
DO – skr. angl. doctor of ostheopathy, osteopat. 

Do – symbol →Dombrockových krvných skupín. 

do – l. in. 

DO-14 – akaricídum; →propargit. 

DOA – skr. angl. dead on arrival exitus pri prijatí; →moribundus adlatus. 

Dobellov roztok – rozt. boranu sodného (1,5 g boranu sodného, 1,5 g hydrogénuhličitanu sodného, 

0,3 ml tekutého fenolu, voda ad 100). Pouţíva sa na oplachovanie slizníc. 

Dobendan
®
 (Merrell) – miestne antiseptikum, dezinficiens, konzervans, chemoterapeutikum; 

→cetylpyridíniumchlorid. 

Doberol
®
 (Boehringer, Ing.) – antianginózum, antihypertenzívum; →toliprolol. 

Dobesilat Calcium
®
 tbl. (VEB Chemisch-Pharmazeutisches Werk Oranienburg) Calcii dobesilas 250 

mg v 1 tbl. Venofarmakum; →dobezilát vápenatý. 

dobezilát vápenatý – vápniková soľ kys. 2,5-dihydroxybenzénsulfónovej, C12H10CaO10S2, Mr 418,41; 

→Calcium dobesilicum, ČSL 4. Venofarmakum, kt. zniţuje permeabilitu kapilárnych stien, s 

antiflogistickým účinkom. Po i. v. a i. m. aplikácii sa rýchlo distribuuje v tele. Len 20 – 25 % sa viaţe 

na plazmatické bielkoviny. Plazmatický t0,5 je asi 5 h. Dobre preniká 

placentárnou i hematoencefalickou bariérou. Z podanej dávky sa 

vylúči len 10 % vo forme metabolitu, zvyšok rovnakým dielom v 

nezmenenej forme močom a stolicou. 

Dobezilát vápenatý 

 

Indikácie – diabetická retinopatia, prevarikózny komplex, hemoroidálny sy., zvýšená fragilita kapilár. 

Kontraindikácie – nie sú známe. 

Neţiaduce účinky – vzostup počtu neutrofilov, eozinofilov v KO, pruritus, raš, bolesti hlavy, vertigo, 

nauzea, ezofagitída, bolesti v nadbrušku, alergické reakcie, poruchy GIT. 

Dávkovanie – pri diabetickej retinopatii treba podávať prípravok dlhodobo, asi 4 – 6 mes. aj ďalej, a 

to 500 mg počas jedenia; v ostatných indikáciách sa podáva 3-krát 250 mg/d podľa stavu pacienta a 

závaţnosti ochorenia počas niekoľko týţd. aţ mes. 

Prípravky – Dexium
®
, Dobesilat Calcium

®
, Doxiproct

®
, Doxiproct Plus

®
, Doxium

®
, Doxivenil gel

®
. 

Dobesin
®
 (Pharmacia) – anorektikum; →dietylpropión. 

Dobetin
®
 – antidepresívum, antipsychotikum, digestívum; →sulpirid. 

Dobica
®
 tbl. (Byk Gulden) – Calcii dobesilas 250 mg v 1 tbl. venofarmakum; →dobesilát vápenatý. 

Dobieho čiary – [Dobie, William Murray, 1828–1915, angl. lekár] syn. Amiciho disky, Dobieho globuly, 

intermediárne disky, Krauseho membrány, pásy Z, tenké disky, telofragma; tenké membrány na 

pozdĺţnom reze, kt. sa javia ako temné pásy v strede pásu I. Vzdialenosť medzi jednotlivými pásmi 

Z slúţi na vymedzenie sarkomér v priečne pruhovanom →svale.  

Dobren
®
 (Ravizza) – antidepresívum, antipsychotikum, digestívum; →sulpirid. 

Dobromyslova nať
®
 (Megafyt) – Origini herba 30 g, fytofarmakum, expektorans, cholagogum. 



Indikácie – akút. a chron. zápaly horných dýchacích ciest, bronchiálny kašeľ, kŕčovité bolesti v 

oblasti GIT, zníţená sekrécia ţlče. 

Dávkovanie – 1 kávová lyţička sa preleje šálkou vriacej vody a po 15 min. vyluhovania sa scedí. 

Uţíva sa 2-krát/d 15 min po jedle. 

Dobrovič, Matej (Dobrovics, Dobrovits) – (Bratislava 1850 – Bratislava 1919) koţný lekár. Pôsobil ako 

primár dermatologického odd. Krajinskej nemocnice v Bratislave, neskôr riaditeľ kliniky LF 

→Alţbetínskej univerzity. Organizátor zdravotníctva, iniciátor zaloţenia Brati-slavského telocvičného 

spolu (Pozsonyi torna egyelet). Autor viacerých prác o cholere, bleno-rei detí a i. Dcéra Ida bola 

manţelkou Svetozára Hurbana-Vajanského. 

Dobujet
®
 inf. (Leiras) – Dobutamini hydrochloridum zodpovedá 50 mg dobutamínu v 1 ml Aqua pro 

inj. Sympatikomimetikum; →dobutamín. 

Doburil
®
 (Boehringer, Ing.) – diuretikum, antihypertenzívum; →cyklotiazid. 

dobutamín – (+)-4-[2-[[3-)4-hydroxyfenyl)-1-metylpropyl[propyl]-1-2-benzéndiol, C18H23NO3, Mr 

301,39. Derivát dopamínu, agonis 1-adrenergických receptorov, sympatikomimetikum, syntetický 

katecholamín, agonista dopamínových receptorov. Zvyšuje kontraktilitu myokardu, srdcový výdaj a 

efektívnosť srdcovej kontrakcie. Zniţuje tlak v pravej komore a odpor v pľúcnom riečisku. Rýchlo sa 

metabolizuje, plazmaticky t0,5 je asi 2 min. Metabolity (3-O-metyl- a konjugáty) nie sú farmakologicky 

účinné. 

Dobutamín 

Indikácie – inotropný účinok na myokard sa uplatňuje pri th. zlyhania srdca, kardiopatií, septického a 

kardiogénneho šoku a pri operáciách na srdci. 

Kontraindikácie – obštrukčná kardiomyopatia, gravidita, deti, ischemická choroba srdca, akút. infarkt 

myokardu, idiopatická hypertrofická aortálna stenóza. 

Neţiaduce účinky – zvýšenie TK, nauzea, bolesti hlavy, anginózne bolesti a elevácia úseku ST na 

EKG, palpitácie, dýchavica, únavnosť a nervozita. 

Dávkovanie – 2,5 – 10 mg/kg/min. v i. v. infúzii fyziol. rozt. al. 5 % glukózy v závislosti od reakcie 

pacienta. Predávkovanie (tachykardia, zvýšenie TK) moţno pre krátkodobosť účinku d. upraviť 

zníţením rýchlosti infúzie al. jej prerušením. 

Prípravky – Dobuject
®
, Dobutrex

®
. 

Dobutrex
®
 inj. (Eli Lilly) – Dobutamini hydrochloridum zodpovedá 250 mg dobutamínu v suchej 

substancii v 1 amp. Sympatikomimetikum; →dobutamín. 

DOC – skr. →11-deoxykortikosterón. 

Doca
®
 (Organon)– mineralokortikoid; →deoxykortikosterón. 

DOCA – skr. →deoxykortikosterónacetát. 

Docelan
®
 →hydroxykobalamín. 

docens, entis – [l. docere učiť] →docent.  

docent – [docens] vedeckopedagogická hodnosť učiteľa (prednášateľa) na vysokej škole. 

Docetrizoate
®
 (Roussel-UNCLAF) – dg. rtg. kontrastná látka; →propyldocetrizát. 

Docevita
®
 (Boizot) →hydroxykobalamín.  

Docibin
®
 (Merrell) – kryštalický →vitamín B12. 



Docigram
®
 (Endopharm) →vitamín B12. 

docimologia, ae, f. – [g. dokmé skúška + g. logos náuka] docimológia, vedecké skúmanie metód 

skúšania, skúšok, konkurzov. Prvé systematické výskumy pochádzajú z r. 1929 (Laugier a Piéron). 

Dociton
®
 (Thein-Pharma) – -blokátor, antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum; 

→propranolol. 

Dockov príznak →príznaky. 

doconazolum →dokonazol. 

doctor, oris, m. – [l. učiteľ] doktor; 1. hovor. lekár; 2. skr. dr. i Dr., časť akademického titulu, titul 

absolventa vysokej školy univerzitného smeru, udeľuje sa obyčajne na základe osobitne prísnych 

rigoróznych skúšok. 

Doctor honoris causa  – skr. dr. h. c., čestný d., kt. udeľuje za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy 

al. spoločnosti významným zahraničným vedcom, ale aj politikom. 

Doctor scientiarum – skr. DrSc., d. vied, najvyšší stupeň vedeckej hodnosti získaný obhajobou 

doktorskej dizertačnej práce. 

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

Prehľad titulov absolventov vysokých škôl univerzitného smeru 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Dr. mont.   doctor rerum montanarum  doktor technických vied 

JUDr.        iuris utriusque doctor   doktor práv 

Mgr        magister   magister 

MUDr.        medicinae universae doctor      doktor všeobecnéholekárstva 

MVDr.       medicinae veterinariae doctor   doktor veter. lekárstva 

PaedDr.    paedagogicae doctor   doktor pedagogiky 

PharmDr.  pharmaciae doctor     doktor farmácie 

PhDr.       philosophiae doctor   doktor filozofie 

RCDr.       rerum commercialium doctor    doktor obchodných vied 

RNDr.       rerum naturarum doctor doktor prírodných vied 

RSDr.       rerum socialium doctor doktor sociálnych vied 

ThDr.       theologiae doctor   doktor teológie 

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

doctus, a, um – [l.] učený, vzdelaný. 

documentum, i, n. – [l. docere učiť] →dokument. 

docusatum →dokusát. 

dočasný – l. provisorius. 

Dodecavite
®
 (USV) →vitamín B12. 

dodecenoyl-CoA-D-izomeráza – EC 5.3.3.8, syn. enoyl-CoA-izomeráza, enzým z triedy izo-meráz, 

kt. katalyzuje presun cis dvojitej väzby na C2 koenzýmu A nenasýtenej karboxylovej kys. na trans na 

C3; reakcia je nevyhnutná na oxidáciu nenasýtených →karboxylových kyselín. 

dodecylalkohol →dodekanol. 

dodeka- – [g.] dvanásť. 

dodekahedrán – hexadekahydro-5,2,1,6,3,4-[2,3]butándiyl[1,4]diylidéndipentalen, C20H20, Mr 260,38, 

pentagonálny dodekahedrán, klasický uniformný konvexný polyhedrán. 

 



Dodekahadrán 

 

dodehydroskvalén – syn. →skvalén. 

dodekametylpentasiloxán – C12H36O4Si5, Mr 384,87, báza silikónových olejov al. kvapalín odolných 

extrémnym teplotám. 

Dodekametylopentasiloxán 

 

3-(1,3,5,7,9)-dodekapentaenyloxy)-1,2-propándiol – C15H22O3, Mr 250,35; účinný mutagén 

detegovaná v ľudskej stolici. 

dodekarbóniumchlorid – N-[2-(dodecylamino)-2-oxoetyl]-N,N-dimetylbenzénmetánamí-niumchlorid, 

C23H41ClN2O, Mr 397,03. Antiseptikum, dezinficiens 

(Stramidol
®
, Urolocide

®
). 

Dodekarbóniumchlorid 

 

dodemorf – 4-cyklodecyl-2,6-dimetylmorfolín C18H35NO, Mr 281,49. Fungicídum (acetát C20H39NO3, 

cyklomorf – Meltatox
®
, Milban

®
). 

  Dodemorf 

 

 

Dodex
®
 (Organon) →vitamín B12. 

Dodigen 1881
®
 (Hoechst) – dezinficiens, konzervans vody; →didecyldimetylamóniumchlorid. 

dodín – dodecylguanidínmonoacetát, C15H33NO3, Mr 287,44. Fungicídum, silne dráţdi koţu a sliznice, 

po poţití vyvoláva vracanie a hnačky (Carpene
®
, Cyprex

®
, Melprex

®
). 

 
                           NH 
                            
   CH3(CH2)11NHCNH2 . CH3COOH      Dodín 

D-O-E
®
 (Durst) – sympatikomimetikum, stimulans CNS; →metamfetamín. 

Doederlein, Albert Siegmund Gustav – (*1860 Augsburg) nem. gynekológ a pôrodník pôsobiaci v 

Groningene (Holandsko) a Tübingene. Je autorom viacerých prác o popôrodnej sepse, anestézii 

oxidom dusným a i. gynekol.-chir. témach; →Döderleinov bacil. 

Doehleho telieska (častice) – [Doehle, Karl, G., 1855 – 1928, nem. patológ pôsobiaci v Kieli] oválne 1 

aţ 3 mm batofilné puchierkovité útvary v cytoplazme neutrofilných granulocytov, kt. sa vyskytujú pri 

niekt. infekčných ochoreniach, najmä šarlachu.  

DOET – skr. 2,5-dimetoxy-4-etylamfetamín. 

dogban – kardiotonikum z rastliny Apocynum androsaemifolium L. (Apocyanacae) rastúcej v sev. 

Amerike. Obsahuje apocynín, apocyneín, apocynamarín, prchavé oleje. 

Dogielove častice – [Dogiel, Alexander Stanislavovič, 1852 – 1922, rus. histológ] syn. genitálne 

častice, lamelované častice nachádzajúce sa v sliznici pohlavných orgánov a koţi okolo prsníkových 

bradaviek. 



dogma, tis. n. – [g.] učenie, názor, zásada; základná téza nepripúšťajúca námietky, nezvratná pravda 

nepodliehajúca kritike. 

Dogmatil
®
 cps. (Delagrange) – Sulpiridum 50 mg v 1 kps. Psychofarmakum, neuroleptikum; 

→sulpirid. 

Dogmatyl
®
 (Delagrange) – psychofarmakum, neuroleptikum; →sulpirid. 

dogmatizmus – 1. fil. spôsob myslenia, pri kt. sa narába nemennými pojmami, formulami a poučkami 

bez toho, aby sa prihliadalo na nové skúsenosti praxe a vedecké poznatky, na konkrétne podmienky 

miesta a času; ignoruje sa princíp konkrétnosti pravdy. Prívrţenci antického skepticizmu pokladali 

za d. kaţdé pozit. učenie o svete. Kant označil za ,,dogmatickú“ celú racionalistickú filozofiu od 

Descarta po Wolffa a postavil proti nej svoj kriticizmus. 2. lek. škola zaloţená Dioklesom z Karystu. 

Opierala sa o Aristotelov jazyk, systém a idey, kt. aplikovala na Hippokratovu medicínu pri 

objasňovaní skrytých príčin konštitúcie a chorôb; por. →empirizmus, →Praxagoras; →dogma. 

Dohycat
®
 CHP CHLAM (Solvay Duphar) – Lyofilizát: Calcivirus felis 103,5 PFU + Virus 

rhinotracheitidis felis 104,7 PFU + Virus panleucopeniae contagiosae felis 103 TCID 50 + Chlamydia 

psittaci 102,5 EID50 + Saccharosum 60 mg + Gelatina 80 mg. Zrieďovač: Aqua pro inj. 1 ml. 

Veterinárny imunopreparát na imunizáciu mačiek proti respiračným chorobám a panleukopénii 

mačiek. 

Dohyfial A
®
 →vitamín A. 

dochádzková klinika →denná klinika. 

Dochmius duodenalis – starý názov Ancylostoma duodenale. 

Doisy, Edward Adelbert – (1893–1986, amer. biochemik) r. 1943 dostal spolu s Carlom Petrom 

Henrikom Damom Nobelovu cenu za izoláciu a syntézu vitamínu K. 

DOI test  – test duševného obzoru a informovanosti (Švancara, 1971). 

doizynestrol – syn. fenocyklín, kys. 2-dehydrofolikulínová, dl-cis-1-etyl-1,2,3,4-tetrahydro-7-metoxy-2-

metyl-2-fenantrénkarboxylová, C19H22O3, Mr 298,37 (Fenocylin
®
, 

Surestrine
®
, Surestryl

®
). 

Doizynestrol 

 

 

dojča – [l. neonatus, infans, lactens] dieťa v →dojčenskom období, t. j. od 2. mes. do 1. r. ţivota; 

potom nasleduje batolivý vek; →batoľa. 

Somatický vývoj  

V 4. – 5. mes. donosené d. svoju pôrodnú hmotnosť pribliţne zdvojnásobí, koncom r. strojnásobí. 

Vo veku 1 r. doţenie hmotnosť ostatných detí aj väčšina d. s nízkou pôrodnou hmotnosťou. V 

priebehu 1. r. sa súčasne zväčšuje hrúbka vrstvy podkoţného tuku, kt. dosahuje max. vo veku 9 

mes. Do 1 r. sa priberanie hmotnosti spomalí. 

V priebehu 1. r. vyrastie dieťa asi o 25 – 30 cm. Dĺţka d. nenarastá rovnomerne, najrýchlejšie rastie 

d. v prvom štvrťroku – priemerne o 3 – 4 cm/mes., v druhom štvrťroku priemerne 2 cm/mes.  

Veľkosť hlavy u d. je jedným z dôleţitých ukazovateľov stavu vývoja mozgového tkaniva. Na rozdiel 

od staršíeho dieťaťa tu prevaţuje mozgová časť hlavy nad tvárovou. Kým u novo-rodenca je obvod 

hlavy (34 – 35 cm) o 1 – 2 cm väčší ako obvod hrudníka, v polroku sa obidva obvody vyrovnajú (42 

– 43 cm). Koncom 1. r. je uţ obvod hrudníka o 1–2 cm väčší ako obvod hlavy (priemerne 45 – 47 



cm). Lebka d. netvorí pevný jednoliaty kryt, ale jednotlivé lebkové kosti sú vo švoch voľne k sebe 

priloţené a len v mieste veľkej a malej fontanely k sebe nepriliehajú. Veľká fontanela sa môţe 

prechodne zväčšovať, od 6. mes. sa postupne zmenšuje a uzatvára sa zvyčajne v 9.–18. mes. Malá 

fontanela sa uzatvára do 4. mes ţivota. 

Kostný vek – prvé osifikačné epifýzové centrá sa zisťujú v os hamatum (4. mes.), os capitatum (6. 

mes.) a epifýze vretennej kosti. 

Psychomotorický vývoj 

Vo veku 4 týţd. je uţ dieťa schopné pri otočení hlavy dvíhať ju nad podloţku. V 2. mes. sa mení 

poloha leţiaceho dojčaťa zo symetrickej flexie na uvoľnenejšiu a pri polohe na chrbte zaujíma tzv. 

tonickú krčnú polohu, t. j. hlava sa otáča na tú stranu, na kt. sú extendované končatiny. V 4.–8. týţd. 

padá hlava dojčaťa pridrţiavaného v sediacej polohe na obidve strany a dieťa ju nedokáţe 

kontrolovať. Od 12. týţd. uţ začína hlavu čiastočne ovládať. Ak ho posadíme, drţí hlavu mierne 

naklonenú dopredu a jej polohu udrţiava trhavými pohybmi. 1-mes. dieťa poloţené dolu bruškom do 

dlane udrţí hlavu chvíľu vo vodorovnej polohe (Landauova odpoveď). Tento čas sa postupne 

predlţuje a 3-mes. dieťa uţ dokáţe zdvihnúť hlavu nad vodorovnú polohu. V 2. mes. d. začína v 

polohe na chrbte aktívne pohybovať hornými a dolnými končatinami, v polohe na bruchu zdvihne 

hlavu. Je schopné tvoriť niekt. samohlásky. Pri polohe na chrbte sleduje uţ predmet vzdialený od 

roviny zraku aţ o 90° a dokáţe pri sledovaní vyuţiť uhol 180°. 

V 3. – 4. mes. začína d. opúšťať polohu so symetrickým postavením končatín a zvýšeným tonusom 

svalstva (symetrickotonické postavenie ) a pohyby sú stále voľnejšie. V 3. mes. die-ťa hlavu v 

polohe na brušku vysoko zdvihne a opiera sa o predlaktie. Pozoruje hračku, kt. má v zornom poli, a 

pokúša sa do nej udrieť. Vrodený nepodmienený úchopový reflex trvá do 8. týţd., keď začína 

postupná koordinácia pohybov očí a rúk. Spočiatku sú to len neúplné pohyby ramien a rúk v smere 

pozorovaného predmetu (larválny dosah), v 3. mes. uţ dosiahne kontakt so sledovaným 

predmetom. V 4. mes. vie uţ udrţať hračku v ruke. Hrkúta si a má pravidelný rytmus spánku a 

bdenia, usmieva sa na okolie. Ak sa v tomto veku neusmieva, znamená to, ţe ide o váţnu poruchu 

vývoja al. úplne nedostatočnú starostlivosť okolia. V prvých týţd. si d. interakciou s osobami a 

prostredím utvára ţivotný rytmus jedenia a spánku a učí sa ovládať svoje telo. Vzťahy medzi d. a 

matkou predstavujú neustále rastúci a zdoko-naľujúci sa systém výmeny signálov s paralelným 

vývojom emočných vzťahov. D. sa naučí rozoznávať svoj vnútorný stav a podať o ňom primeranú 

informáciu. Matka a okolie sa učia týmto informáciám rozumieť. Pretrhnutie týchto vzťahov, napr. 

hospitalizáciou, umiestením v dojčenskom ústave ap. môţe mať trvalé negat. následky pre vývoj 

emócií a osobnosti jedinca, ale aj pre jeho telesný a psychosomatický vývoj. 

V 5. mes. sa dieťa prevaľuje z boka na bok, načahuje sa za hračkou, chytá ju, prezerá si ju. Pozná 

osoby okolo seba, rozozná ich hlas aj výzor tváre (príjemný, prísny), vyslovuje samohlásky. V 6. 

mes. sa prevráti z polohy na brušku na chrbát, neskôr aj opačne, s pomocou si sadne a s oporou 

sedí. S rastom skúseností pri pohyboch rúk objavuje d. ďalšie časti tela, najskôr tvár, neskôr hlavu, 

trup, dolné končatiny a genitál. 

V 7. – 8. mes. d. lezie, samo sedí, s oporou stojí, prekladá hračky z ruky do ruky.Sedí bez pomoci s 

vyrovnaným chrbátikom, stojí s oporou spočiatku prerušovane s niekoľkosekundo-vým poklesnutím 

v kolenách, neskôr rovno. D. uţ vyslovuje za sebou slabiky ma-ma-ma, ta-ta-ta, da-da-da. Rozumie 

niekt. slovám.  

V 8. – 9. mes. reaguje na svoje meno. V 9. – 10. mes. sa samo postaví, pokúša sa s pomocou o 

chôdzu, napodobňuje jednotlivé slová. V 6. – 12. mes. je správanie d. napodobňovacie, v 12. mes. 

je uţ schopné hrať sa veľmi jednoduché hry (schovávanie za plienku). V 6. – 8. mes. sú u d. prejavy 

separačnej anxiety, ak ostane samo, v 8. – 10. mes. je uţ menej závislé od fyzickej prítomnosti 

matky a viac pozoruje svoje okolie. V 12. mes. začína samostatne chodiť, rozumie jednoduchým 



pokynom (pochvale, upozorneniu), začína postupne zachovávať telesnú čistotu. Koncom 1. a 

začiatkom 2. r. má dieťa všetky základné psychomotorické ľudské prejavy, vzriamene chodí, 

správne pouţíva ruky, rozumie hovorovej reči a začína samo hovoriť. Dieťa je pripravené poznávať 

širší svet. 

V priebehu 1. r. je dôleţité pravidelne sledovať vývoj zmyslových orgánov. Od 2. mes. d. začína 

otáčať hlavu za lesklými, dobre osvetlenými predmetmi, v 3. mes. fixuje všetky predmety, v 9. mes. 

začína rozoznávať farby (najskôr bielu a odtiene červenej, neskôr modrú a jej odtiene). V 2. mes. d. 

otáča hlavu za zvukom, v 3. mes. diferencuje niekoľko tónov. 

dojčenie – [l. lactatio] prirodzená výţiva dieťaťa materským →mliekom. Je to najfyziologic-kejší 

spôsob výţivy v prvom polroku ţivota. Dieťa prvý raz dojčí ½ aţ 6 h po pôrode. Na konci prvého 

týţd. ţivota vyţaduje dojča 6 – 9 d./24 h, a to v závislosti od frekvencie vyprázdňovania ţalúdka 

dieťaťa, kt. kolíše v rozpätí 1 – 4 h aj viac, ako aj potrieb v rôznych častiach d. Niekt. autori 

pokladajú za ideálne d. podľa potrieb dieťaťa. Takéto d. však príliš zaťaţuje matku a vyvoláva u nej 

neraz stresové situácie. Podmienkou správneho d. a dobrej sekrécie mlieka je dobrá psychická 

pohoda matky, preto treba postupne prechádzať na pravidelné intervaly. Na konci 1. mes. ţivota má 

uţ viac ako 90 % dojčiat utvorené pravidelné stereotypy d. 

Prikrmovanie – ak nemá matka dosť mlieka a zlyhávajú pokusy na udrţanie adekvátnej výţivy 

materským mliekom, kombinuje sa prirodzená výţiva dojčaťa s umelou stravou. Prikrmovať moţno 

doplnením umelou stravou podľa veku a hmotnosti dieťaťa al. striedaním d. a umelej výţivy podľa 

veku dieťaťa. Pri niţšej tvorbe mlieka je výhodnejšia prvá metóda, pretoţe častejšie cicanie 

povzbudzuje tvorbu mlieka. Prvých 5 d ţivota sa môţe pridávať len materské mlieko, pretoţe 

kravské mlieko v tomto veku vyvoláva ťaţkú alergiu. Dierka cumlíka fľašky musí byť malá, aby dieťa 

muselo na pitie vynakladať námahu. Ak sa mu z fľašky pije ľahko, rýchlo začína odmietať prsník a d. 

sa predčasne ukončí. 

Umelá výţiva – sa realizuje kravským mliekom upraveným podľa potrieb dojčaťa (sušené mliečne 

výrobky, adaptované a neadaptované, riedené). 100 ml kravského mlieka má energetickú hodnotu 

270 kJ (60 – 70 kcal), obsahuje 3,5 g bielkovín (aţ 82 % z nich tvorí kazeín a len 18 % 

laktoproteíny, najmä laktalbumíny a laktoglobulíny), 4 g tuku (32 % nenasýtené karboxylové kys., z 

nich kys. linolová len 1,4 %, ale volatilné kys. aţ 9 %), 4,5 aţ 5 g mliečneho cukru a aţ 0,7 – 0,75 g 

solí. Obsah ţeleza je niţší ako v materskom mlieku, preto zásoby Fe v pečeni umelo ţiveného 

dieťaťa sa vyčerpávajú o 1 mes. skôr. Pomer Ca/P je v kravskom mlieku nevýhodný 1:1, preto v 

záujme adekvátnej resorpcie Ca treba dodať vitamín D. Odlišné zloţenie kravského mlieka vyţaduje 

úpravy v 1. polroku ţivota umelo ţiveného dieťaťa. Pri niekt. ochoreniach sa pouţívajú špeciálne 

upravené mlieka: pri nedostatočnej funkcii obličiek, nefrogénnom diabetes insipidus a zlyhaní srdca 

sa pouţíva osobitne upravené mlieko s nízkym obsahom solí, pri →fenylalaninúrii s nízkym 

obsahom fenylalanínu a i. Pri alergii na kravské mlieko sa pouţívajú bielkovinové hydrolyzáty. Kozie 

mlieko má nízky obsah vitamínu B12 a kys. listovej a pri jeho dlhodobom pouţívaní môţe vzniknúť 

megaloblastická anémia, kt. moţno zabrániť ich súčasným podávaním. Predčasný prechod na 

umelú výţivu má byť poslednou alternatívou aţ po vyčerpaní všetkých moţností na udrţanie d. 

Energetická potreba dojčiat v prvých mes. ţivota je 330 aţ 500 kJ/kg (80 – 120 kcal/kg), potreba 

tekutín je 150 (130 – 190) ml/kg. Počet mliečnych dávok sa v priebehu 1. r. postupne zniţuje:  

 

 1. týţd.      6 – 10 

 do konca 1. mes.  6 – 8 

 1. – 2. mes.      5 – 6 

 3. – 7. mes.      4 – 5 

 4. – 9. mes.      3 – 4 



 9. – 12. mes      3        

Objem, vypitý pri jednej dávke sa naopak v priebehu 1. r. postupne zvyšuje 

 do 2. týţd.   60 – 90 ml 

3. týţd. – 2. mes.  120 – 150 ml 

2. – 3. mes.   150 – 180 ml 

3. – 4. mes.   180 – 210 ml 

5. – 12. mes.   210 – 250 ml 

Do 3. mes. sa podáva adaptované sušené mlieko 13 % Feminar. Je obohatený o vitamín A, B6 a 

ţelezo. Na rozdiel od neadapto-vaných prípravkov má zníţený obsah bielkovín na 1,5 g a solí na 

0,2 g v 100 ml, 3/5 tukov tvorí sójový olej, sacharidy sú zvýšené na 6 g/100 ml a tvorí ich laktulóza. 

Doplnky: 1 tbl. vitamínu C (100 mg kys. askorbovej); od 3. týţd. 1600 m. j. vitamínu D/d (2 kv. 

Infadin‹ gtt.), najmä ak dieťa nie je dostatočne opálené al. má príliš tmavú pokoţku; po 6 mes. sa 

namiesto Infadinu‹ podporúča rybí tuk (obsahuje okrem vitamínu D aj nenasýtené karboxylové kys., 

najmä kys. linolovú a linolénovú). 

4. mes.: podáva sa 2/3 Sunar al. Relakton (sladí sa mnoţstvo riediacej tekutiny). Doplnky: 1 tbl. 

vitamínu C al. 50 – 100 ml ovocnej šťavy. 

5. mes.: 1 raz zeleninová polievka, plný Sunar, 50 – 100 ml ovocnej šťavy. Celodenné mnoţstvo aj 

jednotlivé dávky sa určujú individuálne podľa potrieb a chuti dieťaťa. Orientačne sa odporúča 

vypočítať potrebné mnoţstvo mlieka podľa hmotnosti dieťaťa a počtu dávok za 24 h. Do 10. d ţivota 

sa celodenný objem vypitej potravy vypočíta podľa Finkelsteinovho vzorca a jednotlivé dávky 

delením celodenného mnoţstva počtom dávok (6 – 7). Od 10 d ţivota do hmotnosti 4500 g tvorí 

celodenné mnoţstvo vypitej stravy 1/5 – 1/6 hmotnosti dieťaťa. Od hmotnosti 4500 g do konca 6. 

mes. je celodenný objem vypitej potravy pribliţne 900 ml. 

Odstavovanie – pridávanie inej potravy ako mlieko, u dojčeného dieťaťa od 7. mes., u umele 

ţiveného v 5. mes. ţivota. Kaţdá nová potrava sa podáva zmixovaná, najskôr len raz/d v malom 

mnoţstve (1 – 2 čajové lyţičky) a na začiatku sa odporúča podávať ju zriedenú. Začína sa náhradou 

jednej mliečnej dávky mäsovozeleninovým príkrmom s obsahom 35 – 50 g chudého vareného 

mäsa, zeleniny, ryţe al. zemiakov. Ďalšia mliečna dávka (zvyčajne tretia) sa nahradzuje 

zeleninovou polievkou al. ovocnomliečnymi príkrmami (ovocné pyré, nesladený jogurt al. tvaroh). 

Zdrojom ţeleza, kt. zásobu v pečeni si dieťa postupne vyčerpáva, je najmä mäso, zo zeleniny a 

ovocia je ţelezo ťaţšie vyuţiteľné. Ako ďalšia sa po 6. mes. mení 5. dávka, keď sa do mlieka 

pridáva 5 – 8 – 10 % krupica al. Sunarka, ako nový zdroj energie pri zvýšenej pohyblivosti. Ďalším 

energetickým zdrojom je ovocná kaša (zmixované al. pomleté surové ovocie s piškotmi), kt. 

nahrádza 2. mliečnu dávku. V 2. polroku sa začína pridávať natvrdo uvarené vaječné ţĺtko. najskôr 

malé mnoţstvo, neskôr celé ţĺtko 1 – 2-krát/týţd. Do konca 1. r. ţivota nesmie dojča dostať varené 

vaječné bielko pre moţnosť závaţnej alergizácie. Mixované al. pomleté varené mäso sa naopak 

dobre znáša uţ od 4. mes. Ţĺtko a mäso predstavuje dodávku bielkovín, Fe, vitamínov a ďalších 

dôleţitých látok. Odstavovanie sa končí v 2. polroku, keď dieťa dostáva tzv. plnohodnotnú stravu. Po 

9. mes. sa postupne prechádza na tuhú potravu, pričom sa zvyšuje jej konzistencia. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Plná dojčenská strava je 5 dávok po 200 g: 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. 200 g plného mlieka, 5 % cukru, keks, podľa typu a veku dieťaťa; 

2. 200 g ovocnej kaše, ovocie (vitamín C) + piškóta; 

3. 200 g zeleninovej polievky + zápraţka ako energetický zdroj + ţĺtok al. mäso ako dodávka bielkovín a Fe; 

4. 200 g mlieka, 5 % cukru, keks, roţok; 

5. 200 – 300 g krupicovej kaše z plného mlieka (8–10 % krupice), 5 % cukru (dávku upraviť podľa hmotnosti, 

zabrániť prekrmovaniu) 

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



Dojča sa nemá prekrmovať: nemá sa zamieňať schopnosť dojčaťa prijímať potravu za skutočnú 

chuť do jedla. Dôleţitá je celková kultúra kŕmenia, pokoj pri kŕmení, primeraná teplota jedla a 

pravidelnosť. Príjemné pocity dieťaťa pri jedení povzbudzujú vylučovanie tráviacich štiav a zlepšujú 

trávenie a vstrebávanie jednotlivých zloţiek potravy. Treba sa vystríhať umelých aromatických látok 

a pochutín pripravených chem. cestou, kt. môţu vyvolať respiračné alergózy, urtikárie, angioedém, 

zmeny na jazyku a bukálnej sliznici, poru-chy GIT, artralgie a hydrartros, bolesti hlavy a poruchy 

správania, vrátane hyperkinéz. 

K najčastejším poruchám dojčenia patrí: 

Nedostatočný prívod potravy – prejaví sa nepokojom a plačom dojčaťa aj po vyprázdnení prsníka al. 

fľašky. Treba prehodnotiť častosť jedenia, postup a techniku pitia, veľkosť dierok v cumlíku, či 

necháva matka dieťa po vypití odgrgnúť poprehĺtaný vzduch, moţnosť porušených vzťahov medzi 

matkou a dieťaťom al. prítomnosť systémovej choroby. Klin. sa prejavuje zápchou al. naopak 

hladovými hnačkami, nespavosťou, dráţdivosťou, plačom, nepriberaním al. aţ chudnutím, miznutím 

podkoţného tuku, suchou a zvráskavenou koţou a príznakmi hypovitaminóz. 

Prekrmovanie – nadbytok tukov vyvoláva nafúknutie, bolesti bruška a prudký vzostup hmot-nosti, 

nadbytok sacharidov nadmerné vetry, nafúknutie bruška a priberanie. 

Grckanie a vracanie – spätné uvoľnenie malého objemu potravy po d. je v prvých 6 mes. ţivota 

prirodzeným javom. Gastroezofageálny reflux je v prvých mes. pomerne častý. Po ukončení pitia 

treba preto dieťa podrţať v polohe so zvýšenou hornou polovicou tela a nechať odgrgnúť. 

Kolikovité bolesti bruška – bývajú častejšie u chlacov v prvých 3 mes. ţivota. Začínajú sa náhle, čo 

sa prejaví intenzívnym krikom a plačom dieťaťa, začervenaním tváre a bledosťou okolo úst. Bruško 

je zväčšené a tvrdé, dolné končatiny pritiahnuté k brušku, päste zovreté. Príčinou môţu byť niekt. 

potraviny, najmä vysoký obsah sacharidov, črevná alergia a i. 

dojčenská úmrtnosť – počet dojčiat zomretých do 1. r. ţivota na 1000 ţivonarodených dojčiat v 

pozorovacom období v promile.  

Úmrtia dojčiat od začiatku 2. mes. (po 28. d) do skončenia 12. mes. ţivota sa zahrňujú do 

ponovorodeneckej (postneonatálnej) úmrtnosti. Ich hlavnou príčinou sú choroby raného veku, sepsy 

vyvolané gramnegat. baktériami, vrodené vývojové chyby, choroby dýchacích ústrojov, poruchy 

imunity a náhle úmrtia dojčiat. Exogénne faktory sa darí priaznivo ovplyvňovať zvyšovaním ţivotnej 

a kultúrnej úrovne obyvateľstva. Od r. 1920 d. ú. sústavne klesá: r. 1945 bola skoro 200 %o, t. č. je 

len asi 13 %o. Očakáva sa ďalšie zniţovanie d. ú. po realizácii dôslednej prevencie jej rizík, ako sú 

predčasné pôrody, vrodené vývojové chyby a infekcie.  

Ohlasovacej povinnosti lekára podliehajú ţivonarodené a mŕtvonarodené plody, ako aj úmrtia 

dieťaťa do 7 d po pôrode a úmrtia matky. Podľa kritérií SZO sa ako pôrod ţivého al. mŕtveho dieťaťa 

označuje skončenie gravidity, kt. trvá dlhšie ako 28 týdţ. Ak gravidita skončila pred 28. týţd., za 

pôrod ţivého dieťaťa sa pokladá narodenie dieťaťa, kt. prejavilo niekt. z týchto prejavov ţivota: 

vdýchnutie, srdcová činnosť al. aktívny pohyb kostrového svalstva bez ohľadu na pôrodnú 

hmotnosť. Za pôrod mŕtveho dieťaťa sa pokladá skončenie gravidity, pri kt. porodené dieťa nejavilo 

nijaké známky ţivota a malo hmotnosť aspoň 1000 g. Ostatné mŕtve plody sa zaraďujú ako potrat. 

Dojin-PM
®
 – (Dojin) hepatoprotektívum,dvojsodná soľ →protoporfyrínu X. 

Dokim
®
 (Knoll) – kardiotonikum; →digoxín. 

doklizit →bisdekvalíniumchlorid. 

Doktacillin
®
 (Astra) – antibiotikum; →ampicilín. 

doktor →doctor. 



doktrína – [doctrina] náuka, veda, odbor, učenie. 

dokument – [documentum] doklad, dôkaz, poučenie.  

dokumentácia – [documentatio] súbor dokladov, informácií, správ; →zdravotnícka dokumentácia.  

dokusát draselný – 1,4-bis-(2-etylhexyl)ester draselnej soli kys. sulfobutándiovej, sulfosukcinát 

draselný, C20H34KO7S, Mr 465. Pouţíva sa ako zvláčňovač stolice (Rectalad
®
, Enema

®
).  

dokuzát sodný – 1,4-bis-(2-etylhexyl)ester sodnej soli kys. sulfobutándiovej, sulfosukcinát sodný, 

C20H37NaO7S, Mr 444,56; laxatívum (súčasť prípravku Jamylene
®
, kt. 

obsahuje aj dantrón a prípravku Peri-Colace
®
, kt. obsahuje aj 

kozantranol). 

Dokuzát sodný 

 

dokusát vápenatý – 1,4-bis-(2-etylhexyl)ester kys. sulfobutándiovej, dioktylkalciumsulfosukcinát, 

C40H74CaO14S2, Mr 883,24. Pouţíva sa ako zvláčňovač stolice 

(súčasť prípravku Doxidan
®
, kt. obsahuje aj dantrón). 

Dokuzát vápenatý 

 

 

dol – [z l. dolor bolesť] jednotka intenzity bolesti. 

Doladene
®
 – anticholínergikum; →metantelínchlorid. 

Dolantin
®
 (Hoechst) – narkotické analgetikum; →meperidín. 

Dolapent
®
 inj. (Orion) – Pentazocini lactas 30 mg v 1 amp. 1 ml. Analgetikum, anodynum; 

→pentazocín. 

Dolcidium
®
 – (Galephar) antihypertenzívum; →guanfacín. 

Dolcol
®
 (Dainippon) – antibiotikum, kys. pipemidová. 

Dolcontral
®
 inj. (Farbenfabrik) – Pethidini hydrochloridum 100 mg v 1 amp. Analgetikum, anodynum; 

→petidín. 

Dolcuran
®
 (Szabo) – analgetikum; →rimazólium metylsulfát. 

dolcymén – p-cymén. 

dole – l. infra, sub; g. hyp(o)-. 

Dolenal
®
 – narkotické analgetikum; →meperidín. 

Dolene
®
 (Lederle) – narkotické analgetikum; →propoxyfén. 

dolens, tis – [l. doleo cítiť bolesť] bolestivý. 

dolerofan – minerál, zásaditý síran-hydroxid meďnatý, CuSO4.CuO; pouţíva sa ako fungicídum. 

Dolestan
®
 (Much) – antihistaminikum; →difénhydramín. 

Dolestine
®
 – narkotické analgetikum; →meperidín. 

Dolgin
®
 (Dolorgiet) – antiflogistikum; →ibuprofén. 

Dolgirid
®
 (Dolorgiet) – antiflogistikum; →ibuprofén. 



Dolgit
®
 crm. a Dolgit 800

®
 tbl. obd. (Dolorgiet Arzneimittel) – Ibuprofenum 5 mg v 100 g krému, resp. 

800 mg v 1 dr.; nesteroidové antireumatikum, na lokálnu aplikáciu; →ibuprofén. 

Dolibrax
®
 (Roche) – analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum; →propyfenazón. 

Dolicur
®
 (Schering AG) – miestne antiflogistikum; →dimetylsulfoxid. 

dolicho- – prvá časť zloţených slov z g. dolichos dlhý. 

dolichocefália – [dolichocephalia] lebka výrazne pretiahnutá v predozadnom smere s cefalickým 

indexom < 75,9. 

dolichocephalia, ae, f. – [dolicho- + g. kefalé hlava] →dolichocefália. 

dolichocolon, i, n. – [dolicho- + g. colon hrubé črevo] →dolichokolón. 

dolichocranialis – [dolicho- + l. cranium lebka] →dolichokraniálny. 

dolichoderus, i, m. – [dolicho- + g. dere krk] jedinec s abnormálne dlhým krkom. 

dolichoezofágus – [dolichooesophagus] abnormálne dlhý paţerák. 

dolichooesophagus, i, m. – [dolicho- + l. oesophagus paţerák] →dolichoezofágus.  

dolichofacialis, e – [dolicho- + l. facies tvár] charakterizovaný predĺţenou tvárou. 

dolichogastria, ae, f. – [dolicho- + g. gastér ţalúdok] dlhý ţalúdok. 

dolichokolón – [dolichocolon] vrodené predĺţenie hrubého čreva. 

dolichokraniálny – [dolichocranialis] lebka s kraniálnym indexom > 74,9. 

dolicholfosfát – koenzým zúčastňujúci sa na glykácii proteínov a lipidov. Ide o polyprenolfosfát 

viazaný na membránu, kt. prijíma glykozylové jednotky zo solubilného donora (uridín- al. 

guanozíndifosfátglykozidov) a odovzdáva ich opäť membránovým proteínom al. lipidom. Najvyššia 

koncentrácia d. sa zisťuje v membránach jadier, Golgiho aparátu a drsného endoplazmatického 

retikula. 

dolichosigma, tis, n. – [dolicho- + g. sigmoides (kólon) esovitá slučka] makrosigma, vrodené 

predĺţenie esovitej časti hrubého čreva.  

dolichostenomelia, ae, f. – [dolicho- + g. stenos + g. melos úd] dolichostenomélia, výrazne dlhé a 

tenké prsty, rúrovité kosti a i. vývojové chyby; →Marfanov sy. 

Dolipol
®
 – antidiabetikum; →tolbutamid. 

Doliprane
®
 tbl. (Théraplix, Rhône-Poulenc Rorer) – Paracetamoli 125 mg v 1 tbl. Analgeti-kum, 

antipyretikum; →paracetamol. 

Dolisal
®
 (Guidotti) – analgetikum, antiflogistikum; →diflunizal. 

Dolisina
®
 – anticholínergikum, antiparkinsonikum; →dietazín. 

Dollingerov-Bielschowskiho syndróm – [Dollinger, A., berlínsky lekár; Bielschowski, Max, 1869 aţ 

1940, berlínsky neuropatológ] →syndrómy. 

Dolmatil
®
 (Squibb) – antidepresívum, antipsychotikum, digestívum; →sulpirid. 

dolný – inferior, caudalis. 

Dolobasan
®
 (Sagitta) – antiflogistikum; →diklofenak sodný. 

Dolobene
®
 gel (Mepha) – Dexpanthenolum 2,5 g + Dimethylis sulfoxidum 15 g + Heparinum natricum 

0,33 mg v 100 g gélu. Lokálne antiflogistikum. 



Indikácie – lokalizované edémy, traumatické poškodenie mäkkých tkanív, povrchové zápaly ţíl. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky prípravku, asthma bronchiale, gravidita, laktácia, ťaţká 

hepatopatia a nefropatia, deti < 5-r. 

Dávkovanie – 1 – 2-krát/d naniesť gél na postihnuté miesto a ľahko rozotrieť, nezakrývať odevom. 

Dolobide
®
 tbl. obd. (Merck Sharp Dohme) – Diflunisalum 150 al. 500 mg v 1 tbl. Analgeti-kum, 

antipyretikum; →diflunizal. 

Dolobid Seu Unisal
®
 tbl. (Merck & Dohme) – Diflunisalum 250 al. 500 mg v 1 tbl. Analgetikum, 

antireumatikum s predlţeným účinkom; →diflunizal. 

Dolobis
®
 (Mewrck & Co.) – analgetikum, antiflogistikum; →diflunizal. 

Dolocap
®
 (Vista) – narkotické analgetikum; →propoxyfén. 

Dolocyl
®
 (Sandoz) – antineoplastikum, cytostatikum; →ifosfamid. 

Dolo-Cyl Oel
®
 oil (Pharma Liebermann) – Lavandulae etheroleum 2,5 g + Arnica oleum 13 g + 

Eucalypti etheroleum 2,5 g + Juniperi etheroleum 2,5 g + Pini pumilionis etheroleum 2,5 g + 

Rosmarini etheroleum 2,5 g + Hyperici oleum 75 g v 100 g prípravku. Fytofarmakum, analgetikum 

antireumatikum.  

Indikácie – svalový a kĺbový reumatizmus, degeneratívne zmeny kĺbov, akút. a chron. zápaly kĺbov, 

natrhnutie svalu, svalový kŕč, posttraumatické ošetrenie po zlomeninách, spondylart-róza, 

lumbosakrálny sy., cervikobrachiálny sy., uvoľnenie svalov po športovej záťaţi. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na silice, trezalku a arniku. 

Dávkovanie – na postihnuté miesta sa vmasíruje potrebné mnoţstvo niekoľkokrát/d. 

Dol-o-Med-Much
®
 (Much) – analgetikum; →antipyrín. 

dolomit – 1. uhličitan horečnatovápenatý [CaMg(CO3)2], biely, sivo aţ ruţovkastý, dobre štiepateľný 

nerast; 2. usadená hornina tvorená nerastom d., vyskytuje sa najčastejšie s vápencom. Na 

Slovensku tvorí vrcholky Choča, Rozsutca, vyskytuje sa vo Veľkej i Malej Fatre, v Nízkych Tatrách. 

Doloneurin
®
 – narkotické analgetikum; →meperidín. 

Dolonevran
®
 (Dausse) →kobamamid. 

Dolongan
®
 (S.M.B.) →nifenazón. 

Dolopethin
®
 – narkotické analgetikum; →meperidín. 

Dolophine Hydrochloride
®
 (Lilly) – narkotické analgetikum; →metadónhydrochlorid. 

dolor, oris, f. – [l.] bolesť. 

dolores osteocopi – nočné vŕtavé bolesti pri →syfilise. 

Dolorosan
®
 inj. (Léčiva) – Lysini salicylas 750 mg v 5 ml inj. rozt. Analgetikum, antiflogistikum; 

→lyzínsalicylát. 

dolorosus, a, um – [l. dolor] bolestný, bolestivý. 

Dolosal
®
 (Specia) – narkotické analgetikum; →meperidín. 

Doloxene
®
 (Lilly) – -d-forma napsylátmonohydrátu →propoxyfénu. 

Dolpasse
®
 inf. (Leopold Pharma) – Metamizolum natricum 2 g + Orphenadrini citras 30 mg v 250 ml 

infúzneho rozt. Myorelaxans; →metamizol; →orfenadrín. 



Dolprone
®
 (Bottu) analgetikum, antipyretikum; →acetaminofén. 

Dolsin
®
 gtt. (Slovakofarma) – Pethidini hydrochloridum 50 mg v 1 ml (40 kv.) rozt. na perorálnu 

aplikáciu. Analgetikum, anodynum; →petidín. 

Dolvanol
®
 – narkotické analgetikum; →meperidín. 

D. O. M.
 ®

 – skr. 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamín, psychodysleptikum; →meskalín. 

Domafate
®
 – stimulans CNS, anorektikum; →dextroamfetamínsulfát. 

Domagk, Gerhard – (1895 – 1964) nem. bakteriológ a chemik, r. 1939 dostal Nobelovu cenu za objav 

antibaktériového účinku prontosilu. Rozvinul poznatky I. I. Mečnikova o funkcii bielych krviniek. 

Domain
®
 – sulfónamid; →sulfisomidín. 

Domäkol
®
 – selektívny antagonista blasticidínu S; →detoxíny. 

Domar
®
 (Zambeletii) – anxiolytikum; →pinazepam. 

Domarax
®
(Pfizer) – myorelaxans; →karizoprodol. 

domatofobia – [dermatophopbia] chorobný strach zdrţiavať sa v domoch. 

Dombrockove krvné skupiny – [podľa priezviska pacienta, u kt. sa r. 1965 prvýkrát zistil antigén tejto 

krvnej skupiny] symbol Do, krvné skupiny pouţívané pri posudzovaní paternity. Dedičnosť allel Do
a
 

a Do
b
 lokalizovaných na chromozóme 1 je autozómovo kodominantná; moţné sú tri fenotypy. 

Opísala sa tvorba špecifických protilátok po krvných transfúziách; →krvné skupiny. 

Domeboro
®
 – Burrowov rozt., rozt. →aluminumacetátu. 

Dome-Cort
®
 – glukokortikoidum, antiflogistikum; →hydrokortizón. 

domény imunoglobulínov – úseky polypeptidových reťazcov imunoglobulínov s homologic-kou 

ekvenciou aminokyselín, časti H- a L-reťazcov s rovnakou 

trojrozmernou štruktúrou. Kaţdá d. sa skladá asi zo 110 

aminokyselinových jednotiek a stabilizuje ju jedna 

disulfidová väzba. 

Štruktúra domén IgG (podľa Ferenčíka, 1989) 

 

 

 

Imunoglobulíny triedy IgG majú šesť rôznych d.: VL, VH, CL, CH1, CH2 a CH3. V molekule IgM je 

okrem uvedených d. ešte ďalšia d. na reťazci m (CH4). Dve d. reťazca m sú v zá-kladnej 

podjednotke asociované s reťazcom L (VH a C1) a dve sa pri limitovanej tryptickej hydrolýze 

uvoľňujú vo fragmente Fc (C3 a C4). Piata d. (C2) sa pôsobením trypsínu degraduje na peptidy. 

Cysteínový zvyšok, kt. sa zúčastňuje na disulfidovej väzbe medzi podjednotkami pri tvorbe 

pentaméru IgM, je umiestený v d. C3 na 4143. pozícii. 

Terciárna štruktúra d. sa objasnila pomocou rtg-difrakčných  analýz  kryštálov  pripravených z Fc- a 

Fab-fragmentov, ako aj celých molekúl imunoglobulínov. Kaţdá d. má rovnaké trojrozmerné 

usporiadanie, tzv. imunoglobulínová skladačka (angl. fold).  



 

Terciárna štruktúra domény CL a CH1. Bodkovane je označená 

ďalšia slučka polypeptidového reťazca, kt. sa nachádza v doméne 

VL a VH. Číslice označujú aminokyselinové jednotky reťazca l 

(podľa Poljaka, 1976) 

 

 

 

domesticín – (S)-5,6,6,7-tetrahydro-2-metoxy-6-metyl-4H-

benzo)de][1,3]benzodioxo[5,6-

g]chinolín-1-ol, C19H19NO4, Mr 

325,35. Látka izolovaná z rastliny 

Nandina domestica Thunb. 

(Berberidaceae). Jej metylester je nantenín (syn. domestín, 

epidicentrín). 

Domesticín  

 

 

domesticus, a, um – [l.] domáci. 

domestín – metylester demesticínu, nantenín; →domesticín. 

Domesterol
®
 – estrogén; →dietylstilbestroldipropionát. 

