinematocídum (Antiphen , Dicestal , Didroxane ,
®
®
®
®
®
®
Diphenthane-70 , G4 , Hyosan , Parabis , Plath-Lyse , Preventol G-D ,
®
®
®
Teniathane , Teniatol , Wespuril ).

Dichlorofén

®

dichlórprop – kys. 2-(2,4-dichlórfenoxy)propánová, C9H8Cl2O3, Mr 235,05; herbicídum (Cornox RK ,
®
Hedonal DP ).
Dichlórprop

dichlórpropén – vysokotoxická látka, zmes 1,2- a 1,3-dichlórpropénu, pouţíva sa ako pôdny fumigant
na hubenie nematód. Silné dráţdi spojovky, koţu a dýchacie cesty, inhalácia, poţitie al. resorpcia
koţou môţe vyvolať fatálnu otravu.
dichlórriboflavín

–

syn.
dichlórflavín;
7,8-dichlór-10-ribitylizoaloxazín;
7,8-dichlór-7,8-dimetylriboflavín; C15H14Cl2N4O6, Mr 417,21; antagonista riboflavínu
pripravený hydrogenáciou 1,2-dichlór-4-nitro-5-D-ribitylaminobenzénu.

Dichlórriboflavín

dichlórvos – DDVP, syn. dichlórfos, 2,2-dichlóretenyldimetylester kys. fosforečnej, C4H7-Cl2O4P, Mr
220,98; inhibítor cholínesterázy, insekticídum, pouţíva sa aj vo veter. med. ako anthelmintikum a
®
®
®
®
®
insekticídum (SD 1750 , Astrobot , Atgard , Canigard , Dedevap ,
®
®
®
®
®
®
®
Dichlorman , Divipan , Equigard , Equigel , Equisol , Estrosol , Herkol ,
®
®
®
®
Nogos , Nuvan , Task , Vapona ).
Dichlórvos

dichotómia – [dicho- + g. tomé rez] 1. proces a výsledok delenia na dve časti, dvojdielnosť, dvojitosť;
2. v logike dvojčlenné delenie, napr. pojmov; 3. v botanike jednoduché vetvenie v smere pozdĺţnej osi,
vidličnaté vetvenie rastlín; 4. v astronómii vzhľad Mesiaca (Venuše), keď je presne v kvadratúre.
dichot(om)ické počutie – simultánná dvojkanálová stimulácia sluchu, separátne počutie pravým a
ľavým uchom. Podľa Broadbenta (1958) sa v dôsledku asymetrie mozgových hemisfér zvukové
podnety z jedného ucha (obyčajne ľavého) vybavujú prednostne, kým podnety z druhého ucha sa
skladujú v tzv. echotickej pamäti do času, kým sa neuvoľní mechanizmus pozornosti a percepčný
kanál. Dominantné ucho má prevahu pri prijímaní slov, čísel, kódovaných slov ap., kým
nedominantné ucho prevahu pri prijímaní tónov, melódie, hudby al. farby hlasu a i. nelingvistických
podnetov z okolia. D. p. je prejavom lateralizácie mozgu. kt. účinok sa prejaví najmä pri kompetícii
medzi podnetmi al. pri rozdelení pozornosti na správy z ľavého al. pravého ucha. Rôzne mody reči
sa v mozgu spracúvajú rozlične. Účinok laterality sa prejaví tam, kde osoba počuje slová s nízkou
frekvenciou, pričom tento účinok klesá s častosťou výskytu slov; lepšie sa vnímajú slová vyskytujúce
sa v danom jazyku častejšie.
,

dichroín – alkaloid z Ch ang Shan, koreňa kra Dichroa febrifuga Lour. (Saxifragacae), kt. má tri
izoméry , a .
dichroit – kosoštvorcový nerast, zloţitý horečnato-hlinitý kremičitan; kordierit.

dichroizmus – [di- + g. chroma farba] jav al. stav, pri kt. sa v polarizovanom svetle javí látka v dvoch
základných farbách, jednou v odrazenom a druhou v prechádzajúcim svetle; 2. vlastnosť
jednoosových kryštálov, kt. pri dvojlome rozdielne pohlcujú riadny i mimoriadny lúč. Cirkulárny d.
(CD) →Cottonov efekt.
di׀chromatizmus – [di- + g. chroma farba] 1. dvojfarebnosť; 2. →dichromázia.
di׀chromat׀opsia →dichromázia.
di׀chromázia – dichromatopsia, porucha farebného videnia, pri kt. úplne chýba jeden z troch
čapíkových pigmentov. Najčastejšou formou d. je protanopia a deuteranopia, dedičné poruchy
viazané na chromozóm X. Vyskytuje sa asi v 1 % muţskej populácie. Tretia forma, tritanopia, je
veľmi zriedkavá, o existencii štvrtej formy, tetranopii sa pochybuje; →farebné videnie.
dichroskop – prístroj na pozorovanie →dichroizmu.
diizoamylamín
–
3-metyl-N-(3-metylbutyl)-1-butanamín,
C10H23N,
(CH3)2CHCH2CH2NHCH2CH3CH(CH3)2, Mr 157,20; látka s presorickým účinkom; dráţdi koţu a sliznice.
diizobutyl sulfosukcinát sodný – S-sodná soľ diizobutylesteru kys. sulfojantárovej, C12H21NaO7S, Mr
®
®
323,35; zmáčadlo (Aerosol IB , Alpahsol ).
C6 H5
CH(CH3)2
|
/
C6H5–CHCH2N
\
CH(CH3)2