D.O.M.F.
 ®

 – antibiotikum; →mebromín. 

Domical
®
 (Berk) – antidepresívum; →amitriptylín. 

Domicillin
®
 (Dainippon) – antibiotikum; →ampicilín. 

domifénbromid – syn. fenododecíniumbromid, skr. PDDB, NSC-39415, N,N-dimetyl-N-(2-fenoxyetyl)-

1-dodekaniminiumbromid, C22H40BrNO, Mr 414,46. 

Antiseptikum (Bradosol
®
, Bromide

®
, Oradol

®
, Modicare

®
). 

Domifénbromid 

 

 

Dominal
®
 (Homburg) – antipsychotikum, antihistaminikum; →protipendyl. 

dominancia – 1. genet. prevládajúci účinok jednej alely nad druhou (recesivita) pri kríţení dvoch 

genet. odlišných jedincov ( v daných alelách). D. sa prejaví tak, ţe sa vţdy kríţenec F1 fenotypicky 

podobá na rodiča. V F2 sa dominantná vloha prejaví na 3/4 štvrtinách všetkých jedincov. D. nie je 

absol. vlastnosťou alely, ale označuje len jednu stránku vzťahu 2 alel pri kríţení. Tento vzťah sa 

môţe vplyvom iných génov al. prostredia zmeniť. D. alely sa označuje veľkým písmenom. 

2. Biol. – pomer medzi plochami, kt. pokrývajú jednotlivé druhy (taxóny) na ohraničenej analyzovanej 

ploche fytocenologickej snímky. Pri tzv. projektívnej (zdanlivej) d. sa premietnu všetky nadzemné 

časti jedincov jednotlivých druhov (stonky, listy, kvety atď.) na rovinu a v % al. plošných jednotkách 

sa určí na akej veľkej časti z celkovej plochy snímky sa istý druh rozprestiera. Pre kaţdé poschodie 

(stromové, krovinné, bylinné a prízemné) al. vrstvu sa osobitne určuje celkové pokrytie v %. Tzv. 



bazálna (skutočná) d. sa počas roka nemení, lebo ju pokrývajú plošné prierezy stoniek jednotlivých 

rastlín v úrovni pôdneho povrchu. D. druhov a celková pokryvnosť jednotlivých poschodí sa počas 

roka mení, preto treba pri jej hodnotení uviesť dátum. Pri subjektívnom odhade d. sa pouţívajú 5- al. 

10-členné stupnice. Z päťčlenných je zauţívaná Braunova-Blanquetova stupnica. 

3. Zoocenologia – relat. charakteristika, kt. udáva %, akým sú indivíduá najpočetnejších druhov 

(rodov, čeľadí) zastúpené v celom spoločenstve. Podľa % zastúpenia druhov v populácii sa 

rozoznáva 5 klasifikačných stupňov: endominantný, dominantný, subdominantný, recedentný a 

subrecedentný. 

dominanta – [l. dominans prevládajúci] prevládajúca zloţka. 

Psychol. – podľa A. A. Uchtomského ide o funkčnú štruktúru CNS riadiacu celostný akt (napr. hltanie, 

vracanie, obrannú reakciu, sexuálne správanie), kt. sa v danom čase nachádza v stave zvýšenej 

dráţdivosti a strháva na seba všetky ostatné podráţdenia, t. j. tie, kt. sú pre danú štruktúru 

adekvátne, adresované pôvodne centrálnym štruktúram riadiacim iné celostné reakcie. Dominantné 

ohnisko tlmí aktivitu týchto štruktúr a podnety k nim cieleným sa ešte viac posilňujú. Zákl. črtami d. 

sú: 1. zvýšená dráţdivosť príslušnej štruktúry CNS; 2. schopnosť sumovať a udrţovať podráţdenie; 

3. schopnosť potláčať činnosti iných centrálnych štruktúr; 4. výrazná inertnosť, t. j. raz vyvolaná d. 

pretrváva určitý čas a nedá sa ľahko zrušiť. Fyziol. d. mizne po uskutočnení činnosti, na kt. sa 

utvorila. Môţe ju potlačiť aj novovzniknutá silnejšia d.. Mechanizmy d. sa uskutočňujú pri akejkoľvek 

činnosti organizmu a v psychopatológii sa nimi – práve pre ich inertnosť – mali vysvetliť napr. 

hysterické prejavy, dominujúce myšlienky, halucinácie, bludy, fóbie, obsesie a i.  

dominantná hemisféra →lateralizácia mozgových hemisfér. 

dominantný synchronizátor – ústredný synchronizačný obvod, ktorý definuje synchrónnu činnosť 

zariadenia. 

domiodol – 2-(jódmetyl)-1,3-dioxolan-4-metanol, C5H9IO3, Mr 244,02. Mukolytikum (Mucolitico
®
). 

Domiodol 

 

 

Domistan
®
 (Servier) – antihistaminikum; →histapyrodín. 

Domitor
®
 inj. ad us. vet. (Farmos) – Metedomidini hydrochloridum 1 mg v 1 ml. Veter. sedatívum a 

analgetikum; →metedomindín. 

Domosedan
®
 inj. ad us. vet. (Farmos) – Detomidini hydrochloridum 10 mg v 1 ml rozt. Veter. 

sedatívum; →detomidín. 

domperidón – Domperidonum, syn. domperidol; 3-chlór-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-

1-yl)-propyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ón, C22H24ClN5-O2, Mr 425,92, 

prokinetikum a antiemetikum, pripravený r. 1977. Ide o benzimidazolový derivát s vysokou 

špecifickosťou k periférnym dopamínovým D2-receptorom 

a chemoreceptorom v centre pre vracanie v CNS. Na tieto 

štruktúry pôsobí inhibične. Len minimálne preniká 

hematoencefalickou bariérou.  

Domperidón 

 

Rýchlo sa resorbuje z GIT, max. plazmatickú koncentráciu dosahuje za 30 min, výrazne podlieha 

účinku prvej pasáţe, biol. dostupnosť po perorálnom podaní je 13 – 17 %, po rektálnom podaní 12 



%. Rýchlo sa vychytáva v cieľových tkanivách (ţalúdok, črevo), krátko po podaní moţno zistiť 

účinnú koncentráciu v tkanivách. Prienik do mozgu je minimálny. V plazme sa viaţe na bielkoviny 92 

%. Vylučuje sa vo forme metabolitu močom a stolicou, eliminačný polčas je 7,5 h. 

Indikácie – dyspeptické ťaţkosti podmienené pomalou evakuáciou ţalúdka, pyróza a i. ťaţkosti 

podmienené gastroezofágovým refluxom. Pooperačná atónia ţalúdka. Refluxná ezofagitída, pyróza. 

Dyspepsia, nauzea a vracanie pri th. cytostatikami, kardiotonikami a i. Na uľahčenie intubácie 

(duodenálna sondáţ, enterobiopsia, príp. endoskopia). Pomocný prostriedok pri farmakodiagnostike 

ţalúdka pred náhlymi operáciami, pôrodom (zníţenie rizika aspirácie). Príp. na urýchlenie pasáţe 

cudzích telies. Moţno ho vyuţiť aj v dg. adenómu hypofýzy. 

Kontraindikácie – krvácanie do GIT, mechanická obštrukcia tráviacej rúry, podozrenie na perforáciu 

GIT. Prolaktinóm, feochromocytóm, epilepsia, extrapyramídové poruchy, súčasná aplikácia 

inhibítorov MAO, deti do konca 1. r. veku. 

Neţiaduce účinky – pod dlhodobom podávaní ojedinele prechodné zvýšenie koncentrácie pro-

laktínu v plazme, zriedka dyskinetický sy., občas bolesti hlavy, ojedinele dyspeptické ťaţkosti a 

koţný xantém. 

Interakcie – účinok d. zniţujú anticholinergiká; antagonisty H2-receptorov a antacidá zniţujú 

resorpciu prípravku; →alizapríd. 

Dávkovanie – p. o.: pri akút. nauzei a vracaní (vrátane príznakov spojených s podávaním levodopy 

al. bromokriptínu) 10 – 20 mg kaţdých 4 – 8 h, max trvanie th. 3 mes. Deťom 1 – 3-r. sa podáva 1 

mg, 3 – 5-r. 2 mg, 5 – 14-r. 2,5 – 5 mg, vţdy 2–3-krát/d. Pri th. cytostatikami a rádioterapii sa 

podáva p. o. 200 – 400 mg kaţdých 4 – 8 h. Rektálne: 30 – 60 mg kaţdých 4 aţ 8 h, deťom 3 – 12-r. 

30 – 120 mg/d (pribliţne 4 mg/kg). 

Prípravky – Eucidon
®
, Euciton

®
, Evoxin

®
, Mod

®
, Motilium

®
, Nauzelin

®
, Peridon

®
, Peridys

®
. 

DON  – skr. →6-diazo-5-oxo-L-norleucín, antineoplastikum. 

Dona
®
  (Rotta) – síranová soľ →glukozamínu. 

Donalgin
®
 cps. (Gedeon Richter) – Acidum nifluminicum 250 mg v 1 cps.; kys. nefluminová 

nesteroidové antireumatikum. 

Donaseven
®
  (Yakult) – hemostatikum; →karbazochrómsulfonát. 

Donasil
®
  (Wander) – diuretikum; →pamabróm. 

Donathove-Landsteinerove protilátky – [Donath, Julius, 1870 – 1950; Landsteiner, Karl, 1868 aţ 

1943, viedenskí internisti] protilátky triedy IgG (bifázické chladové hemolyzíny) namierené proti 

antigénom krvných skupín P (najmä P1 a P2) na erytrocytoch. Vyskytujú sa pri vírusových infekciách 

a terciárnom syfilise. Po expozícii chladu vyvolávajú paroxyzmálnu chladovú hemoglobinúriu. 

Dokazujú sa Donathovou-Landsteinerovou reakciou: k vzorke séra sa pridajú prepraté testovacie 

erytrocyty a zmes inkubuje 1 h pri 4 °C (väzba protilátok in vivo prebieha najmä na akrách), potom 

sa pridá komplement a inkubuje1–2 h pri 37 °C (hemolýza in vivo vnútri tela). 

Donatiho spätný steh – [Donato, Mario, 1879 – 1946, turínsky chirurg] →stehy. 

donatizmus – [d
,
Hont, Alfred, profesionálne meno Donato, 1845 – 1900, belgický ,,magnetizér“] forma 

→hypnózy, kt. hlavnou časťou je napodobenie. 

donaxín – syn. →gramín. 

Donders, Frans Cornelis – [1818 Tilburg (Noord-Braband) – 1889 Utrecht] hol. anatóm a fyziológ. 

Pôsobil v Haagu a Utrechte. Inšpirovaný prácami Schleidena a Schwanna, podporovaný chemikom 

Mulderom sa D. venoval mikroskopickému a mikrochemickému vyšetrovaniu ţivočíšnych tkanív. 



Koţu pokladal za termoregulačný orgán ţivočíšneho organizmu. Najvýznamnejšie sú jeho práce o 

refrakcii, akomodácii a určovaní okuliarov. Výsledky týchto štúdií publikoval vo viacerých prácach: 

Über die Bestimmung des Sitzes der mouches voilantes (1847); Über die Zusammenhang zwischen 

dem Convergiren der Sehaxen und dem Accomodationszustande der Augen (1848); Über einen 

Spannungsmesser des Auges (1863, štúdia o oftalmotonometrii), The anomalies of refraction and 

accommodation (1864, kt. vyšla aj v nem., tal., franc.); Zur pathogenie des Schielens, De l
,
action 

des mydriatiques et des myotiques (1865), Klangfarbe der Vocale (1865), Die physiologische tijd bij 

psychischen processen (1865), Die Schnelligkeit psychischer Processe (1868). 

Dondersov tlak – [Donders, Frans Cornelis, 1818 – 1889, hol. anatóm a fyziológ] podtlak 

v pleurálnom priestore, rozdiel medzi atmosferickým a intrapleurálnym tlakom. Za normálnych 

okolností má v exspíriu hodnoty –3 aţ – 5 mm Hg, v hlbokom inspíriu –12 aţ –20 mm Hg, v 

strednom postavení –6 aţ –8 mm Hg. 

Dondersov priestor – [Donders, Frans Cornelis, 1818 – 1889, hol. anatóm a fyziológ] priestor medzi 

ďasnami a tvrdým podnebím, v kt. sa utvára nasávací účinok. 

Dondril
®
  (Whitehall) – antitusikum; →karamifénetándisulfonát. 

donjuanizmus – [Don Juan literárna postava] hypersexualita u muţa, záletníctvo. 

Donmox
®
  – inhibítor karbonátdehydratázy, diuretikum; →acetazolamid. 

Donnanov efekt →Donnanova rovnováha. 

Donnanova rovnováha – [Donnan, Frederick George, 1870 – 1956, angl. chemik] rovnováha medzi 

difúzibilnými iónmi, kt. vyvíjajú snahu rozdeliť sa na obidvoch stranách bunkovej membrány, a tak 

zachovať, vykompenzovať elekt. nerovnováhu podmienenú prítomnosťou nedifúzibilných molekúl 

proteínov vnútri bunky. Difuzibilné ióny sa rozdelia tak, aby pomer ich extracelulárnych (označených 

indexom e) a intracelulárnych koncentrácií (index i) bol rovnaký: 
  

 [K
+
]e        [Cl

–
]i 

––––– = ––––– 
 [K

+
]i         [Cl

–
]e 

Z rovnice vyplýva ţe súčin koncentrácií aniónov a katiónov na jednej strane membrány sa rovná 

súčinu aniónov a katiónov na druhej strane membrány. 

Donného telieska – [Donné, Alfred, 1801 – 1878, franc. bakteriológ] – kolostrové telieska; 

→kolostrum. 

Donopon
®
 – spazmolytikum; →N-butylskopolamíniumbromid. 

donor – [l.] darca. 

Donorest
®
  (Wyeth) – antiflogistikum; →fentiazak. 

Donovania granulomatis – [Donovan, Charles, 1863 – 1951, írsky lekár tropickej medicíny pôsobaci 

v Madrase] syn. Calymmatobacterium granulomatis, Donovaniho telieska. Je to fakultatívne 

anaeróbna, nesporulujúca, gramnegat. paličkovitá, okapsulovaná baktéria, nachádzajúca sa typicky 

intracelulárne v cytoplazme veľkých mononukleárnych fagocytov. Nerastie na beţných pôdach, dá 

sa však kultivovať na čerstvom ţĺtkovom médiu. Sérologicky je príbuzná Klebsiella pneumoniae. U 

ľudí vyvoláva tropickú pohlavnú chorobu →granuloma inguinale.  

Donovanov roztok  →roztoky. 

donútenie – sociol. jedna z foriem konania, kt. sa uplatňuje moc. D. je spôsob konania, v kt. sa 

nerealizuje konanie podľa vlastných preferencií konajúceho; je op. dobrovoľnosti. V šir-šom slova 

zmysle ide o podriadenie sa cudzej vôli, ale aj napr. sile neosobných noriem a pra-vidiel, s kt. sa 



konajúci úplne neidentifikuje. Pojem d. implikuje existenciu odporu al. aspoň vnútorného nesúhlasu. 

V uţšom slova zmysle sa d. stotoţňuje s násilím; objekt moci prinúti ku konformnému správaniu aj 

proti jeho vôli. Prvok d. sa vyskytuje v činnosti kaţdej moci aj keď rozsah jeho pouţitia a forma sú 

veľmi rôzne. Rozlišujú sa obvykle tri formy d.: 1. fyzické d., násilie, spojené s uţívaním sily; 2. 

ekonomické násilie; 3. nátlak na verejnú mienku. Účinnou formou nátlaku je hrozbu d., na kt. sa 

zakladá štátna moc; sprítomňuje ju existencia jej ozbrojených orgánov. Je to však v skutočnosti len 

krajný prejav d. Skrytejšie formy d. môţu mať podobu podrobenia sa všeobecne uznávanej autorite, 

v podmienkach modernej spoločnosti napr. verejnej autorite. Hraničnou formou d. je manipulácia, 

teda skrytej natoľko, ţe nevyvoláva nesúhlas tých, kt. sa mu podriaďujú. Pokladá sa za 

najúčinnejšiu formu d. a spolu s tlakom verejnej mienky sa široko vyuţíva napr. v politickej 

propagande a obchodných reklamách. Operuje s údajne skutočnými záujmami tých, na kt. pôsobí. 

Kritici masovej spoločnosti upozorňujú na to, ţe problematizuje moţnosť slobodnej voľby. 

Funkcionálna sociol. naproti tomu vo svojej teórii d. zdôrazňuje blahodarnosť normatívnych 

donucovacích tlakov pre integritu spoločnosti, ako aj vzhľadom na normalitu indivíduí. 

DOPA – 3-hydroxytyrozín, 3-(3,4-dihydroxyfenyl)alanín, C9H11NO4, Mr 197,19. Aminokyselina, 

prekurzor katecholamínov. V ľudskom organizme vzniká z tyrozínu hydroxyláciou na 3. uhlíku 

benzénového kruhu vyuţitím molekulového kyslíka za kataytického pôsobenia 3-monoxygenázy. 

Pôvodne izolovaná z rastliny Vicia faba L. a Stizolabium deerignianum L., Leguminosae (Torquati, 

1913). Pripravil ju Yamada (1962). Pouţíva sa ako antiparkinsonikum. Parenterálne podanie DOPA 

vyvoláva stimulačné účinky. V tele sa mení na →dopamín, a ten pôsobí na CNS, najmä v oblasti 

bazálnych ganglií. Močom sa vylučuje 110 – 208 nmo/l/d (22 – 41 mg), u detí 120 (55 – 221) nmol/d, 

t. j. 24 (11 – 42) mg/d voľnej DOPA; L-DOPA  →levodopa.  

Dopacard
®
 (Fisons) – kardiotonikum; →dopexamín. 

Dopaflex
®
  tbl. (Egis) – Levodopum 500 mg v 1 tbl. Antiparkinsonikum; →levodopa. 

Dopagen
®
  tbl. obd. (Antigen Pharmaceuticals) – Methyldopum 250 mg v 1 dr. Antihypertenzívum; 

→metyldopa. 

Dopaidan
®
 (DeAngeli) – antiparkinsonikum; →levodopa. 

Dopal
®
 (Lyowa) – antiparkinsonikum; →levodopa. 

Dopalina
®
 (Lepetit) – antiparkinsonikum; →levodopa 

Dopamet
®
 (Merck & Co.) antihypertenzívum; →metyldopa. 

dopamín →Dopaminium chloratum, ČSL 4.  

dopamín--hydroxyláza – DBH (EC 1.14.2.1) enzým katalyzujúci premenu →dopamínu na 

noradrenalín. Prepokladá sa, ţe zníţenie aktivity al. mutantná forma DBH neschopná utilizovať 

askorbát ako svoj koenzým poskytujúci elektrón môţe byť príčinou schizofrénie. Z dopamínu sa 

pritom tvorí abnormálny produkt dopamínchinón aţ 6-hydroxydopamín. Abormálne hodnoty DBH v 

sére sa zistili pri familiárnej dysautonómii (dysfunkcii →autonómneho nervového systému, 

posturálnej hypotenzii, nadmernej reakcii na noradrenalín) a dystonia musculorum deformans. 

Zníţená aktivita DBH býva pri Downovom sy. Inhibítorom DBH in vivo je napr. disulfiram a 

amfetamín. 

Deficit dopamín--hydroxylázy – sy. opísaný r. 1980. V plazme, moči a mozgovomiechovom moku 

pacientov chýba noradrenalín a adrenalín a hodnoty DOPA a dopamínu v plazme sú zvýšené. 

Metabolity noradrenalínu (kys. vanilmandľová, dihydroxyfenylglykol, normetanef-rín) sú 

nedetegovateľné, kým metabolity dopamínu (kys. homovanilová, kys. dihydroxyfenyloctová) 

zvýšené. Iné neurol. poruchy sa nezisťujú. 



Klin. obraz charakterizuje: 1. ortostatická hypotenzia; 2. ptóza; 3. retrográdna ejakulácia; 4. 

hyperextenzibilné kĺby; 5. upchatie nosa; 6. ťaţký perinatálny priebeh, ale inak normálny vývoj. 

Odpoveď TK na pôsobenie chladu, izometrickú kontrakciu (trvalé zovretie pästi) a mentálnu 

aritmetiku chýba a nezisťuje sa ani ,,prestrelenie“ TK po uvoľnení Valsalvovho manévra. 

Sympatiková cholínergická funkcia je však intaktná, ako o tom svedčí normálne potenie. Zachované 

sú aj funkcie parasympatika hodnotené neporušenou variáciou srdcovej frekvencie, normálnym 

zvýšením srdcovej frekvencie počas Valsalvovho manévra a tachykardie po atropíne. Pacienti 

neodpovedajú na tyramín, kt. za normálnym okolností vyvoláva zvýšenie TK následkom uvoľnenia 

noradrenalínu. Hodnoty noradrenalínu ostávajú nedetegovateľné, kým hodnoty dopamínu sa 

zvyšujú. Ide o následok prítomnosti dopamínu namiesto noradrenalínu v presynaptických 

termináloch, kt. tu vystupuje ako falošný neurotransmiter. 

Centrálna autonómna regulácia a uvoľňovanie katecholamínov sú intaktné, namiesto noradrenalínu 

sa však ako falošný neurotransmiter uvoľňuje dopamín. Hodnoty dopamínu sa zvyšujú po zaujatí 

ortostázy, zvieraní pästi a po podaní tyramínu, po podaní klonidínu sa zniţujú. Frekvencia 

sympatikových impulzov idúcich k svalom je normálna, ba aj zvýšená, ich modulácia 

baroreceptorovým mechanizmom je normálna.  

Deficit DBH je častejší v perinatálnej perióde. Ide o ťaţké, obyčajne fatálne ochorenia s 

hypotenziou, hypoglykémiou a hypotermiou. Pred rozpoznaním deficitu DBH platil názor, ţe bez 

noradrenalínu nie je moţný ţivot. Odhaduje sa, ţe pacienti s deficitom DBH majú menej ako 1 % 

noradrenalínu. Napriek chýbaniu noradrenalínu, kt. sa pripisuje významná úloha v patogenéze 

depresie a schizofrénie, však pacienti nemajú poruchy nálady ani iné mentálne poruchy. 

Dg. deficitu DBH treba stanoviť čo najskôr, pretoţe sa dá liečiť, a to dihydroxyfenylserínom, kt. 

nahradzuje endogénny dopamín a výrazne zlepšuje reguláciu krvného tlaku. Najjednoduchšie sa 

porucha dg. pomocou pomeru hodnôt noradrenalínu a dopamínu v plazme. Normálne je tento 

pomer asi 10, kým u pacientov s deficitom DBH 0,1 al. menej. Pri Menkesovom sy. v dôsledku 

poruchy hospodárenia organizmus s meďou a následnym parciálnym deficitom DBH je pomer okolo 

1,0.  

dopamínergický systém – štruktúry, kt. sa aktivujú →dopamínom al. majú iný bezprostredný vzťah k 

dopamínu. Aferentné cetrum d. s. je v ncl. niger a ventrálnej tegmentovej arei mezencefala. Z ncl. 

niger vychádzajú axóny, kt. sa končia prevaţne v bazálnych gangliách, kým axóny vychádzajúce z 

ventrálnej tegmentovej arei (VTA) sa končia väčšinou v ncl. accumbens a tuberculum olfactorium 

(tzv. mezolimbická dopamínová oblasť), ako aj v hipokampe a mozgovej kôre (area A10). Keďţe 

bunky ncl. niger a VTA funkčne dozrievajú skôr ako postsynaptické bunky dopamínergických 

synapsií, dopamín postsynaptických buniek ncl. niger a VTA významne ovplyvňuje maturáciu 

dopamínergických buniek rostrálnejších štruktúr CNS. 

Úlohou d. s. je udrţovať bdelosť, najmä aktívnu, facilitovať a riadiť hybnosť; zvyšuje prah bolesti, 

štartuje non-REM-spánok, zlepšuje náladu, zvyšuje sexualitu a agresivitu. Jeho nízkomolekulovým 

transmiterom je →dopamín (DA), vysokomolekulovým cholecystokinín a enkefalíny. 

Dopamínergické neuróny modulujú aj sekréciu hypotalamických liberínov a statínov, ich mediátor 

však pôsobí tieţ v adenohypofýze. DA zniţuje zvýšenú sekréciu prolaktínu, tyroliberínu a 

tyrotropínu. 

Nigrostriátový systém degeneruje pri Parkinsovej chorobe, čo sa prejavuje akinéziou, rigiditou a 

tremorom. Hypofunkcia systému so zníţenou aktivitou dopamín--hydroxylázy a zvýšením 

monoamonoxidázy B býva prítomná pri parkinsonizme, senilnej demencii, niekt. formách epilepsie 

(?). Zvýšená funkcia systému sa zisťuje pri Huntingtonovej chorei a schizofrénii. Porucha systému 



zhoršuje rýchlosť odpovedí, spomaľuje a zniţuje pravdepodobnosť odpovedí, facilituje spojenie 

podnet – reakcia. 

Dopaminium chloratum – skr. Dopamin. chlorat., dopamínchlorid, ČSL 4, C8H12ClNO2, Mr 189,64; [2-

(3,4-dihydroxyfenyl)-etyl]amóniumchlorid. Je to biely al. takmer biely 

kryštalický prášok, prakticky bez zápachu, ľahko rozp. vo vode, mierne rozp. 

v 95 % liehu a veľmi ťaţko rozp. v chloroforme.  

Dopamín 

 Dôkaz 

a) Asi 0,05 g sa rozpustí v 10,0 ml vody. Rozt. sa pouţije aj na skúšku b). K 5,0 ml rozt. sa pridá 1 

kv. rozt. chloridu ţelezitého; vzniká sfarbenie, kt. sa po pridaní 2 kv. zriedeného rozt. amoniaku 

mení na červenofialové [skupina C6H3(OH)2]. 

b) 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa okyslí zriedenou kys. dusičnou a pridá sa rozt. dusičnanu 

strieborného; vylučuje sa biela klkovitá zrazenina (
Cl–

). 

c) Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou (ČSL 4/I) sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. v 

metanole v poradí: 

 1. 10 ml rozt. skúšanej látky (30 mg/ml),  

 2. 10 ml rozt. dopamíniumchloridu (RL) (300 mg/ml), 

 3. 10 ml rozt. dopamíniumchloridu (RL) (0,3 mg/ml) 

Vyvíja sa zmesou 1-butanol–koncentrovaná kys. octová–voda (12 + 3 + 5 obj.). Po vybratí z komory 

sa vrstva vysuší voľne na vzduchu, rovnomerne postrieka čerstvo pripravenou zmesou rovnakých 

objemov rozt. chloridu ţelezitého a rozt. hexakyanoţelezitanu draselného. Na chromatograme 1 sa 

pozoruje modrá škvrna, kt. má rovnakú polohu, farbu a intenzitu ako škvrna na chromatograme 2. 

Chromatogram 1 a 3 sa pouţije aj na skúšku na cudzie org. látky. 

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

spektrum dopamínchloridu (RL) získaným za rovnakých podmienok. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1000 g vysušenej látky (suší sa asi 1,000 g látky pri 105 °C do konštantnej teploty) sa rozpustí 

v 30,0 ml bezvodej kys. octovej a 10,0 ml rozt. octanu ortutnatého v kys. octovej a titruje sa 

odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l za potenciometrickej indikácie (sklená a nasýtená 

kalomelová elektróda). Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,01896 C8H12ClNO2. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

Dopamín, skr. DA; 4-(2-aminoetyl-1,2-benzéndiol; 3,4-dihydroxyfenyletylamín; hydroxytyramín, 

C8H11NO2, Mr 153,18, je biogénny amín, katecholamín, prirodzený produkt niekt. rastlín a hmyzu. 

Vzniká ako medzistupeň v biosyntéze →katecholamínov dekarboxyláciou 3,4-dihydroxyfenylalanínu 

(L-DOPA) za katalytického pôsobenia dekarboxylázy L-aromatických aminokyselín (EC 4.1.1.28). 

DOPA vzniká hydroxyláciou →tyrozínu; v pľúcach, pečeni a črevách je koncovým produktom jeho 

metabolizmu. K systému enzýmov katabolizujúcich DA v mozgu patrí monoaminooxidáza (MAO) a 

katechol-O-metyltransferáza (KOMT). 

DA má vlastnosti membránového mediátora. Po dôkaze neuromediátorovej funkcie DA v CNS 

koncom 50. r. a zistení korelácií medzi →Parkinsonovou chorobou a obsahom DA v štruktúrach 

bazálnych ganglií sa začal extenzívny výskum DA, najmä →dopamínergického systému.  



V nadobličkách DA tvorí asi 2 %, v sympatikových nervoch aţ 50 % celkových katecholamínov. 

Plazmatická koncentrácia DA u zdravých osôb je 0,6 – 0,8 nmol/l. Močom sa vylučuje vo voľnej 

forme v mnoţstve 1,5 – 2,6 mmol/d (230 – 400 mg/d), v konjugovanej forme 2,7 mmol/d (416 mg/d). 

DA je endogénny katecholamín, vazopresorický amín s kombinovaným - i -sympatikomimetickým 

účinkom, kt. závisí od podanej dávky. Biosyntéza DA prebieha rýchlejšie ako noradrenalínu. Uţ 10 

min po podaní inhibítorov monoaminooxidázy sa významne zvyšuje obsah DA v mozgu. 

Parenterálne podanie DOPA má stimulačné účinky, podanie vysokých dávok DA intratekálne 

vyvoláva naopak sedáciu. Pokles DA v mozgu moţno dosiahnuť látkami, kt. brzdia premenu DOPA 

na DA (napr. -metyl-DOPA, -metyl-M-tyrozín) al. rezerpínom, kt. uvoľňuje prakticky všetok DA z 

mozgu, ale súčasne aj noradrenalín a sérotonín). Na rozdiel od rezerpínu niekt. látky uvoľňujú 

noradrenalín (napr. -tetrahydronaftylamín) nemajú zdanlivo vplyv na obsah DA v ncl. caudatus, 

zvyšujú však vylučovanie metabolitov DA močom (kys. homovanilovej). Pri parkinsonizme 

(výraznejšie pri postencefalitickom ako idiopatickom) je abnormálne vylučovanie DA močom. 

DA neprechádza hematoencefalickou bariérou, preto sa v th. Parkinsonovej choroby pouţíva 

DOPA, kt. touto bariérou prechádza. Agonisty DA, ako amfetamíny, môţu vyvolať psychotické 

príznaky podobné schizofrénii, kým jeho antagonisty (neuroleptiká) sa pouţívajú v th. schizofrénie. 

Postsynaptické receptory DA funkčne súvisia s adenylátcyklázou prostred-níctvom vnútorného 

membránového proteínu, tzv. G/F-proteínu. Keď sú receptory DA obsadené, G/F-proteín uvoľní 

molekulu GDP a viaţe molekulu GTP. Je to rýchlosť limitujúci stupeň aktivácie adenylátcyklázy. 

Dlhšie sa predpokladalo, ţe hypersenzitivita na DA je príčinou schizofrénie, rozdiely v aktivácii 

adenylátcyklázy medzi zdravými a schizofrenikmi sa však nedokázali.  

DA má priamy inotropný účinok na myokard. Po i. v. podaní nastupuje účinok takmer okamţite a po 

ukončení trvá asi 10 min. Asi 75 % i. v. podanej dávky sa rýchlo oxiduje na metabolity. Malá časť sa 

mení na noradrenalín a ďalej metabolizuje. Vylučuje sa prevaţne močom. 

Indikácie – hypotenzia so stázou v kapacitnom riečisku, príp. stavy spojené so zníţenou 

kontraktilitou myokardu. Toxický, septický, anafylaktický a kardiogénny šok. Adjuvans na 

dosiahnutie perfúzneho tlaku pri súčasnej náhrade objemu krvi. V malých dávkach podporuje 

perfúziu obličiek a splanchnika. Vysoké -sympatikomimeticky účinné dávky sa nepouţívajú. 

Prípravok však moţno kombinovať s malou dávkou vazopresorík typu noradrenalínu, metoxamínu 

ap. 

Kontraindikácie – tachykardia, tachyarytmia. Pri hypovolémii je ne- vyhnutná náhrada objemu. Pri th. 

inhibítormi MAO, tricyklickými antidepresívami a plnej digitalizácii treba podávať opatrne zníţenú 

dávku. 

Neţiaduce účinky – nauzea, vracanie, zosilnenie anginóznych ťaţkostí, palpitácie, dyspnoe, bolesti 

hlavy a vazokonstrikcia. Zriedkavejšie sú poruchy prevodu, bradykardia, predĺţený komplex QRS, 

piloerekcia, azotémia, zvýšený TK. Príznaky predávkovania d. nastupujú v tomto poradí: pokles 

tepového srdcového vývrhu, tachykardia, záchvaty angina pectoris najmä u pacientov s koronárnou 

insuficienciou, poruchy rytmu, kongescia aţ edém pľúc, zvýšenie cievneho pľúcneho skratu. Pri -

sympatikomimetickom účinku vazokonstrikcia v koţi a podkoţí, zblednutie, bolesti hlavy, palpitácie, 

tras, nepokoj. 

Dávkovanie – nízke dávky (2,5 – 7 mg/kg/min; 40 mg/d) priaznivo ovplyvňujú perfúziu splanchnika 

(obličiek), nemenia TK ani frekvenciu činnosti srdca. Pri hypotenzii sa dávka riadi reakciou TK a 

objem infúzie bilanciou tekutín. Ako systémové vazopresorikum sa podáva v dávke 10 – 20 

mg/kg/min. Pri priemernej rýchlosti 3 mg/kg/min ho moţno podávať aj niekoľko d (nevykazuje 

tachyfylaxiu). Pri tendencii k tachykardii bez dosiahnutia úpravy TK ho moţno kombinovať s 

noradrenalínom, napr. v pomere 10:1, príp. metoxamínom (3:1). Podáva sa v kontinuálnej i. v. infúzii 



v 5 % glukóze. Nemajú sa súčasne podávať alkalické infúzne rozt. Th. dávka jednotlivá a denná i. v. 

infúziou je 2 – 50 mg/kg/min. 

Prípravky – Cardiosteril
®
, Dopamin Giulini

®
, Dopamin Nattermann

®
, Dopastat

®
, Dopmin

®
, Dynatra

®
, 

Inovan
®
, Intropin

®
. 

dopamínové receptory – receptory na membránach buniek produkujúcich →dopamín (DA) 

a postsynaptickej membráne efektorových buniek →dopamínergického systému, kt. sprostredkúvajú 

účinky DA.  

Účinok DA v obidvoch typoch buniek sa prejaví stimuláciou (receptory D1) al. inhibíciou (receptory 

D2) tvorby cAMP v bunkách.  S  ohľadom  na  ligandy  existujú receptory D1 i D2 v dvoch 

interkonvertibilných formách, a to ako nízkooafinitné a vysokoafinitné. Tieto dva stavy moduluje 

regulačný proteín G citlivý na guanínnukleotid. 

Pretoţe DA uvoľňovaný za fyziol. podmienok je účinný aţ v koncentráciách asi 10
–6

 mol/l, pričom 

extracelulárny DA sa rýchlo aktívne transportuje dopamínovým transportérom do buniek al. sa 

vychytáva okolitou gliou a ďalej transformuje monoaminoxidázou, príp. katechol-O-

metyltransferázou a navyše sulfátuje, ďalší výskum sa zameral na prípravu látok, kt. by boli schopné 

podobne ako DA v špecifických neurónových štruktúrach stimulovať (agonisty) al. blokovať 

(antagonisty) účinok DA. Spoločnou vlastnosťou agonistov a antagonistov je, ţe ich molekula 

obsahuje kvartérny dusík, kt. je nevyhnutným predpokladom ich väzby na d. r. Na rozdiel od 

prirodzeného mediátora sa syntetické prípravky agonistov a antagonistov viaţu na receptory s oveľa 

vyššou afinitou (KD namiesto 10
-6

 aţ 10
-8

–10
-9

 mol). 

Analýza mozgových štruktúr pomocou ligandov označených rádionuklidmi ukázala, ţe pomer 

receptorov D1 a D2 sa v dopamínergických regiónoch značne líši. Pomocou analýzy DNA sa 

podarilo izolovať gény kódujúce 5 typov d. r., dva s vlastnosťami D1 (receptor D1 a D5) a tri 

s vlastnosťami D2 (D2, D3 a D4). Väzbou [
3
H]23390 sa identifikovali D1 receptory v membránach ncl. 

caudatus , ncl. accumbens, ncl. amygdalae a globus pallidus.  

D1 receptor – obsahuje v molekule 446 asminokyselinových jednotiek. mRNA D1 receptora 

stanovená metódou hybridizácie in situ má vysoký signál v podkôrových jadrách kaudatoputamenu, 

ncl. accumbens a tuberculum olfactorium. Aţ 50 % stredne veľkých neurónov striáta exprimuje D1 

mRNA. Nízke signály D1 mRNA sa pozorovali vo frontálnej kôre, ncl. habenulae, jadrách amygdaly, 

hypotalamu a v pars compacta substantiae nigrae, kde je D1 receptor lokalizovaný na zakončeniach 

striátonigrových dráh. Distribúcia D1 mRNA úzko koreluje s dopamínergickou inerváciou a ligandmi, 

stanovenou distribúciou D1 receptorových miest. 

Eukaryotické bunky transfektované s génom D1 receptora exprimujú receptor, kt. viaţe s rovnakou 

afinitou rôzne ligandy ako natívny striátový receptor. Stimulácia exprimovaného D1 receptora 

agonistom aţ 5-násobne zvyšuje tvorbu cAMP; tomuto účinku zabráni aplikácia antagonistu D1 SCH 

23390, nie však antagonistu D2 receptora. Klonovaný receptor má rovnaké vlastnosti ako natívny s 

tým rozdielom, ţe v transfektovaných bunkách je prítomný len v nízkoafinitnom stave a nie je citlivý 

na guanínové nukleotidy. 

D2 receptor – polypeptid, kt. sa vyskytuje v 2 formách označovaných ako D2-444 a D2-415 (číslice 

označujú počet aminokyselinových jednotiek v molekule polypeptidu). mRNA D2 receptora sa 

najviac exprimuje v bazálnych gangliách (striátum, ncl. niger, ncl. accumbens, tubeculum 

olfactorium a v strednom laloku hypofýzy, menej v prednomlaloku hypofýzy. Dlhá forma prevaţuje v 

hypofýze a striáte a vyznačuje sa niţším inhibičným účinkom na adenylátcyklázu ako má kratšia 

forma. Receptor viaţe s vysokou afinitou agonistu, kt. väzbu inhibujú antagonisty v tomto poradí: (–

)butaklamol – haloperidol – sulpirid. Antagonisty D1 receptora SCH 23390 a ketamserín väzbu 



agonistu neovplyvňujú. Keďţe obidve formy D2 receptora sa vyskytujú v tých istých štruktúrach, ide 

pp. o jeho izoformy, ich funkcia však nie je známa. 

D3 receptor – líši sa od D2 receptora tým, ţe dopamín má naň aţ 20-krát väčší účinok, guanínové 

receptory neovplyvňujú jeho väzbu na D3 receptor a jeho stimulácia nevyvoláva zmeny cAMP v 

bunkách. S radovo vyššou afinitou sa naň viaţu autoreceptor-senzitívne látky pergolid a chinpyrol, 

kým antagonisty D2 receptorov haloperidol a spiperón sú naň o jeden rad menej účinné. Haloperidol 

a spiperón sú typické neuroleptiká s antipsychotickým účinkom, kt. vyvolávajú neţiaduce 

parkinsonické účinky. Naproti tomu (–)sulpirid, klozapín a tioridazín, kt. sú len 2 – 3-krát účinnejšie 

na D2 receptory ako D3 receptory, sú ako ,,atypické“ neuroleptiká menej rizikové z hľadiska 

vyvolávania extrapyramídových príznakov. 

Pomocou hydbridizácie in situ sa dokázalo, ţe D2 a D3 receptory majú odlišnú lokalizáciu. D3mRNA 

sa výrazne exprimuje v tuberculum olfactorium (v komplexe Callejových ostrovčekov) a ncl. 

accumbens. Tieto oblasti spolu s ventrálnou a ventromediálnou časťou kaudato-putamena tvoria tzv. 

ventrálne striátum, kt. prijíma aferentácie z prefrontálnej kôry a buniek ventrálne tegmentovej arey 

A10 (tzv. limbická časť striátového komplexu). V Callejových ostrovčekoch D2 receptorový signál 

chýba. Niţší signál D3mRNA ako v tzv. limbickom striátovom komplexe sa našiel aj v iných 

,,limbických“ oblastiach, ako je hipokampus, septum, ncl. mamillaris a hypotalamus. V hypofýze, kde 

sa v hojnom počte vyskytuje D2 receptor, signál D3mRNA chýbal. Z periférnych tkanív sa D3mRNA 

signál pozoroval v obličkách, kde dopamín uţ v nízkych dávkach vyvoláva vazodilatáciu. 

D3mRNA sa nachádza v neurónoch ventrálnej tegmentovej arey a substantia nigra. Jednostranná 

lézia týchto štruktúr vyvolaná 6-hydroxydopamínom vyvoláva na ipsilaterálnej strane pokles D2 i D3 

receptorov v substantia nigra a ventrálnej tegmentovej arei. Obidva receptory teda exprimujú 

dopamínové neuróny skupiny buniek A9 a A10. V obidvoch prípadoch ide o autoreceptory, kt. 

regulujú tok impulzov, syntézu dopamínu a jeho uvoľňovanie na zakončeniach axónov al. 

dendritoch, ako aj uvoľňovanie kotransmiterov. Súčasný výskyt D2 a D3 receptorov v týchto 

oblastiach im umoţňuje zúčastňovať sa na regulácii funkcií neurónov týchto oblastí, nie je však 

zatiaľ známe, či ich exprimujú tie isté al. rozdielne typy buniek. 

D3 receptor výrazne exprimujú štruktúry patriace k limbickému systému kontrolujúcemu kognitívne 

funkcie a emócie, kým D1 a D2 receptory všetky dopamínergické oblasti. Na D3 receptor pôsobia 

mnohé neuroleptiká, o kt. sa predpokladalo, ţe pôsobia špecificky na D2 receptor. 

D4 receptor – proteín, kt. pozostáva z 387 aminokyselinových jednotiek s Mr 41 000. Génový 

produkt D4 receptora exprimovaný eukaryotickými bunkami viaţe s vysokou afinitou ligandy, kt. sú 

typické pre D2 receptor. Väčšina agonistov a antagonistov D2 a D3 receptorov sa naň viaţe s 

rovnakou al. niţšou afinitou. mRNA kódujúca D4 receptor sa vyskytuje na tých istých 

dopamínergických štruktúrach ako mRNA D2 a D3 receptora, avšak v koncentráciách o 1 – 2 rady 

niţších ako mRNA D2 receptora. Pomerne vysoké koncentrácie mRNA D4 receptora sú vo frontálnej 

kôre, v oblasti stredného mozgu a amygdaly, veľmi nízky je jeho obsah v ba-zálnych gangliách. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Pomerné zastúpenie mRNA DA receptorových podtypov v rôznych 

anatomických štruktúrach mozgu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
          mRNA  
        Štruktúra  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    
    D1  D2A  D2B  D3  D4  D5 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 Corpus striatum   ++  ++   +  ++  +    •  

 Ventr. tegmentová area   –  ++   +  +     +    

 Ncl. niger      + ++   +  +  +   +   

 Ncl. accumbens   ++ ++   +  ++    +   



 Tuberculum olfactorium    + ++   +  ++    +   

 Hipokampus     +  +   +   +   

 Temporálna kôra    +  +  +   +    • 

 Sietnica        ++ 

 Hypofýza   ++  +    + 

 Ncl. mamillaris      +   +  

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

• veľmi nízke hodnoty mRNA 

Atypické neuroleptikum klozapín a jeho analóg oktoklotepín majú aţ o jeden rad vyššiu afinitu k D4 

receptoru ako k D2 a D3 receptorom. Predpokladá sa, ţe tento typ receptora sprostredkúva 

antipsychotický účinok klozapínu. Distribúcia mRNA D4 receptora a jeho vysoká afinita D4 receptora 

ku klozapínu sčasti vysvetľuje chýbanie parkinsonizmu (tardívnej dyskinézy, rigidity a akinézie) u 

pacientov ním liečených. 

D5 receptor – proteín pozostávajúci zo 477 aminokyselínových jednotiek s Mr 52 000. Vykazuje 

veľmi vysokú štruktúrnu homológiu a farm. vlastnosti s D1 receptorom s tým roz-dielom, ţe jeho 

afinita k priorodzenému agonistovi dopamínu je v porovnaní s D1 receptorom aţ o jeden rad vyššia. 

Jeho stimulácia aktivuje adenylátcyklázu, kt. blokujú antagonisty D1, nie však D2 receptorov. Jeho 

najvyššia hustota sa našla v neurónoch limbického dopamínergického systému, v tuberculum 

olfactorium, bulbus olfactorius a ncl. accumbens. V porovnaní s limbickými štruktúrami je signál 

RNA D5 receptora aţ o jeden rad niţší v bazálnych gangliách a veľmi nízky vo frontálnej kôre, 

hipokampe a hypotalame, nevyskytuje sa v hy-pofýze, prištítnej ţľaze, prototype D1 dopamínergickej 

inervácie. Keďţe D5 receptor sa nachádza najmä v limbických štruktúrach, predpokladá sa, ţe sa 

zúčastňuje na riadení procesov riadených D2 – D4 receptormi, najmä pri zabezpečovaní 

dopamínergického tonusu a prebúdzania. 

Prim. štruktúra receptorov reagujúcich s G proteínmi má nápadne zhodnú topografiu hydrofóbnych 

oblastí, ako aj aminokyselinových jednotiek reagujúcich z vonkajšej strany s ligandom a z 

cytoplazmatickej strany s G proteínmi. Podľa sekvencií a hydrofobickosti aminokyselín receptor 

dopamínu 7-krát traverzuje lipidickú membránu; N-koncová časť je uloţená extracelulárne, C-

koncová časť intracelulárne. Na druhej vonkajšej slučke kys. asparágová (Asp) v polohe 80 je 

prítomná vo všetkých receptoroch regulovaných G proteínmi. Spolu s Asp 114 na 3. vonkajšej 

cytoplazmatickej slučke zodpovedá zvyšku, na kt. sa viaţu sacharidy, resp. katiónové amíny, 2 

seríny na vonkajšej 3. slučke interagujú s hydroxylovými skupinami aromatického jadra. 

Fosforylačné miesto sa nachádza na seríne veľkej 3. cytoplazmatickej slučky, kt. dĺţka kolíše v 

závislosti od typu receptora – dlhá  je  v  D2,  D3 a D4 receptoroch, kým posledná C-koncová 

intracelulárna časť je pomerne krátka v uvedených receptoroch, avšak veľmi dlhá v D1 a D5 

receptoroch. 

Gén kódujúci D1 a D5 receptor nemá intrón, kým gén D2 – D4 receptora má vo svojej sekvencii 7 

exónov a 6 intrónov. Intróny sa nachádzajú po jednom za 2., 3. a 4. a pred 6. transmembránovou 

sekvenciou; 2 intróny sa nachádzajú v sekvencii dlhej 3. intracytoplazmatickej slučky. Toto 

usporiadanie génu umoţňuje heterogénnosť génových produktov počas alternatívneho spájania 

mRNA. Najväčšia sekvenčná homológia v skupine receptorov D2, D3, D4, resp. D1 a D5 sa zisťuje v 

úsekoch receptora, kt. kriţujú lipidovú dvojvrstvu membrány.  

Gén kódujúci D1 receptor sa nachádza na 5. chromozóme v oblasti q31–34. Gény pre receptory D2 

a D4 sú na 11. chromozóme v oblasti q22–23 a D4 pri cípe krátkeho ramena v blízkosti teloméry. 

Gén D3 receptora je lokalizovaný na 3. chromozóme v mieste q13.3. Gén D5 receptora je umiestený 

na 4. chromozóme v blízkosti oblasti, v kt. je gén pre Huntingtonovu chorobu. 



Aj keď sa predpokladajú vzťahy medzi dopamínergickou inerváciou a poruchami psychiky (drogové 

závislosti, schizofrénia), dôkazy o tom zatiaľ chýbajú. Facilitácii uvoľňovania de novo 

syntetizovaného dopamínu v nervových zakončeniach predného mozgu sa pripisujú centrálne 

účinky amfetamínu. Účinky niţších dávok amfetamínu závisia od mezolimbických dopamínergických 

neurónov, kým stereotypné správanie po vyšších dávkach amfetamínu od nigro-striátových 

dopamínergických neurónov.  

Dopamínergické mechanizmy v corpus striatum majú významnú úlohu aj pri pôsobení neuroleptík. 

Dopamínové receptory blokuje väčšina derivátov fenotiazínov a butyrofenónov, čo má za následok 

funkčný nedostatok DA a vznik tzv. parkinsonoidu. Predpokladá sa priama interakcia neuroleptík s 

receptormi DA, a to aj priamo v adenohypofýze. 

Inými inhibítormi dopamínergických neurónov sú narkotické analgetiká (morfín, endorfíny) 

a halucinogény. 

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

Niektoré látky vyuţívané pri štúdiu receptorov dopamínu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Typ látky     Receptor D1   Receptor D2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Agonisty  SKF 38391         Morfín 

            Chinpyrol 

Antagonisty   Deriváty benzamidu   Deriváty benzazepínu a naftoxozínu 

    (SCH 23390)          Neuroleptiká  

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

Agonisty dopamínových receptorov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Bromokryptín  Lisurid 

Dopexamín  Naxagolid 

Fenoldopam  Pergolid 

Ibopamín 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Antagonisty dopamínových receptorov     

Amisulpirid  Metoklopramid 

Domperidón  Sulpirid 

Kleboprid 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Dopamin Giulini
®
 inj. (Giulini Pharma) – Dopamini hydrochloridum 50 mg v 1 amp. 5 ml. 

Sympatikomimetikum; →dopamín. 

Dopamin-Nattermann
®
 inj. pro inf.(Nattermann) – Dopamini hydrochloridum, 50 mg v 1 amp. 10 ml; 

vazopresorikum, inotropikum, v nízkych dávkach -sympatikomimetikum, vo vysokých dávkach -

sympatikomimetikum; →dopamín. 

dopamínový transportér – glykoproteín s Mr 65 000 aţ 80 000 (Mr závisí od stupňa glykácie) 

lokalizovaný v presynaptických membránach dopamínergických neurónov, kt. je schopný spätne 

transportovať →dopamín (DA) uvoľnený do synaptickej štrbiny, a to na účet energie 

elektrochemického gradientu sodíka. Štruktúrne je príbuzný s veľkou rodinou transportérov 

neuromediátorov. Jeho aktivitu inhibujú deriváty fenylpiperazínu a kokaín. Tieto látky zvyšujú 

extracelulárne koncentrácie DA a u zvierat vyvolávajú behaviorálne zmeny charakteristické pre 

zvýšenú aktivitu →dopamínergického systému. Trvalý vzostup DA v synaptickej štrbine vyvoláva 

zníţenú tvorbu receptorov (down regulation), pri poklese DA tvorba receptoprov sa zvyšuje (up 

regulation). 

dopan – NSC-23436, 5-[bis(2-chlóretyl)amino]-6-metyl-2,4(1H,3H)-pyrimidíndión, Elberfield pyrimidine 

mustard, C9H13Cl2N3O2, Mr 266,12. Cytostatikum. pripravené r. 1955. 



Dopan 

 

 

DOPA-oxidáza – pyrokatechínoxidáza, enzým z triedy oxidáz, kt. sa zúčastňuje na tvorbe →melanínu 

z DOPA, resp. pyrokatechínových derivátov. 

Dopar
®
 – antiparkinsonikum; →levodopa. 

Doparkine
®
 (Armstrong) – antiparkinsonikum; →levodopa. 

Doparl
®
 (Kyowa) – antiparkinsonikum; →levodopa. 

treo-dopaserín →droxidopa. 

Dopasol
®
 (Daiichi) – antiparkinsonikum; →levodopa. 

Dopastat
®
 (Parke, Davis) kardiotonikum, antihypotenzívum; →dopamín. 

dopastín – N-[2-(hydroxynitrozamíno)-3-metylbutyl]-2-butenamid, C9H17N3O3, Mr 215,25. Inhibítor 

dopamín--hydroxylázy izolovaný z filtrátu kultúr druhov Pseudomonas. 
       CH3 
         
CH3CHCHCH2NHCOCH=CHCH3 
              
            N–OH 
              
            NO   Dopastín 

Dopastral
®
 (Astra) antiparkinsonikum; →levodopa. 

Dopatec
®
 (Labatec) antihypertenzívum; →metyldopa. 

Dopazinol
®
 antiparkinsonikum; →naxagolid. 

Dopegyt
®
 tbl. (Egis) – Methyldopum 250 mg v 1 dr. Antihypertenzívum; →metyldopa. 