Diizobutylsulfosukcinát sodný

diizopromín – syn. dizoproín, N,N-bis(1-metyletyl)--fenylbenzénpromanamín, C22H29N, Mr 295,45;
®
®
antispazmodikum (hydrochlorid C22H30ClN – Agofell , Bilagol ).
CH(CH3)2
/
Cl2CHCOOHNH
\
CH(CH3)2

Diizopromín

diizopropyléter – bezfarebná, ľahko prchavá kvapalina príjemnej vône, kt. sa pouţíva ako
rozpúšťadlo, pohonná látka pre letecké motory (v zmesi s izooktánom) ap.
diizopropylamín – N-(1-metyletyl)-2-propanamín, skr. DIPA, C6H15N, Mr 101,19; silne zásaditá
tekutina charakteristického zápachu, pouţíva sa v org. syntéze. Dráţdi koţu a sliznice.
diizopropylamíndichlóracetát – kombinácia kys. dichlóroctovej s N-(1-metyletyl)-2-propanamínom
(1:1), syn. diizopropylamín dichlóretanoát, skr. DADA, DIPA-DCA, DIEDI, C8H17-Cl2NO2, Mr 239,15;
®
®
®
®
®
®
vazodilatans, hypotenzívum (Dapocel , Dedyl , Disotat , Kalodil , Oxypangam , Tensicor ).
diizopropylfluorofosfát – skr. DIPP; →izofluropat.
diizopropylparaoxón – 4-nitrofenylester kys. bis(1-metyletyl)fosofrečnej, syn. diizopropyl pnitrofenylfosfát, C12H18NO6, Mr 303,26; oftalmol. cholínergikum
®
®
(Mioticol , Propicol ).
Diizopropylparaoxón

Diiodtyrosinum – skr. Diiodtyrosin., ČSL 4, dijódtyrozín, 3,5-dijód-4-hydroxy--fenylalanín, syn. kys.
jódgorgová, kys. L-(–)-2-amino-3-(3,5-dijód-4-hydroxyfenyl)-propiónová, C9-H9I2NO3, Mr 432,97;
inhibítor funkcie štítnej ţľazy. Látka izolovaná z Gorgonia cavollini; nachádza sa v kostrových
proteínoch korálov a i. morských organizmoch.

Diiodtyrosinum

Dôkaz
a) Asi 0,01 g vzorky sa rozpustí za tepla v 2,0 ml zriedenej kys. dusičnej; unikajú fialové pary a rozt.
sa sfarbí hnedočerveno. Rozt. sa ochladí a pretrepe s chloroformom; chloroformová vrstva sa farbí
fialovo (organicky viazaný jód).
b) Na tenkú vrstvu silikagélu sa nanesú na štart rozt. látky v rozt. hydroxidu sodného (0,1 mol/l) v
poradí:
1. 25 ml rozt. skúšanej látky (1,0 mg/ml)
2. 25 ml rozt. overenej vzorky dijódtyrozínu (1,0 mg/ml)
Vyvíja sa zmesou etylacetát – 2-propanol – konc. rozt. amoniaku (11 + 7 + 5 obj.). Po vybratí z
komory sa vrstva vysuší voľne na vzduchu, rovnomerne sa postrieka rozt. ninhydrínu a vloţí sa na
10 min do sušiarne vyhriatej na 80 °C. Na chromatograme 1 je patrná škvrna, kt. má zhodnú polohu
so škvrnou na chromatograme 2.
20

c) Špecifická optická otáčavosť []D = –16,0 aţ –18,0°; meria sa rozt. pripravený rozpustením
0,500 g skúšanej látky v 11,80 ml rozt. hydroxidu sodného (0,1 mol/l) a doplní vodou na 20,0 ml;
rozpustenie moţno uľahčiť zahriatím, najviac však na 45 °C.
Stanovenie obsahu
Asi 0,1000 g vzorky sa v banke na 250 ml so zábrusom zmieša s 10,00 ml odmerného rozt.
dusičnanu strieborného 0,1 mol/l a 15,0 ml kys. sírovej 50 % a pod spätným chladičom sa zahrieva
pomaly do varu. Var sa udrţuje 30 min, potom sa zmes ochladí, chladič premyje 30 ml vody a
tekutina sa retitruje odmerným rozt. tiokyanatanu amónneho 0,1 mol/l za potenciometrickej indikácie
(strieborná a nasýtená kalomelová elektróda).
1 ml odmerného rozt. dusičnanu strieborného 0,1 mol/l zodpovedá 0,02165 g C 9H9I2NO3.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. 0,05 – 0,1 g, denná p. os 0,1 – 0,4 g.
®

®

Prípravky – Agontan , Dijodtyrosin .
2,4-dijódanilín – 2,4-dijódbenzénamín, C6H5I2N, Mr 344,95; hnedé kryštáliky, ľahko rozp. v studenej
vode, mierne rozp. v teplej vode a alkohole, dobre rozp. v chloroforme, éteri, acetóne,
sírouhlíku a vriacich zásadách.
2,4-dijódanilín

,

,

4 ,5 584,12;
chloridov a
,

,

4 ,5 -

,

,

,

,

dijódfluoresceín
–
3 ,6 -dihydroxy-4 ,5 -dijódspiro,
[izobenzofurán-1(3H),9 [9H]-xanten]-3-ón,
C20H10I2O5,
Mr
indikátor adsorpcie pri stanovovaní jodidov v prítomnosti
bromidov. Soli sa pouţívajú na farbenie a tlač textilu a p.
dijódfluoresceín

3,5-trijódtyronín – O-(4-hydroxyfenyl)-3,5-dijódtyriczín, C15H13I2NO4, Mr 525,10; intermediát pri
syntéze →tyrozínu.

3,5-trijódtyronín

2,5-dijódtyrozín →Diiodothyrosinum.
dikáliumklorazepát – Dikalii Clorazepas, Dipotassium Clorazepate, dvojdraselná soľ kys. 7-chlór-2,3dihydro-2,2-dihydroxy-5-fenyl-1H-1,4-benzodiazepín-3-karboxylová, C16H11ClK2N2O4, Mr 388,92;
trankvilizér; →klorazepát.
dikamba →dicamba.
dikapton – syn. izochlórtión, O-(2-chlór-4-nitrofenyl) O,O-dimetylester kys. fosfortiovej, C8H9ClNO5PS,
®
Mr 297,68; inhibítor cholínesterázy, insekticídum (American Cyanamid 4124 ,
®
®
Insecticide ACC 4124 , Dicaptan ).
Dikaptón

dikarboxylové kyseliny – dvojsýtne →karboxylové kyseliny s 2 karboxylovými skupinami so
všeobecným vzorcom HOOC–(CH2)n–COOH, pričom n = 1, 2, 3, ... Patrí sem:
C2 HOOC–COOH
C3 HOOC–(CH2)–COOH
C4 HOOC–(CH2)2–COOH
C4 HOOC–CH=CH–COOH
C5 HOOC–(CH2)3–COOH
C6 HOOC–(CH2)4–COOH
C7 HOOC–(CH2)5–COOH
C8 HOOC–(CH2)6–COOH
C9 HOOC–(CH2)7–COOH
C10 HOOC–(CH2)8–COOH
C11 HOOC–(CH2)9–COOH
C12 HOOC–(CH2)10–COOH
C13 HOOC–(CH2)11–COOH

kys. šťavelová (oxálová, etándiová)
kys. malónová (propándiová)
kys. jantárová (1,4-butándiová)
kys. buténdiová (fumarová, maleínová)
kys. glutárová (1,5-pentándiová)
kys. adipová (1,6-hexándiová)
kys. pimelová
kys. korková (suberová)
kys. azelaová
kys. sebaková
,
-undekándiová
,
-dodekándiová
kys. brasylová atď.

→cyklus dikarboxylových kyselín.
dikaryofáza – genet. výskyt dvoch haploidných (pohlavných) jadier v bunkách (napr. húb).
Dikaryomycota – oddelenie húb s pretrvávajúcim dikaryónom v priebehu ţivotného cyklu. Patria sem
dve pododdelenia, Ascomycotina a Basidiomycotina.
dikaryón – rastové štádium mycélií húb, najmä druhov pododdelenia Basidiomycotina, v kt. kaţdá
bunka má dve haploidné jadrá.
dikaryot – dvojica nesplynutých bunkových jadier pri pohlavnom rozmnoţovaní; bunka obsahujúca dve
haploidné jadrá.
dikcia – [dictio] spôsob vyjadrovania, vyslovovania; technika hovoreného slova reči, prednes.
dikegulak

–

kys.

2,3:4,6-bis-O-(methyl-etylidén)--L-xylo-2-hexulofuranózová, diacetonid kys.
oxogulónovej, C12H18O7, Mr 274,27; intermediát pri výrobe kys. askorbovej,
®
®
regulátor rastu rastlín, herbicídum (sodná soľ – Ro 7-6145 , Atrinal ).