Dopergin
®
 (Schering) antimigrenózum, inhibítor prolaktínu, agonista dopamínových D2-receptorov; 

→lisurid. 

dopexamín – 4-[2-[[6-[(2-fenyletyl)amino]hexyl]amino]-etyl]-1,2-benzéndiol, C22H32N2O2, Mr 356,51. 

Agonista dopamínových a 2-adrenergických receptorov, na rozdiel od 

dopamínu nepôsobí na  a 1-adrenergické receptory; kardiotonikum 

(Dopacard
®
). 

Dopexamín 

 

 

doping – [angl. zo slang. to dope omamovať nejakým liečivom, drogou; príprava koňa na závody 

excitačnými prostriedkami] vyvolanie krátkodobého zvýšenia telesnej výkonnosti športovcov 

pôsobením stimulancií; stupňovanie výkonu pomocou nefyziol. látok (drog), príp. fyziol. látok v 

nefyziol. dávkach al. aplikovaných telu nefyziol. spôsobom. 

Podľa Európskej protidopingovej rady (1963) je d. pouţitie nefyziol. látok v akejkoľvek forme a fyziol. 

látok v abnormálnej dávke al. nenormálnou cestou u zdravých osôb s cieľom umelo a nepoctivým 

spôsobom zvýšiť výkon v závode. Podľa definície Medzinárodného olympijského výboru (1971) d. je 

pouţívanie všetkých aj na th. účely určených látok, kt. vzhľadom na svoje zloţenie al. dávku 

ovplyvňujú výkonnosť. Na potlačenie d. sa prijímajú zákonné opatrenia vychádzajúce z Charty o 

dopingu Rady Európy, kt. ratifikovala SR v máji 1993. Antidopingový výbor SR pripravil spolu so 



Slovenským olympijským výborom a Asociáciou športových zväzov Slovenska Chartu proti dopingu 

a Smernicu pre kontrolu a postih dopingu v športe (1993).  

I. Dopingové skupiny: A. psychomotorické stimulanciá (napr. amfetamín, kokaín); B. narkotiká; C. 

anabolické steroidy; D. diuretiká; E. peptické hormóny a ich analógy. 

II. Dopingové metódy:  

• krvný doping vrátane pouţitia vlastnej, homológnej al. heterológnej krvi, al. erytrocytov 

akéhokoľvek pôvodu na iné ako odôvodnené th. pouţitie,  

• umelé zvyšovanie spotreby, prenosu al. dodávky kyslíka na základe pouţívania perfluorozlúčenín, 

efaproxiralu (RSR13) a modifikovaných hemoglobínových prípravkov (napr. náhrady krvi na báze 

hemoglobínu, mikrokapsulové hemoglobínové prípravky) a ďalšie. 

Zakázané je podávanie krvi al. látok obsiahnutých v krvi, ako sú erytrocyty na iný ako th. účel: 

športovcovi sa odoberie určité mnoţstvo krvi, kt. sa nechá zmraziť. Po niekoľkých týţdň., keď si 

organizmus nahradil straty krvi vzniknuté odberom, zmrazená krv sa rozmrazí a spätne dodá do tela 

športovca. Tento postup býva často spojený s rôznymi komplikáciami ako je horúčka, alergická 

reakcia, anafylaktický šok, infekcia príp. pri podaní krvi cudzou ihlou aj hepatitída al. AIDS.  

Farmakol., fyz.a chem. manipulácie – k týmto dopingovým metódam patrí pouţitie takých látok al. 

metód, kt. menia zloţenie a charakter moču pri dopingových kontrolách. Príklady zakázaných metód 

sú katetrizácia, výmena al. riedenie moču. Existujú aj látky kt. dokáţu maskovať iné nedovolené 

látky.  

III. Skupiny liekov podliehajúce osobitným obmedzeniam: A. Alkohol; B. Marihuana; C. Lokálne 

anestetiká; D. Kortikosteroid -blokátory. 

Glukóza, vitamíny a minerálie, kofeín vo forme kávy, čaju al. kolových nápojov nie sú zakázané, 

nesmie sa však aplikovať inj. kofeín ani kokaín.  

Pouţitie dopingových látok nie je u športovcov dovolené ani z th. dôvodov, aj keď sa u cho-rých 

beţne uţívajú. Najčastejšie ide o antialergiká, broncholytiká, diuretiká, lokálne anestetiká a 

kortikoidy. Príp. lokálne pouţitie anestetík a kortikoidov sa musí vopred hlásiť Lekárskej komisii 

MOV al. príslušnej medzinárodnej federácii. Riziko d. spočíva v tom, ţe odstraňuje obranné signály 

únavy, následkom čoho môţe nastať zlyhanie vitálnych funkcií. 

Podľa Medzinárodného olympijského výboru sa športovec pokladá za dopovaného, keď (v prípade 

nevyhnutnosti) je ošetrovaný nejakou látkou, kt. (vzhľadom na jej povahu dávkovania al. pouţitie) je 

schopná neférovo a umelo stupňovať výkon športovca počas preteku. 

D. v športe je jav, kt. podrýva snahu športovcov čestne súperiť s ostatnými športovcami a teda 

pokúsiť sa súťaţiť len na základe vlastných fyzických a psychických moţností.  

Zoznam dopingových látok vypracovaný Medzinárodnou asociáciou atletických federácií 

(International Association of Athletic Federations, IAAF), Lekárska komisia Medzinárodného 

olypijského výboru (MOV) a i., novelizovaný r. 1993 zahrňuje: 

Látky farmakol. charakteru: najpouţívanejšie športové drogy sú anaboliká, aminokyseliny, rastové 

hormóny a erytropoetín (EPO). D. sa rozšíril medzi rekreačnými športovcami a návštevníkmi 

fitnescentier, najmä mladými muţmi, kt. podporu nárastu svalovej hmoty pouţívajú najmä anaboliká. 

Rôzne dopingové mixtúry sa získavajú na čiernom trhu. 

Dopingové látky sa podla ich charakteru dajú rozdeliť na niekoľkých skupín: 



Stimulátory CNS – ide o skupinu liečiv, kt. pôsobia najmä na ţivotne dôleţité centrá. Ich 

nevýhodou je dvojfázový účinok, t. j., ţe po začiatočnej stimulácii nastáva útlm, kt. môţe byť fatálny. 

Patria sem kofeín, strychnín, efedrín, fenoterol a i.  

Stimulanciá vrátane ich optických D- a L-izomérov: adrafinil, amfepramón, amifenazol, 

amfetamín, amfetaminil, benzfetamín, bromantán, karfedón, katín*, clobenzorex, kokaín, 

dimetylamfetamín, efedrín**, etilamfetamín, etilefrín, famprofazón, fenkamfamín, fenkamín, 

fenetylín, fenfluramín, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mefentermín, mezokarb, metamfetamín, 

metylamfetamín, metyléndioxyamfetamín, metylénndioxymetamfetamín, metylefedrín**, 

metylfenidát, modafinil, niketamid, norfenfluramín, parahydroxyamfetamín, pemolín, fendimetrazíne, 

fenmetrazín, fentermín, prolintán, selegilín, strychnín a i. látky s podobnou chem. štruktúrou al. 

podobnými biol. účinkami ***. 

Narkotické analgetiká – morfín, ktorý je súčasťou ópia, získavaného z nezrelých makovíc. Ópium 

obsahuje zmes alkaloidov, z ktorých je najvýznamnejší morfín, kodeín, papaverín, sufentanyl.  

Narkotiká: buprenorfín, dextromoramid, diamorfín (heroín), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfón, 

metadón, morfín, oxykodón, oxymorfón, pentazocín, petidín. 

Anabolické látky – podporujú syntézu bielkovín, nárast svalovej hmoty, no súčasne potláčajú 

androgénny účinok. Patrí sem testosteron, nandrolón, metyltestosterón a i.  

a) Exogénne* AAS; patria sem aj iné látky s podobnou chem. štruktúrou a podobnými biol. účinkami.  

b) Endogénne ** AAS:  

androstendiol (androst-5-en-3,17-diol) 

androstenedión (androst-4-en-3,17-dión) 

dehydroepiandrosterón (DHEA) 

dihydrotestosterón 

testosterón 

Patria sem aj nasledujúce metabolity a izoméry: 

5-androstán-3,17-diol 

5-androstán-3,17-diol 

5-androstán-3,17-diol 

5a-androstán-3,17-diol 

androst-4-én-3,17-diol 

androst-4-én-3,17-diol 

androst-4-én-3,17-diol 

androst-5-én-3,17-diol 

androst-5-én-3,17-diol 

androst-5-én-3,17-diol 

4-androstenéndiol (androst-4-én-3,17-diol) 

5-androstendión (androst-5-en-3,17-dión) 

epidihydrotestosterón 

3-hydroxy-5-androstan-17-ón 

3-hydroxy-5-androstan-17-ón 

19-norandrosterón 

19-noretiocholanolón 

• Iné: klenbuterol, zeranol, zilpaterol. 

Neţiaduce účinky anabolík  

• Feminizačné účinky – patria k najčastejším príznakom pri dlhodobom uţívaní androgéno-

anabolických steroidov. Je vyvolaná peremenou testosterónu na estrogén, kt. podporujú rozvoj sek. 



pohlavných znakov a u ţien ovplyvňujú menštruačný cyklus. Viditeľným príznakom je najmä 

gynekomastia, pomerne mäkká muskulatúra a zvýšené ukladania tuku v oblasti bokov, sedacej časti 

a stehien.  

• Virilizačné prejavy – sú spojené s neuţívaním anabolicko-androgénnych steroidov ţenami. 

Vplyvom podávania testosterónu sa u ţien potláča prirodzená tvorba estrogénov, čo vedie k 

virilizačním prejavom. Patrí sem zvýšené ochlpenie, drsnejšia pokoţka, akné, nepravidelná 

menštruácia aţ amenorea, hypertrofia dráţdca zhrubnutie hlasu. Virilizácia nevymizne ani po 

prerušení uţívania steroidov. 

Uvádza sa, ţe pri podávaní anaboliká metándienónu v dávke 1,5 mg vzniká pozitívna dusíková 

bilancia a vzostup hmotnosti tela; uţ 2,5 mg môţe vyvolať u detí miernu virilizáciu, 5 mg aj u ţien a 

10 mg aj zmeny pečeňových testov. Dávka 15 mg u muţov blokuje steroidogenézu v gonádach. 

Peptidové a glykoproteínové hormóny – ide o látky ovplyvňujúce ţľazy s vnútorným vylučovaním. 

Riadia syntézu bielkovín, ovplyvňujú tvorbu hormónov nadobličiek. Zahrňujú:  

a) erytropoetín (EPO) 

b) rastový hormón (hGH), rastový hormón posdobný inzulínu (IGF-1), mechanické rastové  

    faktory (MGFs) 

c) gonadotropíny (LH, hCG) 

d) inzulín 

e)kortikotropíny 

-blokátory – priame sympatolytiká, kt. potláčajú pocity vzrušenia a pôsobia upokojujúco. 

Spomaľujú činnosť srdca a obehového systému, zniţujú TK a pôsobia tlmivo na dýchacie centrum. 

Zaraďujú sa sem celiprolol, metipranol, metoprolol, propranolol a i.  

2-agonisty – všetky prípravky s obsahom 2-agonistov a ich D- a L-izomérov sú zakázané. Ich 

pouţitie vyţaduje predloţenie th. výnimky (Therapeutic Use Exemptions, TUE).  

Výnimkou sú formoterol, salbutamol, salmeterol a terbutalin. Ich podávanie v inhalačnej forme pri 

prevencii a/al. th. astmy a v prípade astmaticko/bronchiálnej konštrikcie vyvolanej námahou 

vyţaduje doloţenie th. výnimky skráteným postupom. 

Ak laboratórium stanovilo v moči koncentráciu salbutamolu (voľného plus glukuronidu) > 1000 ng/ml, 

bude sa to povaţovať za pozit. laborat. výsledok napriek udeleniu th. výnimky, ak športovec 

nepreukáţe, ţe abnormálny výsledok vyvolalo th.pouţitiesalbutamolu v inhalačnej forme. 

• Antiestrogény: 

1. Inhibítory aromatázy: anastrozol, letrozol, aminoglutetimid, exemestán, formestán, testolaktón a i. 

2. Selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERMs): raloxifén, tamoxifén, toremifén a i. 

3. Iné antisterogény: cyklofenil, fulvestrant, klomifén a ďalšie. 

Diuretiká a i. maskovacie látky: 

acetazolamid, amilorid, bumetanid, kanrenón, chlortalidón, kys. etakrynová, furosemid, indapamid, 

metolazón, spironolaktón, tiazidy (napr. bendroflumetiazid, chlorotiazid, hydrochlorotiazid), 

triamteren a i. látky s podobnou chem. štruktúrou al. podobnými biol. účinkami. 

 *Th. výnimka je neplatná, ak moč športovca obsahuje diuretikum v kombinácii s prahovou al. 

podprahovou koncentráciou zakázanej látky (látok).  

Látky podliehajúce určitým obmedzeniam:  



Alkohol – alkohol vzniká pri kvasení cukru pôsobením kvasiniek. Účinky alkoholu majú vplyv na 

zníţenú pozornosť, predlţuje sa reakčná doba, zhoršuje sa koordinácia pohybu. Na druhej strane 

alkohol pôsobí ako diuretikum, čo znamená ţe ma močopudný charakter. Alkohol zahusťuje krv čo 

má vplyv na vznik kŕčov. Alkohol sám osebe nie je na zozname zakázaných látok., avšak jeho 

poţite je v niektorých športoch obmedzený.  

Marihuana – patrí medzi tzv. halucinogény, čiţe sú látky, ktoré spôsobujú prechodné zmeny 

psychiky bez závaţnejšej poruchy vedomia. Tieto látky bývajú často zneuţívané. Prostredníctvom 

nich chcú niektorí jedinci uniknúť realite. Tieto látky sú nebezpečné, nakoľko vedú k závislosti. 

Okrem marihuany sem patria aj látky ako je LSD, meskalín, psilocybín alebo hašiš.  

lokálne anestetiká – látky, ktoré blokujú prenos vzruchu neurónmi. Pôsobia na všetky typy 

nervových buniek. Medzi povolené anestetiká patria všetky masti, krémy, spreje, očné a ušné 

kvapky. Do tejto skupiny zaraďujeme kokaín, prokaín, tetrakaín ale aj lidokaín a pentakaín.  

kortikosteroidy – účinkujú tak, ţe spomaľujú uvoľňovanie mediátorov zápalu, redukujú sekréciu 

hlienu v dýchacích cestách, redukujú oneskorenú reakciu na alergény. Medzi predstaviteľov patrí 

beklomentazón, dexametazón, budezonid, flutikazón. Aplikujú sa p. o., rektálne, i . v. al. i. m. Ich 

pouţitie si vyţaduje predloţenie th. výnimky. Všetky iné spôsoby aplikácie vyţadujú doloţenie th. 

výnimky skráteným postupom. 

Uţívanie je vysoký hazard, pretoţe sa nedá určiť presné zloţenie týchto „zázračných látok“. Často 

neobsahujú ani to, čo sa uvádza na nálepkách alebo príbalových letákoch. Niekt. z týchto 

napodobenín liekov sú dokonca ţivotu nebezpečné.  

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

*     katín, ak je koncentrácia v moči > 5 mg/ml 

**   efedrín a metylefedrín, ak sú ich koncentrácia v moči > 10 mgml 

*** od r. 2005 (bupropión, kofeín, fenylefrín, fenylpropanolamín, pipradrol, pseudoefedrín, synefrín) sa 

nepokladajú za zakázané látky. 

Adrenalín podaný v kombinácii s lokálnymi anestetikami al. lokálnou aplikáciou (napr. nosová, očná) 

nie je zakázaný. 

Dermatologické prípravky nie sú zakázané. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Horná hranicadopingových látok  v sére 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Efedrín    

Epitestosterón  > 200 ng/ml 

Fenylpropanolamín  

Karboxy-THC   > 15 ng/ml 

Katín     

Kofeín    

Metylefedrín    

Morfín     

19-norandrosterón  > 2 ng/ml u muţov 

19-norandrosterón  > 5 ng/ml u ţien 

Pseudoefedrín    

Salbutamol 

   ako stimulans > 100 ng/ml 

   ako anabolikum  > 1000 ng/ml 

Pomer T/E o   > 6 

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

doplňovacie testy →testy. 



Dopmin
®
 inj. (Orion) – Dopamini hyrochloridum 10 al. 40 mg v 1 ml rozt.; cirkulačné analeptikum; 

→dopamín. 

Dopom
®
 – antihypertenzívum; →guanetidín. 

Doppler, Christian Johann – (Salzburg 1803 – Benátky 1853) rak. matematik a fyzik. Pôsobil ako 

profesor matematiky na praţskej polytechnike, zakladateľ a riaditeľ Inštitútu fyziky viedenskej 

univerzity. R. 1847 – 49 pôsobil ako banský radca a profesor fyziky a matematiky na Banskej a 

lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Zameriaval sa najmä na akustiku a optiku. Autor početných 

štúdií. V diele Über das farbige Licht der Doppelsterne (Praha 1842) formuloval princíp, kt. podľa 

neho dostal meno; patrí k základom modernej astrofyziky; →Dopplerov efekt. 

Dopplerov jav – [Doppler, Christian Johann, 1803 – 1853, rak. matematik a fyzik] →jav. 

Dopplerova sonografia – [Doppler, Kristian, 1803 – 1853, rak. matematik a fyzik] →Dopplerov jav; 

→ultrasonografia. 

Dopram
®
 inj. (Robins) – Doxaprami hydrochloridum 20 mg v 1 ml inj. rozt. Dychové analeptikum; 

→doxapram. 

Doprin
®
 – antiparkinsonikum; →levodopa. 

Dops
®
 (Sumitomo) – antiparkinsonikum; →droxidopa. 

DOPS – skr. D,L-treo-dihydroxyfenylserín, aminokyselina, kt. sa dekarboxyluje priamo na noradrenalín; 

→katecholamíny. 

Doracil
®
 (Gador) →vitamín D2. 

dorafóbia – chorobný strach z koţí zvierat. 

Doral
®
 →vitamín D2. 

Doralese
®
 (Bridge) – antihypertenzívum; →indoramín. 

Dorantamin
®
 (Dorsey) – antihistaminikum; →pyrilamín. 

Doraphen
®
 (Cenci) – narkotické analgetikum; →propoxyfén. 

dorastové lekárstvo – samostatný nadstavbový odbor →pediatrie, vnútorného al. všeobec-ného 

lekárstva. D. l. je súčasťou liečebno-preventívnej starostlivosti o dospievajúcu mládeţ (do 15 r.), t. j. 

od skončenia povinnej školskej dochádzky (nadväzuje na pediatrickú starostlivosť) do začiatku 

pracovného pomeru, resp. skončenia prípravy na povolanie. Patrí sem mládeţ, kt. navštevuje 

gymnáziá, stredné odborné školy, učilištia a vysoké školy (študujúci a učňovský dorast). Význam d. 

l. vyplýva z osobitostí tohto ţivotného obdobnia (→dospievanie; →puberta), pomerne vysokej 

priemernej chorobnosti dorastu (~ 40 %) a zmenenej pracovnej schopnosti, príp. invalidity (~ 10 %). 

V rámci preventívnej starostlivosti sa zameriava na predchádzanie nepriaznivým vplyvom na 

mladistvých, starostlivosť o správny telesný a duševný vývin, správnu výţivu a hygienu, ochranu 

zdravia pred nepriaznivými vplyvmi ţivotného a pracovného prostredia, starostlivosť o vhodné 

pracovné zaradenie.  

Hlavnou metódou práce je →dispenzárna metóda. Dispenzárna starosltivosť sa zameriava na 

vybrané skupiny chron. chorých al. ohrozených adolescentov a skupiny, kt. vyţadujú špeciálnu 

starostlivosť. Patria sem pravidelné periodické prehliadky dorastu, vstupné, mimoriadne a výstupné 

prehliadky. 

D. l. sa zúčastňuje aj pri voľbe povolania, a to v spolupráci s pediatrami, psychológmi a sociológmi. 

Pediater na konci 14 r. ţivota vypracúva epikrízu, kt. zahrňuje všetky závaţné zmeny zdravotného 



stavu v detstve a rovnakú epikrízu vypracúva dorastový lekár pri odovzdávaní adolescentov do 

ďalšej zdravotníckej starostlivosti. 

Významnou súčasťou preventívnej starostlivosti o dorast je prevencia drogovej závislosti, AIDS, 

promiskuity, neţiaducej gravidity a správna výchova k rodičovstvu. 

Dôleţitou súčasou d. l. je starostlivosť o brancov. Posúdenie zdravotného stavu brancov, včasné 

predchádzanie poruchám zdravia a th. týchto porúch ešte pred nástupom vojenskej sluţby a 

rozhodovanie pri odvodovom konaní. 

Do náplne činnosti d. l. patrí aj starostlivosť o zahraničných študentov a našich študentov prechodne 

študujúcich v zahraničí. 

Liečebná starostlivosť o dorast sa zameriava najmä na závaţné ochorenia adolescentov, ku kt. 

patria vrodené metabolické ochorenia, najmä juvenilný diabetes mellitus, hypofunkčná 

a hyperfunkčná struma, poruchy rastu, choroby pohlavných ţliaz, nadobličiek, vrodené srdcové 

chyby, juvenilná hypertenzia, vredová choroba dvanástnika, glomerulonefritídy, hematologické, 

alergické ochorenia, nervové, duševné choroby a i. 

Dorastoví lekári a praktickí lekári pre deti a dorast z zdravotníckych obvodoch pracujú priamo na 

školách, v nemocniciach s poliklinikou, príp. vo väčších mestách v samostatných poliklinikách pre 

dorast. Adolescenti (15. – 18. r.) sa v prípade potreby hospitalizujú na oddeleniach pre dospelých, v 

novej koncepcii pediatrie sa schválila moţnosť hospitalizácie aj na detských oddeleniach. 

Prevenciou dg., th. a výskumom duševných porúch a úchyliek u detí a mladistvých s osobitným 

zreteľom na vývojové somatické a psychické aspekty adolescentov sa zaoberá osobitný 

nadstavbový odbor detskej a dorastovej psychiatrie dorastová psychiatria. Zameriava sa najmä na 

tri skupiny porúch (Kahn a spol., 1967): 1. poruchy s prevaţnou potrebou med. starostlivosti 

(psychózy, neurózy, org. ochorenia mogu, epilepsie, dekompenzované psychopatie); 2. duševné 

poruchy v uţšom slova zmysle (poruchy intelektu, afektivity a správania, anomálny a psychopatický 

vývoj osobnosti); 3. deviácie od beţne prijímaných noriem (antisociálne, antiautoritatívne konanie, 

abnormálne reakcie na stresové situácie). 

V adoslescencii prechodne ustupuje do pozadia problematika neuróz a do popredia sa dostávajú 

psychózy (vysoké školské a pracovné nároky), mentálne retardácie a najmä poruchy osobnosti 

(drogová →závislosť vrátane alkoholizmu).  

Psychiatrickú starostlivosť o dorast zabezpečujú ambulancie pre detskú a dorastovú psychiat. v 

psychiatrických oddeleniach nemocníc s poliklinikou, psychiatrických liečebniach a fakultných 

nemocniach, ako aj denné a nočné sanatóriá pre deti a dorast. 

Doraxamin
®
 (Dorsey) – antacídum; →dihydroxyalumíniumaminoacetát. 

Dorbane
®
 (Riker) – laxatívum; →dantrón. 

Dorcalm
®
 (Frere) – rodenticídum, pouţíva sa v profylaxii vtáčieho moru; →-chloralóza. 

Dorcostrin
®
 (Dorsey) – mineralokortikoid; →deoxykortikosterónacetát. 

Dorevane
®
 – sedatívum, hypnotikum, trankvilizér; maleát →propiomazínu. 

Dorftest – nem., franc. test de village, psych. test, pri kt. sa má postaviť pomocou domčekov, kostola, 

školy, stromov, osôb, zvierat atď. dedina (Arthus, 1949). 

Dorico
®
 – sedatívum, hypnotikum, i. v. anestetikum; →hexobarbital. 

Doridamina
®
 (Angelini) – antineoplastikum; →lonidamín. 

Doriden
®
 – sedatívum, hypnotikum; →glutetimid. 



Doriden-Sed
®
 – sedatívum, hypnotikum; →glutetimid. 

Dorinamin
®
 – analgetikum, antiflogistikum, antipyretikum; →benzydamín. 

Dorison
®
– hypnotikum, sedatívum; →meparfynol. 

Dormalest
®
 – hypnotikum, sedatívum; →meparfynol. 

Dormalin
®
 (Schering-Plough) – sedatívum, hypnotikum; →kvazepam. 

dormancia – biol. zimný pokoj rastlín, typický pre dreviny. D. má určité štádiá s rozličnou moţnosťou 

na obnovovanie rastu a činnost: prípravný pokoj, kt. moţno prerušiť napr. prenesením rastliny do 

vyššej teploty; z hlbokého pokoja nemoţno rastlinu nijakým zásahom priviesť do fyziol. aktivity; pri 

vynútenom pokoji je rastlina v pokoji len pôsobením vonkajších nepriaznivých podmienok pre 

vegetáciu. Pri dlhšej teplej jeseni niekt. stromy predčasne kvitnú, pretoţe uţ prešli hlbokým pokojom 

a nemajú podmienky na vynútený pokoj. D. sa spája s hlbokými zmenami chemizmu, najmä 

bielkovín, v súvislosti so zvyšovaním mrazovzdornosti a prípravami na jarný intenzívny rast a fyziol. 

aktivitu. 

dormant cells – angl. spiace bunky, napr. bunky chir. neúplne odstráneného malígneho nádoru, kt. 

môţu podmieňovať neskoré lokálne recidívy. 

Dormate
®
 (Wallace) – antihypertenzívum; →mepubamát. 

Dorme
®
 (A. V. P.) – antihistaminikum; →prometazín. 

Dormicum
®
 inj., tbl. (Hoffmann La-Roche) – Midazolamum 5 mg v 1 ml, resp. 10 mg v 1 tbl. 

Benzodiazepínové hypnotikum; →midazolam. 

Dormidin
®
 – hypnotikum, sedatívum; →meparfynol. 

Dormigen
®
 – hypnotikum, sedatívum; →meparfynol. 

Dormigene
®
 (Pharmacobel) – sedatívum, hypnotikum; →brómizoval. 

Dormigoa
®
 (Scheurich) – hypnotikum, sedatívum; →metakvalón. 

Dormin
®
 – antihistaminikum; →metapyrilén. 

dormín – syn. kys. abscisová. 

Dorminal
®
 sedatívum, hypnotikum; →amobarbital. 

Dormiova slučka – [Dormia, Enrico, milánsky urológ] modifikácia Zeissovej slučky vo forme 

košíkovitych drôtených slučiek, pomocou kt. sa dajú priamo zachytiť a extrahovať konkrementy v 

ureteri; →nefrolitiáza. 

Dormiphen
®
 tbl. (Léčiva) – Cyclobarbitalum calcicum 200 mg v 1 tbl. Hypnotikum; →cyklobarbital. 

Dormiral
®
 – stimulans CNS; →pemolín. 

Dormison
®
 (Schering) – hypnotikum, sedatívum; →meparfynol. 

dormitio, onis f. – [l. dormire spať] spavosť, spanie. 

dormitivus, a, um – [l. dormire spať] spavý. 

dormitorium, i, n. – [l. dormire spať] spálňa, miestnosť určená na spanie. 

Dormodor
®
 (Roche) – sedatívum, hypnotikum; →flurazepam. 

Dormogen
®
 (Spofa) – hypnotikum, sedatívum; →metakvalón. 

Dormonal
®
 – sedatívum, hypnotikum; →barbital. 



Dormonoct
®
 (Roussel) – hypnotikum; →loprazolam. 

Dormosan
®
 – hypnotikum, sedatívum; →meparfynol. 

Dormovit
®
 – sedatívum, hypnotikum; kys. 5-furfuryl-5-izopropylbarbiturová. 

Dormutil
®
 – hypnotikum, sedatívum; →metkvalón. 

Dormwell
®
 – sedatívum, hypnotikum; →dichlórfenazón. 

Dormytal
®
 – sedatívum, hypnotikum; →amobarbital. 

Dornavac
®
 (Merck & Co.) →deoxyribonukleáza. 

Dornovo žiarenie – [Dorno, Carl W., 1865–1942, lekár pôsobiaci v Davose] →ultrafialové ţiarenie. 

Dornval
®
 (Maltbie) – sedatívum, hypnotikum; →amfenidón. 

doromania – [g. dóron dar + g. maniá vášeň] zastar. názov pre chorobnú túţbu dávať dary. 

dors. – skr. →dorsalis. 

Dorsacaine
®
 (Dorsey) – miestne anestetikum; →benoxinát. 

dors/i/o- – prvá časť zloţených slov z l. dorsum chrbát; →dorz/i/o-. 

dorsalgia, ae, f. – [dors- + g. algos bolesť] →dorzalgia. 

dorsalis, e – [l.] dorzálny, chrbtový, zadný, spakručný, spaknoţný. 

Dorsallin ,,A.R.“
 ®

 (Dorsey) →penicilín G prokaín. 

Dorsedin
®
 – hypnotikum, sedatívum; →metakvalón. 

Dorsiflex
®
 tbl. (Lek; Médial) – Mephenoxalonum 200 mg v 1 tbl. Centrálne myorelaxans s miernym 

anxiolytickým a trankvilizačným účinkom; →mefenoxalón. 

dorsiflexio, dorsoflexio, onis, f. – [dorsi/o- + l. flexio ohnutie] dorziflexia, dorzoflexia, dorzálna flexia, 

ohyb k chrbtu (napr. ruky, nohy). 

Dorsilon
®
 – anxiolytikum, myorelaxans kostrového svalstva; →mefenoxalón. 

dorsoanterior, ius – [dorso- + l. anterior predný] zadopredný, chrbtom obrátený dopredu, napr. 

poloha plodu. 

dorsocaudalis, e – [dorso- + l. cauda chvost] dorzokaudálny, na chrbtovej, vzdialenej strane (od 

hlavy), umiestený vzadu a dole. 

dorsodynia, ae, f. – [dorso- + g. odyné bolesť] dorzodýnia, bolesť v chrbte, bolesti chrbtového 

svalstva, dorzalgia.  

dorsolateralis, e – [dorso- + l. lateralis bočný] dorzolaterálny, leţiaci pri chrbte a na boku. 

dorsomedialis, e – [dorso- + l. medialis stredný] dorzomediálny, umiestený na zadnej strane blízko 

strednej osi.  

dorsoplantaris, e – [dorso- + l. planta stupaj] dorzoplantárny, v smere chrbát nohy – stupaj. 

dorsoposterior, oris – [dorso- + l. posterior zadný] obrátený chrbtom dozadu (napr. poloha plodu). 

dorsoventralis, e – [dorso- + l. venter brucho] dorzoventrálny, zadopredný, smerujúci z chrbtovej 

strany na brušnú (prednú). 

dorsovolaris, e – [dorso- + l. vola dlaň] dorzovolárny, v smere chrbta ruky – dlaň. 

dorsum, i, n. – [l.] 1. chrbát; 2. plocha zodpovedajúca chrbtu, u človeka zadná.  



Dorsum linguae – chrbát jazyka, horná al. posterosuperiórna plocha jazyka. 

Dorsum manus – chrbát ruky, plocha protiľahlá dlani. 

Dorsum nasi – časť vonkajšej plochy nosa utvorená spojením bočných plôch. 

Dorsum pedis – syn. regio dorsalis pedis, chrbát, horná plocha nohy, opačná stupaji. 

Dorsum penis – predná, väčšia plocha ovisnutého pohlavného údu, protiľahlá uretrálnej ploche. 

Dorsum scapulae – facies posterior scapulae. 

Dorsum sellae – štvrostenná platnička na os sphenoides, vyvýšená zadná stena tureckého sedla. 

Dorsum testis – margo posterior testis. 

Doryl
®
 (E. Merck) – cholínergikum, miotikum; →karbachol. 

Doryx
®
 (Parke, Davis) – antibiotikum; →doxocyklín. 

dorzalgia – [dorsalgia] bolesti v chrbte. 

dorzálny – [l. dorsalis] chrbtový, zadný, spakručný, spaknoţný. 

DOS – inform. skr. angl. disc operating system. 1. podsystém operačného systému, kt. spúšťa a 

kontroluje všetky operácie pripojených magnetických diskových pamätí. DOS dostáva svoje úlohy 

od procesora a tie potom vykonáva samostatne. 2. Rozšírený operačný systém pre osobné 

počítače, kt. operačná pamäť je schopná spracovať max. 640 kB (výkon 16 bitov). Veľa povelov 

tohto operačného systému sa vzťahuje na správu súborov na disketách al., magnetických diskoch, 

napr. zaloţenie a modifikácia katalógov, vytvorenie, modifikáca a zrušenie súborov, vytvorenie kópií 

a archívnych exemplárov, vyhľadávanie, vytlačenie, vypísanie, porovnanie súborov. Výkon-nostné 

schopnosti procesorov 386 a 486, kt. sú schopné spracovať naraz 32 bitov, sa preto nevyuţijú. 

Spojením Netware a DR-DOS od Digital Research je Novell DOS 7. Sieťové rozšírenie Novell, 

3COM a Banyan Vines dovoľujú prepojenie počítačov s centrálnymi fileservermi dodávanými ako 

prídavné pevné disky. 

Dosberotec
®
 (Boehringer, Ing.) – bronchodilatans, tokolytikum; →fenoterol. 

dosimetria, ae, f. – [l. dosis dávka + g. metria meranie] →dozimetria. 

dosis – [l.] →dávka. 

Dosis absorbens – absorbovaná dávka, mnoţstvo energie pohltené v uvaţovanom mieste 1 g 

hmoty (tkaniva) preţiarené akýmkoľvek druhom ionizujúceho ţiarenia. 

Dosis curativa – syn. dosis therapeutica, liečebná dávka. 

Dosis effectiva – EF, efektívna, účinná dávka; d. e. media (stredná účinná dávka) ED50 je dávka, 

kt. vykazuje účinok v 50 % experimentálnych jedincov; d. e. therapeutica (curativa) – CD50 

(terapeutická účinná dávka) stredná účinná dávka látky pouţívanej s th. cieľom. 

Dosis efficax – najmenšia účinná dávka. 

Dosis heroica – d. toxica, pouţíva sa v najkrajnejšom prípade ako ostatný prostriedok. 

Dosis letalis – LD, smrtiaca dávka; d. l. minima – LD05 (min. smrteľná dávka) vyvoláva smrť 5 % 

jedincov; d. l. media – LD50 (stredná smrtiaca dávka) zapríčiňuje smrť 50 % jedincov; d. l. absoluta – 

LD100 (absolútna smrtiaca dávka) usmrcuje 100 % exeprimentálnych zvierat. 

Dosis maxima – najvyššia dávka; d. m. pro die – dmd, najvyššia denná dávka; d. m. singula – dms, 

najvyššia jednotlivá dávka. 

Dosis medica – d. therapeutica, d. curativa, liečebná, priemerná dávka. 



Dosis refracta – rozdelená dávka. 

Dosis singula maxima – d. maxima singula. 

Dosis subletalis – subletálna dávka, takmer smrtiaca dávka, kt. môţe vyvolať poškodenie 

organizmu, ale ešte nevyvolá bezprostrednú smrť. 

Dosis tolerata – najväčšia dávka liečiva, kt. sa ešte môţe bezpečne podať; najvyššia dávka 

nevyvolávajúca škodlivé poškodenie organizmu väčšiny jedincov (75 %). 

Dosis toxica – toxická, jedovatá, často ţivotu nebezpečná dávka. 

doska – l. tabula. 

dospelosť – [l. maturitas] etapa ţivotného cyklu medzi mladosťou a starobou; →dospievanie. Je to 

najdlhšie ţivotné obdobie, trvá priemerne 40 r., nedá sa však presne vymedziť  a  navyše z biol., 

psychol. a sociálneho hľadiska sa z mladosti rozvíja a končí  starobou  nerovnomerne. Z právneho 

hľadiska sa za dospelých pokladajú osoby, kt. dosiahli 18. r. veku, lebo tým nadobudli právnu 

subjektivitu, volebné právo a i. Aj demografia uznáva túto hranicu a za hranicu medzi d. a starobou 

stanovuje na 60 r., keď podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy začína u muţov dôchodkový vek.  

Východiskovým znakom d. bolo vţdy dokončenie biol. stavby organizmu a dosiahnutie úplných 

ţivotných síl a schopností (Ädospievanie). D. človeka sa však vymedzuje aj sociokultúrnymi znakmi 

a určenie jej hraníc sa líši historicky i teritoriálne. Biol. zrelosť sa navyše posúva v dôsledku 

kultúrnych (civilizačných) zmien. V archaických spoločnostiach, kde neexistovalo obdobie mladosti a 

do d. prechádzali mladí jedinci priamo z detstva, bola hranica d. okolo 12. r. veku. Od antiky aţ do 

novoveku sa uznávalo za hranicu d. dovršenie 21. r. veku, plnoprávnym občanom sa napr. v Ríme 

však stal jedinec aţ vo veku 25 r., keď získal oprávnenie d. (,,veniam aetatis“).  

Podľa Ericksona sa z biol. hľadiska rozlišujú 3 stupne d.: 1. raná dospelosť, podľa Příhodu 

anaplastické obdobie (pribliţne do 30. r. veku), v kt. sa ešte tvorivo diferencujú telesné tkanivá, 

psychické schopnosti a sociálne väzby; 2. kataplastické obdobie (po 30. r. ţivota), v kt. nastupujú a 

postupne sa zosilňujú procesy involučného charakteru, aj keď dominuje ešte duševná a telesná 

vyrovnanosť výkonnosti; 3. obdobie po 45. r., v kt. sa začínajú prejavovať dôsledky kataplastických 

procesov, výkon obyčajne klesá a v súvislosti s hormónovými a i. fyziol. zmenami (→klimaktérium) 

sa často výrazne mení vzhľad a správanie jedinca. Na hranici medzi d. a starobou (> 60. r.) sa 

prehlbujú involučné procesy, takţe si vyţadujú zmenu ţivotného štýlu (ukončenie pravidelnej 

ekonomické aktivity).  

V sociológii sa za dospelého pokladá človek, kt. je schopný biol. a sociokultúrnej reprodukcie, tvorí 

hodnoty, kt. umoţňujú ţivot jemu samému i osobám, kt. sú od neho závislé. D. sa spája s relat. 

psychofyzickou a sociálnou ustálenosťou. Je to produktívne obdobie, v kt. človek produkuje hodnoty 

potrebné na ţivot a reprodukuje aj sám seba v podobe svojich potomkov. Osou ţivota dospelých 

jedincov je práca a rodina. 

dospelý – l. adultus, maturus. 

dospievanie – adolescencia, obdobie, v kt. sa dieťa mení funkčne a morfologicky na muţa al. ţenu; 

→puberta. D. sa začína hormónovou prestavbou org., kt. vyvoláva rastové zrýchlenie prejavujúce sa 

najmä na lineárnych charakteristikách tela a vývinom sek. pohlavných znakov typických pre kaţdé 

pohlavie. D. sa končí dokončením biol. stavby organizmu, dosiahnutím pohlavnej zrelosti (u dievčat 

menarche, u chlapcov polúcia, úprava zvýšenej sekrécie gonadotropínov v spánku) a dosiahnutím 

úplných ţivotných síl a schopností. V ostatnom stor. sa vek pohlavnej zrelosti zniţuje, čím vzniká 

rozpor medzi pohlavnou a psychickou i sociálnou zrelosťou; →dospelosť. 

 



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

Dospievanie ţivočíchov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Bezstavovce          Ryby 

   ustrica        2 – 3 r.     sleď   3 – 7 r. 

   rak riečny       3 r.      pstruh   2 – 3 r.  

Hmyz        Vtáky 

   váţka        1 – 2 r.     sliepka   2 r. 

   cikáda        17 r.      kačica   2 r. 

   voška       10 d      pštros   4 – 5 r. 

   včela (kráľovná)   18 d 

   chrúst        3 – 4 r. 

Cicavce 

   myš       5 – 6 mes. lev    3 r. 

   netopier      1 r.    ťava    3 r. 

   ovca       1 – 2 r. ţirafa    6 – 7 r. 

   vlk       2 r.    slon    20 – 25 r. 

   krava       2 r.    šimpanz    8 – 10 r. 

   tiger       3 r.     gorila    10 – 12 r. 

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

Dostov princíp – [Dost, Hartmut, *1910, nem. lekár pôsobiaci v Lispku] plocha pod krivkou (→AUC) 

je úmerná mnoţstvu resorbovaného liečiva, čo umoţňuje porovnávať stupeň biol. →dostupnosti; 

platí len za určitých podmienok. 

dostupnosť – angl. availability; inform. 1. stredný čas medzi dvoma nasledujúcimi porucha-mi 

výpočtového zariadenia (mean time between failure, MTBF); 2. percentuálny podiel, kt. počítačový 

systém vynaloţil na danú úlohu; 3. farm. vlastnosti, kt. umoţňujú aby liečivo aplikované v liekovej 

forme mohlo dosiahnuť v organizme miesto účinku. 

Biologická dodstupnosť (biodostupnosť, fyziol. d.) je relat. mnoţstvo liečiva obsiahnutého v 

podanom liečivom prípravku, kt. sa dostáva do systémového krvného obehu a rýchlosť, akou sa 

tento dej uskutočňuje. Je kritérium th. účinnosti liečivých prípravkov. Rozoznáva sa absol. a relat. d. 

Absolätna biologická dostupnosť sa zisťuje porovnaním rozsahu a rýchlosti absorpcie z liečivého 

prípravku podaného extravazálne s absorpciou z liečivého prípravku aplikovaného parenterálne 

(väčšinou i. v.). Vyjadruje sa pomerom medzi plochami pod krivkou (AUC), kt. sa získavajú vyzna-

čením priebehu koncentrácie liečiva v krvi v závislosti od času po jeho podaní p. o. a i. v. 
 
                   AUC po p. o. dávke 

     ––––––––––––––––- 
                  p. o. dávka       AUC po p. o. dávke x i. v. dávka  
 BDabs. = –––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––- 
         AUC po i. v. dávke       AUC po i.v. dávke x p. o. dávka 
         –––––––––––––––– 
                 i. v. dávka 

Relatívna biologická dostupnosť sa zisťuje porovnaním absorpcie liečiva dvoch extravazálne 

podaných liečivých prípravkov obsahujúcich to isté liečivo. 

D. liečiva ovplyvňujú: 

a) procesy prebiehajúce od podania liečiva po vyvolanie účinku 

b) uvoľňovanie liečiva z liekovej formy – hodnotí sa pomocou skúšky rozpadavosti in vitro 

c) rozpustenie liečiva – zisťuje sa skúškou rýchlosti rozpúšťania in vitro 

d) preniknutie liečiva do krvného obehu al. na miesto účinku, →distribúcia liečiva do rôznych  

    kompartmentov tela vrátane jeho metabolizmu a exkrécie – vyšetruje sa stanovením kon-  

    centrácie liečiva v plazme al. na mieste účinku, výpočtom plochy pod krivkou koncentrácie 



    liečiva v závislosti od času, max. koncentrácie cmax a času potrebného na dosiahnutie max.  

    koncentrácie v plazme, rýchlostnej konštanty distribúcie a eliminácie, určenie kumulatívne- 

    ho mnoţstva liečiva (metabolitov) vylúčeného do moču, max. rýchlosti vylučovania do mo-  

    ču a času potrebného na dosiahnutie max. vylučovania liečiva do moču. 

 

Stanovenie absolútnej biologickej dostupnosti 

liečiva porovnaním plôch pod krivkou získaných 

po intravenóznom (1) a perorálnom podaní 

liečiva (2). Vľavo je znázornený priebeh 

koncentrácie liečiva, kt. plochy pod krivkou sú 

pribliţne rovnako veľké po podaní p. o. ako a i. v.; 

účinok liečiva je pribliţne rovnaký. Vpravo je krivka 

iného liečiva, kt. biologická dostupnosť po podaní p. 

o. tvorí len asi 25 % biologickej dostupnosti (a 

účinku) zistenej po podaní i. v. 

 

Dosulepinum chloratum – skr. Dosulepin. chlorat., chlorid dozulepínia, ČSL 4, syn. dotiepín; 3-

benzo[b,e]tiepin-11-(6H)-ylidén-N,N-dimetyl-1-propánamín; trans-[3-(6,11-dihydrodibenzo[b,e]tiepín-

11-ylidén)-propyl]dimetylamóniumchlorid. C19H22ClNOS, Mr 

331,90. Je to biely al. takmer biely mikrokryštalický prášok, 

bez zápachu, horkej chuti, ľahko rozp. vo vode, 95 % liehu a 

chloroforme.Účinné, najčastejšie pouţívané antidepresívum; 

tymoleptikum, anxiolytikum. 

 Dôkaz 

a) Asi 2 mg vzorky sa rozpustia v 5,0 ml kocentrovanej kys. sírovej a nechajú stáť 5 min; vznikne 

hnedavočervené sfarbenie (dozulepín). 

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

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

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

koncentrovanej kys. dusičnej (Cl–). 

c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v metanole (15 mg/l) merané v rozpätí 220–350 nm v 10 

mm vrstve proti tomu istému rozpúšťadlu, vykazuje max. pri 231ţ1 a 306ţ1 nm a min. pri 291ţ1 nm. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1300 g vysušenej látky (1,000 g látky sa suší pri 105 °C do konštantnej hmotnosti) sa rozpustí 

v 30,0 ml vody, pridá sa 5,0 ml koncentrovanej kys. chlorovodíkovej, 0,40 g bromidu draselného a 

titruje sa odmerným rozt. bromičnanu draselného 0,0167 mol/l za potenciometrickej indikácie 

(platinová a nasýtená kalomelová elektróda). 

1 ml odmerného rozt. bromičnanu draselného 0,0167 mol/l zodpovedá 0,016660 g C19H22ClNS. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom a vlhkom. 

D. sa veľmi dobre vstrebáva z GIT, reverzibilne sa viaţe na proteíny plazmy. V pečeni sa demetyluje 

na aktívny metabolit nortiadén, aktívne sa vylučuje prevaţne močom, menšia časť stolicou. Biol. t0,5 

je asi 19 – 33 h. Intenzitou účinku stojí medzi imipramínom a amitriptylínom. Jeho antidepresívny 

účinok nastupuje veľmi rýchlo, niekedy za 3 – 5 d, inokedy však s latenciou 10 – 20 d. 



Indikácie – ľahké a stredne ťaţké depresívne stavy podmienené endogénne, psychogénne al. 

organicky; včasné involučné depresie, depresie pri th. rezerpínom, depresívne ladené klimakterické 

rozlady; anxiózne neurózy (psychoneurózy) s depresívnou sym-ptomatológiou, psychoneurózy s 

anxióznymi a fóbicko-depresívnymi príznakmi; impotencia podmienená psychogénne, zníţenou 

sebadôverou al. neuroticky, enuresis nocturna, inkontinencia moču pri ateroskleróze, najmä 

podmienená hypertóniu detruzora a zníţením kapacity močového mechúra; inkontinencia stolice; 

predoperačná príprava u úzkostných pacientov; potenciácia analgetík. 

Kontraindikácie – dekompenzovaný glaukóm, hypertrofia prostaty s retenciou moču; súčasné 

podávanie inhibítorov MAO a ešte 7–10 d po ukončení ich aplikácie; opatrnosť je ţiaduca pri 

poruchách hematopoézy; 1. trimester gravidity; ischemická choroba srdca a srdcová 

nedostatočnosť. 

Neţiaduce účinky – sú miernejšie a zriedkavejie ako pri iných tymoleptikách. Môţu sa vyskytnúť 

koţné alergické reakcie, anticholínergické účinky (tachykardia, palpitácie, hypotenzia, sucho v 

ústach, neostré videnie, oneskorená mikcia, zápcha), únava, spavosť, závraty. Môţe nepriaznivo 

ovplyvniť činnosť vyţadujúcu sústredenie, zvýšenú pozornosť, ako je riadenie motorových vozidiel, 

ovládanie strojov, práce vo výškach ap. 

Interakcie –  d. môţe potencovať hypertenzný účinok sympatikomimetík, zvyšuje centrálne tlmivý 

účinok hypnotík a i. látok tlmiacich CNS (alkoholu), analgetický účinok analgetík, zvyšuje 

cholinolytické účinky anticholínergík a toxický účinok niekt. antiarytmík (chinidín, prokaínamid) a 

zniţuje th. účinnosť antiepileptík (zvyšuje kŕčovú pohotovosť), môţe spomaliť resorpciu iných liečiv z 

GIT; toxickosť d. zvyšujú hormóny štítnej ţľazy, inhibítory MAO, psychostimulanciá (amfetamín), 

niekt. neuroleptiká (tioridazín), estrogény, kt. podobne ako barbituráty zniţujú aj antidepresívny 

účinok d. 

Dávkovanie – je individuálne, závisí od druhu a závaţnosti ochorenia. Pri úzkosti, panickom strachu 

a psychickom napätí sa napr. začína dávkou 10 mg na noc a v prípade neúspechu sa dávka zvyšuje 

na 20 mg na noc, potom sa podľa potreby pridáva ešte 10 mg ráno a na poludnie. Na rozdiel od 

benzodiazepínových anxiolytík (diazepam, chlórdiazepoxid, mediazepam, oxazepam) moţno d. 

podávať dlhodobo. Pri depresívnych stavoch sa začína zvyčajne dávkou 25 – 50 mg, kt. sa podľa 

potreby zvyšuje aţ na 100 – 300 mg/d; pri ďalších indikáciách sa podáva zvyčajne 25 – 75 mg na 

noc; podáva sa p. o. Th. dávka jednotlivá p. o. je 0,01 – 0,05 g, denná p. o. 0,02 – 0,15 g; dmd je 

0,45 g/d. 

Prípravky – Altrapin
®
, Depresym

®
, Prothiaden

®
 tbl. 

Dosulfin
®
 (Geigy) – sulfónamid, kombinácia →sulfamerazínu a →sulfaproxolín. 

doštička – l. lamella. Krvná d. – l. thrombocytus, →trombocyt. 

dotaz – inform. príkaz na vyvolanie informácie uloţenej v →banke dát, formuluje sa v špeciálnom 

jazyku pre manipuláciu s dátami. 

dotazníkové metódy – dg. metódy pouţívané najmä v psychol. Sú zaloţené na opise seba samého a 

na tom, ako sa človek vidí v zrkadle otázok. Pouţívajú sa najmä na vyšetrenie osobnosti pomocou 

postojov, názorov, záumov, subjektívnej hodnotovej orientácie človeka. Skúmajú sa vedomé postoje 

a štruktúra osobnosti, na rozdiel od projektívnych testov, kt. sondujú nevedomé procesy. Skúsený 

interpret je schopný z dotazníka vyčítať hlbšie al. utajované sklony osobnosti. Korešpondencia 

otázky so sledovanou črtou osobnosti sa dá vyhodnotiť Äfaktorovou analýzou. Aby sa zabránilo 

vedomému klamaniu, sú v dotazníku aj tvrdenia, kt. odhalia sklon respondenta k zámerným 

falzifikáciám (skóre lţi). 



Najčastejšie pouţívaným dotazníkom na dg., porúäch osobnosti je Catellov 16-faktorový test 

osobnosti (The Sixteen Personality Factors Questionnaire A,B, 16 PF-test) a Eysenckove dotazníky 

na dg. porúch osobnosti a neuroticizmu (Maudsley Medical Questionary, MMQ, Eysenck Personality 

Inventory, EPI). K ďalším dotazníkom, kt. sa pre časovú náročnosť pouţívajú málo patrí Minnesotský 

mnohofázový test (Minnesota & Multiphasic Personality Inventory, MMPI vypracovaný Hathawayom, s 

550 poloţkami a 10 klin. škálami – škála depresie, schizofrénie, hystérie atď.) a Mitteneckerov a To- 

manov dotazník osobnosti a záujmového profilu (Persönlich- keits- u. Interessentest, PI, s 214 

poloţkami.  

Od dotazníkov sa líšia posudzovacie stupnice, v kt. kaţdá poloţ-ka má stupne, kt. vyjadrujú častosť al. 

intenzitu určitého príznaku. Pouţívajú sa na kvantit. hodnotenie určitého typu príznakov (napr. 

depresívnych al. úzkostných symptómov). K sebaposudzovacím stupniciam patrí Zungova a Beckova 

škála depresie (BDI), Taylorovej škála úzkosti ((Manifest-Anxiety Scale, MAS) s 50 poloţkami a 

Knoblochov neurotický dotazník (N-5). Túto škálu vyplňuje pacient, príp. lekár al. príbuzný, kt. dobre 

pozná príznaky pacientovej depresie. Jej poloţky môţu pomôcť aj pri formulovaní otázok u pacientov 

s depresiami. 