Dikegulak

diketóny – org. zlúč. obsahujúce v molekule dve oxoskupiny (ketoskupiny) C=O. Podľa ich polohy sa
rozoznávajú: 1. 1,2- (-), diacetyl, dimetylglyoxál CH3COCOCH3; 2. 1,3-(-), acetylacetón
CH3COCH2COCH3; 3. 1,4-(-), acetonylacetón CH3COCH2CH2COCH3 atď. Z diacetylu pôsobením
hydroxylamínu vzniká diacetylglyoxím (dimetylglyoxím, (CH 3)2CC(NOH)2, bezfarebné lesklé
kryštáliky, analyt. činidlo na nikelnaté zlúč., s kt. dáva červenú zrazeninu.
diketopiperazín – zlúč. s uzavretým kruhom vznikajúca kondenzáciou dvoch aminokyselín, v kt.
karboxylové skupiny sa viaţu s aminoskupinami.
diklínia – botanika výskyt iba jedného typu funkcieschopných pohlavných orgánov na jednom
indivíduu; gonorchizmus, jednopohlavnosť.
dikliditída – [dicliditis] zápal chlopní.
diklidostóza – [diclodostosis] osifikácia ţilových chlopní.
diklobutrazol – syn. dichlórbutrazol, (R*,R*)-(±)--[(2,4-dichlórfenyl)metyl]--(1,1-dimetyletyl)-1H1,2,4-triazol-1-etanol, C15H19Cl2N3O, Mr 328,24; poľnohospodárske
®
®
fungicídum (PP 296 , Vigil ).
Diklobutrazol

diklofenak sodný – jednosodná soľ kys. 2-[(2,6-dichlórfenyl)-amino]benzénoctovej, C14-H10Cl2NNaO2,
Mr 318,13; antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum, nesteroidové antireumatikum. D. tlmí syntézu
prostaglandínov a ďalších mediátorov zápalu. Po i. m. inj. rýchlo stúpa plazmatická koncentrácia
liečiva, max. za 20 min po podaní. Plocha pod krivkou koncentrácií liečiva po parenterálnom podaní
je asi 2-násobná v porovnaní s orálnym podaním. Viaţe sa na plazmatické bielkoviny (99,7 %). Max.
koncentrácia v synoviálnej tekutine sa dosahuje 2 – 4 h po max.
plazmatických koncentráciách. Asi 60 % podanej dávky sa vylučuje
obličkami vo forme metabolitu. Eliminačný plazmatický t0,5 je 1 – 2 g.
Diklofenak sodný

Indikácie – akút. silné bolesti v priebehu zápalových a degeneratívnych reumatických ochorení,
bolestivé chrbticové sy., mimokĺbový reumatizmus, akút. dna, posttraumatické a pooperačné opuchy
a zápaly, renálna a biliárna kolika.
Kontraindikácie – aktívny vred ţalúdka a dvanástnika, precitlivenosť na účinnú látku, neznášanlivosť
kys. acetylsalicylovej a i. nesteroidových antireumatík. Gravidita a laktácia. Zvýšená opatrnosť je
ţiaduca u pacientov s postihnutím GIT v anamnéze, pri závaţnejšej nefropatii, hepatopatii,
kardiopatii, poruchách krvotvorby a hemokoagulácie.
Nežiaduce účinky – pomerne časté sú poruchy GIT (nauzea, pálenie ţáhy, bolesti v nadbruší a i.),
zriedkavé sú bolesti hlavy, poruchy sústredenia, nespavosť, trombocytopénia, koţné reakcie. V
mieste inj. môţe vzniknúť infiltrát.
Interakcie – týkajú sa liekov, kt. sa viaţu na plazmatické bielkoviny. Súčasné podávanie diklofenaku
s lítiom al. digoxínom zvyšuje ich sérovú koncentráciu. D. zniţuje účinnosť súčasne podávaných
diuretík.

Dávkovanie – v akút. štádiu ochorenia sa podáva 75 mg i. m., výnimočne po niekoľkých h ďalšia
dávka do druhého m. gluteus. Po 2 d sa prechádza na perorálnu formu.
®

®

®

®

®

®

Prípravky – GP 45840 , Allvoran , Apo-uclo tbl. ent., Assaren , Athrex Cellugel gel, Benfofen ,
®
®
®
®
®
Delphimix , Dichronic , Diclobenin , Diclofenac 25 Stadia tbl obd., Diclofenac AL 25 tbl. obd.,
®
®
®
Diclofenac AL Retard tbl. obd., Diclofenac Pharmavit 100 mg supp. Diclofenac Pharmavit 50 mg
®
®
®
®
®
tbl. ent., Diclofenac Pharmavit 100 mg tbl. ret., Diclo-Phlogont , Diclo-Puren , Diclord , Dicloreum
®
®
®
®
®
®
inj., Dicloreum tbl. obd., Dicloreum tbl. ret., Dolobasan , Duravolten , Ecofenac inj., Ecofenac
®
®
®
®
®
®
tbl. fc., Ecofenac tbl. ret., Effekton , Evinopon , Feloran inj., Feloran supp., Feloran 25 tbl. obd.,
®
®
®
®
®
Inflamac supp., Kriplex , Monoflam 50 mg inj., Monoflam 75 mg tbl. obd., Monoflam Retard cps.
®
®
®
®
®
®
ret., Neriodin , Novapirina , Olfen 25 mg tbl. obd., Olfen 50 mg tbl. obd., Olfen cps. rec., Olfen
®
®
®
®
cps. inj., Olfen 100 SR cps., Prophenatin , Rewodina dr., Rewodina seu Diclofenac ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Rhumalgan , Tsudohmin , Urigon , Valetan , Veral gel, Veral ung., Veral tbl., Voldal , Voltaren
®
®
®
®
inj., Voltaren supp., Voltaren Rapid , Voltaren Retard dr., Voltaren Retard 100 Pliva F-C tbl. odb.,
®
®
®
Voltaren SR 75 tbl. fc., Voltarol , Xenid ).
diklofenamid

–

[diclofenamidum] syn. dichlórfenamid, 4,5-dichlór-1,3-benzéndisulfónamid,
C6H6Cl2BN2O4S2,
Mr
305,16;
inhibítor
karbonátdehydratázy,
oftalmologikum, antiglaukoma-tikum.

Indikácie – akút. a chron. glaukóm, predoperačná úprava vnútroočného tlaku.
Kontraindikácie – absol.: váţnejšie poruchy pečene a obličiek, insuficiencia kôry nadobličiek,
hyperchloremická acidóza, hypokaliémia al. hyponatriémia, pľúcne infekcie a pľúcne obštrukcie s
poruchami ventilácie, precitlivenosť na sulfónamidy. Relat.: diabetes mellitus, choroby obličiek,
respiračného systému, krvi, gravidita, najmä 1. trimester.
Nežiaduce účinky – anorexia, nauzea, vracanie, strata hmotnosti, obstipácia, polakizúria, tvorba
obličkových konkrementov, obličková kolika, koţné vyráţky, pruritus, leukopénia, agranulocytóza,
trombocytopénia, bolesti hlavy, slabosť, nervozita, sedácia, depresie, zmätenosť, závraty, ataxia,
tremor, partestézie končatín a jazyka, glykozúria, metabolická acidóza, hyperglykémia,
hypokaliémia.
Dávkovanie – spočiatku 2 – 4 tbl., potom, 2 tbl. v 12-h intervaloch aţ po dosiahnutie poţadovaného
účinku. Udrţovacia dávka je ½ – 1 tbl. 1 – 3-krát/d. Pri dlhodobom podávaní treba nahradzovať
draslík úpravou diéty al. prídavkami draslíka za kontroly jeho hodnôt v moči a krvi.
®

®

®

®

Prípravky – Antidrast , Daranide , Glaucol gtt., Oratrol gtt.
diklofop-metyl – metylester kys. 2-[4-(2,4-dichlórfenoxy)fenoxy]-propiónovej, C16H24Cl2O4, Mr 341,19;
®
®
®
®
herbicídum [HOE 23408 , Hoelon , Hoegrass , Il(l)oxan ].
Diklofop-metyl

dikloralmočovina – suplement výţivy zvierat.
dikloxacilín – 6-[[[3-(2,6-dichlórfenyl)-5-metyl-4-izoxazolyl]karbonyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylová, C19H17Cl2N3O5S, Mr
470,33; polosyntetické antibiotikum podobné penicilínu.
Dikloxacilín

®

®

®

Prípravky – sodná soľ monohydrát C19H16Cl2N3NaO5S.H2O – P-1011 , Brispen , Consta-phyl ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Dichlor-Stapenor , Diclocil , Dycill , Dynapen , Noxaben , Pathocil , Pem-Sint , Stampen ,
®
®
Syntarpen , Veracillin ).
dikobraz európsky – (Hystrix cristata) veľký hlodavec s dlhými rohovitými pásikovitými pichliačmi;
→Hystricidae.
dikofóbia – chorobný strach zo spravodlivosti, súdu.
dikofol – 4-chlór-a-(4-chlórfenyl)-a-(trichlórmetyl)benzénmetanol, C14H9Cl5O, Mr 370,4; akaricídum
®
®
®
®
®
(DMTC-ENT 23648 , FW 293 , Acarin , Kelthane , Mitigan ).
Dikofol

dikolíniumjodid – syn. dikolín, 2-[[2-(dietylmetylamónio)etoxy]karbonyl]-1,2,6-trimetylpiperidínium
®
dijodid; látka blokujúca gangliá (Dikolin ).