Tzv. objektívne posudzovacie stupnice vyplňuje lekár podľa anamnézy a pozorovania. Patrí sem napr. 

Hamiltonova škála (HDS), Montgomeryho-Asbergova škála (MADRS) na hodno-tenie depresie a 

Krátka psychiatrická škála (BPRS) na hodnotenie príznakov schizofrénie. Posudzovacie stupnice sa 

najčastejšie pouţívajú na hodnotenie účinnosti psychofarmák. Tzv. škála behaviorálnych príznakov pri 

demencii pomáha pri určovaní metód a cieľov th. pacienta s demenciou (napr. o umiestnení do 

ústavnej starostlivosti). Škálu vyplňujú osoby, kt. sa o pacienta starajú. 

Osobitnú skupinu posudzovacích stupníc tvoria stupnice denných aktivít (ADL) na hodnote-nie 

sebestačnosti starých ľudí s psych. poruchami a skúšky psychomotorického vývoja detí, kt. pomáhajú 

pri včasnej detekcii mentálnej retardácie.roticizmu 

Dothideales – [g. dothién vriedok] syn. Myriangiales, rad húb pododdelenia Ascomycotina. Patria sem 

čeľade Piedraiaceae. 

dotiepín →Dosulepinum chloratum. 

Dotterova technika – [Dotter, Charles, bostonský röntgenológ] →angioplastika. 

dotyk – l. tactus. 

Double D Oleum Eucalypti
®
 oil (Sheldon Drug) – Oleum eucalypti. Fytofarmakum, expek-torans, 

sekretomotorikum, mierne dezinficiens dýchacích ciest. Extrakt z listu eukalyptu obsa-hujúci min. 70 

% cineolu; →eukalyptol.  

Indikácie – adjuvans pri artralgiách, myalgiách, bodnutí hmyzom. Podáva sa pri miernej for-me 

bronchiálnej obštrukcie pri nachladení. 

Kontraindikácie – alergia na eukalyptový olej, zápalové stavy GIT, blokáda ţlčovodov, astma, čierny 

kašeľ, ochorenia pokoţky, u detí aplikácia na obličaj. Cineol vyvoláva indukciu peče-ňových 

enzýmov, môţe oslabiť al. skrátit účinok ďalších liekov.  

Dávkovanie – vtiera sa zvonka riedený 1:3 olivovým olejom, príp. sa pridáva 10 – 15 kv. do kúpeľa. 

Na inhalácie sa aplikuje 15 kv. oleja do 1 l vody. Pri nachladení sa 1 – 2 kv. na kocke cukru kaţdé 4 

h nechá rozpustiť v ústach. 

Double-mycin
®
 (Heyl) – antibiotikum; →dihydrostreptomycín. 

douglascele, es, f. – [Douglas + g. kelé prietrţ] zadná pošvová prietrţ. 

douglasitis, itidis – [Douglas + -itis zápal] zápal Douglasovho vaku. 



douglasoskopia – [Douglas, John, 1777 – 1850, dublinský gynekológ] syn.kuldoskopia, 

endoskopické vyšetrenie orgánov v oblasti Douglasovho priestoru, najmä pošvy. V sú- časnosti sa 

dáva prednosť pelviskopii. 

Douglasov absces – [Douglas, James, 1675 – 1742, škót. anatóm pôsobiaci v Londýne] →ab-

scessus Douglasi. 

Douglasov priestor – [Douglas, James, 1675 – 1742, škót. anatóm pôsobiaci v Londýne] excavatio 

retrouterina, najhlbšie miesto peritoneálnej dutiny u ţeny, vklesnuté medzi mater-nicou, konečníkom 

a obidvoma plicae retrouterinae. 

 

Obr. Douglasov priestor (31 – excavatio retrouterina, najhlbšie miesto peritoneáklnej dutiny u ţien, 

vklesnuté medzi maternicou, rektom a obidvoma plicae retrouterinae); 1 – recessus intersigmoideus 

(záhyb pobrušnice pod koreň mesocolon sigmoideum); 2 – recessus ileocaecalis superior (záhyb 

pobrušnice nad vústením idlea do céka); 3 – plica caecalis vascularis (peritoneálna riasa, kt. 

obsahuje vetvu a. ileocolica, uloţená pred recessus ileocaecalis superior); 4 – recessus ileocaecalis 

inferior (záhyb pobrušnice pod vnústením ilea do céka); 5 – plica ileocaecalis (peritoneálna riasa 

pred recessus ileocaecalis inferior; siaha k apendixu); 6 – recessus retrocaecalis (často utvorená 

rozsiahla pobrušnicová kapsa siahajúca zdola sprava za cékum al. aţ za colon ascendens); 7 – 

plicae caecales (pobrušnicové riasy od vonkajšej strany céka dozadu k nástennému peritoneu); 8 – 

sulci paracolici (niekedy utvorené vklasliny pobrušnice vľavo pri colon descendens); 13 – plica 

umbilicalis mediana (plica umbilicalis media, riasa nástennej pobrušnice, kt. prebieha od apex 

vesicae k pupku; obsahuje zvyšok urachu); 15 – plica umbilicalis medialis (plica umbilicalis lateralis, 

riasa nástenného peritonea na prednej brušnej stene zdola k pupku, laterálne od plica umbilicalis 

media, medzi ňou a plica umbilicalis lateralis; obsahuje obliterovanú a. umbilicalis); 18 – plica 

umbilicalis lateralis (plica epigastrica, riasa nástenného peritonea navonok od plica umbilicalis 

medialis, nadvihnutá priebehom a. et v. epigastrica inferior); 20 – plica vesicalis transversa 

(peritoneálna riasa prebiehajúca priečne nad polonaplneným močovým mechúrom; pri úplne 

naplnenom mechúre sa vyrovnáva); 24 – lig. latum uteri (široký maternicový väz; peritoneálna 

duplikatúra medzi maternicou a bočnou stenou panvy, s cievami a nervami); 25 – mesometrium 

(hrubší úsek lig. latum pripojený k maternici); 26 – mesosalpinx (tenký záves tuba uterina 

pokračujúci z mezometria kraniálne); 27 – mesovarium (záves ovária nadväzujúci zozadu na 

mezometrium); 28 – lig. suspensorium ovarii (horný závesný väz ovária, kt. vzniká z kraniálnej časti 

plica genitalis; obsahuje cievy ovária; je v peritoneálnej riase pri stene malej panvy); 30 – plica 

rectouterina (peritoneálna riasa od maternice k rektu a kríţovej kosti); 32 – excavatio vesicouterina 

(peritoneálna vkleslina medzi maternicou a močovým mechúrom) 

Douglasov spontánny pôrod – [Douglas, John, 1777 – 1850, dublinský gynekológ] spontán-ny pôrod 

pri priečnej polohe s ohnutím hornej časti chrbtice. 

Douglasov spontánny pôrod pri priečnej polohe 

 

 

 

 

Douglasov vak – [Douglas, Claude Gordon, 1882 – 1963, angl. fyziológ] rezervorár na získavanie 

vydychovaného vzduchu pri analýze dýchacích plynov. 



Douglasova punkcia – [Douglas, Claude Gordon, 1882 – 1963, angl. fyziológ] dg. al. th. punkcia 

(vyprázdnenie) Douglasovho priestoru po fixácii portio vaginalis uteri. Indikácie: 1. podozrenie na 

extrauterinnú graviditu; 2. ťaţký priebeh adnexitídy a zápalová rezistencia v Douglasovom priestore 

(absces). 

Douglasovo septum – [Douglas, James, 1675 – 1742, škót. anatóm pôsobiaci v Londýne] syn. linea 

arcuata vaginae musculi recti abdominis, linea semicircularis Douglasi, plica retrouterina Douglasi. 

Dovenix
®
 (Specia) – anthelmintikum, fasciolicídum; →nitroxynil. 

Dow 1329
®
 – herbicídum, regulátor rastu rastlín; →DMPA. 

Dowco 118
®
 – herbicídum, regulátor rastu rastlín; →DMPA. 

Dowco 132
®
 – anthelmintikum; →krufomát. 

Dowco 179
®
 – insekticídum, akaricídum; →chlórpyrifos. 

Dowco 213
®
 (Dow) – akaricídum; →cyhexatín. 

Dowco 214
®
 – insekticídum, akaricídum; →chlórpyrifos. 

Dowco 217
®
 (Dow) – anthelmintikum; →fosfpirát. 

Dowco 233
®
 – nitrotoluén. 

Dowco 290
®
 – herbicídum; →klopyralid. 

Dowco 356
®
 – antihelmintikum, fasciolicídum; →nitroxynil. 

Dowco 433
®
 – herbicídum; →fluroxypyr. 

Dowfax 9N
®
 (Dow) – neiónový surfaktant, detergens, emulzifikátor, zmáčadlo, stabilizátor; 

→nonoxynol. 

Dowfax 9N9
®
 – neiónový surfaktant, detergens, emulzifikátor, zmáčadlo, stabilizátor; →nonoxynol. 

Dow General
®
 (Dow) – herbicídum, insekticídum, miticídum; →dinoseb. 

Dowicide A
®
 (Dow) – fungicídum, dezinficiens; →o-fenylfenol. 

Dowicide B
®
 (Dow) – fungicídum, baktericídum; →2,4,5-trichlórfenol. 

Dowicide 1
®
 (Dow) – poľnohospodárske fungicídum, dezinficiens; →o-fenylfenol. 

Dowicide 2
®
 (Dow) – fungicídum, baktericídum; →2,4,5-trichlórfenol. 

Dowicide 9
®
 – 4-chlór-2-cyklopentylfenol, C11H13ClO, Mr 196,67. Germicídum. 

Dowicide Q
®
 – (Dow) baktericídum; N-(3-chlóralyl)hexamíniumchlorid. 

Dowicide 2S
®
 – (Dow) fungicídum, baktericídum, konzervans; →2,4,6-trichlórfenol. 

Dowlap
®
 – fungicídum, baktericídum, konzervans; →3,4,6-trichlórfenol. 

Dowmycin E
®
 (Dow) – antiulcerózum; →ezaprazol.  

Downeyove bunky – [Downey, Hal, 1877 – 1959, amer. hematológ pôsobiaci v Minneapoli-se] syn. 

MacKinleyove bunky, mononukleárne lymfoidné bunky vyskytujúce sa v periférnej krvi pri infekčnej 

mononukleóze. 

downhill-varixy – [angl. downhill z kopca] varixy v hornej tretine paţeráka. Vznikajú následkom 

zabránenia odtoku krvi do vv. oesophagicae. Zisťujú sa endoskopicky. Nemajú väčší klin. význam, 

bývajú asymptomatické. Vyskytujú sa napr. pri mediastinálnych nádoroch s postihnutím 



mediastinálnych lymfatických uzlín, pri retrosternálnej strume a bronchogénnom karcinóme. Na 

rozdiel od varixov v dis- tálnej tretine paţeráka pri portálnej hypertenzii nebývajú zdrojom krvácania. 

Downov syndróm – [Down, John Langdon Haydon, 1828 – 1896, londýnsky lekár] →syn-drómy. 

Downsova analýza – [Downs, W.B., 1899 – 1966, amer. ortodontológ] rádiografické cefalometrické 

kritériá pouţívané v ortodontickej dg. 

Dowpen V-K
®
 (Dow) – antibiotikum; →penicilín V. 

Dowpon
®
 herbicídum; →dalapon. 

Dow Selective
®
 (Dow) – herbicídum, insekticídum, miticídum; →dinoseb. 

doxakúriumhydrochlorid – S*,2'R*)]-2,2'-[(1,4-dioxo-1,4-butandiyl)bis(oxy-3,1-

propandiyl)]bis[1,2,3,4-tetrahydro-6,7,8-trimetoxy-2-metyl-1-[(3,4,5-trimetoxyfenyl)metyl]-

izochinolínium]dichlorid (mezoforma), C56H78Cl2N2O16, Mr 1106,14; dlhodobo pôsobiaci 

nedepolarizujúci blokátor nervosvalového prevodu. Je to zmes 3 trans,trans-stereoizomérov, páru dl 

[(1R,1'R,2S,2'S), (1S,1'S,2R,2'R)] a mezoformy (1R,1'S,2S,2'R). Pouţíva sa ako relaxans 

kostrového svalstva počas operácií a endotracheálnej intubácie; podáva sa i. v. (Nuromax
®
) .  

Doxans
®
 (Schiapparelli) fungicídum; →drazoxolón. 

doxapram – doxapramum, 1-etyl[4-[2-(4-morfolinyl)etyl-[3,3-difenyl-2-pyrimidíndión, C24H30N2O2, Mr 

378,50; stimulans dýchania, analeptikum.  

Doxapram 

 

 

 

D. zniţuje prah citlivosti karotických chemoreceptorov na hypoxémiu, takţe stimulácia dychovej 

aktivity nastupuje častejšie. Zvyšuje uvoľňovanie adrenalínu. Nemá vplyv na dýchacie svaly a 

mechanickú zloţku ventilácie. Účinok po jednorazom i. v. podaní trvá 15 – 20 min. 

Indikácie – hypoventilácia spojená s hypoxémiou a hyperkapniou, sy. spánkovej apnoe centrálneho 

typu, bronchopulmonálna obštrukčná choroba, najmä v priebehu oxygenoterapie a v noci; prevencia 

útlmu dýchania pri celkovej anestézii a aplikácii kyslíka; zlepšenie pľúcnej ventilácie v pooperačnom 

období (obmedzenie pľúcnych komplikácií); doznievanie účinku asociatívne pôsobiacich celkových 

anestetík v bezprostrednom pooperačnom období. 

Kontraindikácie – absol.: vek < 12 r., ťaţší stupeň hypertenzie, koronárna nedostatočnosť, 

ischemická choroba srdca; hypertyreóza; obštrukcia dýchacích ciest, akút. štádium asthma 

bronchiale, najmä kritické a katastrofické stavy; krvácanie do mozgu; hypoventilácia z mechanickej 

svalovej príčiny a nestability hrudníka; gravidita. mozgové cievne príhody. Relat.: epilepsia, súčasné 

al. predchádzajúce podávanie inhibítorov monoaminooxidázy.  

Neţiaduce účinky – zvýšenie TK, tachykardia, poruchy srdcového rytmu s ektopickou aktivitou, 

nauzea, vracanie, zvýšené slinenie. 

Interakcie – nebezpečné sú adrenergické reakcie so sympatikomimetikami, inhibítormi MAO a 

celkovými anestetikami, senzibilizujúcimi na katecholamíny (napr. halotán). Premedikácia 

benzodiazepínmi zniţuje riziko svalového trasu. Pri zvýšenej bronchomotorike je nevhodná 

2-symaptikomimetikami, pri podaní aminofylínu treba sledovať frekvenciu akcie 

srdca. Pri súčasnom podaní morfínomimetík na frekvenciu dýchania treba veľmi opatrne a titračne 

podávať niţšie dávky naloxónu a aţ po 2 – 3 min podľa jeho účinku zváţiť ďalšie podanie d. 



Dávkovanie – podáva sa výhradne i. v. spočiatku v titračnej dávke 0,5 – 1,5 mg/kg počas 30–45 s. 

Infúzne sa podáva perfuzorom 1 – 3 mg/min, ako nosný rozt. sa nejlepšie hodí 5 % rozt. glukózy al. 

izotonický rozt. NaCl. Zásadité infúzne rozt. nie sú nevhodné. Pri hypoventilácii sa odporúča 

dlhodobá infúzia (28 ml doxapramu + 250 mg 5 % glukózy al. fyziol. rozt. = 2 mg 

doxapramhydrochlorodu v 1 ml). Obvykle sa začína dávkou 0,5 mg/min a podľa stavu a reakcie 

pacienta sa dávka zvyšuje aţ na 4,0 mg/min. Ak sa po dávke 3,0 mg nedostaví účinok, treba 

podávanie d. v i. v. infúzii prerušiť a prejsť na iný spôsob th. Účinok d. trvá asi 15 – 20 min. U 

pacientov so sklonom k bronchokonstrikcii moţno d. pouţiť v kombinácii s bronchodilatanciami. 

Zvýšenú aktivitu (tras) kostrového svalstva moţno potlačiť i. v. aplikáciou barbiturátov. 

Prípravky – hydrochlorid monohydrát C24H31ClN2O2.H2O – AHR-619
®
, Dopram

®
, Stimulexin

®
.  

Doxans
®
 (Schiapparelli) – sedatívum, hypnotikum; →doxefazepam. 

doxaprost – kys. (13E)-15-hydroxy-15-metyl-9-oxoprost-13-en-1-ová, C21H36O4; bronchodilatans. 

Doxatet
®
 (Cox Continental) – antibiotikum; →doxycyklín. 

doxazosín – Doxazosinum, 1-(4-amino-6,7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-[2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-

yl)karbonyl]-piperazín, C23H25N5O5, Mr 451,48. Derivát prazosínu s výrazne dlhším biol. t0,5 (11 h); 

1-

adrenergických receptorov podobný prazosínu pripravený r. 1979/ 1980. Vyvoláva pokles TK 

následkom poklesu periférneho odporu ciev. Po podaní 1 dávky/d trvá pokles TK 24 h, pokles 

nastáva pozvoľne v priebehu 2 – 6 h po podaní d. v stojacej i leţiacej polohe, bez ortostatickej 

-blokátorov tolerancia nevzniká. Po dlhodobom podávaní 

sa môţe zvýšiť plazmatická aktivita renínu a zjaviť tachykardia. D. zniţuje plazmatické hodnoty 

triacylglycerolov, celkového cholesterolu a zvyšuje HDL-cholesterol, a to aj v prípade súčasného 

-blokátorov al. diuretík. D. inhibuje agregáciu trombocytov, zvyšuje účinok aktivátora 

tkanivového plazminogénu a zlepšuje citlivosť tkanív na inzulín u pacientov s inzulínovou 

rezistenciou. Nepôsobí nepriaznivo na priedušky u astmatikov, na diabetes, dysfunkciu ľavej 

komory, dnu ani hypertrofiu prostaty u starších muţov. Po podaní p. o. sa rýchlo a dobre vstrebáva, 

max. hodnoty v plazme dosahuje za 2 h po podaní. Funkcie obličiek významne neovplyvňuje. 

Plazmatický t0,5 je bifázický s terminálnym biol. t0,5 asi 22 h (moţno ho podávať v 1 dennej dávke). D. 

sa v tele metabolizuje a len asi z 5 % sa vylučuje 

nezmenene močom. 

Doxazosín 

 

Indikácie – stredne ťaţká a ťaţká hypertenzia (v kombinácii), ľahšie formy hypertenzie s hy-

perlipoproteinémiou al. hypertrofiou prostaty (v monoterapii). Moţno ho kombinovať s -

blokátormi, antagonistami vápnika al. inhibítormi ACE. Podáva sa aj pri benígnej hyperplázii prostaty 

(vyvoláva relaxáciu hladkého svalstva hrdla močového mechúra a zmierňuje subjektívne ťaţkosti). 

Kontraindikácie – hypotenzia, šok, ťaţká aortálna stenóza, obštrukčná kardiomyopatia, deti < 12-r., 

insuficiencia pečene, gravidita, laktácia. 

Neţiaduce účinky – zriedka sa dostavuje hypotenzia po prvej dávke (fenomén prvej dávky častejší 

pri kombinácii s inými vazodilatanciami, napr. blokátormi vápnikových kanálov, nitrátmi), pri chron. 

th. sa môţe dostaviť ortostatická hypotenzia, závraty, bolesti hlavy, opuchy následkom retencie 

tekutín, koţné exantémy, nauzea, časté močenie al. retrográdna ejakulácia. Zniţuje schopnosť riadiť 

motorové vozidlo a vykonávať podobnú činnosť, najmä po prvých dávkach. 

Dávkovanie – spočiatku 0,5 – 1 mg/d, jednorazovo (najlepšie na noc), príp. postupné zvyšovanie na 

4 mg 1 – 2-krát/d; dmd 16 mg. Kombinácia s diuretikami al. b-blokátormi umoţňuje zníţenie dávky a 



neţiaducich účinkov. Pri príp. hypotenzii treba pacienta uloţiť do horizontálej polohy so zvýšením 

dolných končatín, príp. doplniť objem infúziami. 

Prípravky – doxazosínmezilat – Cartura
®
 tbl. (Pfizer); monohydrochlorid C24H29ClN5O8, 

doxazosínmesylát –  Cardura1, 2, 4 a 8 mg
®
 tbl. Pfizer, Carduran

®
. 

doxefazepam – 7-chlór-5-(2-fluórfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-(2-hydroxyetyl)-2H-1,4-

benzodiazepin-2-ón, C17H14ClFN2O3, Mr 359,76. Benzodiazepínové sedatívum, 

hypnotikum (Doxans
®
). 

Doxefazepam 

 

 

 

doxenitoín – 5,5-difenyl-4-imidazolidinón, C15H14N2O, Mr 238,26, antikonvulzívum (SKF 2599
®
, 

Glior
®
). 

Doxenitoín 

 

 

Doxephrin
®
 – anorektikum, stimulans CNS; →metamfetamín. 

doxepín – 3-denz[b,e]oxepín-11(6H)-ylidén-N,N-dimetyl-1-propanamín, C19H21NO, Mr 279,37. 

Antidepresívum (hydrochlorid C19H22ClNO – Adapin
®
, Aponal

®
, Curatin

®
, 

Novoxapin
®
, Quitoxan

®
, Sinequan

®
; veter. med. pouţívaný ako 

antipruriginózum. 

Doxepín 

 

Doxergan
®
 – hydrochlorid →oxomemazínu. 

Doxidan
®
 (Hoechst) – laxatívum, zvláčňuje stolicu; →dokuzát vápenatý. 

doxifluridín – 5
,
-deoxy-5-fluóruridín, 5

,
-DFUR, 5

,
-dFUrd, C9H11FN2O8, Mr 2436,20. Fluórovaný 

pyrimidínový nukleozid s cytostatickým účinkom (Flutron
®
, Furtulon

®
). 

Doxifluridín 

 

 

 

 

Doxigalumicina
®
 (Galup) – antibiotikum; →doxycyklín. 

Doximycin
®
 inj. (Orion) – Doxycyclini hydrochloridum zodpovedá 100 mg bázy v 1 amp. 5 ml. 

Širokospektrálne tetracyklínové antibiotikum; →doxycyklín. 

Doxinate
®
 (Hoechst) – laxans, zvláčňuje stolicu; →dokuzát sodný. 

Doxiproct
®
 supp. (OM Labs.) – Calcii dobesilas 250 mg + Lidocaini hydrochloridum 40 mg v 1 čapíku. 

Antihemoroidálium; kalciumdobezilát priaznivo ovplyvňuje permeabilitu ciev a rezistenciu kapilár, 

→lidokaín zmierňuje bolesti. 

Doxitard
®
 (Mack, Illert) – antibiotikum; →doxycyklín. 



Doxium
®
 inj. (OM Labs.) – Calcii dobesilas 250 mg v 1 amp. 2 ml. Venofarmakum; →dobezilát. 

Doxo Compositum Stada
®
 cps. ret. (Stadapharm) – Ambroxoli hydrochloridum 75 mg + Doxycyclini 

hydrohloridum 115 mg v 1 retardovanej tbl. Antibiotikum, mukolytikum; →ambroxol; →doxycyklín. 

doxofylín – syn. dioxofilín, 7-(1,3-dioxolan-2-ylmetyl)-3,7-dihydro-1,3-dimetyl-1H-purin-2, 6-dión, 

C11H14N4O4, Mr 266,26. Bronchodilatans (Ansimar
®
, Ventax

®
). 

Doxofylín 

 

 

 

Doxol
®
 – laxatívum, zvláčňuje stolicu; →dokusát sodný. 

Doxolem
®
 inj. sicc. (Medicom International) – Doxorubicini hydrochloridum 10 al. 50 mg lyofilizovanej 

substancie v 1 fľaštičke. Antracyklínové cytostatikum; →doxorubicín. 

doxorubicín – syn. adriamycín, 14-hydroxydaunomycín, (8S-cis)-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy- -L-

lyxohexopyranozyl)-oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-metoxy-5,12-

naftacéndión, C27H29NO11, Mr 543,54. Antracyklínové antibiotikum odvodené od daunorubicínu, 

získané z kultúr Streptomyces peuceutius var. caesius (1968), chem. blízky →daunorubicínu. 

Cytostatikum pôsobí interkalačným mechanizmom, 

inhibuje topoizomerázy a vyvoláva zlomy v reťazcoch 

DNA. Tvorbou voľných semichinónových radikálov, 

kt. s kyslíkom tvoria reaktívne peroxidy poškodzuje 

bunkové membrány, čím sa vysvetľuje jeho 

kardiotoxickosť. 

Doxorubicín (adriamycín viazaný atómom kyslíka s 

daunozamínom) 

 

Indikácie – karcinóm prsníka, ovárií, maternice, bronchogénny karcinóm (najmä malobunkový), 

karcinóm ţalúdka, Ewingov sarkóm, Hodgkinova choroba, ne-Hodgkinove lymfómy, myelóm, 

neuroblastóm, osteosarkóm, detské sarkómy mäkkých tkanív a blastické leukémie. V intravezikálnej 

aplikácii karcinóm močového mechúra. 

Kontraindikácie –útlm krvotvorby, prechádzajúca th. antracyklínmi, ischemická choroba srdca, 

gravidita, laktácia. 

Neţiaduce účinky – útlm kostnej drene a kardiotoxickosť, a to uţ po prvých dávkach (arytmie a 

zmeny na EKG). Reverzibilná alopecia, nevoľnosť, vracanie, mukozitída, nekrózy v ústnej dutine, 

ulcerózna kolitída, zriedkavejšie sú koţné pigmentácie. Pri paravenóznom podaní sa vyvíja hlboká 

nekróza koţe. 

Dávkovanie – podáva sa i. v. 60 – 70 mg/m
2
 raz/3 týţd.; max. celková dávka je 550 mg/m

2
 v jednej 

kúre. Limitujúcim faktorom je trombocytopénia. Kardiotoxickosť moţno zmierniť súčasným 

podávaním kardioprotektívnych látok, napr. dexrazoxánu (Cardioxan
®
). Doxorubicín je 

inkompatibilný s heparínom a nemá sa preto podávať súčasne. Počas th. treba monitorovať KO, 

EKG a pečeňové testy. 

Prípravky: hydrochlorid – Adriacin
®
, Adriblastina

®
, Adriamycin

®
. 

Doxy-II
®
 (Caps) (USV) – širokospektrálne antibiotikum; →doxycyklín. 



Doxycyclin-ratiopharm 100
®
 cps – Doxycyclinhydrochlorid-semietanolát-semihydrát 115 mg 

(zodpovedá 100 mg doxycyklínu) v 1 kps.; širokospektrálne antibiotikum; →Doxycyclinum 

chloratum.  

Doxycyclinum chloratum – skr. Doxycycl., chlorat., chllorid doxycyklínia, ČSL 4, hemihydrát a 

-oktahydro- -hexahydroxy-2-karbamoyl-6-metyl-

1,11-dioxo-4-naftacenyl)-dimetylamóniumchloridu, C22H23ClN2O8.1/2 H2O. Je to ţltý, kryštalický 

prášok, bez zápachu al. slabého zápachu po etanole, ľahko rozp. vo vode a metanole, veľmi ťaţko 

rozp. v chloroforme. Ide o polosyntetické širokospektrálne tetracyklinové antibiotikum, kt. sa vyrába 

z oxytetracyklínu al. metacyklínu,s bakteriostatickým, vo vyšších dávkach aj bakteriocídnym 

účinkom. 

 Dôkaz 

a) Asi 5 mg vzorky sa rozpustí v 1,0 ml vody a pridá sa 5 kv. rozt. jódu; vylučuje sa hnedá zrazenina 

(tetrackylínové antibiotiká). 

b) Asi 5 mg vzorky sa zmieša s 1,50 ml koncentrovanej kys. sírovej; tekutina sa sfarbí do ţlta 

(doxycyklín). 

c) Asi 00,05 g sa rozpoustí v 5,0 ml vody, pridá sa zriedená kys. dusičná a rozt. dusičnanu 

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

koncentrovanej kys. dusičnej (Cl
–
). 

d) Na tenkú vrstvu pripravenú zo suspenzie 50,0 g kremeliny so sadrou v zmesi 95 ml rozt. 

chelatónu 3, kt. pH sa upravilo zriedeným rozt. amoniaku na hodnotu 7,0 a 5,0 ml rozt. makrogolu 

400 v 85 % glycerole (200 ml/l), sušenú cez noc na vzduchu, sa nanesú na štart čerstvo pripravené 

rozt. látok v metanole v poradí: 

 1. 1 ml rozt. skúšanej látky (10,0 mg/ml), 

 2. 1 ml rozt. overnej vzorky chloridu doxycyklínia (10,0 mg/ml) 

 3. 1 ml rozt. chloridu oxytetracyklínia (0,10 mg/ml) 

 4. 1 ml rozt. chloridu 6-epidoxycyklínia (0,20 mg/ml) 

 5. 1 ml rozt. chloridu metacyklínia (0,20 mg/ml). 

Vyvíja sa ihneď etylacetátom nasýteným rozt. chelatónu 3, kt. pH sa upravilo zriedeným rozt. 

amoniaku na hodnotu 7,0. Po vybratí z komory a vypŕchaní rozpúšťadiel voľne na vzduchu sa vrstva 

vystaví na 1 min v uzavretej nádobe parám amoniaku a potom sa ihneď pozoruje vo svetle ortuťovej 

výbojky s max. ţiarenia 366 nm. Na chromatograme 1 sa pozoruje fluoreskujúca škvrna, kt. má 

rovnakú polohu intenzitu ako škvrna na chromatograme 2. Chromatogramy 1, 3, 4 a 5 sa pouţijú aj 

na skúšku na etanol. 

e) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky (10 mg/l) v zmesi rozt. HCl 1 mol/l a metanole (1 + 99 

obj.), merané v 10 mm vrstve proti tomu istému rozpúšťadlu, má v ultrafialovej časti max. pri 349 ± 1 

nm (A1cm
1%

 = 280–310) a pri 268 ± 1 min. pri 298 nm. 

 Stanovenie účinnosti 

Vykonáva sa spôsobom uvedeným v stati Mikrobiologické stanovenie účinnosti antibiotík (ČSL/I). 

Na rozpustenie štandardnej i skúšanej látky na základný rozt. s koncentráciou 1000 m. j. sa pouţije 

rozt., kys. chlorovodíkovej 0,1 mol/l. Na ďalšie riedenie na koncentráciu prispôsobenú citlivosti 

testovacieho kmeňa sa pouţije tlmivý rozt. č. 3. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 



D. ch. pôsobí na grampozit. baktérie, najmä koky (Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pneumoniae, S. faecalis) v niţších MIC ako iné tetracyklínové antibiotiká. Je účinný aj na 

gramnegat. baktérie (E. coli – 40 %, Klebsiella pneumoniae – 30 %, Enterobacter 30 %, Neisseria 

gonorrhoeae, Haemophilus inflenzae, salmonely, šigely, Aerobacter, vibriá). Rezistentné sú takmer 

všetky kmene Proteus mirabilis, P. rettgeri, Serratia marcescens a Pseudomonas aeruginosa. Z 

grampozit. druhov je citlivých asi 75 % kmeňov S. aureus, 40 % S. epidermidis a 20 % kmeňov S. 

faecalis. Do spektra účinnosti patria aj rickettsie, Treponema pallidum, Mycoplasma pneumoniae, 

Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii a Entamoeba histolytica. Účinný je aj pri infekciách 

vyvolaných brucelami, bordetelami, yersíniami, lepto-spírami, chlamýdiami a anaeróbnymi 

baktériami z rodu Clostridium. Ambulantné kmene sú citlivejšie ako nemocničné. 

Zo ţalúdka a z hornej časti tenkého čreva sa takmer dokonale resorbuje, max. sérové koncentrácie 

dosahuje medzi 2. a 3. h po podaní. Na plazmatické bielkoviny sa viaţe z 80–90 %, biol. t0,5 je 15 – 

22 h; distribučný objem je asi 70 litrov. Vzhľadom na vysokú lipofilnosť dosahuje vysoké 

koncentrácie v tkanivách, najmä ţlčníku, pľúcach, obličkách, močových cestách, prostate, svaloch a 

lymfatických uzlinách. Veľmi dobre preniká do pleurálnej dutiny a synoviálnej tekutiny, prechádza 

placentárnou bariérou a do mlieka. Plazmatickú koncentráciu neovplyvňuje hemodialýza ani zníţená 

funkcia obličiek. Vylučuje sa v aktívnej forme obličkami asi z 25 – 35 %. V ţlči sa nachádza aţ 5-

násobná koncentrácia d. voči plazme; stolicou sa vylučuje asi 5 %, z toho 20 – 40 % vo viazanej 

forme, čo svedčí o značnej enterohepatálnej cirkulácii. Zvyšok liečiva sa pomaly biotransformuje v 

pečeni na neúčinné formy. 

Indikácie – infekcie s dokázanou al. dôvodne predpokladanou citlivosťou na d.: ORL infekcie, 

bronchitídy a pneumónie vyvolané H. influenzae, akút. a chron. exacerbácie respiračných infekcií; 

infekcie ţlčníka a ţlčových ciest; infekcie urogenitálneho systému, napr. pyelonefritídy, cystitídy, 

uretritídy, gonokokové infekcie (najmä pri čiastočne zníţenej funkcii obličiek, pri výraznejšej renálnej 

insuficiencii nedosahuje v moči dostatočnú koncentráciu); koţné infekcie (impetigo, furunkulóza, 

absces); traumatické infekcie; je liekom voľby pri riketsiózach (škvrnitý týfus, Q-horúčka), 

chlamýdiových infekciách (trachóm, lymfogranulóm, psitakóza, ornitóza), leptospirózach, 

toxoplazmózach a listeriózach; infekcie vyvolané bor-detelami, yersíniami, tularémia, eryzipel, 

antrax a anaeróbne infekcie vyvolané klostrídiami a bakteroidmi. Oprávnené pouţitie má aj pri 

nokardióze, chlorochínrezistentnej malárii vyvolanej P. falciparum, črevných amebózach a 

balantidózach. 

Kontraindikácie – absol.: hypersezitivita na tetracyklínové antibiotiká, gravidita.  Relat.: vek < 8 r., 

-laktámovými antibiotikami, poruchy pečene. 

Neţiaduce účinky – sú menej časté ako pri ostatných tetracyklínoch. Môţu sa vyskytnúť poruchy 

GIT (nauzea, vracanie, hnačka, meteorizmus), sucho v ústach, hltacie ťaţkosti, pruritus ani, scroti, 

vulvae. Intestinálne superinfekcie, hypovitaminóza B a K, fototoxickosť, poškodenie a sfarbenie 

chrupu a nechtov (najmä u detí), spomalenie rastu dlhých kostí, zmeny KO (hemolytická anémia, 

trombocytopénia, neutropénia, eozinofília). Alergické reakcie (urtikária, angioneurotický edém), ale 

aj závaţnejšie prejavy (exfoliatívna dermatitída, Lyellov sy. a Stevensov-Johnsonov sy.). Dýchavica, 

pri vyšších dávkach závraty, pocit opilosti aţ príznaky kolapsu. 

Interakcie – d. zvyšuje účinnosť a toxickosť nepriamych antikoagulancií, perorálnych anti-diabetík, 

imunosupresív, glukokortikoidov, cytostatík, digoxínu a lítia; zvyšuje toxickosť metoxyfluránu, 

fenacetínu a i. potenciálne nefrotoxických látok. Karbamazepín, fenytoín a barbituráty skracujú biol. 

t0,5 d. aţ o 50 %. Súčasne podávanie mlieka, mliečnych výrobkov a látok obsahujúcich dvoj- a 

trojmocné kovy v disociovateľnej al. voľnej forme môţe zníţiť účinnosť d. o 10 – 20 % tvorbou 

neúčinných chelátov. 



Dávkovanie – 200 mg jednorazovo al. rozdelene v 2 dávkach po 12 h. Udrţovacie dávky sú 100 

mg/d. Pri ťaţších infekciách (napr. chron. infekciách močových ciest) sa podáva 12 mg kaţdých 12 

h, pri gonokokových infekciách 1. d 200 mg ráno, potom 100 mg večer a ďalšie 2 aţ  4 d 100 mg/d; 

u ţien 100 mg 2-krát/d aţ do uzdravenia. Deťom do 8 r. sa nepodáva, deťom váţiacim < 50 kg 1. d 

4 mg/kg, potom 2 mg/kg/d, len pri ťaţších infekciách 4 mg/kg/d rozdelených na 2 dávky. Pri 

zníţených funkciách obličiek sa nekumuluje. V th. treba pokračovať ešte najmenej 48 h po úprave 

klin. stavu. Pri chlamýdiových infekciách má th. trvať 2 – 4 týţd., aj keď sa upravila teplota skôr. Pri 

dlhodobej th. treba kontrolovať KO, funkciu pečene, obličiek a sledovať protrombínový čas. Th. 

dávka jednotlivá i denná p. o. je 0,1 – 0,2. 

doxycyklín – monohydrát 4-(dimetylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-oktahydro-3,5,10,12,12a-

pentahydroxy-6-metyl-1,11-dioxo-2-naftacénkarboxamidu, 

C22H24N2O8.H2O, Mr 462,46; antibiotikum; →Doxycyclinum 

chloratum, ČSL 4. 

Doxycyklín 

 

 

Prípravky – Azudoxat
®
, Dobica

®
, Doxitard

®
, Doxy-Puren

®
, Investin

®
, Liviatin

®
, Nordox

®
, Spanor

®
, 

Vibramycin
®
, Vibravenös

®
; hydrochlorid C22H25ClN2O8, hyklát – Diocimex

®
, Do-ryx

®
, Doxatet

®
, 

Doxigalumincina
®
, Doxy-II (caps)

 ®
, Doxolar

®
, Doxy-Tablinen

®
, Doxylem

®
, Duradoxal

®
, Ecodox

®
, 

Granudoxy
®
, Hydramycin

®
, Liomycin

®
, Mespafin

®
, Midoxin

®
, Novocilin

®
, Novadox

®
, Retens

®
, 

Roximycin
®
, Samecin

®
, Sigadoxin

®
, Tanamicin

®
, Tecacin

®
, Tetradox

®
, Vibradox

®
, Vibramycin 

Hyclate
®
, Vibra-Tabs

®
, Zadorin

®
. 

Doxychol
®
 – choleretikum, extrakt z oslej ţlče. 

doxylamín – N,N-dimetyl-2-[1-fenyl-1-(2-uridinyl)etoxy]-etanamín, C17H22N2O, Mr 270,38. 

Antihistaminikum, hypnotikum.  

Doxylamínsukcinát – C24H28N2O5 mereprín (Alsadorm
®
, Decapryn succinate

®
, Gittalun

®
, Hoggar 

N
®
, Sedaplus

®
, Unisom

®
; kombinácia d. s pyridoxínomhydrochloridom – 

Benedictin
®
 sa pouţívala ako antiemetikum v gravidite, je však susp. 

Teratogén. 

Doxylamín 

Doxylar
®
 (Lagap) – antibiotikum; →doxycyklín. 

Doxy-Puren
®
 (Klinge-Nattermann) – antibiotikum; →doxycyklín. 

Doxy-Tablinen
®
 (Sanorania) – antibiotikum; →doxycyklín. 

Doxytem
®
 (Temmler) – antibitoikum; →doxycyklín. 

Doyle
®
 (Tanabe Sayiaku) – antibiotikum; →aspoxicilín. 

Doyenova zvorka – [Doyen, Eugene Louis, 1859 – 1916, franc. chirurg] kliešte s flexibil-nými 

ramenami na dočasné zastavenie krvácania počas operácie GIT. 

Doynova familiárna chorioiditída – [Doyne, Robert Walter, 1857–1916, angl. oftalmológ] 

→chorioiditída.  

Dozic
®
 (R. P. Drugs) – antidyskinetikum (pouţíva sa v th. Gilles de la Touretteovej chorobe), 

antipsychotikum; →haloperidol. 



dozimeter – prístroj na meranie dávky al. aktivity ţiarenia osôb a predmetov ţivotného a pracovného 

prostredia; →dozimetria. D. pozostáva z napájacieho zdroja, detektora, zosilňovača, zariadenia na 

premenu signálu a registráciu signálu. D. je vybavený týmito ovládacími prvkami: 1. prepínač voľby 

rozsahu meranej veličiny; 2. prepínač voľby meranej veličiny (dávky al. dávkového príkonu); 3. 

ovládacím prvkom kontroly napájacieho zdroja (býva obyčajne spojený s prepínačom voľby 

rozsahu); 4. ovládacím prvkom kontroly funkcie d. pomocou testovacieho zdroja ţiarenia 

(dlhodobého ţiariča s nepatrnou aktivitou, kt. je vstavaný do d. al. sa dodáva osobitne). 

D. na meranie dávky ţiarenia sú určené na monitorovanie pracovníkov a pracovného prostredia, 

reguláciu a hodnotenie miery oţiarenia osôb so zreteľom na limity. Patria k nim: 

Fotodozimeter – je to v podstate rtg. film zabalený do čierneho papiera a umiestený v bakelitovom 

puzdre, kt. má ¼ odokrytú a zvyšné ¾ pokryté tenkými vrstvami rôznych kovových filtrov. Dozimeter 

sa nosí asi 1 mes. pri sebe, potom sa film vyvolá a vyhodnotí stupeň sčernania porovnaním so 

sériou normatívov odhadom absorbovanej dávky za čas expozície. 

Rádiometer RK-67-3 (Poľsko) – a vo vzduchu v rozsahu 0 – 20 

nA/kg; príkony > 20 nA/kg oznamuje svetelným i zvukovým signálom. 

Roentgen-Gamma-Dozimeter VA-J-15A (Nemecko) – meria absorbovanú dávku a dávkové príkony 

rtg- a -ţiarenia v rozsahu dávok 0 – 3 mGy a dávkových príkonov 0 – 3 Gy/h. Tvorí ho ionizačná 

komora, testovací zdroj je 
90

Sr + 
90

Y vstavaný do d. Prístroj je značne citlivý, reaguje aj na 

prirodzené pozadie. 

Osobný radiačný dozimeter RADF-21 (Almor, Fínsko) je malý, vreckový d. na osobnú dozimetriu rtg- 

-ţiarenia v rozsahu dávky 10 mGy s nastaviteľnými hodnotami dávkového príkonu 0,01, 0,025, 

0,1, 0,25, 1 a 2,5 mGy/h. Po dosiahnutí zvoleného príkonu dáva prístroj zvukový signál. D. tvorí 

miniatúrna Geigerova-Müllerova trubica. →dozimetria. 

Prístroje na meranie aktivity ţiarenia slúţia na kontrolu kontaminácie ţivotného a pracovného 

prostredia (pôdy, vody, spadu, súčasti rastlín, potravín ap.). Patria sem tieto detekčné jednot-ky: 

Detekčná jednotka NE 3502 A,B (Tesla Eltos) – -ţiarenie emitované rádionuklidmi 

v kvapalných al. tuhých vzorkách, kt. sa vkladajú do detekčnej jednotky valcovitého tvaru odtienenej 

oloveným plášťom s ponorenou detekčnou sondou a scintilačným detektorom. 

Detekčná jednotka NE (Tesla Eltos) – slúţi na kontinuálne meranie objemovej aktivity kvapalín 

-ţiarenie. Skladá sa z prietokovej nádoby tienenej olovom, do 

kt. je vnorený scintilačný detektor (NaJ). Pripája sa k vyhodnocovacej jednotke s meračom 

početnosti impulzov a moţnosťou zápisu. Dá sa pouţiť pri kontrole aktivity povrchových i 

odpadových vôd. 

 (Tesla Eltos) – je určený na meranie aktivity ţiarenia plošný 

pozostáva z detekčnej časti vybavenej plynovým počítačom zasunutým do sedem-miestneho 

meniča vzoriek ovládaného ručne. Na kontrolu činnosti prístroja slúţia etalóny 
90

Sr a 
241

Am. 

Elektronický vyhodnocovač je vybavený počítačom impulzov a výstupom na príp. pripojenie 

tlačiarne. Prístroj sa vyuţíva na kontrolu zamorenia potravín, pôdy, pitnej, povrchovej a odpadovej 

vody (vo forme odparkov), ale aj na kontrolu určenia prirodzenej rádioaktivity materiálov a 

predmetov ţivotného prostredia.  

dozimetria – [dosimetria] meranie dávky al. aktivity ţiarenia vo vzduchu a oţiarených objek-toch. 

Rádioaktívne ţiarenie je zmyslami nevnímateľné, preto sa musí detegovať pomocou vhodných 

prístrojov (→dozimetrov) s cieľom stanovovať energiu prenesenú ionizujúcim ţiarením na hmotu s 

pouţitím fyz., chem. a biol. metód.. Na detekciu sa vyuţíva interakcia ţiarenia s hmotným 



prostredím, na kt. pôsobí. V radiačnej hygiene sa najčastejšie vyuţívajú ionizačné, scintilačné a 

fotografické princípy. 

Ionizačné metódy – plyny za normálnych okolností nevedú elektr. prúd. Vonkajší zásah, akým je 

rádioaktívne ţiarenie, vyvolá ionizáciu elektroneutrálnych atómov plynu, čím sa plynová náplň 

detektora stane vodivou. Závislosť ionizačného prúdu od napätia vkladaného na elektródy 

znázorňuje krivka, kt. má tri úseky: 1. oblasť počiatočného vzostupu (oblasť platnosti Ohmovho 

zákona, v kt. rýchlosť vznikajúcich iónov je omnoho menšia ako rýchlosť neionizovaných molekúl, 

takţe väčšina iónov zanikne samotnou rekombináciou skôr, neţ sa dostala k elektródam; táto oblasť 

sa nevyuţíva na detekciu; 2. plató – oblasť nasýteného prúdu, v kt. sa veľkosť ionizačného prúdu so 

vzrastom vkladaného napätia nemení a rýchlosť vznikajúcich iónov je omnoho väčšia ako rýchlosť 

molekúl, a teda všetky ióny sa odvádzajú na elektródy; v tejto oblasti pracujú ionizačné komory; 3. 

oblasť 2. vzostupu – oblasť nárazovej ionizácie, v kt. sa vznikajúce ióny urýchľujú na takú rýchlosť, 

ţe majú schopnosť na svojej dráhe k elektródam nárazmi ionizovať molekuly plynovej náplne 

(lavínová ionizácia). V tejto oblasti pracujú proporcionálne a →Geigerove-Müllerove počítače. 

Scintilačná metóda – je zaloţená na úkaze, ţe v niekt. anorg. i org. látkach (LiJ, NaJ, ZnS, 

antracén, naftalén) moţno v mieste, kde častica ţiarenia dopadla, pozorovať krátky záblesk 

(scintiláciu). Tieto látky sa nazývajú luminofory. Po dopade ionizujúceho ţiarenia na luminofor sa 

spotrebuje časť energie na tvorbu excitovaných atómov (prechod elektrónov do vyšších 

energetických hladín). Preskoky elektrónov späť do pôvodných, energeticky niţších hladín, sú 

spojené s vyţiarením viditeľného svetla (fluorescencia). Luminofor na rozdiel od iných látok 

nepohlcuje svoje vlastné fluorescenčné ţiarenie. Záblesky sa kedysi počítali pod mikroskopom, v 

súčasnosti sa vďaka fotonásobičom môţu elektricky snímať a po zosilnení registrovať.  

Fotografická metóda – rádioaktívne ţiarenie, podobne ako viditeľné svetlo, pôsobí na fotoemulziu 

tak, ţe po vyvolaní filmu exponované miesta od vyredukovaného striebra černejú, pričom stupeň 

sčernenia je úmerný absorbovanej dávke ţiarenia. Táto metóda sa vyuţíva v osobnej fotodozimetrii; 

→dozimetria. 

dozrievanie ovocia – komplex procesov, kt. výsledkom je zmena zloţenia, chuti a fyz. vlastností 

ovocia. Ide najmä o zvyšovanie obsahnu sacharidov, zniţovanie obsahu kyselín a zmeny 

pektínových látok. Dozrievajúce duţinaté plody intenzívne dýchajú a uskutočňuje sa v nich 

anaeróbne dýchanie (→disimilácia), v plodoch vzniká etanol, kt. urýchľuje d. Jedy a narkotiká v 

nepatrných dávkach podporujú dýchanie, a tým aj d. plodov, čo sa v praxi pouţíva na umelé 

dozrievanie, kt. urýchľujú aj niekt. plyny, napr. etylénchlorid, éter. Citrusové plody, banány sa k nám 

transportujú väčšinou nezrelé a potom sa nechajú dozrieť v etylénovej atmosfére. Etylén sa pre 

svoje špecifické účinky označuje ako hormón dozrievania plodov. 

dozulepín →Dosulepinum chloratum, ČSL 4. 

dôkaz – 1. chem. kvalitat. stanovenie, identifikácia; 2. logika logický postup zdôvodňovania pravdivosti 

(al. nepravdivosti) dajakého výroku na základe iných výrokov. Ide o usudzovanie, kt. má odôvodniť 

pravdivosť (al. nepravdivosť) dajakého tvrdenia, kt. sa nazýva tézou d. Ak sa dokazuje, ţe daný 

výrok je nepravdivý, hovorí sa o vyvracaní. Z hľadiska logiky sú však obidva postupy zhodné. 

Výrok, kt. sa dokazuje al. vyvracia sa nazýva tézou, výroky, pomocou kt. sa dokazuje al. vyvracia 

téza, sa nazývajú argumenty (dôvody) d. Proces, pomocou kt. sa dokazuje al. vyvra-cia téza, sa 

nazýva argumentácia. Argumenty sa uznávajú za pravdivé, ale ich d. sa nesmie opierať o tézu, inak 

vznikne omyl, kt. sa nazýva d. v kruhu. D., kt. zisťuje pravdivosť tézy, sa nazýva jednoduchým d., d., 

kt. zisťuje nepravdivosť tézy, vyvrátením. 

D. môţe byť priamy al. sa robí pomocou ďalších predpokladov. Priamy d. je reťaz úsudkov, v kt. 

premisy sú argumentmi al. tvrdeniami, kt. moţno z nich vyvodiť. Pomocou predpokladov sa 



dokazujú určité vety, potom sa d. týchto viet pomocou osobitných pravidiel pretvára na d. pôvodnej 

tézy (bez predpokladov). 

Podľa formy usudzovania sa rozlišuje d. induktívny a deduktívny. Podľa spôsobu argumentácie 

priamy a nepriamy d. 

V d. sú moţné omyly al. chyby, kt. sú zapríčinené zámenou tézy, neopodstatnenými al. 

nepravdivými argumentmi, príp. nesprávnym spôsobom dokazovania. D., kt. obsahuje omyl, sa 

nazýva nesprávny. Zistenie nesprávnosti d. však nie je ešte d. nepravdivosti tézy. Sú moţné d., kt. 

nezisťujú pravdivosť tézy hodnoverne, ale s určitou pravdepodobnosťou. K chybným d. patrí: 1. 

bludný kruh (kruh v d., circulus vitiosus), kde téza je implicitne al. explicitne obsiahnutá v 

argumentoch; 2. poţadovanie dôkazového dôvodu (petitio principi), kde sa uznáva za argument 

tvrdenie, kt. sa má ešte len dokázať al. vyvrátiť; 3. argumentácia zaloţená na prvotnom omyle, 

chybnom, spornom al. málo pravdepodobnom argumente; 4. nevedomé al. vedomé zamieňanie s 

inou tézou pri neznalosti toho, čo sa má vyvrátiť (ignoratio elenchi). 

Döderleinov bacil – [Döderlein, Albert Siegmund Gustav, 1860 – 1941, nem. pôrodník a gynekológ] 

grampozit. paličky nachádzajú sa často vo vagínovom sekréte. Ide o zmes Lactobacillus 

acidophilus, L. casei, L. cellobiosus, L. fermentum al. Leuconostoc mesenteroides; pokladá sa za 

identický s →Lactobacillus acidophilus. 

DP 

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

Dp – skr. →dioptria. 

DP – skr. directio propria osobitným smerom; 2. amer. Doctor of Pharmacy; amer. Doctor of Podiatry. 

2,4-DP →dichlórprop. 

DPA – skr. diphenyl acid, kys. difenolová. 

DPA Sodium
®
 – antiepileptikum, antikonvulzívum; kys. valproová. 

DPC – skr. A Dating Problems Checklist. 

DPD
®
 – skr. kys. butedrónová, dg. rtg. kontrastná látka. 

DPE
®
 – adrenergikum (oftalmológii), antiglaukomatózum; →dipivefrín. 

DPI –  skr. Differantial Personality Inventory (Form L). 

DPN – skr. difosfopyridínnukleotid (obsol.); nikotínamidadeníndinukleotid, NAD; →nadid.  

DPPD – skr. N,N
,
-difenyl-p-fenyléndiamín; antioxidans potravín. 