Dikolíniumjodid

dikória – [dicoria] podvojná zrenica.
dikroceliáza →dikrocelióza.
dikrocelióza – [dicrocoeliosis] syn. dikroceliáza, chron. pasienkové invázne ochorenie pre-vaţne
preţúvavcov vyvolané motolicou malou (Dicrocoelium dendriticum, syn. D. lancea-tum, D.
lanceolatum). Parazit napadá pečeň bez traumatizácie puzdra a parenchýmu pečene, migruje
ţlčovými cestami proti prúdu ţlče do jemných ţlčovodov. Pohlavne dozrieva za 2,5 aţ 3 mes. Vajíčka
sú drobné, tvarom a farbou pripomínajú zrnká kávy. V starších ovciach vzniká zápal aţ cirhóza
pečene. Dg. sa opiera o dôkaz vajíčok vo fekáliách, niekedy sa ochorenie rozpozná len pri sekcii.
®
Dfdg. – fasciolóza. Th. – podáva sa diamfenid (Coryphamin ).
dikrótia, dikrotizmus – [dicrotia, dicrotismus] tepová dvojvrcholovosť.
dikrotofos – 3-(dimetylamino)-1-metyl-3-oxo-1-propenyl dimetylester kys. fosforečnej, C8-H16NO5P, Mr
®
®
®
®
®
237,21; inhibítor cholínesterázy, insekticídum (C 709 , ENT 24482 , SD 3562 , Bidrin , Carbicron ,
®
Ektafos ).
CH3 O
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Dikrotofos

dikryl – N-(3,4-dichlórfenyl)-2-metyl-(2-propénamid), C10H9Cl2NO, Mr 230,10; herbicídum (Niagara
®
4556 ).
Dikryl

diktamnín – syn. diktamín, 4-metoxyfurol-[2,3-b]chinolín, C12H9NO2, Mr 199,20; alkaloid z koreňa
rastliny Dictamnus albus Linn., Skimmia repens Nakai (Rutaceae), Aegle
marmelos Correa, Zanthoxylum alatum Roxb. (Rutaceae).
Diktamnín

diktyo- – prvá časť zloţených slov z g. diktyon sieť.
diktyóm – [dictyoma] meduloepitelióm pars ciliaris retinae.
diktyokinéza – [dictyokinesis] migrácia a distribúcia diktyozómov k dcérskym bunkám počas mitózy.
diktyospóra – [dictyospora] viacbunková spóra, ktorá je priečne aj pozdĺţne rozdelená.
diktyosóm – [dictyosoma] skupina membránových lamiel al. cisterien s pripojenými tubulami a
vezikulami cytoplazmy v rôznych bunkách; →Golgiho komplex.
diktyotén – predĺţené štádium podobné zastavenej profáze, v kt. prim. oocyt perzistuje z plodového
ţivota do zániku v puberte al. po nej.
,

dikumarol – syn. dikumarín, 3,3 -dimetylénbis[4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-ón], C19H12-O6, Mr 336,2;
antagonista vitamínu K. D. vzniká účinkom mikroorganizmov na kumarín a jeho prekurzory v
zatuchnutom sene ďateliny (Melilotus). Dobytok skrmovaný takýmto senom vykazuje prejavy
hemoragickej diatézy. D. sa pouţíva ako antikoagulans, d. označený
14
®
C pri metabolických štúdiách; →kumaríny (Dicoumarin ,
®
®
®
®
Dicoumarol , Dicumol , Dufa-lone , Melitoxin ).
Dikumarol

dikvátdibromid – 6,7-dihydropyridol[1,2-a:2,,1,-c]pyrazíndiumbromid, C12H12Br2N2, Mr 344,07;
kontaktné herbicídum vyvolávajúce vysušovanie a defoliáciu. Je málo toxický, po väčších dávkach
sa v experimentálnych zvieratách dostavuje distenzia a podráţdenie
GIT.
Dikvátdibromid

dil. – skr. l. dilutus zriedený.
dilacerácia – [dilaceratio] 1. roztrhnutie tkaniva silou pôsobiacou tangenciálne; →discízia; 2. v
stomatol. stav následkom poškodenia zuba počas vývoja charakterizovaný brázdou na spojení
korunky a koreňa al. nadmerným zakrivením koreňa.
dilatácia – [dilatatio] rozšírenie, zväčšenie objemu dutého orgánu.
dilatačná kadiomyopatia – stázová (kongestívna) myokardiopatia na podklade degenerácie (fibrózy)
myokardu, kt. vyvoláva zvýšenú rigiditu a zníţenú kontraktilitu myokardu spojenú s dilatáciou komôr
a vývojom kardiálnej dekompenzácie; najčastejší typ →kardiomyopatie.
dilatatio, onis, f. – [l. dilatare rozširovať] →dilatácia.
Dilatatio instrumentalis – inštrumentálna dilatácia, rozšírenie pomocou nástrojov.
Dilatatio manualis – manuálna dilatácia, ručné rozšírenie.
Dilatatio myogenes (cordis) – myogénna dilatácia (srdca), rozšírenie najmä vtokovej časti ľavej
komory následkom postihnutia srdcového svalu; srdce nadobúda guľovitý tvar.
Dilatatio tonogenes (cordis) – tonogénna dilatácia, rozšírenie ľavej komory srdca najmä jej
výtokovej časti; ľavá komora sa predlţuje od bázy k hrotu.

dilatator, oris, m. – [l. dilatare rozširovať] dilatátor, rozširovač, rozvierač (sval al. prístroj).
dilatio, onis, f. – [l. differre odkladať] odkladanie, prieťah.
®

Dilaudid – hydromorfónhydrochlorid.
dilazep

–

(tetrahydro-1H-1,4-diazepín-1,4(5H)-diyl)-3,1-propándiylester
kys.
di-3,4,5-trimetoxybenzoovej, C31H44N2O10, Mr 604,70;
koronárne
vazodilatans
(dihydrochlorid
®
®
C31H46Cl2-N2O10 – Asta C 4898 ,Comelian ,
®
®
Cormelian , Labitan ).
Dilazep

dilema – moţnosť voľby medzi dvoma protikladnými moţnosťami.
diléniovité →Dilleniaceae.
Dilepididae – čeľaď stredne veľkých a malých ploských červov z radu Cyclophyllidea, pod-triedy
Cestoda, parazitujúcich v cicavcoch, vtákoch a hadoch. Med. významný je rod Dipyli-dium.
diletantizmus, diletantsvo – neodborná, povrchná znalosť odboru, veci; amatérske, neod-borné
vykonávanie odbornej činnosti.
dilevalol

–

[R-(R*,R*)]-2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-metyl-3-fenylpropyl)amino]etyl]benzamid,
C19H24N2O3, Mr
adrenergických receptorov s vazodilatačným účinkom,
®
aktívny izomér labetalolu, antihypertenzívum (Unicard ).
Dilevanol

®

Diligan tbl. (U.C.B.) – Meclozinum 12,5 mg + Acidum nicotinicum 50 mg + Hydroxyzini
dihydrochloridum 10 mg v 1 tbl. Vazodilatans; →meklozín.
Indikácie – všetky typy vertiga a sprievodného tinitu, sluchové poruchy, Menièrova choroba.
Kontraindikácie – dekompenzovaná srdcová chyba, akút. infarkt myokardu, akút. krvácanie,
gravidita, hypersenzitivita na preparát, adenóm prostaty, glaukóm.
Nežiaduce účinky – pruritus, raš, suchosť v ústach, zriedka zahmlené videnie. Bolesti hlavy, poruchy
GIT, návaly.
Dávkovanie – 1 tbl. 3-krát/d, príp. aţ 4 – 6 tbl./d.
diligentia, ae, f. – [l.] diligencia, pozornosť, starostlivosť, presnosť, správnosť, dôkladnosť, usilovnoť,
horlivosť, sporivosť.
Dilleniaceae – diléniovité. Čeľaď dvojklíčnolistých rastlín, stromov al. krov, lián, zriedka bylín so
striedavými vţdyzelenými jednoduchými listami. Veľké terminálne kvety sú obojpohlavné, v
obalových častiach päťpočetné. Plodom je bobuľa. Rastú v trópoch a subtrópoch, najmä v Austrálii
(10 rodov, 350 druhov). Niekt. druhy poskytujú ovocie, napr. dilénia indická (Dillenia indica), iné
drevo.
Dilnberger, Emil Pavol – (1832 – 1882) lekár. Pôsobil ako nemocničný a vojenský vo Vied-ni ako
mestský, hlavný ţupný a súdny lekár v Banskej Bystrici. Je autorom príručiek o th. a farmakol.,
preloţených aj do maďarčiny: Therapeutisches Recept-Taschenbuch für Frauen und
Kinderkrankheiten und der Wiener Schule (Viedeň 1864), Therapeutischer Taschenbuch für innere
und äussere Krankheiten (Viedeň 1867), Pharmaceutisches Taschenbuch m. bes. Berücksichtigung
d. österreich. Pharmacoscopie (Viedeň 1869).

di|lógia – umelecké dielo skladajúce sa z dvoch obsahovo súvisiacich diel.
diloxanid – 2,2-dichlór-N-(4-hydroxyfenyl)-N-metylacetamid, C9H9Cl2NO2, Mr 234,09; antiamébikum
®
®
®
(furoát – Furamide , Histomibal , Miforon ).
Diloxanid

diltiazem
–
(2S-cis)-3-(acetyloxy)-5-C2-(dimetylamino)-etyl]-2,3-dihydro-2,4-metoxyfenyl)-1,5benzotiazepín-4-(5H)-ón, C22H26N2O4S, Mr 414,52; blokátor vápnikových kanálov s
koronarodilatačným účinkom, antianginózum. Svojimi účinkami sa viac podobá verapamilu ako
nifedipínu. Na myokard pôsobí negat. chronotropne, na prevodový systém negat. dromotropne. Má
menší negat. inotropný účinok ako verapamil. Jeho periférny vazodilatačný účinok je slabší ako
nifedipínu, vyuţívajú sa najmä jeho koronarodilatačné účinky. Po podaní p. o. sa dobre resorbuje,
účinok nastupuje 15 min po podaní a max. dosahuje po 30 min.
Biotransformuje sa deacetyláciou a demetyláciou. Aktívny metabolit
deacetyldiltiazem má 40 – 50 % účinnosti diltiazemu. Pri retardovanej
forme postačí jeho podávanie 2-krát/d.
Diltiazem