DPPH – 1,1-diphenyl-2-pikrylhydrazyl (voľný radikál); analytické činidlo, pouţíva sa pri stanovovaní 

redukujúcich látok. 

D-Pron
®
 (Minnesota Pharm.) – analgetikum, antipyretikum; →dipyrón. 

DPT – skr. diphtheria–pertussis–tetanus. 

DPX 1410
®
 – insekticídum, nematocídum, akaricídum; →oxamyl. 

 

DPX 1840
®
 – -dihydro-2-(p-metoxyfenyl)-8H-pyrazolo-[5,1-a]-izoindol-8-ón, syntetický regulátor 

rastu rastlín ovplyvňujúci transport auxínov, tvorbu hormónu vyvolávajúceho zrenie ovocia a rast 

koreňov ap. v bavlne a sóji  

DPX 3674
®
 – herbicídum; →hexazinóm. 



DPX 4189
®
 – herbicídum; →chlórsulfornón. 

DPX 5648
®
 – herbicídum; →sulfometurónmetyl. 

DPX F6025
®
 – herbicídum; →chlórimuronetyl. 

DPX H6573
®
 – poľnohospodárske fungicídum; →flusilazol. 

DPX T6376
®
 – herbicídum; →metsulfurómmetyl. 

DPX Y5893-9
®
 – akaricídum; →hexytiazox. 

DPX Y6202
®
 – herbicídum; →chizalofopetyl. 

DQ 

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

DQ 2466
®
 – antihypertenzívum, antianginózum; →karvedilol. 

DQV K
®
 – antibiotikum; →penicilín V. 

DR 

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

Dracanyl
®
 (Astra)– agonista b-adrenergických receptorov, bronchodilatans, tokolytikum; →terbutalín. 

dracunculosis, is, f. – [l. dracunculus malý had + -osis stav] →drakunkulóza. 

Dracunculus medinensis – [medinensis podľa arab. mesta Medina] syn. Filaria medinensis, parazit 

patriaci k nematódam, vyvoláva →drakunkulózu. Samec má dĺţku 3 – 4 cm, samička 50 – 100 cm, 

hrúbku 1 mm. Ţije v podkoţnom tkanive ľudí, rezervoárom sú cicavce. Samička sa asi 1 r. po infekcii 

zjavuje v podkoţí naplnená larvami al. novými červami. V oblasti hlavičky vzniká miestna zápalová 

reakcia koţe, kt. po kontakte s vodou praská. Po ruptúre sa z uvoľnenej prednej časti červa 

vyprázdňujú larvy do vody. Proces sa opakuje do vyčerpania zásoby lariev, pričom parazit hynie. 

Vývoj lariev prebieha v búchanke (Cyclops, Copepoda) ako medzihostiteľke. Prenos parazita na 

človeka sa uskutočňuje orálne, vodou kontaminova-nou Cyclopsom, kt. vývoj a ţivotnosť trvá asi 1 r.  

dráčovité →Berberidaceae. 

Draganon
®
 (Nippon Roche) – nootropikum; →aniracetam. 

dragé – [franc. dragée] draţé, tbl. s prídavnymi obalovými látkami (cukor, lipidy, glazúra). 

Dragendorff, Georg – (1836 – 1898) nem. farmakológ. Pôsobil v Mníchove na Univerzite Dorpat. K 

početným publikáciám patria: Die gerichtlich-chemische Ermittelung von Giften (St. Peterburg 1876), 

Beiträge zu gerichtlichen Chemie (St. Peterburg 1871), Die qualitative und quantitative Analyse von 

Pflanzen und Pflanzteilen (Göttingen 1882). Jeho hlavné ţivotné dielo vyšlo aţ po smrti Die 

Heilpflanzen der wesentlichen Bestandteile und Geschichte (Stuttgart 1898). 

Dragendorffovo skúmadlo – (Dragendorff, Georg , 1836 aţ 1898, nem. farmakológ) rozt. dusičnanu 

bizmutitého, kys. vínnej a jodidu draselného. Príprava: 14,25 g dusičnanu bizmutitého a 50 g kys. 

vínnej sa rozpustí v 200 ml destilovanej vody. Rozt. 2,40 g jodidu draselného sa rozpustí v 100 ml 

vody. Rozt. 1 a 2 sa zmiešajú. Na detekciu sa zmieša 10 ml tejto zmesi as 20 g kys. vínnej a 100 ml 

vody.  

Dragnet
®
 (FMC) – ektoparaziticídum; →permetrín. 

Dragonova krv – ţivicový sekrét nachádzajúci sa v plodoch palmy Daemonorops propinquus Becc., 

D. draco Blume a i. druhoch druhu Daemonorops (Palmae), kt. rastú na Sumatre, Borneu a v Indii. 

Pouţíva sa ako priemyslové farbivo červenej farby, nerozp. vo vode, rozp. v alkohole. 



Dragstedtova operácia – [Dragstedt, Lester R., 1893 – 1975, amer. chirurg pôsobiaci v Chicagu] 

→operácie. 

drainage – [franc. drainer odvodňovať, kanalizovať] →drenáţ. 

Drake Musical Aptitude Tests – psychol. testy hudobných schopností (Drake, 1954 – 1957). 

Drakeol
®
 (Penreco) – tekutý parafín pouţívaný ako laxatívum, katartikum, zvonka ako protektívum a 

lubrikancium; →parafín. 

drakunkulóza – [dracunculus malý had + -osis stav] syn. drakontiáza, infekčné ochorenie vyvolané 

nematódou vlasovcom medinským (→Dracunculus medinensis). Vyskytuje sa v Afrike, stred. Ázii, 

Indii. 

Klin. sa prejavuje lokálnymi alergickými prejavmi v mieste putovania samičky, najmä v podkoţnom 

tkanive predkolení, zriedka predlaktí vo forme nádorčekov zjavujúce sa asi rok po nákaze, kt. neskôr 

praskajú a vzniká otvorená rana. V jej strede leţí stočená samička, kt. pri brodení vo vode vypúšťa 

mnoţstvo larvičiek priamo do vody. Pri sek. infekcii al. neúplnom odstránení parazita môţu vznikať 

zápaly s tvorbou abscesov a artritídy, po jeho odumretí kalcifikácie.  

Dg. sa stanovuje na základe klin. príznakov, nálezu červov, viditeľných makroskopicky v mieste 

ruptúry koţe al. mikroskopickým dôkazom lariev, kalcifikácie sa dajú dokázať rtg. 

Th. – extrakcia dospelého červa, kt. môţe byť dlhý aţ 1 m. Osvedčuje sa niridazol (Ambilhar
®
 a i.) a 

dietylkarbamazín (Hetrazan
®
 a i.). V profylaxii sa odporúča filtrovať pitnú vodu a chrániť studne pred 

zamorením. 

Dramamine
®
 (Searle) – antiemetikum; →dimenhydrinát. 

Dramarin
®
 – antiemetikum; →dimenhydrinát. 

dramatizácia – psych. záľuba vo vzrušujúcom, sebazdôrazňujúcom, sebapreţívajúcom správaní; 

vyskytuje sa pri histriónstve, hystérii. 

Dramcillin-S
®
 (White) – antibiotikum; →feneticilín draselný. 

Dramocen
®
 (Central Pharm.) – antiemetikum; →dimenhydrinát. 

Dramyl
®
 – antiemetikum; →dimenhydrinát.  

Drapolex
®
 – miestne antiseptikum; →benzalkóniumchlorid. 

Drapolene
®
 (Calmic) – miestne antiseptikum; →benzalkóniumchlorid.  

draslík – l. kalium, angl. potassium, chem. prvok zo skupiny alkalických kovov (I. hlavnej skupiny) 

symbol K, Ar 39,0983, Z = 19, jednomocný, teplota topenia 63,5 °C. Zemská kôra obsahuje 2,59 hm. 

% K. Nachádza sa najmä vo forme chloridu v mineráli sylvit, aluminosilikátoch (ortoklas a mikrolín 

KAlSi3O8) a karnalite KCl.MgCl2.6 H2O. Prvý ho pripravil elektrolýzou hydroxidu draselného Davy 

(1807). Vyskytuje sa vo forme svojich zlúč. najmä v rastlinách. Prirodzené izotopy sú 39, 40 a 41; 

40K je rádioaktívny s t0,5 1,26 ×10
9
 r.  

Ľudské telo obsahuje 0,22 – 0,23 % K
+
 najmä v ionizovanej forme, v tkanivovej tekutine koţe a 

svalstva sa nachádzajú aj jeho neionizované zlúč, v mozgovom tkanive je prítomný len vo forme 

iónov. Elementárny K
+
 v čistej forme má obdobné vlastnosti ako sodík a tvorí aj analogické zlúč. 

Mnohé liečivá sú vo forme draselných solí. 

Zlúčeniny draslíka 

Hydroxid draselný KOH (Kalium hydroxydatum), Mr 56,10, je hygroskopická látka a tieţ viaţe 

vzdušný CO2. Vo forme 15 % rozt. sa pouţíva ako kaustikum (Kalium causticum fusum). Slúţi aj ako 



vysušovadlo v exsikátoroch a ako adsorbent CO2. Vo vode sa ľahko rozpúšťa na rozt. reagujúci 

silno zásadito. 

Chlorid draselný KCl (Kalium chloratum), Mr 74,56, je bezfarebný prášok, rozp. vo vode; 1 g sa 

pomaly rozpúšťa v 16,5 ml vody, 1,8 ml vriacej vody, resp. 50 ml glycerolu; je skoro nerozp. v 

alkohole. Pouţíva sa pri hypochlorémii a na substitúciu K pri jeho deplécii per os, príp. v i. v. infúzii. 

Väčšie dávky per os dráţdia GIT, pôsobia laxatívne a môţu vyvolať slabosť a obehové poruchy, 

dávky > 15 g K per os zastavenie srdcovej činnosti v diastole (Diffu-K
®
, Enseal potassium chloride

®
, 

Kaleorid
®
, Kalitabs

®
, Kalium-Duriles

®
, Kaon-Cl

®
, Kaskay

®
, Kayback

®
, Kay-Cee-L

®
, K-Contin

®
, Klor-

Con
®
, K-Normi

®
, K-Tab

®
, Lento-Kalium

®
, Leo K

®
, Micro K

®
, Nu-K

®
, Peter-Kal

®
, Pfiklor

®
, 

Potavescent
®
, Rekawan

®
, Repone K

®
, Slow-K

®
, Span-K

®
, ClK

®
). 

Bromid draselný KBr (Kalium bromatum), Mr 119,01, sa pouţíva v th. bromidmi. Pôsobí tlmivo na 

CNS (tak Br
–
, ako aj K

+
); po dlhšom poţívaní môţe vyvolať psychické poruchy a akneiformné koţné 

vyráţky. Pouţíva sa vo fotografii; predtým sa pouţíval ako sedatívum a antikonvulzívum. 

Bromičnan draselný KBrO3 (Kalium bromicum), Mr 167,01, sú to biele kryštáliky al. granuly. Po poţití 

vyvoláva vracanie, hnačku, methemoglobinémiu a poškodenie obličiek. 

Jodid draselný KI (Kalium jodatum), Mr 166,02. Sú to biele kryštáliky al. granuly, príp. prášok, na 

vzduchu, najmä účinkom svetla a vlhkosti následkom uvoľňovania jódu ţĺtne. Pouţíva sa ako 

expektorans a na substitúciu jódu; má aj antimykotické účinky. Uplatňuje sa aj v laboratóriu a 

ionoforéze I
–
; vo veter. med. sa pouţíva aj v th. aktinomykózy a pri chron. otrave olovom a ortuťou, 

zvonka pri th. burzopatií. 

Chlórnan draselný KClO má oxidačný, bieliaci a chloračný účinok. 

Chlorečnan draselný KClO3 (Kalium chloricum), Mr 122,55, tvorí bezfarebné, lesklé, lupienkové 

kryštály al. biely kryštalický prášok bez zápachu, chladivej chuti. Uplatňuje sa v laboratóriu pri 

výrobe kyslíka, v pyrotechnike a pri výrobe zápaliek. V zmesi s kys. chlorovodíkovou sa pouţíva na 

spaľovanie (mineralizáciu) tkanív pri chem. analýzach kovových jedov. V menšej koncentrácii sa 

predpisoval ako kloktadlo a antiseptikum. Po poţití dráţdi GIT a ob.ličky, môţe vyvolať hemolýzu a 

methemoglobinémiu. 

Chloristan draselný KClO4 (Kalium perchloricum) je ťaţko rozp. soľ. Pouţíva sa ako tyreostatikum, 

lebo ión ClO4 v porovnaní s aniónom I
–
 sa prednostne vychytáva štítnou ţľazou. 

Jodičnan draselný KIO3, Mr 214,03, pouţíva sa ako antiseptikum (aplikuje sa na sliznice), v analyt. 

chémii slúţi ako štandard. 

Bromičnan draselný KBrO3 pri bromatometrickej titrácii. 

Chloroplatičitan draselný K2[PtCl6] vzniká pri stanovení draslíka ako prakticky nerozp. kryštalická 

zrazenina. 

Zo zlúč. K so sírou majú pre med. význam sulfid draselný K2S, hydrogénsulfid draselný KHS, síran 

draselný K2SO4 (Kalium sulfuricum) a hydrogénsíran draselný KNSO4 (Kalium hydrogensulfuricum). 

Dusičnan draselný KNO3 (Kalium nitricum) má oxidačné vlastnosti. Pouţíva sa v med. ako prísada k 

tzv. antiastmatickým cigaretám (Charta nitrata). Pouţíva sa na výrobu strelného prachu a ako 

priemyselné hnojivo. Pri horení strelného prachu sa uskutočňuje zloţitý reťazec reakcií, pri kt. 

vznikajú plynné látky N2, CO2 a CO a tuhé látky K2CO3, K2SO4, K2S a i., kt. sú súčasťou dymu a 

sadzí (okolie výstrelu, význam v súdnej med.). 

Metaarzenitan draselný KAsO2, je súčasťou Fowlerovho rozt. (Solutio arsenicalis Fowleri): oxid 

arzenitý 10 g + hydrogénuhličitan draselný 7,6 g + alkohol 30 ml v 1 l destilovanej vody (obsahuje 



0,98 – 1 % oxidu arzenitého). Je veľmi jedovatý. Pouţíva sa v dermatológii; má antineoplastické 

účinky. 

Uhličitan draselný K2CO3 (potaš, Kalium carbonicum) sa pouţíva v laboratóriu. 

Hydrogénuhličitan draselný KHCO3, Mr 100,11. Sú to bezfarebné, priesvitné kryštáliky, biele granuly 

al. prášok. Rozp. v 2,8 dieloch vody, resp. 2 dieloch vody pri 50 ° C. Pouţíva sa ako prášok do 

pečiva, ako efervescens. 

Kyanid draselný KCN →kyanovodík. 

Manganistan draselný KMnO4 (Kalium permanganicum), hypermangán sa pouţíva vo forme 0,05 aţ 

0,1 % rozt. ako antiseptikum. 

Octan draselný CH3COOK, Mr 98,15 sú bezfarebné, lesklé kryštáliky al. biely kryštalický prášok; 1 

g sa rozpúšťa v 0,5 ml vody (v 0,2 ml vriacej vody), resp. 2,9 ml alkoholu. Pouţíva sa ako 

alkalizačná látka, vo veter. med. aj ako antiarytmikum, expektorans a diuretikum.  

Fyziologický význam draslíka 

K
+
 patrí k významným biogénnym prvkom. Ľahko prechádza cez bunkovú membránu. Ako hlavný 

intracelulárny katión hrá významnú úlohu pri udrţovaní osmolality buniek. Veľký význam má pri 

fotosyntéze, delení buniek, proteosyntéze a utilizácii sacharidov, činnosti nervov a svalov. Pri 

svalovej činnosti je antagonistom Na+, vyvoláva jeho paralýzu. Zúčastňuje sa na vzniku akčného 

potenciálu a vedení nervového podráţdenia dráţdivých buniek (svalstvo, nervové tkanivo). Spolu s 

iónmi vápnika determinuje nervosvalovú dráţdivosť. Pomer K
+
/Ca

2+
 má za normálnych okolností 

hodnotu 2,0, zvýšené hodnoty sa zisťujú pri alergických a tetanických ochoreniach, zníţené hodnoty 

pri urémii. 

V tele dospelého jedinca sa nachádza asi 3500 mmol K
+
 (140 g), z toho len 60 – 80 mmol (2,4 aţ 

3,2 g, t. j. 2 %) sa nachádza v mimobunkovej tekutine. Asi 3150 mmol je zmeniteľného K
+
, zvyšok 

(300 mmol) je nezmeniteľný. Koncentrácia K
+
 v bunkách sa pohybuje v širokom rozpätí, pomerne 

malá je v erytrocytoch, veľká vo svalových bunkách; je to hlavný intracelulárny katión. V 

mimobunkovej tekutine je asi 4,5±0,5 mmol/l (koncentrácia je 25 aţ 30-krát vyššia ako v bunkách). 

Koncentrácia K
+
 v plnej krvi je 45 – 60 mmol/l, v erytrocytoch 80 – 100 mmol/l, v leukocytoch 380 

mmol/kg sušiny, v trombocytoch 120 mmol/l, v krvnej plazme 4 – 6 mmol/l. Pomerne vysoká 

koncentrácia K
+
 je v mitochondriách a ribozómoch. Udrţiavanie koncentračného spádu medzi 

bunkami a mimobunkovou tekutinou vyţaduje energiu vo forme ATP. Pomer Na
+
/K

+
 v 

mimobunkovej tekutine a plazme je asi 30:1, v bunkách 1:8 – 12. 

 

Denný prívod K
+
 u dospelého človeka je 30 – 80 mmol (1,2 – 3,2 g). Organizmus sa však musí 

vyrovnávať s kolísavým prívodom 10 – 700 mmol (0,4 – 28 g) K
+
. Korekcia nebýva okamţitá, ale 

trvá niekoľko d. Za normálnych okolností sa močom vylučuje asi 90 %, stolicou asi 10 % K
+
. 

Vylučovanie K
+
 reguluje aldosterón a obličky. Pri zníţenom prívode K

+
 odpovedajú obličky na deficit 

K
+
 slabšie ako na obmedzenie prívodu Na

+
, takţe ľahko môţe vzniknúť deplécia jeho telových 

zásob.  

Pri nadbytku K
+
 hyperkaliémia stimuluje výdaj aldosterónu, kt. zvyšuje vylučovanie K

+
 močom. 

Aldosterón zvyšuje reabsorpciu Na
+
 a zvyšuje sekréciu K

+
. To má za následok, ţe sa zniţuje pomer 

Na
+
/K

+
 v moči (za normálnych okolností (< 1,0). Pri dlhotrvajúcom hyperaldosteronizme sa však 

uplatní len zvýšené vylučovanie K
+
, pretoţe deficit K

+
 vyvoláva polyúriu so stratou retinovaného Na

+
. 

Pri hypoaldosteronizme sa zasa vyvíja hyperkaliémia následkom retencie K. Hyperkaliémia 

stimuluje aj Na
+
,K

+
-ATPázu, čo má za následok presun K

+
 do buniek a v tubulárnych bunkách 

utvára podmienky na jeho zvýšené vylúčenie močom. 



Distribúciu draslíka v tele a udrţovanie gradientu K
+
 medzi extracelulárnou tekutinou a bun-kami 

však ovplyvňujú aj ďalšie činitele.  

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

Hodnoty draslíka v plazme (P), resp. sére (S), erytrocytoch (Erc), leukocytoch (Lkc)  

a trombocytoch (Tr) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
       mmol/l            mg/l 
 Skupina                    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                    x±s          Rozpätie      x±s      Rozpätie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Novorodenci, 2-d  P     4,6±0,6      (3,4 – 5,7) 178±22     130 – 220  

 Deti, 1 – 35-mes.  P     4,6±0,5      3,6 – 5,6   180±20     140 – 220 

 Dospelí   P     4,0             3,5 – 4,6   158      140 – 180  

 Novorodenci, 1-d  P     4,7±0,1            –  182±5,1           –  

 Dospelí   S     4,1±0,3      3,5 – 4,7   160±11     140 – 180  

 Muţi    S          –            3,6 – 4,8         –     140 – 190  

 Ţeny     S          –            3,6 – 4,6         –     140 – 180  

 Dospelí    S     4,1±0,3       3,4 – 4,7   158±13     132 – 184 

    Erc  99±5           89 – 110   3,9±0,2      3,5 – 4,3 

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

               mmol/kg           g/kg 

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

 Novorodenci, 1-d  Erc 97±2    –   3,8±0,1           – 

 Deti, 4 – 36-mes.  Erc 92±3           86–98   3,4±0,1      3,3 – 3,9  

 Rôzni    Tr 120±30        (62–71)   4,4±1,1     (2,4 – 5,9) 

  na sušinu   Lkc 380±20           –  14,8±0,8          – 

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

Kaliémia sa v praxi hodnotí vţdy vo vzťahu k pH, pretoţe pri acidóze sa K
+
 uvoľňuje z väzby na 

intracelulárne fosfáty, ako aj pri rozpade tkanivových bielkovín, na kt. je organicky viazaný. Pri 

alkalémii sa naopak K
+
 viaţe v bunkách na fosfáty a zvýšene sa stráca močom, pretoţe Na

+
, kt. sa 

pre nedostatok Cl
–
 vstrebal v proximálnom tubule len obmedzene, sa v distálnom tubule vymieňa za 

H
+
 a K

+
. Tieto deje sa vystupňujú pri dehydratáci. Pri dehydratácii vystupuje K

+
 po osmotickom 

spáde z buniek a po rehydratácii sa vracia opäť do buniek. Pri nedostatku K
+
, zvyšuje sa výmena 

Na
+
 za H

+
 a vzniká paradoxná acidúria. Pritom sa môţe uplatniť aj hypoperfúzia obličiek a 

intracelulárna acidóza obličkového tkaniva. 

Výrazný vplyv na tok K
+
 do buniek majú niekt. hormóny. Inzulín napomáha vstup glukózy do buniek, 

najmä pri súčasnom podávaní glukózy s následnou tvorbou glykogénu; časť účinku je podmienená 

aj mechanizmom nezávislým od transportu glukózy. Pri deficite inzulínu (inzulíndependentný 

diabetes mellitus) nastáva deplécia K
+
, kt. môţe dosahovať aţ 500 aţ 1000 mmol. Aldosterón 

pôsobí nielen na bunky distálneho tubulu, ale aj na bunky iných tkanív zvyšujúc vtok Na
+
 du buniek 

a výtok K
+
 z buniek. Adrenalín a agonisty -adrenergických receptorov zvyšujú koncentráciu K

+
 v 

bunkách; antagonisty -adrenergických receptorov zniţujú koncentráciu K
+
 v bunkách a gradient K

+
. 

Poruchy hospodárenia organizmu s  draslíkom 

Prebytok draslíka v tele 

Stavy so zvýšenými zásobami K
+
 v tele sú zriedkavé. Prebytok K

+
 vyvolávajú zmeny bilancie K

+
, 

alkalóza, pozit. energetická bilancia, malnutrícia a i. 

Hyperkaliémia – sérová koncentrácia K
+
 > 5,5 mmol/l) môţe byť následkom nedostatočného 

vylučovania K
+
 obličkami al. jeho zvýšeného výtoku z buniek, príp. ide o následok zvýšeného 

prívodu K
+
. Skutočný nadbytok K

+
 v tele je však zriedkavou príčinou hyperkaliémie. Hyperkaliémia 

sa zisťuje pri týchto stavoch: 



1. Zvýšený prívod K
+
, najmä prevyšujúci vylučovaciu schopnosť obličiek, väčšinou v infúziách al. 

transúzii staršej krvi. Kryštalický penicilín G obsahuje v 1 mil. j. 1,7 mmol K
+
 (pri dennej dávke 40 

mil. j. je to 68 mmol K
+
). 

2. Zníţené vylučovanie K
+
 

• Renálna insuficiencia, najmä spojená so zvýšeným prívodom K
+
. Hyperkaliémia môţe vzniknúť pri 

akút. i chron. renálnej insuficiencii so zníţenou glomerulárnou filtráciou. Hyperkaliémia však 

vyvoláva zvýšenú tubulárnu sekréciu K
+
, preto sa zisťuje aţ pri výrazne zníţených funkciách 

obličiek, príp. spojených so zvýšeným prívodom K
+
 (napr. vo forme ovocia al. ovocných štiav), 

acidózou (výtok K
+
 z buniek), podávaním diuretík šetriacich K

+
, spironolaktónu al. kardiotoník.  

• Pri Arnoldovom-Healyho sy. hyperkaliémiu vyvoláva zníţené vylučovanie K
+
 obličkami následkom 

poruchy receptorov v membráne buniek distálneho tubulu pre aldosterón. 

• Dehydratácia a deplécia sodíka – zníţená filtrácia sodíka v obličkách sa spája so zvýšením jeho 

spätnej resorpcie v proximálnom tubule a Henleho slučke, takţe do distálneho úseku nefrónu 

prichádza málo Na
+
 na resorpciu a utvorenie elektrochemického gradientu. V priesvite sa nevyvíja 

elektronegativita, kt. je kritickým faktorom sekrécie K
+
. 

• Účinok niekt. liečiv – triamteren a amilorid zniţujú permeabilitu luminálnej membrány distálneho 

tubulu pre Na
+
, čím zniţujú sekréciu K

+
 a H

+
 spriahnutú s reabsorpciou Na

+
; spironolaktón a 

kardiotoniká inhibujú aktivitu Na
+
,K

+
-ATPázy, a tým vtok K

+
 do buniek ako predpoklad sekrécie K

+
. 

3. Zvýšený výtok K
+
 z buniek 

• Acidóza – hyperkaliémia vzniká pri respiračnej, najmä však pri metabolickej acidóze. Ide o únik 

draslíka z buniek a zvýšené vylučovanie močom s následným deficitom jeho telových zásob Rôzne 

kys. sa tu uplatňujú rôznym účinkom. Výraznejší účinok majú anorg. kys. ako endogénne org. kys. 

Pokles pH krvi o 0,1 sa spája so zvýšením sérového draslíka o 0,4 aţ 0,6 mmol/l. 

• Katabolizmus – pri katabolizme spojenom s traumou tkanív (úrazy, operácie, sepsa), hemolýzou, 

najmä pri hladovaní a acidóze K
+
 uniká z buniek; v anabolickej fáze sa K

+
 opäť vracia do buniek. 

Najväčší vplyv na vstup K
+
 do buniek má glukóza, napr. i. v. podanie hyperosmolálnych rozt. s 

prívodom 200 – 700 g glukózy. 

• Hyperosmolalita ECT – najčastejšie diabetická, vyvoláva výstup vody a K
+
 z buniek, najmä pred th. 

a počas th. ketoacidózy a hyperosmolálneho sy. prechádza do hypokaliémie. 

• Nedostatok inzulínu – pri diabete vyvoláva výstup K
+
 z buniek, súčasná osmotická diuréza však 

zapríčiňuje jeho zvýšené vylučovanie močom.  

• Aminokyseliny – najmä zásadité (napr. arginín) vyvolávajú pokles K
+
 v plazme, ale aj zníţenie 

vylučovania K
+
 močom. Pri ich podávaní treba sledovať sérovú koncentráciu K

+
, Mg

2+
 a P. 

• Insuficiencia kôry nadobličiek – hypoaldosteronizmus a hypokortizolizmus. 

• Hyperkaliemická periodická paralýza – familiárne ochorenie s celkovou adynamiou vznikajúcou v 

záchvatoch, kt. zvyčajne trvajú asi 1 h a je spojená s výstupom K
+
 z myocytov. 

• Sukcinylcholín – ovplyvňuje permeabilitu membrán a zvyšuje výstup K
+
 z buniek (tento účinok je 

klin. významný najmä pred anestéziou hyperkaliemických pacientov s oligúriou). 

• Kardioglykozidy – inhibujú Na
+
,K

+
-ATPázu, a tým transport K do buniek. 

Náhly presun K
+
 z mimobunkovej tekutiny do buniek môţe niekedy vyvolať krátkotrvajúci prebytok 

K
+
 v bunkách. Koncentrácia K

+
 v plazme a jeho vylučovanie močom sa zniţujú. Príčinou presunu K

+
 

do buniek môţe byť pozit. energetická bilancia (anabolické procesy, vysoký prívod glukózy al. zmesi 



aminokyselín) a alkalóza (podávanie alkalizujúcich infúznych rozt., najmä spätná úprava acidózy; 

dlhotrvajúca alkalóza však vyvoláva zvýšenie exkrécie K a jeho deficit v bunkách). 

Sekvestrácia K
+
 – môţe vzniknúť pri hyperkaliémii, klin. významná je najmä kumulácia K

+
 v 

myokarde. 

Pseudohyperkaliémiu môţu vyvolať tieto stavy: 

• Nesprávny odber krvi – dlhotrvajúca venostáza, dlhšie cvičenie ischemickou končatinou po 

upevnení Esmarchovho ovínadla zapríčiňuje prestup K
+
 zo svalov končatiny do extracelulár-nej 

tekutiny. 

• Prestarnutá vzorka krvi – státím krvnej vzorky sa uvoľňuje K
+
 z krviniek do plazmy (vzorka krvi na 

stanovenie K
+
 sa má preto spracovať do 1 h). Výstup K

+
 z krviniek uľahčuje aj zmrazenie krvi. 

• Hemolýza – môţe byť vyvolaná odberom krvi vlhkou striekačkou, do vlhkej odberovej nádoby, s 

penou, traumatizáciou krviniek pri nasávaní krvi tenkou ihlou, trepaním vzorky ap. Vzorka krvi s 

viditeľnou hemolýzou sa na stanovenie K
+
 v sére nehodí. 

• Výstup K
+
 z fragilných erytrocytov pri hemolytickej kríze, z abnormálnych leukocytov pri leukémii al. 

z trombocytov pri trombocytóze. 

Pri zvýšenom prívode K
+
 bývajú zvýšené aj jeho zásoby v tele a hodnoty v moči, kým pri renálnej 

insuficiencii sú zásoby K
+
 v tele zvýšené al jeho vylučovanie močom zníţené. Distribučná 

hyperkaliémia sa spája normálnou al. zníţenou zásobou K
+
 v tele, koncentrácia K

+
 v sére je 

zvýšená, v moči kolíše. Typické príznaky hyperkaliémie na EKG pritom chýbajú. Odhaduje sa, ţe pri 

zvýšení sérového K
+
 o 1 mmol je v tele deficit K

+
 asi 200 mmol. Táto závislosť je pribliţná a 

predpokladá, ţe nenastala zmena acidobázickej rovnováhy, koncentrácie inzulínu al aldosterónu. 

Klin. prejavy hyperkaliémie sa dostavujú po prekročení sérových hodnôt K
+
 6,0 mmol/l. Sú to pocity 

slabosti, psych. zmeny, prejavy zvýšenej nervosvalovej dráţdivosti, parestézie, kŕče, strata 

šľachových reflexov, bradykardia, arytmie (fibrilácia aţ zastavenie srdcovej činnosti v diastole), 

hypotenzia, zmeny na EKG (plochšie vlny P, vysoké, gotické vlny T, predĺţenie intervalu P–Q a 

deformácie komplexu QRS aţ blok ramienka). Hodnoty > 7,5 mmol/l vyvolávajú pokles 

membránového potenciálu svalových buniek a trvalú depolarizáciu so stratou excitability. Obrny, 

poruchy vedomia aţ kóma sa dostavujú pri hodnotách 9,0 mmol/l. Hodnoty > 11,0 mmol/l uţ nie sú 

kompatibilné so ţivotom. 

Th. hyperkalíémie – je indikovaná pri hodnotách K
+
 v sére > 6,0 mmol/l. Najprv treba zabrániť 

ďalšiemu prívodu K
+
 a jeho výstupu z buniek, odstrániť nekro tické tkanivá. Osvedčuje sa podanie 

hyperosmolálny rozt. NaCl al. NaHCO3 (pri acidóze) pridané k infúziám glukózy s inzulínom. Chlorid 

a glukonan vápenatý potláčajú kardiotoxickosť K
+
. Nástup účinku je rýchly, trvanie len asi 15 – 20 

min. Prestup K
+
 do buniek uľahčuje infúzia 25 – 50 % glukózy s inzulínom. Chron. hyperkaliémia je 

indikáciou na podávanie vymieňačov iónov, kt. viaţu v čreve K
+
. Ak nejde o renálnu insuficienciu, 

vyvoláva sa expanzia objemu a môţu sa podať diuretiká s kaliuretickým účinkom. V ťaţších 

prípadoch sa pacienti podrobujú hemodialýze. 

Nedostatok draslíka v tele 

Hypokaliémia – sérové hodnoty K
+
 < 3,0 mmol/l, sa zisťujú pri týchto stavoch: 

1. Nedostatočný prívod K
+
 – napr. pri nesprávnej výţive zriedka vyvoláva hypokaliémiu. 

2. Nadmerné straty K
+
 – môţu vznikať cestou GIT (vracanie, odsávanie ţalúdkového obsahu, 

hnačky, fistuly, drény) al. z obličkových príčin (chron. pyelonefritída, glomerulonefritída, renálne 

tubulárna acidóza, diuretická fáza chron. renálnej insuficiencie, Bartterov sy.). Značné strtaty K
+
 

močom môţu vznikať po tiazidových diuretikách. 



3. Redistribúcia K
+
 z buniek – nastáva pri týchto stavoch: 

• Alkalóza – vyvoláva len krátkodobú hyperkaliémiu (napr. podávanie zásaditých infúznych rozt.), pri 

dlhotrvajúcej alkalóze sa zvyšuje vylučovanie K
+
 a vzniká deficit K

+
 v bunkách a hypokaliémia. 

• Pôsobenie inzulínu a pozit. energetická bilancia – anabolické procesy, vysoký prívod glukózy al. 

zmesi aminokyselín vyvolávajú akumuláciu K
+
 v bunkách. Hypokaliémia sa môţe zisťovať aj pri 

inzulinóme. 

• Nadbytok aldosterónu (prim. a sek. aldosteronizmus) al. glukokortikoidov (Cushingov sy., th. 

kortikosteroidmi).  

• Bartterov sy. – prim. deficit chloridov s hypochloremickou alkalózou, polyúriou a polydipsiou, 

hyperrenínovým hyperaldosteronizmom, zvýšením stabilných metabolitov prostaglandínov a aktivity 

kalikreínu v moči a sére. 

4. Pseudohypokaliémia – vzniká napr. pri nesprávnom odbere krvi zo ţily, do kt. sa podáva infúzia 

(dilúcia). 

Klin. prejavy hypokaliémie – dostavujú sa pri poklese K
+
 < 2,5 mmol/l. Sú to apatia, parestézie, 

prejavy zníţenej nervosvalovej dráţdivosti (zníţenie šľachových reflexov, svalová slabosť aţ kŕče, 

zníţená elektr. vodivosť), zmeny na EEG, anorexia, nauzea, atónie hladkého svalstva s obstipáciou. 

Pri poklese K
+
 < 2,0 mmol/l sa dostavujú chabé obrny kostrového svalstva, najmä hltacieho a 

dýchacieho, subileózne stavy aţ paralytický ileus, atónia močového mechúra, dilatácia srdca. 

Charakteristické sú zmeny na EKG (ploché aţ negat. vlny T, depresia segmentu S–T, predlţenie 

intervalu Q–T, a výrazné vlny U, tachykardia, extrasystoly, arytmie).  

Pri chron. deficite K
+
 sa vyvíja kaliopenická nefropatia charakterizovaná poklesom glomeru-lovej 

filtrácie, no najmä tubulárnymi poruchami s izostenurickou polyúriou. 

Príznaky hypokaliéme závisí od rýchlosti poklesu K
+
 v plazme. Koncentrácia K

+
 v sére neposkytuje 

správnu informáciu o celkových zásobách K
+
 v tele. Odhaduje sa, ţe pri zníţení sérovéhoho K

+
 o 1 

mmol/l je jeho deficit v tele asi 300 mmol. Táto závislosť je pribliţná a predpokladá, ţe nenastala 

zmena acidobázickej rovnováhy, koncentrácie inzulínu al. aldosterónu. Ak chceme získať obraz o 

stave jeho zásob, treba súčasne sledovať bilanciu prívodu minerálov a vody a ukazovatele 

acidobázickej rovnováhy. 

Úprava deficitu K
+
 sa dosahuje prídavkami K

+
 navhodnejšie v potrave, príp. vo forme prídavkov K

+
. 

Pri aplikácii K
+
 treba vţdy zohľadňovať funkciu obličiek. Pri stavoch ohrozu-júcich ţivot sa podáva 

centrálnym katétrom KCl, avšak rýchlosťou < 40 mmol/h, aby sa náhlym vzostupom K
+
 v krvi 

neohrozila funkcia myokardu a zastavenie srdcovej činnosti v diastole. Po i. v. podaní K
+
 sa jeho 

hodnota v mimobunkovej tekutine vyrovnáva za niekoľko minút, ekvilibrácia medzi extracelulárnym 

priestorom a bunkami aţ za mnoho h.  

drastica (remedia) – [g. drastikos pôsobivý, silný] drastiká, silne pôsobiace lieky. 

Drastinetten
®
 (Herbrand) – antihistaminikum; →metapyrilén. 

Drat
®
 (M & B) – antikoagulačne pôsobiace rodenticídum; →chlórfacinón. 

drau ni kau – [drau list, ni koncovka genitívu, kau strom] anxiózno-fóbický sy. z Fidţi ako 

nadprirodzený výklad chorobných emočných reakcií na záťaţ. 

dravce – Accipitres, vtáky so silnými pazúrmi na nohách. Vrchná časť zobáka je oblúkovite ohnutá, 

koniec zahrotený, čo súvisí s lovením ţivej potravy. Koreň zobáka pokrýva ţltkastá blanka. D. 

zväčša rýchlo lietajú, majú výborný zrak. Hniezda si stavajú v korunách vysokých stromov. Hniezdia 

raz do roka. Mláďatá sa veľmi pomaly vyvíjajú, kŕmia ich dospelé. U nás hniezdi asi 22 druhov. 

Najznámejšie čeľade: supovité, jastrabovité a sokolovité. 



Draw–Person-Test – DAP, psych. test osobnosti, kresba panáčika (Machoverová, 1963). 

Draw–A–Person-Quality Scale – DOQS, psych. test úrovne intelektových funkcií pre 16–25-r. osoby 

pomocou kresby (Wagner a Schubert, 1955 – 65). 

Drawing Completion Test – test doplňovania kresby, obdoba Warteggovho testu. (Hammer, 1958). 

Draza
®
 (Bayer) – insekticídum, moluskocídum, repelens vtákov; →metiokarb. 

Drazifon
®
 (Roussel-UNCLAF) – antitusikum; →taziprinónhydrochlorid. 

Drazine
®
 (Smith & Nephew) – inhibítor monoaminooxidázy; hydrogénmaleát →fenoxypro-pazínu. 

drazoxolón – 3-metyl-4-[(2-chlórfenyl)hydrazón]-4,5-izoxazoldión, C10H8ClN3O2, Mr 237,65; 

fungicídum (PP 781
®
, Ganocide

®
, Mil-Col

®
, Saisan

®
). 

Drazoxolón 

 

 

 

dráždec →klitoris. 

dráždivosť →iritabilita. 

dražé →obduktety. 

dražovacie bubny – zariadenia na obaľovanie obduktiet; →obductattae. 

DRD – Usherov →syndróm. 

dreamy states – [angl. snové stavy] krátkotrvajúce stavy zmeneného vedomia podobné snom, počas 

kt. sa zdajú okolité objekty ako odťaţené (mikroteleopsia) s pocitom dôverne známeho (ilusion du 

déj˛a vu – ilúzia uţ videného). Vyskytuje sa napr. na začiatku psychomotorického záchvatu; 

→epilepsia. 

Dreierov syndróm – Stillova →choroba. 

Dreisafer
®
 tbl. fc. (Gry-Pharma) – Ferrosi sulfas hydricus 304 mg (zodpovedá 100 mg Fe

2+
) + Acidum 

ascorbicum 100 mg v 1 dr. Kombinovaný prípravok dvojmocného ţeleza s vitamí-nom C; →ţelezo. 

Drenamist
®
 – dl-forma hydrochloridu →adrenalínu. 

Drenaren
®
 – antilipemikum; →triparanol. 

drenáž – [franc. drainage odvodnenie] odvodnenie, zabezpečenie trvalého odtoku nahroma-dených 

tekutín, sekrétov al. vzduchu z telových dutín, sekrétov. Najčastejšie sa odsáva obsah ţalúdka, 

vzduch z pneumotoraxu, materiál z operačnej rany, pri kt. predpokladáme sekréciu, krvácanie al. 

riziko hnisania, z abscesu, ţlč zo ţlčníka. Rozoznáva sa: 1. prirodzená d.; 2. umelá d. (pomocou 

gumových al. plastických drénov al. sond), kt. môţe byť spádová al. odsávacia (zapojená na 

odsávacie zariadenie), príp. nasávacie (pôsobiace svojou kapilaritou). D. má aj dg. význam, 

informuje o druhu sekrécie v drénovanej oblasti. Drén sa ponecháva len dovtedy, kým trvá hnisanie 

al. sekrécia a kým je funkčný. Drén môţe lokálne dráţdiť, vyvolávať komplikácie z tlaku a byť 

zdrojom kontaminácie.  

Biliárna drenáţ – ostraňovanie ţlče zo ţlčníka pomocou drénu po operácii ţlčových ciest. Novšie 

sa pri ochoreniach spojených s obštrukciou ţlčových ciest liečených endoskopicky zaváza 

endoskopická b. d. Na th. obštrukcií nevyvolaných konkrementmi sa vyvinula nazobiliárna d. a d. 

endoprotézou. Tieto výkony sú v porovnaní s chir. postupmi zaťaţené menšou morbiditou a 



mortalitou (1 %), nevyţadujú celkovú anestéziu a dlhodobejšiu hospitalizáciu. Drenáţové výkony 

vznikli ako rozšírenie ERCP a endoskopickej papilosfinkterotómie, preto vyţadujú značnú skúsenosť 

s týmito metódami. Ďalším predpokladom je dostatočné endoskopické inštrumentálne vybavenie, 

spolupráca s röntgenológom ovládajúcim skiaskopiu s vysokou rozlišovacou schopnosťou a 

asistencia aspoň dvoch zaškolených endoskopických sestier. Úspech e. b. d. moţno očakávať v 90 

% prípadov. Je metódou voľby u pacientov s veľkým operačným rizikom, rôznymi formami 

obštrukčného ikteru, najmä malígneho pôvodu. Ďalšími indikáciami sú pooperačné stenózy, 

sklerotizujúca cholangitída, choledocholitiáza, únik ţlče a ţlčové fistuly. Endoprotézy sa zavádzajú 

aj po dilatáciách pooperačných striktúr ţlčovodov, aby sa zabránilo vzniku restenózy.  

Bülauova drenáţ →Bülauova drenáţ. 

Drenáţ perirenálneho priestoru – vypustenie urinómu  a hematómu pri poranení obličiek s 

rozsiahlejšou devastáciou. Fiormou perkutánnej drenáţe sa vykonáva pod ultrasonografickou 

kontrolou 

Polohová drenáţ →posturálna drenáţ. 

Posturálna drenáţ – polohová d., odstraňovanie sekrétu z bronchiektázií a abscesu pľúc zmenou 

polohy pacienta (aspoň na 10 min) a opakovanými údermi na hrudnú stenu. 

Wangensteenova drenáţ – kontinuálna d. ţalúdkového al. dvanástnikového obsahu pomocou 

sondy. Pouţíva sa pri obštrukcii čreva, paralytickom ileu ap.  

drenážová operácia →operácie. 

Drenison
®
 (Lilly) – glukokortikoid, antiflogistikum; →flurandrenolid. 

Drenusil
®
 (Pfizer) – diuretikum, antihypertenzívum; →polytiazid. 

dreň →medulla; →pulpa. 

drepanocytóza – [g. drepanon kosák + g. kytos komôrka, bunka] kosáčiková anémia, autozómovo 

recesívne dedičná hemolytická →málokrvnosť. 

Dresbachov syndróm – [Dresbach, Melvin, 1874 – 1946, filadelfský lekár] →syndrómy. 

Dresslerov syndróm – [Dressler, William, 1900 – 1969, brooklynský kardiológ] →syndrómy. 

dreviny – viacročné rastliny. Majú zdrevnatený kmeň, kt. druhotne hrubne utváraním nových vrstiev 

dreva (letokruhy). D. utvárajú kaţdoročne semená, ich bunkové steny sú impregnované →lignínom. 

Rastú vo forme stromov, krov a polokrov. 

drevnatenie – lignifikácia, ukladanie →lignínu vo vnútorných dutinkách celulózovej kostry bunkovej 

steny. 

drevný lieh →metanol. 

drevo – [l. lignum] xylém, hadrom, bazálna časť cievneho zväzku, kt. slúţi na transport rozt. anorg. 

zlúč. z koreňov k listom rastlín. Zrýchlenie pohybu rozt. je podmienené pretiahnutým tvarom 

vodivých elementov, príp. perforáciou ich priečnych stien. Najprimitívnejšími elementami drevnej 

časti cievneho zväzku sú cievice. Pri kryptosemenných sú vodivými elementami cievy. 

drevokazy – hmyz z rodov Trypodendron a Xyloterus, z radu chrobákov (Coleoptera), čeľade 

podkôrničkovitých (Aradidae). Patrí sem d. čiarkovaný (Trypodendron lineatum), kt. má tmavý štít i 

hlavu a bledoţlté krovky s pozdĺţnym bočným pásikom. Je dlhý 3 – 4 mm. Vyvíja sa v chorom al. 

narúbanom dreve jedlí, smrekov a borovíc. Nebezpečnými škodcami sú aj d. dubový (Xyloterus 

sygnatus) a d. bunkový (Xyloterus domesticus). 

drevotočovité →Cossidae. 



Dreyfusov syndróm – [Dreyfus, Jules R., švajč. chirurg pôsobiaci v Berne] →syndrómy. 

drgavka →sinice. 

DRI – skr. Discharge Readiness Inventory, psych. metóda na určovanie pravdepodobnosti 

prepustenia jednotlivých pacientov z psychiatrického oddelenia. 

Dribazil
®
 – choleretikum; →osalmid. 

Driclor
®
 (Stiefel) adstringens; hexahydrát →aluminumchloridu. 

Dricol
®
 (Bristol) – vazokonstringens, dekongestívum; →amidefrín. 

Dridase
®
 (Pharm. Arzneimittel) anticholínergikum, pouţíva sa v th. neurogénneho mechúra; 

→oxybutynínchlorid. 

Dri-Die
®
 (Fairfield) →silikagél. 

Dridol
®
 – antipsychotikum; →droperidol. 

driek →lumbus. 

driekovokrížový →lumbosacralis. 

drieňovité – Cornaceae. 

Driesch, Hans – (1867–1941) nem. biológ, spoluzakladateľ neovitalizmu; →vitalizmus.  

drift – [angl.] posun (antigénu, genetický, zubov ap.), odklon, vybočenie, zosuv. 

Drift antigénu – posun antigénu, ustavičná nepatrná zmena štruktúry antigénu, následkom kt. môţe 

protilátka utvorená na podnet predchádzajúcej imunizácie postupne meniť svoju špecifickosť. 

Naproti tomu shift antigénu je náhla zmena špecifickosti antigénu mikroorganizmu (najmä vírusu), 

následkom kt. môţu vznikať nové podtypy; napr. pri víruse chrípky kaţdých 10 – 20 r. takto vznikajú 

nové ,,pandemické kmene“. 

Drift génu –  gen. zmeny frekvencie výskytu génov v populácii z generácie na generáciu následkom  

náhodných faktorov.  

Sociálny drift – hypotéza podľa, kt. jedinci predisponovaní k psych. poruchám, zlyhávajú v 

zamestnaní, nedokáţu sa spoločensky presadiť, zhoršujú sa vo svojom sociálnom statuse a končia 

v najniţších sociálnych vrstvách. 

drimenín – 5,5,6,7,8,9,9,9-oktahydro-6,6-trimetylnaftol[1,2-c]-furan-1(3H)-ón, C15H22-O2, Mr 

234,33; látka nachádzajúca sa v kôre stromu Drimys winteri Forst. 

(Magnoliaceae). 

Drimenín 

 

 

Drimyl
®
 (Cassenne) – hypnotikum; →etodroxizín. 

Drinalfa
®
 (Squibb) →metamfetamín. 

Drinox
®
 – insekticídum; →heptachlór. 

Drinupal
®
 – antimalarikum; →chlórguanid. 

Driol
®
 – choleretikum; →osalmid. 

Driol-Labaz
®
 – choleretikum; →oslamid. 



Driscollov syndróm – Luceyov-Driscollov →syndróm. 

Drisdol
®
 (Winthrop) →vitamín D2. 

Drisi-Gast
®
 drg. (Serturner Arzneimittel) – Liquiritiae succus crudus 150 mg + Bismuthi subnitras 75 

mg v 1 dr.; šťava zo sladkého dreva. Obsahuje kys. glycyrizínovú, kt. stimuluje protektívne deje v 

ţalúdkovej sliznici (produkciu hlienu, sekréciu prostaglandínu a i.), bizmút má adstringentný a 

antihelikobaktériový účinok.  

Indikácie – peptický vred, akút. a chron. gastritída, funkčná ţalúdková dyspepsia, pseudoulcerózny 

sy. 

Kontraindikácie – hypertenzia, kardiálna insuficiencia.  

Neţiaduce účinky – predpokladá sa moţnosť prejavov aldosterónového účinku (edémy, retencia 

sodíka, hypokaliémia, hypertenzia). 

Dávkovanie →vitamín C; →ţelezo. 

Drixin
®
 – adrenergikum, vazokonstringes, pouţívané ako nosová dekongescenčná látka; hydrochlorid 

→oxymetazolínu. 

drobčíkovité →Staphylinidae, čeľaď hmyzu z radu chrobákov. 

Drobnozrnko →zelené riasy. 

drobnušky →Zoraptera. 

Drocode
®
 – antiseptikum, dezinficiens, najmä chir. nástrojov; →formicín. 

Drocort
®
 (Lilly)– glukokortikoid, antiflogistikum; →fluradrenolid. 

drofenín – syn. hexahydroadifenín, 2-(dietylamino)etylester kys. -cyklohexylbenzénoctovej, 

C20H31NO2, Mr 317,48; antispazmodikum (hydrochlorid C20H32NO2 – 

Trasentine-A
®
, Trasentine 6-H

®
). 

Drofenín 

droga – [z angl. drug liek, jed] 1. farm. surovina upravená na ďalšiu prípravu liekov. D. sú usušené, 

príp. inak konzervované rastliny, mikroorganizmy, ţivočíchy al. ich orgány, príp. produkty 

metabolizmu, kt. slúţia na výrobu liečiv a technicky dôleţitých látok, pouţívajú sa priamo na th., 

technické a iné ciele. D. obsahuje zmes chem. a th. rozdielnych látok. 

Oficinálne drogy sú d. uvedené v platnom liekopise. Musia mať vlastnosti zodpovedajúce 

poţiadavkam príslušného liekopisného článku. ČsL 4 uvádza spolu 54 vegetabilných d., 37 

rastlinných produktov, 6 čajovín, 19 d. ţivočíšneho pôvodu, 28 čistých rastlinných látok, 16 látok 

získavaných z rastlín al. syntetických, resp. polosyntetických derivátov a 18 antibiotík. 

Neoficinálne drogy musia vyhovovať príslušnej štátnej al. odborovej norme (ČSN al. ON). Tieto 

normy majú sériu 88 (zdravotníctvo) a čísla začínajúce dvojčíslím 60 (liečivé d.). Pokiaľ d. bola 

oficinálna v niekt. z predchádzajúcich liekopisov, musí mať v nich uvedené vlastnosti. 

2. med. – syn. psychoaktívna látka, kt. po vpravení do org. je schopná pozmeniť jednu al. viac 

funkcií, pôsobí priamo al. nepriamo na CNS a môţe mať priznané postavenie lieku.  

3. toxikol. – návykové látky, omamné látky prírodného, polosyntetického al. syntetického pôvodu s 

potenciálne psychoaktívnymi a psychotropnými účinkami, kt. spôsobujú prechodné, subjektívne 

príjemné zmeny v preţívaní ţivota a sú schopné vyvolať →závislosť a byť škodlivé jednotlivcovi al. 

spoločnosti. 



D. sa môţu uţívať experimentálne (snaha získať nové záţitky), rekreačne (občasné uţívanie pri 

spoločenských udalostiach), symptomaticky (na zmiernenie telesných al. psychických ťaţkostí) al. 

nutkavo (v dôsledku silnej túţby pri drogovej závislosti).  