Indikácie – 1. dlhodobá th. ischemickej choroby srdca; 2. esenciálna hypertenzia všetkých stupňov;
3. profylaxia záchvatov angina pectoris, najmä jej nestabilnej formy; 4. dysrytmie: supraventrikulárna
(paroxyzmálna) tachykardia (zniţuje rýchlosť komorovej odpovede pri fibrilácii al. flutteri predsiení);
5. v transplantačnej medicíne sa vyuţíva jeho cytoprotektívny účinok; ostatné indikácie
→verapamilhydrochlorid.
Kontraindikácie – absol.: kardiogénny šok, manifestná srdcová insuficiencia, komplikovaný akút.
infarkt myokardu (so srdcovou slabosťou, príp. kardiogénnym šokom), SA a AV-blokáda II. a III.
stupňa, ťaţká hypotenzia, bradykardia < 55/min, gravidita, sy. chorého sínusu, i. v. aplikácia sympatolytík. Relat.: AV-blokáda I. stupňa a WPW sy.; pri sy. WPW s fibriláciou al. flutterom
predsiení sa môţe po aplikácii dilatiazemu zrýchliť komorová odpoveď (komorovej tachykardii).
Nemá sa podávať v gravidite a počas dojčenia.
Nežiadúce účinky – zo všetkých antagonistov vápnika má najmenší výskyt neţiaducich účinkov.
Ojedinele sa vyskytuje bradykardia, hypotenzia, AV-blokády, pri vysokých dávkach retromaleolárne
edémy, únavnosť, nauzea, vracanie, bolesti hlavy, koţný exantém, pruritus, tranzitorný vzostup
aktivity AST, ALT, LD v sére. Pri súčasnom podávaní diltiazemu a digoxínu sa zvyšuje plazmatická
koncentrácia digoxínu.
Interakcie – súčasné podávanie antihypertenzív zosilňuje hypotenzívny účinok, pri podávaní spolu s
látkami s negat. inotropným al. tlmivým účinkom na prevodový systém sa môţu dostaviť prejavy
srdcovej slabosti al. poruchy AV-prevodu. Treba sa vyhnúť súčasnému i. v. podávaniu
betablokátorov; interakcie s kardiotonikami a -blokátormi sú menej výrazné ako pri verapamile,
potenciácia účinku antihypertenzív je naopak výraznejšia. Súčasné podávanie nitrátov má pri angina
pectoris aditívny účinok. Cimetidín spomaľuje elimináciu d. pečeňou a predlţuje jeho účinok.
Dávkovanie – p. o. sa podáva 90 – 360 mg/d v 2 – 3 čiastkových dávkach, výhodné sú retardované
formy s obsahom 120 mg; retardované formy s obsahom 200 al. 300 mg sa podávajú v 1 dennej
dávke. I. v.: pomaly ako bolus 5 – 25 mg, kt. moţno po 30 min zopakovať, príp. nadviazať infúziu 3 –
15 mg/kg/min do max. dávky 300 mg/d. Redukcia dávky je nevyhnutná pri ťaţšej hepatopatii.
®

®

®

®

®

®

Prípravky – Aldizem tbl. Alkaloid, Alginyl , Angizem , Altiazem , Blocalcin 60 a 90 tbl., Britiazim ,
®
®
®
®
®
®
Bruzem , Calcicard , Cardizem , Cardiem , Diacordin 90 retard tbl. ret., Dilpral , Dilrene L.P. 300
®
®
®
®
®
mg cps. ret., Diltan 60 SR cps., Dilzem tbl., Dilzem Parenteral inj. sicc., Dilzem retard tbl. ret.,

®

®

®

®

®

®

Dilzene , Entrydil tbl. obd., Entrydil tbl. ret., Herbesser , Masdil , Tildiem , Tiakem 200-SR a 300®
®
SR cps. ret. Synthelabo, Zilden tbl.
dilúcia – [dilutio] (roz)riedenie.
diluens, entis – [l. diluere rozriediť] riediaci, rozpúšťajúci.
diluent – [l. diluere rozriediť] rozpúšťadlo, riedidlo.
dilutio, onis, f. – [l. diluere rozriediť] →dilúcia.
dilutus, a, um – [l. diluere rozriediť] skr. dil., zriedený, rozpustený.
dilúvium – staršie obdobie štvrtohôr; pleistocén.
®

Dilzem tbl. (Gödecke) – Diltiazemi hydrochloridum 60 mg v 1 tbl.; antagonista vápnikových kanálov,
vazodilatans, antihypertenzívum; →diltiazem.
®

Dilzem retard tbl (Gödecke) – Diltiazemi hydrochloridum 90 mg v 1 retardovanej tbl., antagonista
vápnika, vazodilatans, antihypertenzívum; →ditliazem.
®

Dilzem parenteral (Gödecke) – Diltiazemi hydrochloridum 10 al. 25 mg v 1 amp., antagonista
vápnikových kanálov, kardiakum, vazodilatans, antihypertenzívum; →diltiazem.