V súčasnosti sa obvykle rozlišuje 8 hlavných drogových závislostí, patrí však k nim aj 

→alkoholizmus, →tabakizmus a →kofeinizmus. 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hlavné skupiny drog 
––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 I. Opioidy 

 II. Látky sa centrálne tlmivým účinkom 

 III. Kokaín a crack 

 IV. Kanabinoidy 

 V. Deriváty amfetamínu 

 VI. Kat 

 VII. Halucinogény 

 VIII. Organické rozpúšťadlá 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I. Opioidy –  [z g. opion maková šťava] vo forme šťavy z makovíc sa uţívali uţ v staroveku. Prvá 

zmienka o ópiu sa nachádza v sumerskom texte (asi 4000 r. pred n. l.); ako analgetikum a 

sedatívum ho pouţíval Hippokrates a Galenos, úspešne s ním obchodovali Perţania a Feničania a 

nádoby zo zmesou drog na báze ópia sa našli aj v hrobkách egyptských faraónov. Do Európy sa 

ópium dostalo v období renesancie. Tinktúru z ópia, tzv. laudanum, prvý pouţil Paracelsus (1493 aţ 

1541).  

Zdrojom opiátov je biely mak (Papaver somniferum album). Základnou drogou je ópium – zaschnutá 

šťava z makovíc. Najčastejšie pouţívanými drogami sú morfín a jeho polosyntetic-ký derivát heroín. 

Ako drogy sa uţívajú aj syntetické opiáty petidín (Dolsin
®
) a metadón. Celá skupina (prírodé opiáty 

aj syntetické látky) sa nazýva opioidy. 

Zdrojom opioidov je mak siaty (Papaver somniferum var. album L.) U nás rastúci variant divého 

maku (Papaver rhoeas L.) neobsahuje nijaké nebezpečné alkaloidy, okrem, malého mnoţstva 

alkaloidu readínu s účinkami podobnými kodeínu. Ideálnym zdrojom ópia je variant maku siateho, kt. 

rastie v oblasti Zlatého trojuholníka (Thajsko, Barma a Laos, kt. sú aj jeho najväčšími vývozcami) v 

pásme medzi 15° – 30° sev. šírky, ako aj v juţ. Číne, Iráne, Turecku, Indii a Austrálii. Ópiový mak 

rastie na slnečných, dobre presvetlených svahoch hôr okolo nadmorskej výšky 1000 m. 

V súčasnosti sa opioidy získavajú zo sušených makovíc bez semien s krátkou stopkou (makovina), 

kt. obsahuje asi 0,5 % účinných alkaloidov, semeno alkaloidy neobsahuje. Po odpadnutí okvetných 

lístkov sa na vrchole rastliny o výške 1 – 1,5 m utvorí zelená tobolka obsahujúca mnoţstvo 

makových semienok. Po pozdlţnom narezaní tobolky vyteká z trubicovitých mliečnic v stene 

lepkavá sivobiela šťava (latex), kt. na vzduchu rýchlo tuhne a mení sa najprv na polopruţnú 

zelenohnedú, neskôr tuhnúcu svetlohnedú aţ tvrdú tmavohnedú látku – ópium. V tejto podobe sa 

droga dodáva uţivateľom, príp. do ilegálnych laboratórií na ďalšie spracovanie. V Indii sa balí do 

rastlinných listov al. jemných hliníkových fólií, previazaných povrázkom al. pevnými výhonkami 

rastlín. Jednotlivé kusy ópia majú obvykle guľovitý al. oválny tvar, príp. tvar hranatej tehličky s 

hmotnosťou 1 – 1,5 kg. Ópium maloazíjskeho pôvodu sa dodáva na trh obyčajne staršie a zrelšie, 

tuhoelastické aţ tvrdé, krehkej konzistencie, tmavohnedej aţ hnedočiernej farby. Lisuje sa do 

plochých hnedočier-nych, zvnútra svetlohnedočervených koláčikov s hmotnosťou asi 250 g al. 

podlhovastých tyčiniek a tehličiek, podobných bakelitu, dlhých aţ 20 cm. V niekt. oblastiach Orientu 

sa pestuje variant maku Papaver bracteanum (orientale) obsahujúci alkaloid tebaín, sám osebe 

nevýznamný, môţe však slúţiť na syntézu rôznych farmák (kodeín, oxymorfín, naxolón a i.).  



Opioidy sa po resorpcii do krvi viaţu na plazmatické bielkoviny a utvárajú vo vode rozp. soli, preto 

zle prenikajú hematoencefalickou bariérou, cez biol. membrány preniká totiţ iba voľná zloţka. 

Heroín je rozp. v tukoch a jeho prienik do CNS je rýchlejší. Opioidy sa metabolizujú v pečeni a 

vylučujú močom, jednotlivá dávka do 3 – 5 h. 

Opioidy majú narkoticko-analgetické účinky. Ich prim., najefektnejším a najţiaducejším účinkom je 

eufória, analgetické účinky sú z aspektu ich zneuţívania bezvýznamné. Intenzita a trvanie 

euforizujúceho účinku závisí od dávky, spôsobu aplikácie, miery závislosti jedinca a prípadnej 

kombinácie s inými drogami. 

K opiátom zneuţívaným ako d. patrí ópium, morfín, heroín a syntetické deriváty. 

K variantom ópia patrí: 1. Surové ópium – [angl. crude opium] obsahuje asi 30 alkaloidov, väčšinou 

viazaných na kys. mekónovú (kys. hydroxypyrondikarboxylovú). Forenzne význam-né alkaloidy sú 

deriváty fenantrénového typu (morfín, kodeín a tebaín) a izochinolínového typu (papaverín, narkotín 

a narceín). Okrem ďalších nevýznamných alkaloidov (laudanozín, laudanín atď.) sa v ópiu 

nachádzajú viaceré cukry, kys. a i. Moţno ho priamo uţívať inhalá-ciou – fajčením, inak je 

základnou surovinou na výrobu ďalších derivátov. 2. Galí – [hind.] je drobná zelenohnedá aţ 

tmavozelená poloelastická guľôčka s priemerom asi 5 mm menej čistého ópia, kt. sa aplikuje 

sublingválne a zapíja tuhým čajom; uţíva sa v Indii; 3. Čandu – (hind. chandu) je polotekutá belavá 

látka s charakteristickým zápachom po zatuchnutom maku. Získava sa opakovaným preváraním, 

filtráciou a zahusťovaním vodného rozt. ópia. Obsahuje purifikované ópium s nízkym obsahom 

rušivých prímesí. Je to vyhľadávaná droga na orientálnom trhu. 4. Dross – [hind.] je 

svetlosivohnedý, jemne granulovaný popol čistého ópia vyfajčeného vo fajke, pripomínajúci 

tabakový popol z fajky, s nízkym obsahom toxiko-logicky relevantných alkaloidov. Uţívajú ho ako 

lacnú drogu niţšie sociálne vrstvy v Oriente. 

Čím menej zrelé je ópium, tým má výraznejší charakteristický a nepríjemný zápach po stuchnutom 

maku, niekedy prekrytý zápachom plesní, kt. sa najmä na povrchu surového vlhkého ópia, napr. v 

nepriedyšnom hliníkovom obale dobre mnoţia. Zrelšie, tmavšie a tvrd-šie formy bývajú bez 

zápachu. Menej vyzreté ópium má nepríjemnú horkú chuť, kt. u degus-tátora vyvoláva nauzeu.  

Priekupnícke a konzumentské názvy: big O, black shift, blue velvet (s tripelenamínom), Dutch 

courage, hop, O, op, tar. 

Spôsob aplikácie – ópium sa najčastejšie fajčí v drevených, hlinených a sklených fajkách s malou 

hlavičkou a dlhou trúbeľou na dosiahnutie chladného dymu. Menej často sa surové ópium 

primiešava k tabaku do cigariet. V Malej Ázii sa začína obrad prípravy ópia na fajčenie tak, ţe fajčiar 

rozmieša v dlani malé mnoţstvo ópia s vlastnými slinami na mäkkú zmes, ušúľa z nej guľôčku, kt. 

vloţí do hlavičky fajky a zapáli. Ópium vo fajke len veľmi pomaly tlie. Inokedy sa čiastočka ópiovej 

masy nahrieva na drôtiku al. ihle nad plameňom a po zmäknutí účinkom tepla sa vytvaruje do 

hlavičky fajky. Ópium sa fajčí pomaly, krátkymi vdychmi s apnoickými prestávkami. Jednorazová 

dávka ópia vo fajke stačí na 10 – 15 vdychov. 

Čas fajčenia sa predĺţi, ak sa ópium zmieša, napr. s tabakom. Počas fajčenia sa leţí, aby sa 

potlačila prípadná nauzea, kt. býva u chron. konzumentov drogy dosť častá. Fajčenie ópia je 

charakteristické pre Orient, v Európe a USA je sporadickým javom, s kt. sa moţno stretnúť skôr u 

cudzincov z Orientu. 

Ópium sa dobre vstrebáva z GIT, jeho zneuţívanie poţívaním potravín a nápojov s prímesou ópia je 

však zriedkavé(ópiofágia); vyskytujú sa však prípady zneuţívania ópiovej tinktúry, obvykle u 

zdravotníckych pracovníkov. 

Príznaky intoxikácie a závislosti sú pri jednotlivých opioidoch podobné. Rozdiely sú v rýchlosti a 

intenzite nástupu účinku drogy, v rýchlosti vývoja závislosti a v intenzite abstinenčných príznakov. 



Najčastejšie zneuţívaným opioidom je heroín. Heroín sa môţe uţívať fajčením, šňupaním alebo 

intravenózne, zriedkavá je jeho s. c. aplikácia. Intoxikácia sa objaví najrýchlejšie a je 

najintenzívnejšia pri i. v. uţití heroínu. Heroinisti obvykle začínajú s fajčením heroínu a neskôr 

prechádzajú na intravenóznu aplikáciu. 

Heroín vyvoláva eufóriu, ľahkú ospalosť a útlm aktivity. Spôsobuje začervenanie a svrbenie tváre, 

najmä nosa a brady. Pri intoxikácii je mióza, spomalené a plytké dýchanie. 

Abnormálne intoxikácie (napr. s úzkosťou, agresivitou, poruchou vedomia, extrapyramídovým 

syndrómom) sú vyvolané pravdepodobne prímesami (psychostimulancia, hypnotiká, neuroleptiká) 

al. neurotoxickými látkami, kt. vznikajú pri neodbornej výrobe heroínu. 

Predávkovanie sa prejavuje somnolenciou, kt. prechádza do kómy, poklesom telesnej teploty, 

miózou, neskôr mydriázou, spomalením dýchania, bradykardiou, ťaţko hmatným pulzom, cyanózou, 

svalovými zášklbmi. Môţe vzniknúť pľúcny edém, smrť je dôsledkom zlýhania dýchania. 

Závislosť od heroínu sa prejavuje silnou túţbou po droge, rýchle sa zvyšuje tolerancia a po 

niekoľkých týţd. uţívania heroínu sa objavia aj abstinenčné príznaky. Vrcholia po 48 hodinách a 

počas ďalších 2 – 3 d ustúpia. Najdlhšie trvá insomnia. 

Pri ťaţkej závislosti sa v abstinenčnom období môţe objaviť aj kvalitatívna porucha vedomia s 

dezorientáciou, ilúziami alebo halucináciami. 

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

Abstinenčné príznaky pri závislosti od opioidov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 túţba po opioidoch 

 celková slabosť 

 svalové a orgánové bolesti 

 nepokoj, dysforická alebo úzkostná nálada 

 nespavosť, nechutenstvo 

 nauzea, zvracanie, hnačky 

 potenie, slzenie, výtok z nosa 

 triaška, pocity chladu a tepla 

 piloerekcia (husia koţa) 

 mydriáza, tachykardia, hypertenzia 

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

    

Heroinisti trpia nechutenstvom, uprednostňujú sladké jedla pred mäsitými, chudnú, majú obstipáciu. 

K typickým prejavom pravidelného uţívania heroínu patrí afektívna labilita, útlm aktivity, strata 

záujmov, zníţenie libida, zníţenie konzumu alkoholu. Pri heroinizme sú časté úzkostne a 

depresívne stavy, je zvýšené riziko suicídia. Na vzniku týchto porúch sa podieľajú psychologické a 

sociálne faktory, ale aj samotná droga. 

Somatické komplikácie súvisia so spôsobom aplikácie heroínu. Pri nesterilnom i.v. podávaní heroínu 

a spoločnom pouţívaní striekačiek a ihiel sú časté beţné infekcie. Vysoké je tieţ riziko prenosu 

infekčnej hepatitídy a HIV infekcie. 

Uţívanie heroínu v gravidite priamo poškodzuje plod (niţšia pôrodná hmotnosť, zaostávanie v 

telesnom vývoji, časté hyperkinetické poruchy alebo poruchy pozornosti). Plod je ohrozený aj 

infekciami. U detí ţien pravidelne uţívajúcich heroín alebo liečených metadonom vzniká 

novorodenecký abstinenčný syndróm. Prejavuje sa insomniou, odmietaním jedla, zvracaním, 

plačom. Trvá niekoľko dní aţ niekoľko týţdňov, je potrebná špecializovaná liečba. 

Dg. heroinizmu – vychádza z typických anamnestickych údajov. Pri somatickom vyšetrení nájdeme 

stopy po i. v. vpichoch, miózu (al. pri abstinencii mydriázu). Dg. závislosti sa opiera o objektívne 



abstinenčné príznaky (mydriáza, nádcha, slzenie, pokašliavanie, zívanie, piloerekcia, nauzea, 

vomitus, hnačky). V nejasných prípadoch sa môţeme pokúsiť vyvolať abstinenčné príznaky 

podaním naloxonu. Pomerne často sme sa stretli s agravačnými tendenciami alebo so simuláciou 

závislosti. 

Heroinisti uţívajú aj iné návykové látky. U nás sú to nikotín, flunitrazepam (Rohypnol
®
), marihuana, 

niekedy kokaín alebo metamfetamín (Pervitín
®
). 

Th. heroinizmu – pri predávkovaní sa pouţíva antagonista opiátov naloxon. Pôsobí krátkodobe a 

preto musíme obvykle pouţiť viac dávok a pacientov sledovať aspoň 6–8 hodín. Detoxikačná liečba 

by sa mala začať na lôţkovom oddelení. Pri ľahších abstinenčných príznakoch sa pouţívajú 

benzodiazepíny (diazepam, flunitrazepam). Pri ťaţších abstinenčných príznakoch sa pouţíva 

-adrenergické antihypertenzívum), buprenorfín (parciálny agonista opiátov), kodeín, 

etylmorfín alebo metadon. Dávky agonistov heroínu sa postupne zniţujú a počas 10 – 14 dní sa 

lieky vysadia. Nevýhodou metadonu je pomalý ústup abstinenčných príznakov a niekedy ich návrat 

po jeho úplnom vynechaní. Krátko pôsobiace opioidy (kodeín, etylmorfín) sa musia podávať vo 

viacerých denných dávkach a dávkovací reţim musí byť individuálne titrovaný. Vôbec sa nehodia na 

ambulantnú liečbu. Spolupráca heroinistov pri liečbe je zlá, mnohí ju predčasne ukončia. 

Časť pacientov pokračuje v dlhodobej liečbe v špecializovaných zariadeniach. Efekt liečby je 

nedostatočný, v prvom polroku po liečbe abstinuje len 10 – 20 % závislých. 

Od polovice 60. r. min. storočia sa pouţíva dlhodobá substitučná th. metadonom. Pri perorálnom 

podávaní nevyvoláva eufóriu. Dobre tlmí abstinenčné príznaky a zmierňuje túţbu po opiátoch. 

Podáva sa raz/d. Th. je indikovaná tam, kde zlyhali iné liečebné metódy a u ,,rizikových“ heroinistov: 

gravidných ţien, HIV pozitívnych a páchajúcich trestné činy. Cieľom substitučnej metadónovej th. je 

redukcia následkov uţívania drôg a sociálna stabilizácia heroinistov. Priebeh th. je kontrolovaný 

lekárom. 

Morfín – [syn. morfium, podľa g. mýtického boha spánku Morphea] je najdôleţitejším prírodným 

alkaloidom ópia. Prvý ho izoloval Sertüner (1803). Distribuuje sa vo forme solí, rozp. vo vode, menej 

rozp. v liehu. Ide o biely aţ naţltnutý prášok (podľa stupňa čistoty) tvorený jemnými polygonálnymi 

aţ ihličkovitými kryštálikmi, bez zápachu, pri degustácii má horkastú chuť. V tuhej forme sa niekedy 

dodáva vo forme drobných lisovaných bielych kociek al. tehličiek. Rozt. morfínu je číry, bez 

zápachu, horkej chuti.  

Priekupnícke a konzumentské názvy: big M, morf, morph, ,,M“, Miss Emma, sweet Jesus, white 

angel; kombinácia morfínu s kokaínom: Hi-Fi. 

Morfín sa najčastejšie aplikuje s. c. (angl. skin-popping) al. i. m., zriedka per os vo forme tabliet, 

výnimočne si ťaţko závislí narkomani aplikujú ópium i. v. 

Heroín – je alkaloid polosyntetizovaný z morfínu (Bayers Werke, 1898). Je to extrémne nebezpečná 

droga, získaná derivatizáciou morfínu (→diacetylmorfín) a upravená obvykle na hydrochlorid. V 

superčistej forme je to veľmi jemný, čisto biely prášok, kt. moţno takmer bezo zvyšku rozotrieť 

medzi prstami. Je dobre rozp. vo vode, menej rozp. v liehu, nerozp. v éteri a chloroforme. Pri 

ochutnaní zanecháva na jazyku trpkú, horkastú chuť. Menej časté formy majú sivobielu, príp. 

načervenalú farbu, niekedy podobnú rozomletej korkovej zátke (juhoázijske a mexické produkty). 

Finálny polosyntetický produkt niekedy páchne po octe, ak sa len kvôli odbytu na čiernom trhu 

nezmieša s práškovým cukrom, príp. chinínom, sušeným mliekom, jedlou sódou, zriedkavejšie 

jemnou múkou. Aplikuje sa s. c., i. m. aj i. v. (angl. mainlining). Ku konzumentovi sa droga dostáva 

vo forme prášku v malých vrecúškach z jemného papiera al. vo forme vodného rozt. v zatavených 

amp. na priamu inj. aplikáciu, kt. je drahšia. Heroín sa pomerne rýchlo rozkladá pečeňou, preto sa 

uţíva per os zriedka, napr. v tiesňovej situácii. Má horkú chuť, často vyvoláva nauzeu a vracanie, 



preto sa niekedy obaľuje do chlebovej guľôčky. Účinky fajčeného heroínu sú podstatne silnejšie ako 

fajčeného ópia.  

Priekupnícke a konzumentské názvy: aunt Hazel, aunty Hazel, big Harry, boy, Brown Sugar, dogie, 

dogee, dugee, duji, Hazel, Henry, him, ,,H“, horse, joy powder, junk, scag, scot, skag, smak, tecata, 

white lady, white stuff). 

Syntetické prípravky na báze opiátov sa takmer výlučne poţívajú per os. Ich výroba ako analgetík 

sa začala začiatkom 20. stor. Počas 2. svetovej vojny sa vyvinul metadón, neskôr petidín, tilidín, 

pantazocín a i. Pre ich zneuţívanie sa postupne dostali na zoznam omamných látok, kt. pouţívanie 

sa upravilo zákonom. 

V menšej miere sa pri dlhodobej th. pouţíva buprenorfín (parciálny agonista opiátov). 

Naltrexon (v dávke 50 mg/d) účinne blokuje účinok opioidov. Je indikovaný u pacientov, kt. sú silne 

motivovaní na th. Je vhodný aj pri ochrannej th. Môţe sa začať podávať aţ po odoznení 

abstinenčných príznakov. 

II. Látky s centrálne tlmivým účinkom 

Návykovými látkami sú benzodiazepínové anxiolytiká a hypnotiká a barbiturátové hypnotiká. 

Závislosť od týchto farmák je častejšia v strednom veku a v starobe, častejšie sú závislé ţeny. 

Vzniku závislosti predchádza dlhé obdobie pravidelného uţívania týchto liekov. Vznikom závislosti 

sú ohrození ľudia s chronickými telesnými chorobami a psychickými poruchami. Častou príčinou 

vzniku závislosti je dlhodobé, nekontrolované predpisovanie liekov lekárom. Medzi ľudí ohrozených 

týmto typom závislosti patria aj ľudia závislí od iných psychoaktívnych látok (alkohol, heroín, 

psychostimulancia). Riziko vzniku závislosti je najvyššie pri farmakách s krátkym biol. t0,5, 

najčastejšie sa ale stretávame so závislými od diazepamu nitrazepamu a flunitrazepamu 

(RohypnolV); →benzodiazepíny. 

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

Predikcia vzniku závislosti od hypnotík (S. Bazire, 1996) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
  Faktor     Skóre 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Benzodiazepínové hypnotiká      3 

 Uţívanie vysokých dávok      2 

 Podávanie dlhšie ako 3 mesiace     2 

 Porucha osobnosti (psychopatia)     2 

 Krátky biologický polčas      2 

 Zvyšovanie tolerancie alebo dávok     2 

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

 Sumárne skóre:  

 0 = ţiadna závislosť, moţné abruptnévysadenie, 

 1 – 4 = je malé riziko závislosti, vysadiť postupne počas 2 t. 

 5 – 8 = značné riziko závislosti, vysadiťpostupne počas 4 – 12 týţd. 

 8 – 13 = vysoké riziko závislosti, vysadiť postupne, podporné th. programy     

Závislé osoby pouţívajú vyššie dávky. Intoxikácia sa prejavuje euforickou alebo rezonantnou 

náladou, zvýšenou aktivitou, odbrzdeným konaním. Často je nápadná dysartria a ataxia. Mierne sa 

zvyši tolerancia. Abstinenčné príznaky vzniknú po 2 – 6 d abstinencie. Prejavujú sa poruchou 

nálady, nespavosťou, nauzeou, tremorom. Je vysoké riziko epileptických záchvatov. 

Detoxikačná th. sa má začať na posteľovom oddelení, pri detoxikácii sa pouţívajú anxiolytiká s 

dlhým biol. t0,5 (diazepam), ich dávka sa pomaly zniţuje. Všeobecný postup liečby je podobný ako 

pri iných typoch závislosti. 



III. Kokaín – cocainum, je prirodzený alkaloid z listov juhoamerického kríku koka (Erythroxylon coca 

Lam., domorodý názov epadu). Rastie najmä na náhorných plošinách Ánd v nadmorskej výške 1000 

– 2000 m n. m. D. sa dobre darí v podmienkach kolumbíjskej dţungle, kde ju moţno skryť pred 

vládnymi raziami. Rozšírila sa aj v Brazílii a povodí Amazonky.  

D. tvoria listy v súčasnosti uţívané (ţuvaním) len v domorodom etniku v oblasti Ánd. Najdôleţitejším 

alkaloidom koky je kokaín, kt. sa získava extrakciou éterom a acetónom (extrakčné činidlá môţu 

zápachom prezradiť ilegálnu výrobu) z tzv. kokaínovej pasty (drvené al. mleté, macerované a 

lisované listy koky). V listoch koky je asi 0,5 – 1 % kokaínu. Vysoko purifikovaná d. je crack 

pripravený redestiláciou a zmiešaním v rôznom pomere s jedlou sódou. Kokaínové zmesi obsahujú 

obyčajne heroín al. morfín. Návyk nastupuje rýchlo. 

Kokaín má silné psychostimulačné, euforizačné a lokálne anestetické účinky. Na ilegálnom trhu sa 

predáva ako biely vločkový prášok ľahko horkej chuti. Droga je riedená rôznymi látkami a obvykle 

obsahuje 20 – 25 % kokaínu. Uţíva sa šňupaním al. intravenózne. Perorálne uţívanie je zriedkavé. 

Priemerná dávka kokaínu pri šňupaní je asi 100 mg, pri i. v. podaní asi 30 mg. Kokaín sa 

metabolizuje preváţne v pečeni a vylučuje sa močom. Metabolity kokaínu je moţné zistiť v moči do 

36 hodín po jeho pouţití. Stimulačné účinky kokaínu a aj vznik závislosti súvisia so zvýšením aktivity 

mezolimbických a mezokortikálnych neuronálnych systémov a sprostredkuje ich dopamín. 

Kokaín sa v GIT rýchlo rozkladá. Hoci sa dobre resorbuje a rýchlo preniká sliznicami, sú jeho účinky 

po perorálnom podaní obmedzené. Detoxikácia kokaínu prebieha najmä v pečeni, a to značne 

pomalšie ako detoxikácia iných syntetických lokálnych anestetík, takţe rýchlo dosahuje toxické 

hladiny v krvi.  

Ťaţko závislé osoby uţívajú aţ 100 g kokaínu//d, pričom interval medzi uţívaním d. sa neustále 

skracuje. Opakované inhalácie vyvolávajú atrofiu nosovej a nosohltanovej sliznice, príp. perforácie 

nosovej priehradky. 

Kokaín má euforizujúci účinok, lokálny anestetický účinok je veľmi krátkodobý. 

Priekupnícke a uţívateľské názvy: big bloke, big C, coke, cokes, corrine, crack, dust, gold dust, 

happy dust, heaven dust, joy dust, koks, line, snow, speed balls (s heroínom), star dust, white girl. 

Pri predávkovaní je časté maladaptívne, niekedy agresívne správanie. Môţu sa objaviť aj 

halucinácie a perzekučné bludy. 

Pri veľmi vysokých dávkach sa môţu objaviť epileptické paroxyzmy a kóma. Pri letálnych 

intoxikáciach je príčinou smrti zástava dýchania. Kokaín je často uţívaný rekreačným spôsobom, 

pravidelnému uţívaniu bránia jeho vysoké ceny. Pri chronickom uţívaní je tendencia zvyšovať 

dávky, zvýrazňujú sa príznaky intoxikácie, je nebezpečie predávkovania. Crack je podstatne 

lacnejší, v USA ho uţívajú najmä mladí ľudia s niţším al. neúplným školským vzdelaním. Túţba po 

cracku vzniká uţ po niekoľkých dávkach.  

Crack – kokainová droga, kt. sa môţe fajčiť. Príznaky intoxikácie nastupujú rýchlejšie a sú 

intenzívnejšie ako pri šňupaní kokaínu a dokonca rýchlejšie ako pri i. v. podaní kokaínu. Crack je 

lacnejší a je nebezpečnejší ako kokaín pre veľmi rýchly vznik závislosti a pre toxické účinky na CNS. 

Pri šňupaní kokaínu sa prvé účinky dostavia po niekoľkých minútach a trvajú ½ – 1 h. U 

začiatočníkov a pri niţších dávkach sú stimulačné účinky mierne a najvýraznejšie sa pociťujú 

anestetické účinky. Pri opakovanom uţívaní je najvýraznejšia euforická nálada, tachypsychizmus, 

uľahčené rozhodovanie. Stráca sa pocit únavy, zvyšuje sa bdelosť a výkonnosť. Intoxikácia sa 

prejavuje tachykardiou, zvýšeným TK, ţivými šľachovými a okosticovými reflexami. 

Akút. intoxikácia – je následkom ovplyvnenia CNS. Môţe sa rozvinúť bleskove, takţe pacient exituje 

skôr ako lekár zistí dg. Ľahký stupeň otravy sa prejaví vazomotorickými prejavmi podobnými 



podráţdeniu sympatika (tachykardia, bledosť, závraty, nepokoj). Pri strednom stupni sa dostavuje 

tras, excitácia, mnohovravnosť, halucinácie. Ťaţký stav charakterizuje kŕče, príp. ochrnutie CNS, 

bezvedomie, zníţenie reflexov, nepravidelné dýchanie; exitus môţe nastať následkom útlmu 

dýchacieho centra, hypotenzie, fibrilácie komôr a náhleho zastavenia srdcovej činnosti.  

Chron. otrava – kokainizmus, sa prejavuje celkovou telesnou schátralosťou s výrazným poklesom 

telesnej hmotnosti. Prítomný je nepokoj, motorická agitácia, lesklé oči s charakteristickým 

rozšírením zreníc. Obvyklé sú poruchy pamäti a celková hyperexcitabilita, svrbenie a pálenie koţe, 

migrujúce pocity tepla a chladu, strata chuti do jedenia, anxiózne aţ delírantné stavy, insomnia, 

impotencia. Typická je precitlivenosť na zvuky. Pri náhlom odňatí drogy môţe vniknúť toxická 

psychóza, podobná schizofrénii. V tomto stave je vysoké je riziko suicídia. Abstinečná kríza býva 

obvykle krátka (niekoľko h), avšak mimoriadne prudká a dramatická. 

Psychiatrické komplikácie – pri dlhodobom uţívaní vyšších dávok kokaínu môţu vzniknúť toxické 

psychózy. Mnohí ľudia, kt. uţívajú kokaín pravidelne si všimli, ţe sú podozrievavejší. U závislých je 

vysoké riziko vzniku paranoidných psychóz. Tieto sa môţu podobať paranoidnej schizofrénii. 

Druhým typom psychózy je taktilná halucinóza. Manické psychózy môţu mať obraz simplexnej 

mánie, častejší je obraz paranoidnej mánie. 

Somatické komplikácie – pri šňupaní kokaínu je častá chronická rhinitída, sinusitída, epistaxa, 

ulcerácie a perforácie nosnej prepáţky. 

Dg. – závislosť od kokaínu sa dg. ťaţko. Nie je výraznejšie zvyšovanie tolerancie, abstinenčné 

príznaky vznikajú aţ niekoľko dní po vynechaní drogy. Ľudia, ktorí kokaín uţívajú niekoľkokrát v 

týţdni nemusia teda mať abstinenčné príznaky. Najvýraznejším príznakom závislosti býva silná 

túţba po droge. Abstinenčné príznaky pri kokaíne trvajú niekoľko týţd.  

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

Abstinenčné príznaky pri závislosti od kokaínu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 hypobulia a hypoaktivita 

 pocity únavy a vyčerpania 

 depresívna alebo dysforická nálada 

 zvýšená pohotovosť k afektom zlosti 

 psychomotorický nepokoj 

 prerušovaný, nepokojný spánok so snami 

 nauzea 

 svalové bolesti 

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

Th. – k zmierneniu túţby po kokaíne a abstinenčných príznakov vedie podávanie lítia a 

dopamínergných agonistov (amantadin, bromokriptín). Pri liečbe toxických psychóz sa osvedčil 

haloperidol. Nie je známa dlhodobe účinná farmakologická liečba závislosti. Najúčinnejšie sú 

psychoterapeutické metódy. 

IV. Kanabinoidy – zdrojom drogy je konope siate (Cannabis sativa), najúčinnejšou psychoaktívnou 

látkou je 9d-tetrahydrokanabinol (THC). THC sa nachádza v listoch a výhonkoch, v kvetoch,v ţivici 

a semenách samičích rastlín. Ako droga sa pouţívajú sušené listy a výhonky (marihuana) a ţivica s 

kvetmi (hašiš). Marihuana sa balí do cigariet, niekedy v kombinácii s tabakom a fajčí sa. Cigareta 

obsahuje 5 – 20 mg THC. Hašiš sa môţe fajčiť v zmesi s tabakom v cigaretách, vo vodných fajkách, 

pridáva sa do jedál a nápojov. 

Najsilnejšie a najrýchlejšie pôsobí THC pri fajčení. Účinky THC sa zjavujú po niekoľkých min a trvajú 

1 – 2 h. THC vyvoláva eufóriu so zhovorčivosťou a pocitmi uvoľnenia. Nasledujú pocity ľahkosti 

končatín, zmenené vnímanie toku času, zmnoţenie a zrýchlenie asociácií. Niekedy sú derealizačné 

a depersonalizačné záţitky. Pri vyšších dávkach sa môţu objaviť zrakové a sluchové pseudoilúzie a 



pseudohalucinácie. Intoxikácia končí pocitmi ospalosti a únavy. Je prítomná porucha koordinácie 

pohybov, ataxia, tremor, potenie, nastrieknutie spojoviek a tachykardia. U mladých ľudí môţe aj 

beţná dávka THC vyvolať poruchu vedomia. 

Kanabinoidy uţívajú najčastejšie mladí ľudia. Väčšinou ide o experimentálne al. rekreačné uţívanie. 

Závislosť od THC so zvyšovaním dávok a abstinenčnými príznakmi je zriedkavá. Abstinenčné 

príznaky sa prejavujú silnou túţbou po droge, dráţdivosťou, úzkosťou, insomniou, nechutenstvom, 

bolesťami hlavy, tremorom a potením. Dostavia sa niekoľko hodín po poslednej dávke THC a trvajú 

4 – 5 dní. V porovnaní s inými drogami sú abstinenčné prízna-ky mierne. 

Psychiatrické komplikácie – 1. U začiatočníkov sa môţu zjaviť atypické príznaky opojenosti ako 

úzkosť, nepokoj; 2. Zriedkavé sú niekoľkodňové intoxikačné psychózy s halucináciami a bludmi; 3. 

Pri pravidelnom uţívaní THC sa môţu objaviť rekurentné psychotické stavy (flashbacks) s 

psychosenzorickými poruchami, pseudoilúziami, pseudohalucináciami a úzkosťou. Trvajú niekoľko 

sekúnd aţ niekoľko minút; 4. Pri chron. nadmernom uţívaní vyvoláva THC amotivačný sy., ide o 

hypobulicko-apatický syndróm, poruchu pozornosti a ľahkú poruchu kognitívnych funkcií. 

Somatické komplikácie – 1. Konope obsahuje viaceré karcinogény, chronické uţívanie THC 

zhoršuje funkcie imunitného systému; 2. Je vyššie riziko vzniku rakoviny; 3. Nadmerné fajčenie 

marihuany vyvoláva bronchitídy, môţe vyvolať chron. bronchitídu a astmu; 4. THC pôsobí 

teratogénne. 

Dg. – závislosť od THC je zriedkavá. Diagnóza vychádza zo zistenia všeobecných znakov závislosti. 

Toxikologickým vyšetrením je moţné zistiť uţívanie THC aj niekoľko týţdňov po poslednej dávke. 

Pri krátkodobých psychotických stavoch nejasnej etiológie je potrebné myslieť, zvlášť u mladých 

ľudí, aj na uţívanie THC. 

Th. – dôleţitá je prevencia systematického uţívania marihuany. Liečba je indikovaná pri dlhšie 

trvajúcich psychotických stavoch (pouţívajú sa pacifikačné neuroleptiká). 

V. Psychostimulanciá – skupina látok, kt. zmierňujú al. odstraňujú pocity únavy, zvyšujú bdelosť a 

výkonnosť, vyvolávajú eufóriu. Najčastejšie uţívanou legalizovanou drogou je kofeín. Závislosť od 

kofeínu je častejšia neţ sa predpokladá. Takmer všetci ľudia, kt. denne pijú 5 a viac šálok kávy sú 

od kofeínu závislí. Na ilegálnom trhu je najdostupnejší metamfetamín (Pervitín
®
) Podáva sa 

najčastejšie i. v. Psychostimulačné účinky sa dostavia uţ pri dávkach 5 mg. Pri i. v. podaní sa 

takmer okamţite objaví pocit svieţosti, eufória, tachypsychizmus, zvýšená sebadôvera, 

sebavedomie a zvýšená aktivita. Pri vyšších dávkach metamfetamín vyvoláva psychomoto-rický 

nepokoj, niekedy aj poruchu vedomia. 

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

Abstinenčné príznaky pri závislosti od kofeínu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 bolesti hlavy, pocity napätia a tlaku v hlave 

 ospalosť, pocity únavy a vyčerpania 

 zníţené sebavedomie, obmedzenie sociálnych aktivít 

 hypobulia 

 porucha pozornosti 

 návaly tepla a chladu 

 bolesti alebo pocit ťaţkých končatín 

 nauzea 

 neostré videnie 

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

Psychostimulačné účinky metamfetamínu sú po niekoľkých h vystriedané únavou, vyčerpaním a 

dysforickou náladou. Amfetamín (alebo jeho deriváty) sa pouţívajú rekreačne a aj systematicky. Pri 

pravidelnom uţívaní sa rýchle zvyšuje tolerancia a vzniká silná túţba po droge. Únava a dysfória po 



odznení psychostimulačného účinku sú silnejšie, moţno ide o abstinenčné príznaky. Psychiatrické 

komplikácie – priebeh intoxikácie amfetamínom sa nedá odhádnuť. Hrozí vystupňované agresívne 

konanie, je vysoké riziko atypických intoxikácií s bludmi a agresívnym správaním. Osobitne 

nebezpečná je kombinácia psychostimulancií s alkoholom. 

Aj pri rekreačnom uţívaní môţu vzniknúť protrahované paranoidné al. paranoidno-halucinatorné 

psychózy a depresívne stavy. Pri uţití vysokej dávky je riziko mozgových príhod (hypertenzia) a 

infarktu myokardu. Predávkovanie vedie ku kŕčom a kóme. 

V ostatných r. sa objavili nové deriváty amfetamínu. Vyrobili sa na ilegálne uţívanie. Ide o 2, 5-

dimetylamfetamín (DOM ,,STP“) a o 3,4-metylendioximetamfetamín (MDMA ,,XTC, extá-za“). 

Účinkami sa podobajú psychostimulanciám aj halucinogénom. Vyvolávajú intenzív-ne pocity 

svieţosti, eufórie, pri vyšších dávkach pseudoilúzie a pseudohalucinácie. 

Th. – je podobná ako pri iných typoch závislostí. Príznaky atypickej intoxikácie sa dajú tlmiť 

anxiolytikami (diazepam) al. neuroleptikami. Pri protrahovaných psychózach sa pouţíva 

symptomatická liečba (neuroleptiká, antidepresíva). 

VI. Kat – zdrojom katu je kata jedlá (Catha edulis), kríkovitá celoročne zelená rastlina dosahujúca 

výšku asi 1 aţ 1,5 m, kt. rastie v oblastiach okolí Červeného mora a Adenského prístavu 

v pribliţnom rozpätí 0 – 22° sev. zemepisnej šírky. Podobá sa nášmu vtáčiemu zobu a kvitne bielymi 

kvetmi. Pestuje, dodáva, predáva a konzumuje sa vo forme čerstvých výhonkov, odtrhnutých 

vetvičiek so zelenými lístkami a púčikmi. Predáva sa legálne na orientálnych trhoch vo zväzkoch 

dlhých 70 cm, previazaných motúzom, pripomínajúcich metličku. O cene rozhoduje čerstvosť drogy, 

ráno býva najdrahšia. Kata obsahuje dve účinné látky, katín a celastrín.  

Spôsob aplikácie – zelené výhonky sa ţujú, čo vyvoláva reflexné slinenie. Po vyţutí a deštrukcii 

dávky sa zvyšok vypľúva a pouţije ďalšia dávka lístkov. V niekt. krajinách sa pripravuje odvar 

podobný čajovému výluhu, kt. sa riedi osladenou vodou al. mliekom. 

V krajinách s rozšíreným uţívaním katy podlieha reţim dňa jej konzumácii; v čase katy (cath-time) 

sa takmer úplne zastavuje ţivot na uliciach, v úradoch i výrobných podnikoch. V islamských 

krajinách sa nepokladá za priestupok ani z náboţenského hľadiska. Kat ţujú obvykle celé rodiny. 

Akút. intoxikácia – spočiatku prevláda eufória a excitácia, stav povznesenej mysle, pri niţších 

dávkach stimulácia libida. Pri vyšších dávkach sa môţu zjaviť halucinácie. Akút. intoxikácia trvá 

krátko (0,5 – 1 h), čo vedie konzumenta k opakovanému uţívaniu drogy. 

Chron. intoxikácia – vzniká po stabilizácii koncentrácie katu v tele pomerne rýchlo. Počiatočná 

eufória opadla a vzniká dysfória aţ depresia, odstrániteľná len ďalšou dávkou. Ťaţko psychicky i 

somaticky závislý jedinec postupne chátra, telesná hmotnosť klesá, zniţuje sa libido. Časté sú 

arytmie. Ďasná bývajú atrofické s zelenkatou pigmentáciou a parodontó-zou, zuby sú deformované, 

stoličky postihnuté predčasnou abráziou ţuvacích plošiek, môţu vznikať ulcerácie ţalúdkovej 

sliznice.  

Pri vynútenej abstinencii sa dostavujú závraty, nauzeu, hučanie v hlave, skleslosť, malátnosť, 

celková únava a pocit sucha v ústach. Príznaky sú reverzibilné, rozpad osobnosti nebýva prítomný. 

VII. Halucinogény – psychomimetiká, fantastiká, sú prírodné a syntetické psychoaktívne látky, kt. 

vyvolávajú poruchy vnímania vonkajšieho prostredia aj vlastného tela, poruchy emócií a niekt. aj 

poruchy vedomia (delírogény). Ide o zmeny nálady, myslenia, percepcie aţ do prechodu do 

transcendentna, vízusu, halucinácie, snové obrazy a depersonalizáciu, zmeny psychiky a 

emocionality od eufórie po anxiozitu a depresiu. Vegetatívne funkcie prakticky neovplyvňujú. 

Anticholínergicky účinné halucinogény tvoria prechod k delírogénom, kt. zahmlievajú vedomie 



(skopolamín). Mnohé halucinogény môţu provokovať latentné psychó-zy. Experimentálne sa 

vyuţívajú na štúdium psychóz a hodnotenie antipsychotických účinkov farmák. 

Halucinogény sa pouţívali uţ v staroveku na mágické a rituálne účely (veštiarne v starovekom 

Grécku s vdychovaním omamného dymu). Indiánske kmene v Mexiku a Strednej Amerike vyrábali 

omamné nápoje z rôznych tropických húb a kaktusov. V 19. stor. sa rituál uţívania halucinogénov 

rozšíril aj u severoamerických Indiánov kmeňa Mescalero (odtiaľ názov meskalín). Údaje o poţívaní 

halucinogénov v Európe obsahujú aj inkvizičné spisy z tzv. čarodejníckych procesov. R. 1943 sa pri 

syntéze ergotamínových alkaloidov vo firme Sandoz náhodne objavil prvý polosyntetický 

halucinogén, dietylamid kys. lysergovej (LSD), kt. sa rýchlo rozšíril po USA a a západnej Európe v 

súvislosti so vznikom hnutia hippies (,,deti kvetín a mieru“), ako aj v umeleckých kruhoch túţiacich 

po mimoriadnych záţitkoch. 

Zdrojom halucinogénov sú rôzne rastliny rastúce najmä v subtropickom pásme, okrem toho jestvuje 

mnoţstvo syntetických a polosyntetických halucinogénov (fencyklidín, dietylamid kys. lyzergovej, 

meskalín, psilocybín, anticholínergá – atropín, skopolamín, hyoscyamín a i.). 

Halucinogénne účinky majú niekt. deriváty amfetamínu (MDMA a DOM, →psychostimulanciá), a 

preto sa niekedy zaraďujú medzi halucinogény. 

Th. význam halucinogénov je malý. Niekedy sa pouţívajú ako adjuvans psychoterapie (pri 

psychoanickej psychoterapii), keď sa majú útlmom sebakontroly odhaliť zakrývané emócie. 

U nás sa najčastejšie pouţíva LSD (dietylamid kyseliny lysergovej). Patrí medzi najsilnejšie 

psychoaktívne látky, pôsobí uţ pri mikrogramových dávkach. Na ilegálnom trhu sa predáva ako 

biely prášok (,,kryštál, mikros“), alebo ako malé kúsky papiera napustené drogou (,,známky“). Uţíva 

sa obvykle perorálne, je moţná aj parenterálna aplikácia. Pouţíva sa prevaţne rekreačným 

spôsobom. 

Malé dávky LSD (10 – – 

Intoxikácia sa prejavuje najprv závratmi, ľahkou ospalosťou. Potom sa dostaví euforická nálada, 1 

aţ 3 hodiny po uţití drogy sú prítomné psychosenzorické poruchy (zmeny farieb a tvaru 

pozorovaných predmetov), pseudoilúzie (predmety sa menia na ľudí alebo zvieratá). Všetky podnety 

sú vnímané intenzívne, nálada je euforická. Príznaky intoxikácie trvajú 3 – 8 hodín a postupne 

slabnú. 

Pri pravidelnom uţívaní LSD sa zvyšuje tolerancia a vzniká túţba po droge. Pri abstinencii 

tolerancia rýchle klesá, abstinenčné príznaky nie sú známe. 

Psychiatrické komplikácie – aj beţná intoxikácia LSD môţe viesť k výraznej poruche správania a 

kritičnosti (agresívne, inak nebezpečné správanie). Pri atypickej intoxikácii (,,bad trip“) môţu 

vzniknúť úzkosť, nepokoj, desivé ilúzie a halucinácie. Výnimočne má intoxikácia obraz delíria. 

Pri pravidelnom uţívaní LSD sa môţu aj niekoľko týţdňov po poslednej intoxikácii objaviť rekurentné 

psychotické poruchy (flashbacks). Intoxikácia LSD môţe vyvolať aj dlhšie trvajúcu paranoidnú 

psychózu. 

Th. – príznaky intoxikácie aj protrahovaných psychóz sa dajú dobre tlmiť neuroleptikami (napr. 

haloperidol). Samotné uţívanie LSD obvykle nevyţaduje liečbu. 

VIII. Prchavé látky – inhalovanie prchavých látok – toluén, trichloretylén, aceton – sa rozšírilo u nás 

začiatkom 70. r. V súčasnosti je uţívanie týchto látok zriedkavejšie. Najčastejšie ich uţívajú 

adolescenti z niţších sociálnych vrstiev. Droga sa vdychuje z kúska látky (vreckovka) al. 

z mikroténového vrecka. Niekedy sa (pre zvýšenie efektu) inhalujúci zakrýva dekou, nepriedyšnými 

materiálmi. Vyvolávajú omámenie, tupú euforickú náladu, niekedy ţivé predstavy alebo pseudoilúzie 

a pseudohalucinácie. 



Telesnými príznakmi intoxikácie sú ataxia, dysartria, spomalené dýchanie, poruchy srdcového 

rytmu. Intoxikácia môţe končiť smrteľne. Obvykle ide o reflexnú, vagovu smrť alebo o udu-senie. 

Časté je zvyšovanie dávok a frekvencie uţívania drogy. Zriedkavá je závislosť, prejavujúca sa 

abstinenčnými príznakmi. 

Opakované uţívanie drogy poškodzuje pečeň, obličky, myokard. Pri chronickom uţívaní sa pozorujú 

poruchy pamäti a depravácia osobnosti. 
 
Najčastejšie zneuţívané organické rozpúšťadlá 

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

Alifatické a aromatické uhľovodíky 

   benzén 

   benzín 

   éter 

   petrolej 

   toluén  

   xylén 

Ketóny 

   acetón 

   cyklofexanóm  

   metylamylketón 

   metylbutylbutylketón 

   metyletylketón 

   metylizobutylketón 

Halogenované uhľovodíky 

   freóny  

      • dichlórdifluórmetán 

      • trichlorfluórmetán 

      • dichlórtetrafluórmetán 

   halotán 

   chloroform 

   metylchloroform 

   tetrachlórmetán 

   trichlóretylén 

Drogenil
®
 (Schering AG) – antiandrogén, hormónové antineoplastikum; →flutamid. 

drogové závislosti – 1. →závislosť; 2. špecializovaný nadstavbový med. odbor psychiatrie. 

Koncepcia odboru „Drogové závislosti“ (ďalej DZ) 

č. 5785/1993-B/1-Stow. z 13. 4. 1996, Vestník MZ SR 1995, čiastka 8 – 9 

1. Definícia odboru 

Klin. odbor ,,Drogové závislosti“ je špecializovaný nadstavbový odbor psychiatrie. Zaoberá sa 

poskytovaním komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám závislým od psychoaktívnych látok a 

zneuţívajúcim tieto látky.  

2. Náplň a hlavné úlohy odboru 

2.1. Prevencia – Odbor sa zúčastňuje na tvorbe preventívnych programov a iniciuje ich realizáciu. 

Sleduje epidemiologickú situáciu zneuţívania psychoaktívnych látok, monitoruje drogovú scénu, jej 

variabilitu a podľa aktuálnych poţiadaviek navrhuje opatrenia na zamedzenie rastu závislosti a 

definuje potrebné preventívne opatrenia v súčinnosti s nezdravotníckymi zariadeniami. Zabezpečuje 

dôverné prvokontaktné sluţby pre všetky druhy závislosti aj s ohľadom na prevenciu infekcie 

HIV/AIDS, ako aj iných nákaz prenášaných kontaminovanou krvou . 

2.2. Diagnostika – Odbor zabezpečuje vysokú úroveň dg. procesu podľa najnovších kritérií a 

odporúčaní SZO. 



2.3. Terapia – Špecialisti odboru vypracúvajú, realizujú a sledujú činnosť th. programov podľa 

najúčinnejších metód overených vo svete. Tvoria samostatné th. programy, účinné v špecifických 

podmienkach našej republiky. 

Th. programy zahrňujú komplexnú starostlivosť intra- i extramurálnu vrátane programov 

rehabilitačných a resocializačných. Odbor vyuţíva všetky dostupné farmakologické i nefarmakologické 

postupy spolu so skupinovými aktivitami a komunitným spôsobom práce. 

2.4. Posudková činnosť – Experti odboru posudzujú pracovnú spôsobilosť závislých osôb a v 

súčinnosti s nezdravotníckymi inštitúciami sa vyjadrujú k spôsobilosti na zvláštnu spoločenskú činnosť 

(riadiť motorové vozidlo, nosiť zbraň ap.). 

2.5. Výskum a informatika – Odbor sleduje, analyzuje a spracúva jednotlivé sociálne, demografické, 

psychologické, ekonomické a i. ukazovatele ovplyvňujúce epidemiologickú situáciu. 

3. Zariadenia a ich organizačné členenie 

3.1. Zariadenia ambulantnej starostlivosti 

3.1.1. Ambulancia DZ 

Je prvokontaktovým zariadením a preventívnym a krízovým centrom, príp. telefonickou sluţbou prvej 

pomoci. 

3.1.2. Zariadenia polostacionárneho typu – denné, nočné sanatórium (denné, nočné nemocnice) 

Sanatórne zariadenia zriaďované pri ambulanciách al. posteľových oddeleniach. V súčinnosti s 

ostatnými zariadeniami sa zúčastňujú najmä na komplexnej rehabilitácii a resocializácii pacientov. 

3.2. Oddelenie DZ  

Samostatné oddelenie v štruktúre psychiatrickej starostlivosti s vlastným komunitným reţimom práce, 

oddelenie môţe byť súčasťou Centra pre liečbu drogových závislostí. 

3.3. Zariadenia špecializovanej starostlivosti 

3.3.1. Centrum pre liečbu DZ (ďalej len ,,CPLDZ“)  

CPLDZ sú zriadené tam, kde si to vyţaduje epidemiologická situácia. Skladá sa z týchto funkčne 

nadväzujúcich častí: 

• ambulancia 

• detoxikačná časť 

• posteľové oddelenie 

• denný stancionár, nočný stacionár (denná, nočná nemocnica) 

CPLDZ poskytuje: 

a) dostupnú zdravotnícku a psychologickú pomoc závislým osobám a všeobecnú poradenskú       

    konzultačnú pomoc iným osobám a inštitúciám 

b) nevyhnutnú zdravotnícku starostlivosť pri intoxikáciách al. akút. abstinenčných sy. 

c) cielenú dlhodobú komplexnú liečbu závislým osobám, 

d) riadenú podporu v abstinencii so zriaďovaním socioterapeutických svojpomocných skupín. 

3.3.2. Špecializované zariadenie pre dlhodobú liečbu  

Zariadenie pre dlhodobo hospitalizovaných závislých a aj s kombinovanou poruchou zdravia, ako 

odborný liečebný ústav psychiatrický, kt. je samostatným právnym subjektom. 

3.3.3. Špecializované zariadnie pre mladistvých  



Zariadenie zamerané na liečbu závislých v období dospievania s úpravou reţimu a systému liečby v 

CPLDZ al. vo zvlášť vytvorenom oddelení pre liečbu závislých v období dospievania v rámci 

psychiatrických liečební a psychiatrických nemocníc. 

3.3.4. Špecializované bezpečnostné oddelenie  

Zariadenie so zvláštnym dlhodobým resocializačným reţimom pre neprispôsobivé, depravované a 

degradované osobnosti v rámci psychiatrických liečební a psychiatrických nemocníc. 

3.3.5. Inštitút DZ  

Výchovné, pedagogické a doškolovacie centrum pre vzdelávanie lekárov, klin. psychológov, 

sociálnych pracov-níkov, zdravotných sestier a i. pracovníkov odboru v štruktúre doškolovacieho 

systému za vyuţitia funkčného CPLDZ. Môţe byť samostatným právnym subjektom. 

3.4. Iné zariadenia  

Odbor DZ má štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia s doliečovacou a resocializačno-

rehabilitačnou funkciou. Sú to zariadenia, kt. môţe zriadiť právnickí al. fyzická osoba. Za zdravotnícky 

výkon takéhoto zariadenia musí zodpovedať lekár. 

4. Pracovníci a ich kvalifikácia 

4.1. Lekári 

4.1.1. Lekári psychiatri  

V zariadeniach DZ pracujú spravidla ako vedúci lekári psychiatri al. lekári so špecializáciou z 

nadstavbového odboru. 

4.1.2. Iní lekári  

V zariadeniach špeciálnej starostlivosti spravidla pracujú aj lekári iných odborov (anesteziológ ap.). 

4.2. Iní vysokoškolskí pracovníci  

Absolventi vysokých škôl, najmä filozofického a pedagogického smeru spolupracujú v terapeutickom 

a doliečovacom procese vo funkciách klin. psychológ, sociológ, liečebný pedagóg ap. absolventi 

prírodovedeckých fakúlt spolupracujú v dg. procese v zaradení klin. biochemik, toxikológ. 

5. Vzťah k iným odborom 

Odbor DZ je nadstavbovým odborom med. odboru psychiatrie. Spolupracuje so všetkými 

psychiatrickými subšpecializáciami (gerontopsychiatria, pedopsychiatria, sexuológia). Jedným zo 

základných, potrebne kooperujúcich odborov v diagnostike a liečebne závislých je klin. psychológia. 

Spolupráca s ostatnými med. odbormi (interná medicína, pediatria, ARO, chirurgia, neurológia, ale aj 

gynekológia, dermatovenerológia, infektológia a i.) je nevyhnutná. Konzultatívna súčinnosť s 

oddeleniami laboratórií a klin. biochémie, najmä pri zvládnutí váţnych somatických poškodení. 

6. Vzťah k iným spoločenským organizáciám a inštitúciám 

Trvalou úlohou odboru pri zniţovaní spoločenských následkov drogových závislostí je spoluúčať 

expertov odboru v komisiách protidrogovej politiky štátnej správy, odborná posudková činnosť pre 

orgány výkonnej moci a účasť v legislatívnych radách a komisiách zákonodarnej moci. 

Pracovníci odboru v záujme pacienta a pre jeho prospech aktívne spolupracujú so všetkými 

zdravotníckymi organizáciami a inštitúciami spoločnosti vrátane masmédií, za dodrţiavania 

legislatívnych noriem týkajúcich sa občianskych práv a etiky výkonu povolania. 

7. Financovanie 

Th. DZ hradí zdravotná poisťovňa v jej stanovených indikáciách a rozsahu potrebnej starostlivosti. 



8. Záverečné ustanovenia 

Všetky činnosti pracovníkov v odbore sa vykonávajú v zmysle platných predpisov a riadiacich noriem 

a zodpovedajúcich pracovnému zaradeniu. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priekupnícke (konzumentské) a triviálne názvy drog 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konzumentský názov Triviálny názov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Acapulco*   marihuana 

acid   LSD 

Afghan   hašiš z Afganistanu 

AMP   marihuana vo formaldehyde 

angel dust   fencyklidín 

animal   LSD 

aunt(y) Hazel   heroín 

aunt Mary   marihuana 

bad seed   meskalín 

bambinos  amfetamín tbl. 

bananadine   údajná psychotropná látka v pečenej banánovej šupke 

barbs    barbituráty 

barrels    LSD 

beans    amfetamín tbl. 

beast    LSD 

bennies   amfetamín tbl. (Benzedrin
®
) 

bernice, bernies   kokaín 

Bhang    marihuana (listy) 

big bloke, big C   kokaín 

big daddy, big Harry  heroín 

big M    morfín 

big O    ópium 

black Russian   marihuana 

black tar    nekvalitné ópium 

blue bullets, blue devils  amobarbarbital 

blue dolls, blue heavens  amobarbarbital  

blue velvet   ópium + tripelénamín (= pyribenzamín) 

Bogus China White   -metylfenantyl 

bombitas   amfetamín 

Boo    marihuana 

boy    amfetamín 

brownies   amfetamín 

brown sugar**   heroín 

brown weed   marihuana 

burese, burnese   kokaín 

businessman
,
s special  dimetyltryptamín 

businessman,s trip  metylamfetamín 

buttons    meskalín 

cactus    meskalín 

cartwheels   amfetamín/metfetamín 

Charas    marihuana (šťava) 

Charley    kokaín 

chicken powder   amfetamín al. podobná droga 

chief    LSD 

China White   kvalitný juhoázij. heroín 



christal, crystal   metamfetamín al. fenylcyklidín v prášku 

Christmas trees   amfetamín + amobarbital (amylobarbitón) 

Citral    hašiš z Indie 

Cokane (in my Brain)***  kokaín 

coke, cokes, Koks  kokaín 

corrine    kokaín 

crack   kokaín v hotovej forme na fajčenie (voľná báza) 

crackers   LSD  

crank    amfetamín al. metamfetamín 

cubes    LSD na kocke cukru 

D    glutetimid (Doriden
®
) 

Dagga    marihuana (celá rastlina, juţ. Afrika) 

dex. dexies   Dexedrin
®
 tbl. 

GMT    dimetyltryptamín 

dogie, dogee   heroín 

dollies, dolls   Dolophine
®
 (v USA: metadón tbl.) 

DOM   dimetoxymetylamfetamín 

dots, brown/micro dots LSD 

Double Trouble*  amobarbital + sekobarbital (Tuinal
®
) 

downers   súhrnný názov sedatív 

dreamer   morfín 

dugee, duji  heroín 

dummies  dextropropoxyfén (v USA: Darvon
®
) 

dust   kokaín 

Dutch courage  ópium 

ecstasy, XTC  3,4-metyléndioxymetamfetamín 

elephant   fencyklidín 

engelenspul  hol. názov angel dust (fencyklidín) 

eye-openers  súhrnný názov psychostimulancií 

F, fake cokain  fenkamfamín (Reactivan
®
) 

fast balls  amfetamín 

flake, flakes  súhrnný názov psychostimulancií 

forwards   súhrnný názov psychostimulancií 

French blue  dexamfetamín + amobarbital (Drimanyl
®
 tbl.) 

Gage   marihuana 

Ganja   marihuana (zmes kvetov s tabakom) 

ghost   LSD 

girl**   kokaín 

gold   marihuana 

gold dust  kokaín 

goofballs  barbituráty 

goon   fencyklidín 

*Elvis Presley; ** Rolling Stone; *** Dillinger 

 

gorilla pills  amobarbital + sekobarbital (Tuinal
®
) 

grads   mefentamín (v USA: Gradumet
®
) 

gram, grass  marihuana 

green   ketamín prášok 

greenies   pentobarbital + metamfetamín (v USA Desbutal
®
) 

grefa, griefo, griffa marihuana 

hairy, Harry  heroín 

happy dust  kokaín 

hash, Hasch, hay  marihuana 



Hazel, aunty Hazel  heroín 

hearts   amfetamín 

heaven dust  kokaín 

heavenly blue  LSD 

hemp   marihuana 

Henry   heroín 

Hi-Fi   morfín + kokaín 

him   heroín 

hog   fencyklidín (Švédsko) 

hop   ópium 

horse   heroín 

horse tranquilizer  fencyklidín (pouţívaný vo veter. med.) 

Indian hay  marihuana z Indie 

joint   marihuana (spoločné fajčenie) 

jolly beans  amfetamín 

joy dust   kokaín 

joy powder  heroín 

Juanita   marihuana 

junk   ópium al. heroín 

keif, kief, kif  marihuana (celá rastlina, sev. Afrika) 

killer weed  fencyklidín 

Khat, Quat  listy z Catha edulis 

knock-out drops  chloralhydrát 

Koks, kief, kif  kokaín 

leapers   metamfetamín tbl. 

lemonade  nekvalitný heroín 

lid-poppers, lid proppers súhrnný názov psychostimulancií 

line   kokaín rýchlo inhalovaný cez slamku 

loco weed   marihuana 

love drug   metakvalón 

Lucy in the Sky   LSD with Diamonds* 

luds   metakvalón (v USA: Quaalude
®
) 

M   morfín 

Maconha   marihuana (celá rastlina, Brazília) 

Maggie    marihuana 

magic mushroom  psilocybín 

maiden girl  LSD?, kokaín? 

Maroc, Moroc   hašiš z Maroka 

Mary Ann, Mary Jane  marihuana 

mellow yellow***  pečené šupiny z banánov 

menish   pentobarbital sodný (Nembutal
®
) 

mesc   meskalín 

meth   metamfetamín 

Mexican green   marihuana 

Mexican reds   Seconal sodium
®
 cps. 

micro dots, dots   LSD 

mino-bennies   metamfetamín tbl. 

Miss Emma  morfín 

monkey dust   fencyklidín 

monkey tranquilizer  fencyklidín 

morph   morfín 

Moroc, Maroc   hašiš z Maroka 

Motah   hašiš 



mother
,
s little helpers****  benzodiazepíny, najmä diazepam 

nebbies, nibmies   pentobarbital sodný (Nembutal
®
) 

Nederwiet****   marihuana pestovaná v Holandsku  

O, op   ópium 

oranges   Dexedrine
®
 tbl. 

Panama   marihuana 

PCP, PeaCe Pill   fencyklidín 

peaches   Dexedrine
®
 tbl. 

pearly gates   LSD 

pep, pep pills   amfetamín prášok al. tbl. 

Peter   chloralhydrát 

Peyote   meskalín 

phennies, phenos  fenobarbital 

pink lady, pinke   Seconal sodium
®
 tbl 

pot   marihuana 

purple haze*  LSD 

purple hearts   Drimanyl
®
 

quads   metakvalón 

rainbows  Amytal al. komb. so sekobarbitalom 

rainy-day woman***  marihuana  

red devils, red lilies  Seconal sodium
®
 cps. 

Rippers   metamfetamín 

rocket fuel  fencyklidín 

royal blue  LSD 

scag, skag, scot   heroín 

scuffle   fencyklidín 

* Elvis Presley; ** Beatles; *** Donovan; **** Rolling Stones 

 

seggy    sekobarbital 

shift   súhrnný názov nekvalitných drog 

smak   heroín 

smoke   marihuana 

snow   kokaín 

sopors   metakvalón (v USA: Sopor
®
 tbl.) 

sparklers, sparkle plenty  súhrnný názov psychostimulancií 

Spécial la Coke   ketamín prášok (Francúzsko) 

speed   súhrnný názov psychostimulancií 

speed balls  kokaín + heroín 

star dust    kokaín 

STP    serenity, tranquility, peace (= DOM), jasné nebo, pohoda, mier  

sunshine   LSD 

super weed, surfer  fencyklidín 

sweet Jesus   morfín 

T
,
s and blues   pentazocín (Talwin

®
) + tripelenamín (i. v. inj.) 

tac et tic   fencyklidín (Francúzsko) 

tar   ópium 

tea   marihuana 

tecata   heroín 

temple, tempel   marihuana vyššej kvality 

thrusters   súhrnný názov psychostimulancií 

ticket, trip, trips   LSD 

topi   meskalín 

truck driver  amfetamín 



twenty five  LSD 

uppers, ups  súhrnný názov psychostimulancií 

vredesstro  fencyklidín (hol verzia Peace Pill) 

wake-ups  súhrnný názov psychostimulancií 

wedding bells   LSD 

weed, wheat   marihuana (celá rastlina) 

white angel  morfín 

white crosses   metamfetamín tbl. 

white girl  kokaín 

white lady, white stuff  heroín 

X-mas trees   amfetamín 

yellow bams   Desbital
®
 tbl. 

yellow jackets   pentobarbital sodný (Nembutal
®
 cps.) 

zen   LSD 

zero    silný hašiš z Maroka 

drokarbil – metylester kys. 1,2,5,6-tetrahydro-1-metyl-3-pyridínkarboxylovej, mono[[3-(acetylamino)-4-

hydroxyfenyl]arzonát], C16H23AsN2-O7, Mr 430,29; anthelmintikum 

(Cestarsol
®
, Larumen

®
, Nemural

®
, Tenoban

®
). 

Drokarbil 

 

 

drokód →dihydrokodeín. 

Drolban
®
 (Lilly) – antineoplastikum; →dromostanolón. 

Droleptan
®
 (Le Brun) – antipsychotikum; →droperidol. 

dromedárový typ teplotnej krivky – dvojvrcholový priebeh teplotnej krivky. Je charakteristic-ký pre 

vírusové ochorenia (napr. poliomyelitída, osýpky, variola). Po prvej horúčkovej fáze s nešpecifickými 

príznakmi infekcie po krátkom intervale nasleduje druhá horúčková fáza (relaps) s charakteristickými 

orgánovými prejavmi (exantém, parézy, pneumónia, encefalitída).  

Drometil
®
 – chemoterapeutikum; →azosulfamid. 

Dromilac
®
 – antiprotozoikum účinné proti trypanozomiáze vo veter. med.; bromid → homídia. 

Dromisol
®
 (Merck & Co.) – miestne antiflogistikum; →dimetylsulfoxid. 

dromo׀fóbia – [g. dromos beh + g. fobiá strach] chorobný strach prechádzať ulicou. 

dromo׀lepsia – [g. dromos beh + g. lepsis záchvat] prokurzívna epilepsia; krátkodobo nasadajúci beh 

pred začiatkom al. po skončení epileptického záchvatu.  

dromo׀mánia – [g. dromos beh + -mánia] nutkavá potreba cestovať, meniť miesta pobytu, úteky detí 

z domova, vagabundáţ; →poriománia. 

Dromoran
®
 (Roche) – narkotické analgetikum; →levorfanol. 

dromostanolónpropionát – -metyl- -(1-oxopropoxy)-

-androstan-3- -metyl- -dihydrotestosterónpropionát, 

C23H36O3, Mr 350,52. 

Dromostanolónpropionát 

Antineoplastikum, androgén s obmedzeným virilizačným účinkom. D. 

pôsobí na citlivé bunky obsahujúce hormónové receptory, kt. pp. 



reagujú na hormónový signál zmenou metabolizmu jadra. Má aj anabolický účinok na nenádorové 

tkanivo a odďaľuje vznik kachexie. 

Indikácie – inoperabilné karcinómy prsníka, najmä s metastázami do kostí. U ţien pred menopauzou 

s relapsom po prechodne účinnej ovarektómii. Mastopatia. 

Kontraindikácie – gravidita, laktácia, relat.: poruchy pečeňových funkcií. 

Neţiaduce účinky – poruchy menštruačného cyklu, retencia vody, opuchy dolných končatín, 

cholestáza, potenciálne riziko androgénnych účinkov.  

Dávkovanie – 3-krát 100 mg/týţd. i. m. do úpravy. Th. sa nemá prerušiť náhle. Pri mastopatiách sa 

aplikuje 100 mg i. m. 10. d cyklu. 

Prípravky – propionát – Doxolem
®
, Drolban

®
, Emdisterone

®
, Masterid

®
, Masteril

®
, Masterone

®
, 

Permastril
®
. 

dromo׀tropia, ae, f. – [g. dromos beh + g. tropé obrat] vlastnosť týkajúca sa rýchlosti vedenia vzruchu 

bunkou myokardu. Pozit. a negat. dromotropný efekt – zrýchľujúci al. spomaľujúci vedenie vzruchu 

v myokarde; →digitalisové glykozidy. 

dronabinol – (–)-
1
-3,4-trans-forma →tetrahydrokanabinolu. 

Droncit
®
 inj. ad us. vet. (Bayer) – Praziquantelum 56,8 mg v 1 ml. Veterinárne anthelminti-kum účinné 

proti pásomniciam psov a mačiek (Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, 

Taenia ovis, T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniaeformis); →prazikvantel. 

Drontal
®
 tbl. ad us. vet. (Bayer) – Fenantelum 150 mg + Pyranteli pamoas 144 mg + Praziquantelum 

50 mg v 1 tbl. Veter. anthelmintikum účinné proti nematódam a cestódam (Toxocara canis, T. 

leontina, Uncinaria stenocephalia, Ancylostoma caninum, Tricuris vulpis, Echinococcus 

multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia sp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.); 

→fenantel; →prazikvantel, →pyrantel. 

drop attack – [angl.] náhly záchvat spojený s pádom, bez straty vedomia; narkolepsia, insuficiencia a. 

vertebralis. 

droperidol – 1-[1-[4-(4-fluorofenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl]-1,3-dihydro-2H-

benzimidazol-2-ón, dehydrobenzperidol, C22H22FNO2, Mr 379,48. 

Psychofarmakum, neuroleptikum. Je to butyrofenón s 

neuroleptickým, výrazným trankvilizačným a antiemetickým 

účinkom, anestetikum. Jeho účinok trvá 3 – 6 h. Zniţuje 

motorickú aktivitu a TK.  

Droperidol 

 

Indikácie – predoperačná príprava, najmä u starých a zoslabnutých osôb. Komplexná th. šoku, ako 

adjuvans pri th. ťaţkých popálenín. V kombinácii s fenantylom na neuroleptanalgéziu. 

Kontraindikácie – Parkinsonova choroba; opatrnosť je ţiaduca pri súčasnom podávaní inzulínu, 

kortikoidov, hypotenzív, ako aj u osôb s artériosklerózou, poruchami činnosti srdca a hepatopatiami. 

Neţiaduce účinky – hypotenzia, tachykardia, extrapyramídové poruchy (dystónia, akatízia, 

okulogýrické krízy), závraty, mrazenie, zriedka nepokoj a halucinácie (po operácii). Pri 

neuroleptanalgézii (v kombinácii s fenantylom, derivátmi meperidínu) môţe nastať útlm dýchania. 

Dávkovanie – v predoperačnej príprave 2,5 – 5 mg i. m. al. i. v. asi ½ h pred výkonom; pri operácii 5 

– 12,5 mg i. v. al. v infúzii, príp. spolu s fenantylom; po operácii na udrţanie neuroleptanalgézie 2,5 



– 5 mg i. m., v prípade potreby opakovane v 6-h intervaloch. Pri súčasnom podávaní NO a 

relaxancií sa nesmú pouţiť iné anestetiká, neuroleptiká a látky podobné morfínu. 

Prípravky – Dehydrobenzperidol
®
 inj., Dridol

®
, Doleptan

®
, Droperidol

®
 inj., Inapsine

®
; súčasť 

prípravkov Innovar
®
, Thalamonal

®
. 

Droperidol
®
 inj. (Gedeon Richter) – Droperidolum 25 mg v 1 amp. 10 ml. Psychofarmakum, 

neuroleptikum na anesteziologické účely; →droperidol. 

droprenilamín – syn. droprenylamín, N-(2-cyklohexyl-1-metyletyl)--fenylbenzénpropánamín, 

C24H33N, Mr 335,53. Koronárne vazodilatans s antiarytmickým a 

hypotenzívnym účinkom (hydrochlorid C24H34ClN – Valcor
®
). 

Doprenilamín 

dropropizín →Dropropizinum. 

Dropropizinum – skr. Dropropizin., dropropizín, ČSL 4, 3-(4-fenyl-1-piperazinyl)-1,2-propándiol 

C13H20N2O2, Mr 236,31. Je to biely kryštalický prášok, mierne 

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

chloroforme; antitusikum. 

Dropropizinum 

 Dôkaz 

a) Teplota topenia: 106 – 110 °C. 

b) Na tenkú vrstvu silikagélu s fluorscenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm, napr. Silifulol UV 254 

(ČSL 4/I), sa nanesú na štart rozt. látok v chloroforme v poradí: 

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

 2. 10 ml rozt. dropropizínu (RL) (100 mg/ml). 

Vyvíja sa v zmesi chloroform – acetón – konc. rozt. amoniaku (10 + 80 + 6,5 + 3,5 obj.). Po vybratí z 

komory a vyprchaní rozpúšťadiel voľne na vzduchu sa vrstva pozoruje vo svetle ortuťovej výbvojky s 

max. ţiarenia pri 254 nm. Na chromatograme 1sa pozoruje škvrna zhášajúca fluorescenciu, kt. má 

rovnakú polohu a intenzitu zhášania ako škvrna na chromatograme 2. Chromatogram sa pouţije aj 

na skúšku čistoty.  

c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v 95 % liehu (0,010 g/l) merané v rozpätí 220 aţ 300 nm 

v 10 mm vrstve proti 95 % liehu javí max. pri 249 ± 2 nm a min. pri 223 ± 2 nm. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1000 g vysušenej látky sa rozpustí v 30,0 ml bezvodej kys. octovej a titruje sa odmerným rozt. 

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

Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,01181 g C13H20N2O2. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádorbách a chráni pred svetlom. 

D. len minimálne ovplyvňuje dýchacie centrum. Jeho mierny antihistamínový účinok môţe 

ovplyvňovať aj kašeľ alergického pôvodu. Má adrenolytický a hypotenzný účinok. Obsah silíc z 

anízu a mäty piepornej podporuje expektoráciu. 

Indikácie – dráţdivý kašeľ pri faryngitíde, laryngitíde, tracheitíde, akút a chron. bronchitíde, 

pneumotoraxe, bronchiektáziách a hemoptoe rôznej etiológie. 

Neţiaduce účinky – neuvádzajú sa. 



Dávkovanie – 40 mg (malým deťom 10 mg, väčším deťom 20 mg) 3 – 4-krát/d; nepodávať deťom < 

6-mes. Th. dávkla jednotlivá p. o. je 0,0030 – 0,0400 g, denná 0,009 – 0,1600 g.  

Prípravky – Tabuletta dropropizini, Ditustat
®
, Ribex

®
; S-forma levodropropizín Danka

®
, Levotuss

®
. 

dropsy – angl. vodnatielka; →edém.  

dropy →Otides. 

Drosera rotundifolia  L. (Droseraceae) – rosička okrúhlolistá, mucholapka, čes. rosnatka 

okrouhlolistá. Nízka, trváca rastlina s prízemnou ruţicou dlhostopkatých listov. Spočiatku sú 

špirálovito zavinuté, neskôr sa vystrú. Majú okrúhle, ţľaznaté čepele pokryté hlavičkatými chlpmi 

prispôsobené na chytanie hmyzu. Nízky, bezlistý stvol nesie riedky závinok malých päťpočetných 

bielych kvetov. Otvárajú sa iba na niekoľko h cez poludnie. Opelenie hmyzom býva zriedkavé, 

pravidlkom je sampopelenie a kleistogamia, ak sa peľnice neotvárajú a ope- lenie 

vlastným peľom nastáva ešte pred otvorením kvetu. Plod je hladká, vajcovitá 

tobolka, dlhšia ako kalich. Početné semená sú vretenovité, hladké, klíia na svetle a 

len vtedy, keď boli vystavené účinkom mrazu. Kvitne od júna do augusta. U nás sa 

vyskytuje na rašeliniskách, slatinách, mokrých läúkach v níţinách a podhorskom 

pásme na Záhorí, Orave, širšom okolí Vysokých a Nízkych Tatier a na niekoľkých 

miestach Vých. Slovenska. Zbiera sa najmä v čase kvitnutia. 

Drosera rotundifolia 

 

Droga Herba droserae (rotundifoliae) obsahuje glykozid drozerón (3-

hydroxyplumbanín, metyljuglón) a i. naftochinónové deriváty, triesloviny, enzýmy 

(najmä proteinázu), flavónové glykozidy a org. kys. spolu s kys. askorbovou. 

Drozerón sa hydrolyzuje na drozerín. Okrem toho sa tu vyskytuje ţivica, stopy 

silice, červené a ţlté farbivá. Droga pôsobí ako expektorans, antisklerotikum, 

diuretikum a mierne spazmolytikum. Zvyšuje sekréciu v dýchacích cestách a napomáha 

odstraňovaniu hlienov. Jej účinok potencuje uvoľňovanie bronchospazmu. Flavónové glykozidy 

zvyšujú diurézu. 

Jednotlivá dávka je 1 g al. 1 kávová lyţička na šálku záparu, kt. sa poţije 2 – 3-krát/d. Extractum 

droserae fluidum sa podáva v dávke 0,5 g, t. j. 20 kv. Dlhodobé trvalé uţívanie sa neodporúča, u 

hypotonikov môţe vyvolať pokles TK. 

Odvodené prípravky – Tct. droserae, Extractumn droserae (fluidum), Droseran
®
 (obsol.), Tussilen

®
.  

Droseraceae (Basidiomycetales) – rosičky. Čeľaď dvojklíčnolistých rastlín, mäsoţravých bylín. Ich 

listy sú rozlične prispôsobené na chytanie hmyzu. Rastú po celom zemskom povrchu na miestach s 

nedostatkom dusíkatých látok v pôde (4 rody, 93 druhov). Na rašeliniskách rastie chránená rosička 

okrúhlolistá (→Drosera rotundifolia L.) a rosička dlholistá (D. longifolia L.), v Sev. Amerike 

mucholapka Venušina (Dionaea muscipula). U nás je veľmi zriedkavá aldrovanda mechúrikatá 

(Aldrovanda vesiculosa), bezkoreňová, voľne plávajúca mäsoţravá rastlina. Ďalej sem patrí Drosera 

anglica Hudson. D. obsahujú kys. jablčnú, kys. citrónovú, ţivice, tanín. D. substrata (Batsch. ex Fr.) 

Quael. obsahuje antibiotikum →drozofilín A. 

Drosophila melanogaster – drozofila, ovocná muška. Dvojkrídly hmyz. Vyskytuje sa všade, kde 

prebieha octové al. liehové kvasenie, napr. na kvasiacom al. hnijúcom ovocí, na kt. cicajú imága a 

vyvíjajú sa ich larvy. Moţno ju dobre chovať v laboratóriu a stala sa pokusným objektom v genetike 

(prvý ju pouţil amer. zoológ T. H. Morgan). Dospelé mušky D. repleta sa ţivia fekáliami a môţu 

prenášať choroboplodné zárodky. 

drostanolónpropionát →dromostanolónpropionát. 



drotaverín – muskulotropné spazmolytikum, pôsobiace priamo na hladký sval. Je niekoľkokrát 

účinnejší ako papaverín.  

Indikácie – spazmy ţalúdka, čriev, ţlčových a močových ciest a ciev v oblasti mozgu, srdca a 

končatín. Dysmenorea. 

Kontraindikácie – opatrnosť je ţiaduca pri ťaţších hepatopatiách a nefropatiách. 

Neţiaduce účinky – znáša sa veľmi dobre. 

Dávkovanie – 40 – 80 mg per os, i. m., príp. s. c., podľa potreby opakovať 2 – 3-krát/d. Pri akút. 

spazmoch ciev sa podáva 40 – 80 mg pomaly i. v. 

Prípravok – hydrochlorid – No-Spa
®
 Chinon. 

drotebanol – syn. oxymetenabol, 3,4-dimetoxy-17-metylmorfinan-6,14-diol, C19H27NO4, Mr 333,41; 

antitusikum, môţe vyvolať závislosť (Metebanyl
®
). 

Drotebanol 

 

 

 

 

drowned lung – angl., nem. überschwemmte Lunge, sek. infikované atelektaktické loţisko, napr. po 

aspirácii cudzieho telesa. 

Droxarol
®
 (Pharmos) – periférne vazodilatans; →buflomedil. 

Droxaryl
®
 crm. (Continental Pharma) – Bufexamac 50 mg v 1 g masti. Dermatologikum, 

antiflogistikum na miestnu aplikáciu pri ekzémoch, atopickej dermatitíde, rádiodermatitíde, I. stupni 

popálenín, po pichnutí hmyzom; →bufexamak. 

droxidopa – syn. treo-dopaserín, treo- -3-dihydroxy-L-tyrozín, C9H11NO5, Mr 213,19; syntetická 

aminokyselina, prekurzor noradrenalínu, antiparkinsonikum (SM-5688
®
, 

Dops
®
, L-treo-DOPS

®
, L-DOPS

®
). 

Droxidopa 

 

Droxikam – 5-metyl-3-(2-pyridinyl)-2H,5H-1,3-oxazino[5,6c]-[1,2]benzotiazín-2,4(3H)-dión, 

C15H11N3O5S, Mr 357,34; antiflogistikum, prekurzor piroxikamu. 

Droxikam 

 

 

 

 

Droxol
®
 (Bernabo) – anxiolytikum; →chlórdiazepoxid. 

Droxomin
®
 (Tutag) →hydroxykobalamín. 

Droxone
®
 (Squibb) – (obsol.); →algestónacetofenid. 



Drozda, Josef – (*1850 Klatovy) čes. internista. Pôsobil vo Viedni, ţiak Rokitanskiho, Škodu a 

Ducheka. Napísal viaceré práce [Neuropathologische Beiträge, 1880; Studien über das Wesen der 

Narkose, 1880; Zur Diagnostik der Gehirnerkrankungen, 1881; Über die Bedingungen des 

Zustandekommens von musikalischen Herzgeräuschen, 1883; Über temporäre aphatische 

Zustände, 1885; Influenza, 1890; Erkrankungen des Gehirnes  und  seiner  Häute (v Eiseltovej 

špeciálnej patológii a terapii VI, Praha 1884 – 1886); Grundzüge einer rationellen Phthiseotherapie 

(Heilung der Tuberkulose) a i.].  

drozdovité  →Turdidae. 

drozofila  →Drosophila melanogaster. 

drozofilín A – 2,3,5,6-tetrachlór-4-metoxyfenol, C7H4Cl4O2, Mr 261,93, látka izolovaná z bazídiomycét 

Drosophila subatrata (Batsch ex Fr.) Quel. D. B – antibiotikum 

produkované bazídiomycetami Pleurotus mutilus (Fr.) Sacc. a P. 

passeckerianus; →pleuromutilín. 

 

 

DRP2 – angl. dystrophin-related protein 2 (DRP2), nachádza sa najmä v mozgu a mieche, ďalej v 

obličkách, ováriách a nadsemenníku. Vykazuje homológiu sa C-terminálnym koncom dystrofínu. 

Sekvencie homolo -aktiníny. 

DRQ – psychol. Discomfort-Relief-Quotient, kvocient tenzie (Foland a Mowrer, 1947). Podiel slov 

označujúcich psych. napätie a uvoľnenie, nezávisle od motivácie, kt. ich vyvoláva. Skóre bliţšie k 

nule znamenajú väčšie uvoľnenie, skóre bliţšie jedničke, väčšie napätie. 

drsnokožce →Chondrichthyes, stavovce rybovitého tvaru. 

druh – [species] biol. systematická jednotka, kt. zahrňuje organizmy so spoločnými morfolo-gickými a 

fyziol. znakmi, určitým súborom dedičných znakov, schopnosťou kríţiť sa medzi sebou a utvárať 

plodné potomstvo. 

druhorodička →secundiparia (femina). 

druhý dych – šport. med. fáza adaptácie organizmu na intenzívnu svalovú činnosť nastupujúca 

niekoľko s po tzv. mŕtvom bode, kríze mŕtveho bodu. Krízu mŕtveho bodu podmieňuje vyvrcholenie 

nesúladu medzi poţiadavkami pracujúcich svalov na kyslík a ich plnením pri narastajúcom 

kyslíkovom dlhu (prechod z prevaţne aeróbneho metabolizmu na anaeróbny). Dostavuje sa 20 – 50 

s po začiatku intenzívnej svalovej činnosti a prejavuje pocitom nedostatku vzduchu a napätia v 

najviac zaťaţovaných svaloch, niekedy zvieraním na hrudníku, pichaním v boku, hypobúliou. 

Zhoršuje sa koordinácia pohybov, neúmerne stúpa frekvencia činnosti srdca, dýchania, TK, 

spotreba kyslíka, výdaj CO2 a klesá respiračný kvocient a vzniká metabolická acidóza. V období d. 

d. tieto príznaky po niekoľkých s spontánne ustupujú a objektívne ukazovatele sa upravujú na 

úroveň zodpovedajúcu podávanému výkonu a trénovanosti. D. d. nevyţaduje nijakú th. Účinnou 

prevenciou je kvalitné rozcvičenie sa pred výkonom. Trénovaný športovec obvykle prekonáva krízu 

mŕtveho bodu uţ počas rozcvičky a výkon začína vo fáze d. d. 

Drummond, Jack Cecil – [1891 – 1652] londýnsky biochemik, identifikoval potravinový faktor, kt. sa 

môţe liečiť skorbut. Dal mu názov →vitamín C. 

Drupaceae – slivkovité, syn. Prunaceae. Čeľaď dvojklíčnolistých rastlín, stromov a krov so 

striedavými jednoduchými listami. Majú význačné päťpočetné a obojpohlavné kvety so zvonkovitou 

kvetnou čiaškou. Plodom je kôstkovica. Rastú v sev. miernom pásme (asi 10 rodov, 200 druhov). 

Zatrieďuje sa sem podčeľaď mandľovitých (Amygdalaceae), ku kt. patrí mandľa obyčajná 



(Amygdalus communis), kt. poskytuje mandle. Z rodu slivka (Prunus) najdôleţitejšia je slivka 

domáca (Prunus domestica) a tŕnka (Prunus spinosa). Do rodu višňa (Cerasus) patrí višňa obyčajná 

(Cerasus vulgaris) a čerešňa vtáčia (Cerasus avium). V tep-lejších polohách sa pestuje marhuľa 

obyčajná (Armeniaca vulgaris) a broskyňa obyčajná (Persica vulgaris). Vo vlhkých hájoch rastie 

čremcha strapcovitá (Padus racemosa).  

drúza – spletené vlákna aktinomycét vo forme uzlíka, viditeľného voľným okom; →aktinomykóza. 

dryák – syn. theriak, polyfarmaceutický prípravok z helenistického obdobia (4. stor. pred n. l. aţ r. 30 

pred n. l.) univerzálne antidónum proti uhrynutiu jedovatými ţivočíchmi, zloţený z viac ako 50 liečiv. 

Pojem theriak v zmysle prípravok sa pouţíval aj neskôr. 

Dry-Clox
®
 (Bristol) – antibiotikum príbuzné penicilínu, chlorovaný derivát oxacilínu; →kloxacilín. 

Drygen Technetium Sterile Generator
®
 (Sorin Biomedica) – Natrii pertechnetas 2,5 – 25 GBq. 

Zariadenie na rádionuklidovú diagnostiku. Sterilný generátor tvorí kolóna s Al2O3, na kt. je 

adsorbovaný 
99

Mo poskytujúci rádioaktívnou premenou 
99m

Tc. To sa vymýva z kolóny izotonickým 

rozt. chloridu sodného asepticky do evakuovanej inj. fľaštičky; →technécium. 

Drylin
®
 (Merckle) →sulfametoxazol. 

Dryobalanops aromatica Gaert. fil. (Dipterocarpaceae) – päťkrídlač gáfrový. Vysoký strom s 

koţovitými listami na dlhších stopkách a typickými palistami. Voňavé kvety sú zostavené do 

strapcovitých súkvetí. Plod je oriešok obalený koţovitým oplodím. Má trváci kalich, kt. obaľuje celý 

plod s krídlovito predĺţenými cípmi podporujúcimi rozširovanie plodov vetrom. Pochádza z juhových. 

Ázie a pestuje sa najmä na Sumatre a Borneu. Z rozrezaného dreva starých kmeňov sa získava 

destiláciou vodnou parou silica., zloţením podobná silici gráfrovníka. Obsahuje 35 % terpénov, 10 

% alkoholov, 20 % seskviterpénov a zvyšok tvoria rozličné ţivice. Gáfor sa pouţíva v kozmetike ako 

prísada do zubných pást a ústnych, pleťových vôd a vôd po holení, do masáţnych krémov, 

šampónov a kúpeľov. V malajskej oblasti sa pouţíva aj na balzamovanie mŕtvych a rituálne obrady. 

Je preto vzácny a drahý. Kvalitné hrubozrnné ľahko štiepateľné drevo sa pouţíva na stavbu domov, 

mostov a lodí. 

dryofantín – prísada do tukov a olejov; →purpurogalín. 

Dryopteridaceae – papraďovité, čeľaď triedy papradí, veľkých suchozemských trvácich bylín, zriedka 

epifytov a lián. Majú hojne pleviny na krátkom podzemku s diktyostélou. Perovito zloţené listy sú 

monomorfné, zriedka dimorfné. Okrúhle kôpky výtrusníc sú prikryté zásterkou, kt. môţe aj chýbať. 

Rastú po celom zemskom povrchu (25 rodov, 1500 druhov). Obyčajná je papraď samčia 

(→Dryopteris filix-mas). U nás rastú druhy rodov papraďovec (Polystichum), peračinovec (Lastrea), 

papradník (Thelypteris) peračina (Gymnocarpium), sladičovec (Phegopteris). 

Dryopteris filix-mas (Dryopteridaceae) – syn. Aspidium filix-mas.  

Dryopteris filix-mas 

 

 Droga – Radix filicis maris (Radix dryopteridis filicis maris, Rhizoma filicis) 

obsahuje kondenzačné produkty kys. maslovej al. izomaslovej s homológmi 

fenolickej bezdusíkatej látky floroglycínu (butanolfloroglycínov) a triesloviny. 

Floroglycín patrí k polyketidom; tvorí ho zmes dimérnych (albaspidín a jeho 

homológy floraspidinol, kys. flavaspidínová, aspidín a floropyrón), trimérnych 

(kys. flavospidínová, kys. filixová a ich homológy) a tetramérnych (filmarón) 

floroglycínových derivátov – butanónov. Surový filicín obsahuje aţ 50 % kys. 

flavaspidínovej a aţ 18 % kys. filixovej. Deriváty sú veľmi labilné, preto sa 

nesmú pouţívať staršie drogy. 



Filicín má anthelmintické účinky, vyvoláva ochrnutie svalov pásomnice. Následkom obrny 

prísavného svalstva sa pásomnice oddelia od črevnej steny a peristaltickými pohybmi čriev vypudia 

zt tela spolu so stolicou. Droga pôsobí toxicky na myokard, CNS, zrakový nerv a obličky, preto sa uţ 

nepouţíva. V minulosti sa podávalo Extractum filicis maris (spissum, tenue) v ţelatínových tob. al. 

cps. po 1 g jednorazovo v dávke 6 – 8 g, deťom < 15-r. 4 – 6 g (u detí < 4-r. sa nepodávalo) Po 1 – 

2 h sa podalo salinické preháňadlo. Max. dávka bola 8 g. Toxické účinky sa prejavovali (najmä, keď 

sa včas nepodalo salinické preháňadlo) anorexiou, nauzeou, vracaním, hnačkou, kolikovitými 

bolesťami brucha. Môţu sa dostaviť závraty, tras, delírium, bezvedomie, kŕče v celom tele, príp. 

oslepnutie. Po preţití ostáva trvalá slepota.  

Dryptal
®
 tbl. (Berk Pharmaceutical) – Furosemidum 40 mg v 1 tbl. Diuretikum, antihypertenzívum; 

→furosemid. 

DS 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

DS 103-282
®
 – myorelaxans kostrového svalstva; →tizanidín. 

DSA – skr. digitálna subtrakčná angiografia. 

DSCG – skr. disodium cromoglycolate; →kromoglykolát dvojsodný. 

DSF →morfolínsalicylát. 

DSIP – skr. delta sleep-inducing peptid, deltapeptid indukujúci spánok (králičí). 

DSIP – skr. angl. delta-sleep-inducing peptid, delta sleep peptide (factor), deltapeptid vyvolávajúci 

spánok (králika). C35H48N10O15, Mr 848,84. Nonapeptid vyvolávajúci indukciu deltavĺn (pomalé vlny) 

a hrotité vlny (spindle) na EEG. Jeho prítomnosť sa prepokladala počas dialýzy ţilového riečiska 

králika v spánku vyvolanom elektr. stimuláciou talamu (Monnier a Hösli, 1964). Izoloval ho 

Schoenenberger a spol. (1972).  

Trp–Ala–Gly–Gly–Asp–Ala–Ser–Gly–Glu 

DSM – skr. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, oficiálna klasifikácia a unifikácia 

nomenklatúry v psychiatrii vydaná Americkou psychiatrickou asociáciou (APA). Prvá verzia je z r. 

1952, DSM II z r. 1968; jej 3. verzia je z r. 1980. DSM vychádza zo symptomatológie pacienta, z 

opisu viacerých od seba nezávislých prejavov ochorenia. Analógia ICD (Intenational Classification of 

Diseases adapted for use in the United States – ICDA; naša MKCH-10).  

DSMA – skr. disodium monoethanarsonate; herbicídum, dvojsodná soľ →kyselina metánarzónovej. 

DSP – skr. dibasic sodium phosphate; →fosforečnan dvojsodný. 

D-spánok →REM-spánok. 

DSS – skr. angl. dioctyl sodium sulfosuccinate; →dokusát sodný. 

DSSI – skr. Delusion-Symptoms-States Inventory (Founds a Bedford, 1975) inventár príznakov, kt. 

majú diferencovať klin. sy.: 1. dysrytmické stavy; 2. neurotické príznaky; 3. integrované bludy; 4. 

neintegrované blody (bludy dezintegrácie – perzekučné, megalomanické, zúfalstva); celkove 84 

poloţiek. 

DST – skr. →dihydrostreptomycín. 

DST-agar – skr. angl. diagnostic sensitivity test Agar; hotová ţivná pôda na testovanie citlivosti 

baktérii na antibiotiká a sulfónamidy. 

DT 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



DTBP – skr. bis(1,1-dimetyletyl)peroxid, C8H18O2, Mr 146,22; zápalná kvapalina, katalyzátor 

polymerizácie.  

DTE – skr. Diplomacy Test of Empathy – psych. test pre pracovníkov obchodu a priemyslu. 

DTH – skr. angl. delayed type of hypersensitivity, oneskorený typ hypersenzitivity; →alergické reakcie. 

DTIC-DOME inj.
®
 (Dome) – Dacarbazinum 100 al. 200 mg suchej substancie v 1 fľaštičke. 

Cytostatikum; →dakarbazín. 

DTPA kit
®
 (Ústav jaderního výzkumu, ČR) – Acidum penteticum 10 mg + Stannosi chloridum 

dihydricum 0,45 mg + Natrii chloridum. Rádionuklidové diagnostikum. Obsah liekovky rozpustený inj. 

rozt. technicistanu (
99m

Tc) sodného poskytuje komplexnú zlúč. kys. dietyltriaminopentaoctovej s 

technéciom (
99m

Tc). Po i. v. podaní sa z extracelulárnej tekutiny látka vylučuje výhradne obličkami 

glomerulovou filtráciou. Normálny čas prietoku obličkami je 5 min, klírens u muţov 155 ml/min, u 

ţien 109 ml/min. Biol. t0,5 je 100 min (99 %) a 7 d (1 %). Väzba na bielkoviny je zanedbateľná. Pri 

patol. stavoch sa biol. t0,5 hlavnej zloţky zvyšuje aţ 10-krát, čas prietoku 4-krát (20 min). 

Indikácie – dg. morfologických a funkčných zmien obličkového parenchýmu a porúch odvodných 

močových ciest, dg. loţiskových procesov v CNS. 

Dávkovanie – 150 – 600 MBq. Po rozpustení obsahu liekovky v inj. rozt. 
99m

Tc sodného i. v., príp. 

intratekálna al. cisternová inj. 

DTPASCINT kit
®
 (Nordion Europe) – Trinatrii calcii pentenas 10 mg + Stannosi dihydricum 0,5 mg + 

Natrii hydroxidum + Acidum hydrochloricum dilutum ut fiat pH = 4. Rádionuklidové diagnostikum, 

nerádioaktívna látka určená na značenie technéciom (
99m

Tc). Technécium (
99m

Tc) tvorí s kys. 

dietyléntriaminopentaoctovou stabilný chelát, kt. sa vylučuje glomerulárnou filtráciou. Indikácie, 

dávkovanie →DTPA kit
®
. 

DTPT – skr. ditioprolytiamín; →prosultiamín. 

D-Tracetten
®
 →vitamín D2. 

DTT – skr. ditiotreitol. 

DTVP – skr. Developmental Test of Visual Perception (Frostig) vývojový test pre 6 – 12-r. deti.  

DU 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

DU – skr. →5-diazauracil. 

dU – 1. skr. deoxyuridín; 2. skr. denná (24-h) diuréza, vylučovanie látky močom za 24 h. 

DU 1219
®
 – inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín I; →alacepril. 

DU 21220
®
 (Plilips-Duphar) – agonista 1-adrenergických receptorov, tokolytikum; →ritodrín. 

DU 23000
®
 – antidepresívum; →fluvoxamín. 

DU 112307
®
 – insekticídum (larvicídum); →diflubenzurón. 

Duact
®
 (Burroughs Wellcome) – kombinácia antihistaminika →akrivastínu a  pseudoefedrínu. 

Dual
®
 (Ciba-Geigy) – herbicídum; →metolachlór. 

Dualar
®
 (Armour Pharm.) – antineoplastikum; →benzodepa. 

Dual Cement Radiopaque
®
 (base + catalyst) stm. pst. (Vivadent) – Báza (3 g): Urethani 

dimethacrylas + Decamethyleni dimethacrylas. Catalyst (3 g): Urethani dimethacrylas + 

Decamethyleni dimethacrylas. Stomatologikum (báza: vysoko viskózna, olejovitá pasta 



ţltavobéţovej farby, nepriehľadná; katalyzátor: biela, nepriehľadná, lepivá pasta). Súprava obsahuje 

striekačku z plastu a miešací blok. 

dualizmus – 1. filoz. existencia dvoch od seba nezávislých princípov: vedomia a hmoty, duše a tela, 

formy a látky,subjektu a objektu, javu a veci osebe, nevyhnutnosti a slobody, dobra a zla, ducha a 

ţivota; protikladom d. je →monizmus. 

S d. sa stretávame v staroperzskom náboţensko-morálnom učení Zaratustru (6. stor. pred n. l.), v 

starej čínskej a indickej prírodnej filozofii. V starogréckej filozofii sa d. prejavil najmä u Anaxagora, 

Platóna a v platónovstve. Myslenie v protikladoch (dichotomickéé myslenie) však nemalo v gréckej 

filozofii charakter nevyhnutne sa vylučujcich pozícií. 

Idealistický d. obsahuje radikálnu protikladnosť psychického a materiálneho. Psychické sa pritom 

osamostatňuje ako nemateriálna →duša al. ideálny princíp nezávislý od materiálneho sveta 

(→duch). Materiálny svet je riadený týmito ideálnymi silami. Začiatky tohto spôsobu myslenia sa 

zjavujú uţ u Aristotela (entelechia), v scholastike a →Descarta. Psychické a fyzické javy sa 

pokladali za nezávislé a odlišnej povahy (Platón, Déscartes), príp. schopné vzájomne sa 

ovplyvňovať (Wundt, Tichener).  

Podľa dialektického materializmu psychické prejavy al. fenomény a neurofyziol. procesy tvoria 

jednotný celok a kaţdý psychický jav má vlastný neurofyziol., a tým aj materiálny základ. 

Empirickému pozorovaniu sa telo javí ako osobitný predmet, základňa a výrazové pole duševného 

preţívania. Metafyzické teórie tela a duše zdôrazňujú čiastočne jednostranne len jednotu ľudského 

bytia (monizmus), čiastočne jednostranne dvojakosť a rozpornosť obidvoch (čistý d.), sčasti sa 

uznávajú jednotu vyplývajúcu z preţívania, ako aj dvojakoť v ľudskom bytí (duo-monizmus). 

Čistý d. sa vo svojej extrémnej podobe (Malebranche, Liebniz) pripravený Decartesovým príkrym 

oddelením duševného (res cognita) a telesného (res extensa) popiera akékoľvek vzájomné 

pôsobenie tela a duše.  

Teória vzájomného pôsobenia (Platón, viacerí neovitalisti, napr. Becher) pokladá telo a dušu za dve 

úplné substancie, kt. sa vzájomne ovplyvňujú akcidentálnou príčinnosťou pôsobenia (obraz duše 

ako lodníka na lodi tela al. zajatca v ţalári tela). Toto učenie však nezodpovedá jednote organického 

ţivého tvora (,,neţije“ entelechia a samotná látka, ţitie je spôsob bytia jedného nedeliteľného celku, 

ţivej bytosti). 

Aristotelov hylemorfizmus (duo-monizmus) vychádza z toho, ţe telo a duša sú dve substancie, kt. 

sú v svojom substanciálnom bytí ,,neúplné“. Nepôsobia na seba v jednotlivých akcidentálnych, 

príčinne účinkových aktoch, ale sú vo svojom substančnom bytí spojené s celkom jednej ţijúcej 

substancie. Tá je nositeľom ţivotnej aktivity. Duša je určujúci, formujúci princíp, formou tela, kt. 

povznáša druhú čiastkovú substanciu, materiálny princíp, k účasti na ţivom vytí celku.  

Moderný psychofyzický paralelizmus (teória identity) pokladá duchovné a telesné za dve stránky 

al. rôzne formy prejavu jednej jedinej, v sebe nepoznateľnej skutočnosti. Tvrdí, ţe telesné a 

duševné pochody (záţitky) sú prísne paralelne radené (G. T. Fletchner). Tomu odporuje fakt, ţe 

duchovný ţivot sa uskutočňuje bez vnútorného spolupôsobenia hmotného a na druhej strane 

nevedomé bez duševného preţívania. Hmotné bytie (dedičnosť, choroby, farmaká) spoluurčujú 

duševné konanie človeka a naopak duševné preţívanie spätne pôsobí na telesné procesy.  

D. sa môţe obmedzovať na psych., kozmologickú, logickú, gnozeologickú, náboţenskú, etickú, 

sociálnu a i. oblasť. 

Fyzikálny dualizmus →kvantová fyzika (dvojaká povaha elementárnych častíc. 



V hematol. dualistická teória krvotvorby vysvetľuje vývoj krviniek z dvoch odlišných kmeňových 

buniek: lymfoidných a myeloidných. 

Duanov syndróm – [Duane, Alexander, 1858 – 1926, amer. otfalmológ] →syndrómy. 

Duanov test →syndrómy. 

Duatok
®
 (Am. Cyanamid) – sulfónamid; →sulfatiazol. 

duazomycín – antibiotikum s antineoplastickým účinkom produkované kultúrou Streptomyces 

ambofaciens. Duazomycín B – starší názov azotomycín; duazomycín C – starší názov 

ambomycín. 

dub →Quercus. 

Dubay, Ladislav – (1916 Veľká Poľana, okr. Humenné – 1978 Košice) lekár-mikrobiológ, mimoriadny 

profesor. Pôsobil na Hygienickom ústave UK v Bratislave, od r. 1948 vedúci Katedry mikrobiológie 

LF UPJŠ v Košiciach Venoval sa baktériovým ochoreniam GIT, vírusovým nákazám a ich vzťahu k 

nervovým a psychikým poruchám. Autor vysokoškolskej učebnice a 65 prác. Zaslúţil sa o 

budovanie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a výchovu lekárov. Diela: Malý rusko-slovenský 

lekársky slovník (Bratislava 1953); Vybrané kapitoly zo stomatologickej mikrobiológie (Bratislava 

1973). 

Dubay, Mikuláš – (1844 Prešov – 1899 Budapešť) pseudonym dr. Eperjesi, dr. Orfila, lekár. R. 1866 

aţ 1867 novic rehole milosrdných bratov v Bratislave, 1868 primár ich nemocnice v Spišskom 

Podhradí, 1870 v Budíne, 1871 praktický lekár v Budapešti. Zaoberal sa metaloterapiou. Diela: A 

metallotherapia és metalloskopia (Budapešť 1881); Új gyógymód. Metallotherapia (Budapešť 1882); 

Az idegbetegségek újabb gyógymódja. Metallotherapia. Népszerű ismertetés (Budapešť 1889, 1890 

– 92); A gyermekek testi ápolásáról (Budapešť 1891); Az idegbetegségek újabb gyógymódja 

(Budapešť 1893 – 96). Redigoval Orvosi Zsebnaptár. 

Dubimox
®
 (Oberval) – vazodilatans; →nafronyl. 

Dubiniho chorea – [Dubini, Angelo, 1813 – 1902, tal. lekár] syn. Bergeronova choroba, Degbiegov 

sy., Dubiniho sy., Guertinov sy., Henochova choroba, chorea electrica, myoklo-nická forma 

epidemickej encefalitídy, prvýkrát pozorovaná v sev. Taliansku (A. Dubini: Primi cenni sulla corea 

elettrica. Ann. univ. med. Milano 117, 1846, s. 5 – 50). 

Dubinov-Johnsonov syndróm – [Dubin, Isidore Nathan, 1913 – 1981; Johnson, Frank B., *1911, 

amer. patológovia] →syndrómy. 

Dubinov-Sprinzov syndróm – [Dubin, Isidore Nathan, 193–1981; Sprinz, Helmuth, *1911, amer. 

patológovia] – Dubinov-Johnsonov sy.; (→syndrómy). 

dubiosus, a, um – [l.] dubiózny, pochybný. 

dubnium – [podľa rus. mesta Dubno] chem. prvok zo skupiny transuránov, syn. kurčatovium, 

rutherfordium, unilkvádium, prvok 104; navrhované symboly Unq, Ku, Rf. Známe sú izotopy 259 aţ 

261: izotop
 260

 104 pripravil bombardovaním 
242

Pu iónmi 
22

Ne Flerov a spol. (1964); t0,5 je 0,1 s. 

Neskôr sa pripravili ďalšie izotopy: bombardovaním 
249

Cf uhlíkom 
12

C a 
13

-ţiarič 
257

104 (t0,5 3,4 s) 

a 
269

104 (t0,5 3 s), bombardovaním 
248

Cm iónmi kyslíka 
18

O izotop 
261

104 (t0,5 10 s). 

Dublaga
®
 (Dental) – dentálny agarová dublovacia látka. 

Dubois de Chémnant, Nicolas – (1753 – 1824) paríţsky dentista, kt. ako prvý r. 1791 získal patent 

na výrobu porcelánových zubov a r. 1797 napísal dizertačnú prácu o umelom chrupe. 

Dubois, Paul Charles – (1848 – 1919) švajč. psychiater, jeden zo zakladateľov psychoterapie, 

stúpenec psychagogiky (antihypnotická racionálna psychoterapia rastu). 



Duboisov absces – [Dubois, Paul, 1795 – 1871, franc. pôrodník] syn. Duboisova choroba, absces 

týmusu pri kongenitálnom syfilise. 

Duboisov príznak – [Dubois, Paul, 1795 – 1871, franc. pôrodník] →príznaky. 

Duboisov vzorec – (Dubois, Delafield, 1882 – 1959, newyorský prírodovedec):  

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

 Povrch tela = (hmotnosť [kg]. výška[cm]) . 167,2 

Du Bois-Reymond, Emil – (1818 – 1896) berlínsky elektrofyziológ, ţiak Johannesa Müllera. Venoval 

sa najmä biofyzike svalov a nervov a náuke o ,,ţivočíšnej elektrine“. Autor viacerých pozoruhodných 

diel [Untersuchungen über tierische Elektrizität, 1848 – 1860; Voltaire in seiner Beziehung zur 

Naturwissenschaft, 1863; Über Universitätseinrichtungen, 1870; Über den deutschen Krieg, 1870; 

Leibnizsche Gedanken in der neueren Naturwissenschaft, 1871; Über eine Akademie der deustchen 

Sprache, 1874; Darwin versus Galiani, 1876; Naturgeschichte und Naturwissenschaft, 1878; 

Untersuchungen am Zitteraal (Gymnotus electricus), 1881; Über die Grenzen des Naturerkennens, 

1882, Göthe und kein Ende, 1883). Viedol Fyziologický ústav berlínskej univerzity. Od r. 1867 bol 

stálym sekretárom Berlínskej akadémie vied. Spolu s Reichertom redigoval r. 1859 – 1877 Archiv für 

Anatomie und Physiologie, z kt. od r. 1877 vznikol ním redigovaný Archiv für Physiologie. 

Duboisia – rod čeľade ľuľkovitých (Solanaceae).  

Duboisia myoporoides obsahuje hyoscyamín a skopolamín. 

Duboisine
®
 – anticholínergikum; →hyoscyamín. 

Dubos Crude Crystals – antibiotikum; →tyrotricín. 

Duboscqia penetrans →Pasteurella penetrans. 

Duboscquov kolorimeter – [Duboscq, Louis Jules, 1817 – 1886, franc. optik] optický prístroj na 

stanovovanie koncentrácie rozt. porovnávaním ich sfarbenia so štandardom; obsol. 

Obr. Dubosquov kolorimeter 

 

Do nádobiek N1 a N2, z kt. jedna sa naplní skúšaným a druhá porovnávacím rozt. 

so známou koncentráciou látky, sa ponárajú otáčaním mikrometrických skrutiek 

rovnako dlhé valčeky V1 a V2. Čím sa valček V1 al. V2 ponorí hlbšie, tým má 

absorbujúca vrstva v nádobe N1 al. N2 menšiu hrúbku. Tú odčítame na stupnici 

noniom. Svetlo odrazené od zrkadla Z prechádza vrstvami farebných rozt. d1 a d2, 

obidvoma sklenými valčekmi V1 a V2 a vstupuje do skleného hranola H, v kt. sa 

kriţuje, takţe pravá polovica zorného poľa patrí ľavej a naopak. Posúvaním 

valčekov sa menia vrstvy rozt., aţ sú obidve polovice zorného poľa rovnako jasné. 

Potom sa odčítajú hrúbky absorbujúcich vrstiev d1 a d2 na milimetrovej stupici s 

noniom s presnosťou 0,1 mm. Ak je koncentrácia štandardného rozt. c1, hrúbka vrstvy štandardného 

rozt. d1 a skúšaného rozt. d2, koncentrácia skúšaného rozt. c2 sa vypočíta zo vzorca: 
 
                 d1 

 c2 = c1 ––– 
              d2 

Metóda je nepresná, pretoţe v hrubšej vrstve nastáva väčšia vlastná absorpcia rozpúšťadla. 

Dubowitzov syndróm – [Dubowitz, Victor, * 1931, angl. pediater pôsobiaci v Sheffielde a Londýne] 

→syndrómy. 



Dubreuilh-Chambardelov syndróm – [Dubreuilh-Chambardel, William, 1857 – 1935, franc. 

dermatológ pôsobiaci v Bordeaux] →syndrómy. 

Dubreuilh-Chambardelova choroba – [Dubreuilh-Chambardel, William, 1857 – 1935, franc. 

dermatológ pôsobiaci v Bordaeux] syn. →melanosis circumscripta praeblastomatosa Dubreuilh. 

Ducobee
®
 (Breon) →vitamín B12. 

Ducreyov bacil – [Ducrey, Augosto, 1860 – 1940, tal. dermatológ pôsobiaci v Ríme] →Haemophilus 

ducreyi. 

Ducroquetov extenzný korzet – [Ducroquet, Charles, 1872 – 1929, paríţsky ortopéd] ortopedická 

pomôcka na th. skoliózy. Pacient si sám extenduje a vyrovnáva chrbticu pomocou Glissonovej 

slučky upevnenej kovovými prstencami na sadrovom korzete. Pouţíva sa v príprave na operáciu 

skoliózy; →spondylodéza.  

ductulus, i, m. – [l.] kanálik; pl. ductuli. 

Ductuli aberrantes – slepé vývody v nadsemenníkovom vývode a ductuli efferentes hlavy 

nadsemenníka. Vznikajú z rete testis, kaudálne z ductus epididymidis. Sú zvyškami Wolffových 

vývodov. Môţu sa z nich vyvíjať cysty. 

Ductuli alveolares – mechúrikové kanáliky vznikajúce dichotomickým vetvením respiračných 

bronchiolov, kt. steny tvoria len alveoly. 

Ductuli biliferi – spojky medzi interlobulárnymi ţlčovodmi a ductus hepatici. 

Ductuli eferentes testis – 10 – 20 kanálikov medzi rete testis a nadsemenníkovým vývodom, kt. 

tvoria hlavu nadsemenníka; →ductus epididymidis. 

Ductuli excretorii glandulae lacrimalis →ductus lacrimalis. 

Ductulus interlobularis – ţlčovody uloţené v spojivovom tkanive medzi pečeňovými lalôčikmi. 

Ductulus lacrimalis – d. glandulae lacrimalis, slzovody vyúsťujúce vo fornix conjunctivae superior; 

→ductus lacrimalis. 

Ductuli prostatici – 15 – 20 vývodov prostaty vyúsťujúcich do pars prostatica urethrae. 

Ductuli transversi epoophori →parovarium. 

ductus, us, m. – [l.] kanál, vývod, prietok, spoj; trubica. 

Ductus aberrans – akýkoľvek vývod, beţne neprítomný al. neobvyklého priebehu, smeru, napr. d. 

a. superior.  

Ductus aaberrans Halleri – malý vinutý kanálik vychádzajúci z dolnej časti →ductus epididymidis. 

Ductus acusticus →meatus acusticus externus. 

Ductus adiposus – predlţený vak v bunkovom tkanive vyplnený tukom. 

Ductus alimentarius →ductus thoracicus. 

Ductus allantoicus  – alantoisový vývod; →alantois. 

Ductus alveolaris →ductulus alveolaris. 

Ductus Arantius →ductus venosus. 

Ductus archinephriticus →ductus pronephricus. 

Ductus arteriosus – syn. d. aorticus, d. arteriosus Botalli (skr. DAB), fyziol. spoj medzi oblúkom 

aorty a miestom vetvenia truncus pulmonalis. Počas embryonálneho vývoja slúţi ako skrat, kt. krv 



obchádza ešte nevyvinuté pľúca. Jeho funkčný uzáver nastáva 10 – 15 h po narodení s nástupom 

dýchania a premena na lig. arteriosum po 2 – 3 týţd. (obr. 1). 

Ductus apertus – d. arteriosus persistens, skr. PDA, otvorený (pretrvávajúci) tepnový (Botallov) 

spoj, častá forma angiokardiopatie (asi 10 % všetkých vrodených chýb) s pretrvávaním plodového 

tepnového spoja medzi aortou a pľúcnicou s rozličným priesvitom. 

Častejší býva u chlapcov ako dievčat (3:1). Hemodynamickým následkom 

je spätný tok krvi z aorty cez a. pulmonalis do pľúcneho riečiska (ľavo-

pravý skrat bez cyanózy) s veľkým objemovým zaťa- ţením malého 

obehu, príp. zvýšením odporu a Eisenmengerovou reakciou s obráteným 

skratom (pravo-ľavý skrat s cyanózu z prímesi ţilovej krvi). Častým 

následkom je skleróza a. pulmonalis. 

 

Obr. Fetálne srdce s ductus arteriosus (1) 

 

Klin. býva ochorenie často asymptomatické, vývoj dieťaťa normálny, v 

ťaţších prípadoch mierne spomalený. Pomerne časté sú sek. komplikácie 

(najmä endokarditída), kt. zhoršujú prognózu. Pri fyzikálnom vyšetrení sa 

auskultáciou zisťuje hlučný, tzv. lokomotívový šelest s hmatateľným vírom, pulsus celer et altus a 

veľká tlaková amplitúda, kt. sú následkom rýchleho odtoku krvi z ľavej komory cez spoj do pľúcnice. 

Pri rtg. vyšetrení bývajú silne zmnoţené híly a bronchovaskulárna kresba s výrazne naplnenými 

cievami, po vzniku sklerózy pľúcnice zvýšene transparentné periférne partie pľúc. Tieň srdca je 

mierne doľava rozšírený, najmä v dôsledku zväčšenia ľavej predsiene a výraznejšieho oblúčika 

pľúcnice (najmä pri Eisenmengerovej reakcii). Na EKG sú prejavy pravostranného preťaţenia. Dg. 

sa potvrdí pomocou katetrizácie srdca, príp. angiokardiografie pred operáciou, kt. sa má vykonať čo 

najskôr. 

Ductus Bartholini →ductus sublingualis major. 

Ductus Bellini →ductus papillaris. 

Ductus Bernardi →ductus pancreaticus accessorius. 

Ductus bilifer(us) – ţlčovodný kanál, ţlčový vývod. 

Ductus Blasii →ductus parotideus. 

Ductus Bochdaleki →ductus thyreoglossalis. 

Ductus Botalli →ductus arteriosus Botalli. 

Ductus branchiales – z branchiálnych brázd 2, 3 a 4 (vchlípnenín ektodermu), z kt. vzniká sinus 

cervicalis temporalis embrya; →ţiabrová oblasť. 

Ductus canalicularis →ductus laciferus. 

Ductus cervicalis – otvor smerujúci zvonka do sinus cervicalis temporalis embrya. 

Ductus cloacalis Reicheli – kloakový kanál; →kloaka. 

Ductus cochlearis – slimákový kanál; →cochlea. 

Ductus communis – spoločný ţlčovod utvorený spojením d. cysticus a d. hepaticus. 

Ductus Cowperi – d. glandulae bulbi urethralis. 

Ductus craniopharyngealis – d. hypophysealis. 



Ductus Cuvieri – [de Cuvier, Baron Georges, 1769 – 1832, paríţsky prírodovedec] embryonálna 

ţila vzniknutá spojením hornej a dolnej kardinálnej ţily, vyúsťujúca do srdca. 

Ductus cysticus – vývod ţlčníka. Prebieha v pokračovaní krčka ţlčníka dozadu a mediálne ako 3 

mm široký a 2 – 4 cm dlhý, kraniálne vyhnutý kanál. Jeho prvý úsek je špirálovito priškrtený ako na 

krčku (pars valvularis), druhý úsek je hladký (pars glabra). D. c. vstupuje s pravou vetvou a. 

hepatica a v. portae do omentum minus a vyúsťuje pod ostrým uhlom do →ductus hepaticus, s kt. 

utvára →ductus choledochus. Niekedy vyúsťuje v ductus hepaticus dexter; →ductus choledochus. 

Ductus deferens – semenovod, vývodná cesta z nadsemenníka. Prebieha po obidvoch stranách 

zadného a prístredného okaja semenníka. Je pokračovaním chvosta nadsemenníka (cauda 

epididymidis) a siaha do prostatickej časti močovej rúry spolu so semennými mechúrikmi. Je dlhý 35 

– 40 cm a hrubý 2 – 3 mm, na pohmat brkovito tuhý, takţe sa dá medzi ostatnými mäkkými časťami 

dobre vyhmatať; je veľmi pevný a neľahko sa trhá. Pri začiatku prebieha na mediálnej strane 

nadsemenníka a je vlnovito poprehýbaný, v ductus spermaticus priamo. Pri anulus inguinalis 

praeperitonealis náhle odbočuje od ciev semenníka a sprevádzaný vasa deferentialia a plexus 

deferentialis zahýba do malej panvy, kríţi vasa ilica externa, n. et vas obturatoria, chorda a. 

umbilicalis a dvíha pritom malú peritoneálnu riasu, plica ductus deferentis. V malej panve smeruje k 

dorzálnej stene spodiny močového mechúra a kríţi ústie močovodu do mechúra. Na mediálnej 

strane semenných mechúrikov zduruje vo vretenovitú ampulla ductus deferentis, potom sa opäť 

náhle zuţuje, spoločne s vývodom semenných mechúrikov ako ductus ejaculatorius prechádza 

bázou prostaty a ústí do prostatickej časti uretry, na vyvýšenine, colliculus seminalis. Za močových 

mechúrom je uloţený vo väzive priehradky aponeurosis prostatoperitonealis, kt. ho oddeľuje vpredu 

od mechúra, vzadu od rekta. Medzi ampullae ductus deferentis je trojhrané miesto mechúra, 

trigonum interampul-lare, v kt. moţno hmatať stenu močového mechúra priamo z rekta. 

V priebehu semenovodu sa rozlišujú tri úseky: 1. úsek uloţený v nadsemenníku, kde tvorí dobre 

vyvinutú rúrku; 2. úsek prebiehajúci ako súčasť semenného povrazca v miešku a sla-binovým 

kanálom do malej panvy k spodine močového mechúra, kde sa rozširuje do banky (ampula ductus 

deferentis); 3. zúţený úsek spojený s vývodom semenného mechúrika, s kt. tvorí vstrekovaciu rúrku 

(ductus ejaculatorius). 

Stena d. d. sa skladá zo sliznice, silnej svaloviny a väzivovej adventície. Sliznica je usporiada-ná do 

pozdĺţnych rias a pokrytá dvojvrstvovým epitelom s nepohyblivými stereocíliami na povrchu. Ampula 

má mechúrikovitý vzhľad a rovnakú výstelku ako hlavný kmeň. Svalstvo tvorí spúvislý špirálovitý 

systém so štíhlymi vonkajšími a vnútornými špirálami a plochými strednými špirálami. Účinkom 

svalstva sa d. d. rozširuje a skracuje, obsah nadsemenníka na spôsob sacej pumpy nasáva a potom 

kontrakciou svalstva ďalej vypudzuje. Tunica muscularis zaujíma najväčšiu časť steny d. d. a 

dodáva mu tvrdosti. Medzi svalstvom sú roztrúsené elastické vlákna. Ampula má slabšiu svalovú 

vrstvu. D. d. zásobuje krvou a. deferentialis z a. vesicalis caudalis al. priamej vetvičky a. ilica 

interna. V. deferentialis ústí do plexus vesicalis. Lymfatické cievy vedú do lymphonodi iliaci interni. 

Inerváciiu zabezpečuje plexus deferen-tialis. 

D. d. odvádza spermie z nadsemenníka do močovej rúry. Posun sa deje tlakom obsahu z nad-

semenníka, najmä však kontrakciou hladkej svaloviny d. d. Sekrét buniek d. d. má trofický význam 

pre spermie; →sperma.  

Ductus efferens →ductuli efferentes. 

Ductus ejaculatorius →ductus deferens.  

Ductus endolymphaticus – kanálik vychádzajúci zo sacculus vestibulárneho aparátu v kostnom 

aquaeductus vestibuli obsahujúci endolymfu. Končí sa slepo na zadnej stene pyramídy skalnej kosti. 



Ductus epididymidis – vývod nadsemenníka, tvorí telo (corpus)a chvost nadsemenníka (cauda 

epididymidis). Je dlhý asi 5 – 6 m, mnohonásobne poprehýbaný, takţe na mikroskopickom reze je 

zachytené vţdy väčšie mnoţstvo prierezov. V rozsahu tela je úzky, v chvoste sa rozširuje na 2 – 4 

mm.  

Ductus epoophori longitudinalis – syn. Gartnerov kanál, uzavretý rudimentárny kanálik 

prebiehajúci paralelne s vajíčkovodom, do kt. vyúsťuje ductus epoophori transversus, zvyšok časti 

mezonefrosu, kt. sa zúčastňuje na tvorbe reprodukčných orgánov. 

Ductus excretorius →ductus deferens.  

Ductus frontonasalis →ductus nasofrontalis. 

Ductus galactoforus →ductus lactiferus. 

Ductus Gasseri →ductus paramesonephriticus. 

Ductus glandulae bulbourethralis – vývod →glandulae urethralis. 

Ductus Halleri →ductus aberrans Halleri. 

Ductus hepaticus dexter/sinister – pečeňový vývod (pravý/ľavý). 

Obr. Vetvenie ductus hepaticus (pohľad 

spredu). 9 – ductus hepaticus dexter 

(pravý pečeňový vývod, ţlčový vývod, kt. 

prichádza z pravého laloka pečene); 10 – 

ramus anterior (vetva, kt. prichádza 

z predného segmentu pravého laloka); 11 – 

ramus posterior (vetva, kt. prichádza zo 

zadného segmentu pravého laloka); 12 – 

ductus hepaticus sinister (ľavý pečeňový 

vývod, ţlčový vývod, kt. prichádza z ľavého 

pečeňového laloka); 13 – ramus lateralis 

(vetva, kt. prichádza z laterálneho 

segmentu ľavého laloka); 14 – ramus 

medialis (vatva, kt. prichádza z mediálneho 

segmentu ľavého laloka); 15 – ductus lobi 

caudati dexter (ţlčový vývod pravej polovice lobus caudatus, kt. vstupuje obvykle do ductus hepaticus dexter); 

16 – ductus lobi caudati sinister (ţlčový vývod ľavej polovice lobus caudatus, kt. vstupuje obvykle do ductus 

hepaticus sinister) 

Ductus hepatocysticus →ductus choledochus. 

Ductus hepatopancreaticus →ductus pancreaticus. 

Ductus Hisi →ductus thyreoglossus. 

Ductus hypophysealis – syn. craniopharyngealis, embryonálna štruktúra zloţená z predĺţenia 

Rathkeho puzdra spájajúceho infundibulum embryonálnej hypofýzy. 

Ductus choledochus – ţlčový vývod. Je to asi 6 – 8 cm dlhá rúra s priesvitom asi 5 mm. Zostupuje 

kaudálne a mediálne vo svojej supraduodenálnej časti v pravom okraji malého omenta (pars 

hepatoduodenalis) spoločne s a. hepatica (kt. je od neho vľavo) a s v. portae (kt. je za ním). Spredu 

ho kríţi a. gastroduodenalis al. jej vetva a. pancreaticoduodenalis sup. D. ch. môţu stláčať 1 al. 2 

lymfatické uzliny zo skupiny lymphonodi hepatici. Zozadu kríţi d. ch. bulbus duodeni (pars 

retroduodenalis) a prebieha ďalej v ţliabku na zadnej strane hlavy pankreasu (pars pancreatica) al. 

častejšie priamo do ţľazového tkaniva k mediálnemu okraju pars descendens duodeni. Preráţa v 



dĺţke 1 – 2 cm šikmo stenu dvanástnika (pars intramuralis), priberá tu d. pancreaticus major a 

spoločne s ním vyúsťuje na papilla duodeni major al. v jej vyhĺbenine (diverticulum Vateri). 

Jednotlivé vývody sa môţu spájať rôzne ďaleko od pečene a vyústiť do dvanástnika aj samostatne. 

Spojenie pečeňových ţlčovodov priamo so ţlčníkom (d. hepatocystici) je zriedkavé. 

Obr. Ţlčník a extrahepatálne ţlčové cesty s ústím ductus 

pancreaticus. 1 – vesica biliaris (v. fellea, ýţlčník, hruškovitého tvaru, 

dlhý 8 – 12 cm); 2 – fundus vesicae biliaris (nadol obrátenmá najširšia 

a vyklenutá časť ţlčníka); 3 – corpus vesicae biliaris (telo ţlčníka, medzi 

fundom a krčkom); 4 – collum vesicae biliaris (krček ţlčníka, 

prechádzajúci do ductus cysticus); 9 – plicae mucosa (sliznicové riasy 

nadvihujúce sa do priesvitu ţlčníka, kt. utvárajú komôrkovitý reliéf 

sliznice); 10 – ductus cysticus (vývod ţlčníka; spája sa s ductus 

hepaticus communis do ductus choledochus); 11 – plica spiralis 

(špirálovitá sliznicová riasa v krčku ţlčníka a ductus cysticus); 12 – 

ductus choledochus (d. biliaris, ţlčový vývod; vzniká spojením ductus 

hepaticus communis a ductus cysticus, ide na papilla duodeni major); m. 

sphincter ductus choledochi (cirkulárna svalovina ductus choledochus, 

zosilnená do zvierača tesne pred ampulla hepatopancreatica); 14 – 

ampulla hepatopancreatica (rozšírenie v stene dvanástnika, tesne pod 

vústením ductus pancreaticus do ductus choledochus); 15 – m. sphincter 

ampullae hepatopancreaticae (m. sphincter ampullae, Oddiho zvierač, 

zosilnená cirkulárna svalovina okolo ampuly); 16 – glandulae biliares (hlienové ţliazky v stene vývodných 

ţlčových ciest)(podľa Feneisa, 1996) 

 

Ductus chyliferus →ductus thoracicus. 

Ductus incisivus, incisorius – syn. canaliculus incisorius, nekonštantný kanálik v canalis incisivus, 

kt. spája nosovú a ústnu dutinu počas embryonálneho vývoja a neskôr sa neuzavrie. 

Ductus intercalatus – jemný kanálik, začiatočná časť vývodu medzi acinom a ţľazou. 

Ductus interlobularis →ductulus interlobularis. 

Ductus lacrimalis – slzovod. 

Ductus lacrimonasalis →ductus nasolacrimalis. 

Ductus lactifer(us) – syn. d. mammarius, d. mammillaris, tubulus galactophorus, tubuli lactiferus, 

mliekovody, kanáliky odvádzajúce mlieko secernované lalôčikmi prsníka vyúsťujúce na dvorčeku 

prsníka. 

Ductus Leydigi →ductus mesonephricus. 

Ductus lingualis – slepo sa končiaci kanálik vyúsťujúci v jamke vo vrchole sulcus terminalis 

→jazyka. 

Ductus lobi caudati dexter/sinister →ductus hepaticus. 

Ductus Luschkae – tubulárne štruktúry v stene ţlčníka, z kt. niekt. sú spojené so ţlčovodmi, 

nevyúsťujú však do priesvitu ţlčníka; môţe ísť o aberantné ţlčovody. 

Ductus lymphaticus dexter (sinister) – lymfatická cieva pravá (ľavá); →ductus thoracicus (obr. 7). 

Ductus mammarius, mammillaris →ductus lactiferus. 

Ductus medullaris collelectivus →tubulus. 



Ductus mesonephricus – syn. ductus Wolffi, vývod prvoobličky (mesonephros), z kt. u muţa 

vzniká ductus deferens; →ductus paramesonephriticus. 

Ductus Muelleri →ductus paramesonephricus. 

Ductus nasolacrimalis – d. lacrimonasalis, d. nasalis, kanálik odvádzajúci slzy zo slzníka do 

meatus nasalis inferior. 

Ductus nasalis →ductus nasolacrimalis. 

Ductus omphaloentericus – kanálik spájajúci základ jejúnoilea a orálnej časti hrubého čreva so 

ţltkovým vakom. Tento základ má tvar slučky, kt. konvexita smeruje k pupku. Zostupné rameno tejto 

tzv. pupkovej slučky a časť vzostupného ramena dávajú vznik jejúnoileu. Z vyklenutia na 

vzostupnom ramene vzniká cékum a zo zvyšku ramena colon ascendens a transversum. 

Mezentérium jejúna a ilea (v kt. prebieha a. mesenterica sup.) sa nazýva mesostenium. 

 

Obr. 5. Ductus omphaloentericus. Anomálie pri poruche jeho 

regresie: 1 – úplná pupková fistula; 2 – neúplná pupková fistula; 3 – 

Meckelov divertikul; 4 – pupková cysta; 5 – lig. terminale 

 

 

 

Ductus panreaticus accessorius →ductus pancreaticus minor.  

Ductus pancreaticus major (Wirsungi) – hlavný vývod podţalúdkovej ţľazy. Prebieha vlnovito v 

pozdĺţnej ose pankreasu (asi v jeho strede) ako belavá, v hlave pankreasu asi 2 – 4 mm hrubá rúra. 

V hlave pankreasu zahýba mierne kaudálne, pribliţuje sa k ductus choledochus, tesne pred ním al. 

spoločne s ním preráţa zadnú stenu pars descendens duodeni pri jeho mediálnom okraji a ústi na 

papilla duodeni major (obr. 2).  

Ductus pancreaticus minor (Santorini) – vedľajší vývod pankreasu, prebieha v kraniálnej časti 

hlavy pankreasu. Svojou hornou vetvou anastomozuje s hlavným vývodom, descendentnou vetvou 

drénuje prednú časť hlavy pankreasu. Vyúsťuje v dvanástniku, kraniálne od hlavného vývodu, na 

papilla duodeni minor; →ductus choledochus.  

Ductus paramesonephricus – syn. ductus Mülleri, vývod utvorený navonok od ductus Wolffi, z kt. 

u ţeny vzniká vajcovod, maternica a časť pošvy. 

  

Vývoj urogenitálneho traktu. 1 – mesonephros; 2 – ductus mesonephriticus; 3 – 

ductus paramesonephriticus; 4 – sinus urogenitalis primitivus 

 

 

 

 

 

 



Ductus paraurethrales femininae – syn. Guérinove ţľazy, Skenove vývody, Schüllerove vývody, 

Schüllerove ţľazy, nekonštantné vývody, vývody drénujúce uretrálne ţľazy do vestibulu za 

vonkajším ústím močovej rúry, vznikajúce u ţien zo sinus urogenitalis, zodpovedajú prostate. 

Ductus paraurethrales masculinae – syn. canales paraurethrales urethrae masculinae, vývody 

uretrálnych ţliaz uloţené v spongióznej časti muţskej močovej rúry. 

Ductus parotideus (parotidicus) – syn. Blasiov vývod, Stensenov kanál, Stenonov kanál; vývod 

priušnice drénujúci →glandula parotis, vyúsťuje do ústnej dutiny oproti 2. hornej stoličke.  

Ductus perilymphaticus – syn. aquaeductus cochleae, malý kanálik spájajúci scala tympani so 

subarachnoidálnym priestorom. 

Ductus reuniens Reicherti – syn. Hensenov kanál, malý kanálik prebiehajúci od sacculus do 

ductus cohlearis.  

Ductus semicirculares – syn. canales semicirculares membranosae, polkruhové vývody, dlhé 

kanáliky membránového labyrintu korešpondu- júce s canales semicirculares kostného labyrintu. 

Delia sa na predný (d. s. anterior), zadný (d. s. posterior) a bočný (d. s. lateralis). Ich priemer 

predstavuje len asi 1/4 kostných kanálikov, v kt. sa nachádzajú. Kaţdý z nich sa pripája k jednej 

stene endostálnej výstelky kanála. D. s. vedú informácie o uhlovom zrýchlení a spomalení. 

Ductus sublingualis major (Bartholini) – podjazykový vývod (Bartholinov), vývod podjazykovej 

ţľazy, kt. vyúsťuje vedľa vývodu podčeľusťovej ţľazy na carunculus sublingualis. 

Ductus sulinguales minores (Rivini) – syn. canalis Rivinus, ductus Waltheri, kanálik drénujúci 

podjazykovú ţľazu, vyúsťuje pri podjazykovej riase. 

Ductus submandibularis Whartoni – syn. d. submaxillaris, podsánkový (Whartonov) vývod 

drénujúci glandula submandibularis, vyúsťuje na caruncula sublingualis. 

Ductus submaxillaris →ductus submandibularis. 

Ductus sudorifer(us) – potný kanál. Vývrtkovito stočený prechádza zhrohovateným dlaţdicovým 

epitelom cristae cutis a vyúsťuje na ich povrchu; →glandula sudorifera.  

Ductus thoracicus – hrudníková lymfatická cieva. Zbiera lymfu z končatín, brucha, ľavej hrudnej 

steny a ľavých pľúc, orgánov uloţených v mediastíne (o tieto orgány sa podieľa s truncus 

lymphaticus dexter), z ľavej hornej končatiny a ľavej polovice krku a hlavy. Vzniká sútokom 3 

lymfatických kmeňov: a) truncus intestinalis (privádza lymfu z brušného oddielu GIT); b) 2 trunci 

lumbales (dexter, sinister), kt. sa konštituujú z lumbálnych uzlín, uloţených po stranách brušnej 

aorty. Začína sa vo výške L2, niekedy L1 vpravo od aorty, medzi ňou a crus mediale dextrum 

diaphragmatis. Jeho začiatok je často rozšírený do polkruhovitej tenkostennej nádrţky, cisterna chyli 

(Pequeti). D. t. prechádza bránicou spolu s aortou cez hiatus aorticus a prebieha najprv po pravom 

boku aorty, medzi ňou a v. thoracica longitudinalis dextra, a to ventrálne od interkostálnych ciev 

smerujúcich doprava. Potom zahýba za aortu a vo výške Th3 opúšťa oblúk aorty a prebieha po 

ľavom boku paţeráka. V tých miestach je blízko mediastinálnej pleury. Kladie sa potom za ľavú a. 

carotis communis a ľavú a. subclavia. Tam, kde ľavá a. subclavia prebieha na cupula pleurae, 

zatáča sa kaudálne konkávnym oblúkom pred a. subclavia a vyúsťuje do ľavého angulus venosus, t. 

j. sútoku v. jugularis interna a v. subclavia sin. Za týmto oblúkom d. t. je ľavý n. phrenicus, a. et v. 

vertebralis a truncus thyreocervicalis. Nezriedka sa d. t. pred svojím vyústením rozvetvuje. 

Pred vyústením d. t. priberá: 1. truncus jugularis sin. (zbiera lymfu z hlbokých krčných uzlín); 2. 

truncus subclavius sin. (privádza lymfu z hornej končatiny pozdĺţ v. subclavia). Do koncového úseku 

d. t. vúsťuje ešte krátky truncus bronchomediastialis sin., kt. zbiera lymfu z mediastína a ľavých 

pľúc.  



D. t. je hrubý asi 3 – 4 mm a má vzhľad tenkostennej ţilky. Varikózne rozšíreniny sú prejavom 

prítomnosti chlopní; konštantná je chlopňa na jeho ústí do ţíl, niekedy dvojitá. 

Obr. Hlavné lymfatické kmene trupu a ich zbieracie kmene. 10 – truncus 

lumbaris (lumbalis) dexter/sinister (lymfatický kmeň, kt. privádza lymfu do cisterna 

chyli z dolných končatín, panvových orgánov, orgánov urogenitálneho systému 

a z časti brušných stien a brušných orgánov); 11 – trunci intestinales (lymfatické 

kmene, kt. privádzajú lymfu z oblasti zásobenia a. mesenterica superior et inferior 

do cisterna chyli); 12 – truncus bronchomediastinalis dexter/sinister (zhrmaţďuje 

lymfu zo srdca, pľúc a mediastína; vľavo ústí do ductus thoracicus, vpravo do 

ductus lymphaticus dexter, častejšie však priamo do v. subclavia); 13 – truncus 

subclavius dexter/sinister (privádza lymfu z hornej končatiny, sprevádza v. 

subclavia a často ústí vpravo do ductus lymphaticus dexter, vľavo do tzv. angulus 

benosus, t. j. uhla tvoreného sútokom v. subclavia sinistra a v. jugularis sinistra); 

14 – truncus jugularis dexter/sinister (ide s. v. jugularis interna k uhlu medzi v. 

jugularis interna a v. subclavia – angulus venosus; ústí vľavo priamo do ţily al. do 

ductus thoracicus al. vpravo do ductus lymphaticus dexter; 16 – ductus 

lymphaticus dexter (ductus thoracicus dexter, pravý miazgovod, začína sa 

spojením pravostranného truncus jugularis, truncus subclavius a truncus 

bronchomediastinalis a ústí do angulus venosus dexter; môţe chýbať); 17 – 

ductus thoracicus (hlavný miazgovod, vystupuje krátko pod bránicou z cisterna 

chyli, vystupuje za aortou nahor a vyúsťuje do ţily v uhle medzi v. jugularis interna 

sinistra a v. subclavia sinistra – angulus venosus); 18 – arcus ductus thoracici 

(oblúk hrudného miazgovodu pred vústením do angulus venosus sinister); 19 – 

pars cervicalis (krátky kčný úsek ductus thoracicus pred 7. krčným stavcom); 20 – 

pars thoracica (hrudný úsek ductus thoracicus, začína sa pri hiatus aorticus 

a končí sa v úrovni hornej hrany 1. hrudného stavca); 21 – pars abdominalis 

(krátky brušný úsek pred 1. bedrovým stavcom); 22 – cisterna chyli (nekonštantné rozšírenie pred začiatkom 

ductus thoracicus; vyúsťujú doň trunci lumbales a trunci intestinales) 

 

Ductus thyroglossalis – d. thyroglossus, embryonálny kanálik, z kt. sa vyvíja →ductus lingualis; 

vydutina epitelu v mieste neskoršieho foramen caecum; zostupuje kaudálne a tvorí základ štítnej 

ţľazy. 

Ductus utriculosaccularis – syn. canalis sacculoutricularis, d. sacculoutricularis, tenký kanálik, kt. 

niekedy spája utriculus a sacculus membránového labryintu. 

Ductus venosus Arantii – vývojový termín, embryonálna ţila spájajúca ľavú v. umbilicalis s v. cava 

inferior; na kyslík bohatá krv ňou obchádza pečeň a cestou v. cava ide do pravej predsiene srdca. 

Väzivovým zvyškom po d. v. je lig. venosum vo fissura lig. venosi (medzi lobus sinister a lobus 

inferior. 

Obr. Ductus venosus (9, vývojový termín, embryová ţila spájajúca 

ľavú v. umbilicalis s v. cava inferior; odvádza krv bohatá kyslíkom, kt. 

obchádza pečeň a cestou v. cava ide do pravej predsiene srdca); 10 

– lig. venosum (väzivový zvyšok po ductus venosus vo fissura 

ligamenti venosi, medzi lobus siniister a lobus caudatus); 12 – v. 

umbilicalis sinistra (vývojový termín, embryová a fetálna pupková ţila; 

v pečeni sa pripája do v. portae a prevádza krv pomcou ductus 

venosus do v. cava inferior a tade do pravej predsiene) 

Ductus vitellinus – syn. d. vitellointestinalis, →ţĺtkový vak. 



Ductus vitellointestinalis →ductus vitellinus. 

Ductus Wirsungi →ductus pancreaticus major. 

Ductus Waltheri →ductus sublinguales minores Rivini. 

Ductus Wolffi →ductus mesonephricus. 

Dudince – kúpele nachádzajúce sa v najjuţnejšej oblasti stredného Slovenska blízko hraníc 

s Maďarskom, v údolí riečky Štiavnice. Dvadsaťdva malých bazénikov v travertínových útvaroch 

(tzv. rímske kúpele) vyuţívali údajne uţ rímski vojaci z táborov a opevnení na neďalekej hranici 

Rímskej ríše v 1. – 4. stor., prvé písomné zmienky sú však aţ z polovice 16. stor. Rozvoj kúpeľov 

nastal v 2. polovici 16. stor. Poskytujú komplexnú balneoterapeutickú starostlivosť o 

kardiovaskulárne ochorenia (najmä pacientom, kt. neznášajú horúce procedúry), stavy po zápaloch 

nervov, vertebrogénne bolestivé sy. Základom th. je aplikácia minerálnej vody formou bazénových a 

vaňových kúpeľov. Priaznivé klimatické podmienky a vybavenosť kúpeľov umoţňujú th. počas 

celého roka. 

Dufalone
®
 (Merck & Co.) – antikoagulans; →dikumarol. 

Dufaston
®
 – estrogén; →etinylestradiol. 

Dufaston
®
 (ISM) – progestagén; →dihydrogesterón. 

Duffyho krvné skupiny – [podľa priezviska pacienta, u kt. sa r. 1950 prvýkrát opísali antigény] krvné 

skupiny podmienené prítomnosťou antigénov Fy
a
 (Fy 1) a Fyb (Fy 2). Determinujú ich kodominantné 

alelové gény, z kt. jeden Fy
b
, resp. jeho variant Fy

x
 je výrazne oslabený. Amorfné gény sú časté u 

černochov. U homozygotov neobsahujú erytrocyty Fy
a
 ani Fy

b
, môţu ich však špecificky aglutinovať 

určitými protilátkami (u osôb s antigénom Fy nejde uţ teda o nemú alelu). Naproti tomu osoby s Fy
a
 

a Fy
b
 sú erytrocyty chránené pred postihnutím Plasmodium vivax. Alely druhého sublokusu 

determinujú pp. tri ďalšie klin. menej významné Duffyho krvné skupiny (Fy 3, 4 a 5). Protilátky (Anti-

Fy
a
 častejšie ako Fy

b
) sa vyskytujú zriedka. Môţu vyvolať ťaţké posttransfúzne príhody a 

hemolytickú chorobu novorodencov. Dokazujú sa antiglobulínovým testom. 

dufrenit – minerál obsahujúci fosforečnan ţelezitý FePO4. 

Dugasov test – [Dugas, Louis Alexander, 1806 – 1884, amer. lekár] →testy.  

Dugro
®
 (Merck & Co.)– chemoterapeutikum s antiprotozoárnym účinkom; →ronidazol. 

Duhamelova operácia →operácie. 

duhnulsky balzam – syn. balzam z Mekky, katélsky balzam, Gileaudov balzam, balzam získaný z 

vetviečiek rastliny Commifora opolbalsamum (Kunth.) Engl. (Balsamodendrum gilaedense, Kunth.), 

Burseraceae. Pouţíva sa vo voňavkárstve. 

Duhotova čiara – [Duhot, Robert, belg. urológ a dermatológ 19. stor.] spojnica spina iliaca sup. a 

apex ossis sacri.  

dúhovka – [l. iris] predná časť strednej vrstvy steny očnej gule. Má tvar medzikruţia s trocha 

excentricky vykrojeným okrúhlym otvorom, zrenicou (pupilla). Vyčnieva voľne do komoro-vého 

priestoru oka (camera oculi anterior medzi rohovkou a prednou plochou dúhovky) a zad-nou 

komorou (camera oculi posterior, medzi dúhovkou a prednou plochou šošovky). Zrenica je posunutá 

nepatrne nazálne, takţe dúhovka je temporálne širšia. 

Predná plocha dúhovky (facies anterior iridis) je viditeľná rohovkou a má charakteristickú kresbu a 

farbu. Podľa jej farby sa hovorí o farbe očí. Cez zrenicový okraj dúhovky (margo pupillaris) sa v 

nepatrnom rozsahu vytláča zadný pigmentový list a utvára úzky hnedý lem okolo zrenice. 

Koncentricky s týmto lemom prebieha po prednej ploche dúhovky, v mieste, kde je dúhovka 



najhrubšia (pri stredne otvorenej zrenici 0,3 – 0,6 mm), nepravidelná, vlnitá svetlejšia čiara, kt. delí 

dúhovku na úzku vnútornú zónu (anulus iridis minor) a ~ 2-násobne širokú vonkajšiu ciliárnu zónu 

(anulus iridis major). 

Obidve zóny majú svoju charakteristickú a väčšinou individuálnu kresbu. Na zrenicovej zóne sú 

viditeľné nepravidelné radiálne lišty, medzi kt. sú temnejšie zrenicové krypty; na ciliárnej zone je 

radiálne pásikovanie pravidelnejšie a v jej periférii moţno rozpoznať koncentrické kontrakčné riasy. 

Pri vonkajšom okraji sú drobné ciliárne krypty, kt. podobne ako zrenicovými kryptami presakuje 

komorová tekutina do dúhovkových ciev. Periférny okraj dúhovky (margo ciliaris) prechádza do 

vráskovca a je zaclonený limbovým okrajom skléry. 

Skladba dúhovky – dúhovka sa skladá z 2 vývojovo odlišných vrstiev, resp. listov: predného 

(stroma iridis, mezodermového pôvodu ako celá tunica media oculi) a zadného, sietnicového (pars 

iridica retinae, vývojovo patrí k sietnici).  

Stroma iridis je zloţená z veľkého mnoţstva krvných ciev väčšinou radiálneho priebehu, ako aj z 

riedkeho kolagénneho väziva s malým mnoţstvom fibríl a rozvetvených väzivových buneik s 

menlivým mnoţstvom pigmentu. Prítomnosť bohatej siete krvných ciev podmieňuje hubovitú 

konzistenciu strómy. Vpredu aj vzadu je stróma zahustená do tenkej prednej a zad-nej hraničnej 

vrstvy. Predná hraničná vrstva je bezcievna, obsahuje početné chromatofory a je podkladom pre 

tenkú, nesúvislú vrstvu endotelových buniek prednej očnej komory, kt. sem prichádza cez 

iridokorneálny uhol zo zadnej plochy rohovky. V miestach krýpt chýba aj epitel a hraničná vrstva, 

takţe komorová tekutina má priamy prístup k cievam dúhovkovej strómy. 

Bunky zadnej hraničnej vrstvy pochádzajú z materiálu pôvodného očného pohárika (ektoderm) a 

diferencujú sa počas vývoja na lúčovito usporiadané svalové vlákna, kt. predstavujú m. dilatator 

pupillae. Trocha povrchnejšie sa v dúhovkovej stróme z rovnakého materiálu vyvíja kruhový zvierač, 

m. sphincter pupillae, kt. vlákna zaberajú len úzky lem pri zrenicovom okraji dúhovky pod anulus 

iridis major. 

Pars iridica retinae predstavuje zadný list dúhovky, prechádza na facies posterior iridis z vráskovca 

a je súčasťou a pokračovaním pars caeca retinae. Bunky tejto vrstvy sú v jednom rade, cylindrické a 

napchaté pigmentom, kt. zakrýva aj hranice medzi bunkami. 

Hladké svalové vlákna dúhovky sa diferencujú z ektodermových buniek pôvodného očného 

pohárika; sú usporiadané dvojakým spôsobom: 1. M. sphincter pupillae, zvierač zrenice, tvorí tenký, 

~ 1 mm široký zväzok svalových vláken v hlbšej vrstve strómy pri zrenicovom okraji dúhovky. 

Inervujú ho parasympatikové postgangliové vlákna n. oculomotorius, kt. vychádzajú v zmiešaných 

nn. ciliares breves z ggl. ciliare. Pregangliové vlákna majú pôvod v malobunkovom 

parasymaptikovom jadre n. oculomotorius v mezencefale (Edingerovo-Westphalovo jadro). 2. M. 

dilatator pupillae, rozširuje zrenicu; tvorí tenkú prechodnú vrstvičku medzi strómou a zadným listom 

dúhovky. Je uloţený periférnejšie ako zvierač, pribliţne pod anulus iridis major a jeho vlákna sú 

usporiadané lúčovite. Inervujú ho sympatikové vlákna, kt. vychádzajú z Budgeovho centra (centrum 

ciliospinale v mieche, v rozpätí C8–Th1) cez krčné gangliá a pozdĺţ a. carotis interna a jej vetiev do 

ggl. ciliare, odtiaľ v zmiešaných nn. ciliares breves do bulbu.  

Súhra obidvoch svalov podmieňuje veľkosť zrenice a reguluje mnopţstvo svetelných lúčov 

prichádzajúcich do oka. Pri náhlom osvetlení sa zrenica reflektoricky zúţi (miosis), kým pre 

prechode do tmy sa rozšíri (mydriasis). Pri max. mióze je Ø zrenice ~ 1,5 mm, pri max. mydriáze 9 

aţ 10 mm. Vzdialenosť stredov zreníc obidvoch očí u dospelých muţov je ~ 65 mm, u ţien ~ 62 mm.  

Dráha okulopupilárneho reflexu vedie od tyčiniek a čapíkov sietnice po vláknach zrakového nervu 

do area praetectalis mesencephali, odtiaľ ide do Edingerovho-Wastphalovho jadra a späť po 

vláknach n. oculomotorius k m. sphincter pupillae. 



Farba dúhovky podmieňuje farbu očí a závisí od mnoţstva dúhovkového pigmentu. Keď sa pigment 

obmedzuje len na stratum pigmenti iridis, presvitá dúhovkou, kt. má modrý al. modrosivý odtieň. 

Keď je pigment aj v stróme, je farba podľa jeho mnoţstva zelená, hnedá aţ tmavohnedá. Čierne oči 

sú len u ľudí so silnou pigmentáciou (napr. u černochov). Bledomodrá farba očí u novorodencov je 

podmienená malým mnoţstvom pigmentu v dúhovkovej stróme. Po chorobe al. dlhom bdení je farba 

očí svetlejšia následkom zníţenia mnoţstva krvi v dúhovkových cievach. Keď chýba pigment úplne, 

teda aj v zadnom liste dúhovky (u albínov), prevláda červenavý tón dúhovky, podmienený cievnou 

spleťou a presvitajúcim očným pozadím.  

V nazálnom dolnom kvadrante sa môţe vyskytovať vrodený zárez ako zvyšok uzavretej fetálnej 

fissura chorioidea (coloboma iridis). U novorodencov sú v zrenici jemné vločkovité zvyšky po 

zrenicovej membráne (membrana pupillaris Wachendorfi), kt. vo fetálnom období uzatvráa zrenicu, 

je vaskularizovaná a začína sa resorbovať ku koncu intrauterinného ţivota. Jej zvyšky niekedy lipnú 

na zrenicovom okraji dúhovky.  

Cievy strednej vrstvy obalov oka tvoria 2 oblasti. V cievovke sa rozvetvujú aa. chorioideae, kým 

vráskovec a dúhovku vyţivuhjú 2 aa. iridis (nasalis et temporalis) spolu s ramuli ciliares. Obidve 

oblasti spolu neanastomozujú. Inervácia je z nn. ciliares breves et longi. 

Duhringova choroba – [Duhring, Louis, W., 1883 – 1913, amer. patológ pôsobiaci v Kansas City] 

→dermatitis herpetiformis Duhring. 

duch – [l. spiritus, mens] 1. hovor. vynikajúca osobnosť; 2. prenesene myšlienková sféra človeka, 

myšlienky, myseľ; por. →duša; 3. pojem idealistickej filoz. netelesná, jednoduchá a substanciálna 

bytosť spôsobilá k sebavlastneniu pomocou sebavedomia a slobodného sebaurčenia a k chápaniu a 

uskutočňovaniu nadzmyslových hodnôt (subjektívny d.); op. hmota, bytie. 

Nemateriálnosť d. vylučuje látkové bytie, ako aj ,,vnútornú viazanosť na látku“, podľa kt. napr. duša 

rastlín a zvierat nemôţe byť a pôsobiť bez najtesnejšieho spojenia s telesným (→hylemorfizmus). 

Jednoduchosť d. znamená takú koncentráciu plnosti bytia a sily, ţe nie je zloţený ani z priestorovo 

vedľa seba leţiacich častí, ani z bytostných častí. V jednoduchosti a nemateriálnosti d. má korene 

jeho schopnosť sebavlastnenia prostredníctvom sebavedomia (→vedomie), ako aj jeho schopnosť 

poznávať všetko bytie v jeho pravde, dobrote a jednote a uskutočňovať nadzmyslové hodnoty. 

Pretoţe vo svojom konaní nie je d. obmedzený na tesné čiastkové oblasti skutočnosti (ako zmyslová 

duša naladená len na zmyslové potreby), ale usporiadaný pre bytie vôbec, vlastní d. neobmedzené 

poznávacie schopnosti naladené na pravdu ako takú a v dôsledku toho aj neobmedzenú vôľu 

naladenú na hodnotu ako takú. Prirodzenosť d. s jeho rozpätím, kt. sa nemôţe nikdy naplniť 

statkami obmedzeného pobytu, vyţaduje neobmedzené trvanie pobytu: d. je stvorený pre 

nesmrteľný ţivot, nesmrteľnosť. D. ako nositeľ týchto dokonalostí a moţností bytia je substanciálnou 

bytnosťou (podstatou). Jeho dokonalosť prirodzeným spôsobom odôvodňuje bytie osoby. 

Kresťanská filozofia rozoznáva viaceré stupne dokonalosti d. V nekonečnom Boţom d. je vylúčená 

kaţdá potencialita, kaţdé čisto akcidentálne bytie a dianie a kaţdá väzba na ostatné predpoklady. V 

stvorených čisto duchovných bytostiach (o kt. hovoria zjavenia, ale ich existencia je z filozof. 

hľadiska problematická) je tieţ vylúčená kaţdá viazanosť ich bytia, poznávania a chcenia na látkové 

predpoklady. Tzv. duchovná duša človeka – má ako bytostná forma tela k nemu bytostne 

nevyhnutný vzťah, aj keď faktické spojenie s ním nie je podmienkou jej existencie. Táto forma tvorí v 

zmyslovom poznaní a usilovaní s telom účinnú jednotu a aj v duchovnom konaní, kým trvá spojenie 

s telom, je aspoň nepriamo viazaná na látkové predbeţné podmienky svojho duchovného konania. 

Výtvorom fantázie primitívnych ľudí sú strašidelní d., kt. existencia sa nedokázala. 

Ako nositeľ (subjekt) tlaku na uskutočnenie  hodnôt  nachádza  subjektívny  d.  výraz  nielen v ním 

formovaných relat. trvajúcich hodnotových stanoviskách a postojoch, ale aj v dielach d., umenia, 

vedy, techniky, sociálnych zariadeniach atď. Kde ľudský d. v okázalom spiritualizme pri formovaní 



kultúrnych hodnôt príliš zabúda na svoju viazanosť na celok ľudského bytia, prejavuje sa táto 

jednostrannosť v chybných formách kultúrneho ţivota. Jednostranná filozofia ţivota z toho 

vyvodzovala právo zatracovať ,,ducha“ (ponímaného ako schopnosť pojmov) a kritizovať ho ako 

ţivotu nebezpečný princíp (L. Klages, Duch ako odporca duše). Duchovná ľudská duša je však 

zároveň princípom senzitívneho ţivota duše. Ľudská bytosť pozostáva z oduševnelého tela a 

duchovnej duše, kt. oţivuje a riadi telo. V človeku však nie sú dve duše oddelené od tela, jedna 

vitálna a jedna duchovná, ale len jedna duchovná duša, súčasne oţivujúca telo a sama 

vykonávajúca duchovnú činnosť (duomonizmus). Keď sa zmyslovo vitálne začne vyhýbať 

celoľudskej jednote, aby sledovalo len vlastnú pudovosť, pôsobí ničivo. Pretoţe d. je to najvyššie v 

človeku, formujúci princíp všetkých kultúrnych hodnôt, a navyše svojou nesmrteľnosťou prečnieva 

celú oblasť pozemských hodnôt, je bytostne primeraná starostlivosť o duchovný ţivot 

najušľachtilejšou úlohou formovania ľudí. 

Pod pojmom subjektívny d. idealistická filozofia chápe jednotlivý činný subjekt, pod pojmom 

objektívny d. predmetný svet, ktorý subjektívny d. nenachádza, ale si ho sám v sebe utvára. 

Tvorivým d. nie je však kaţdý jednotlivec pre seba, ale duchovné spoločenstvo, napr. súhrnný d. 

rodiny, národa. Objektívny d. je súvislosť a jednota tvorivých obsahov spoločenstva, súhrnný pojem 

tohto sveta kultúry, na kt. sa vzťahuje myslenie a chcenie jednotlivcov, svet skutočnej kultúry, 

jazyka, mravnosti, umenia, vedy, náboţenstva atď. Od tohto d. vnútorného predmetu treba odlišovať 

jeho vonkajšie látkové uskutočnenie, t. j. objektiváciu d. al. objektivovaného d. Medzi obidvoma sú 

tesné vzťahy, ako je zrejmé najmä v umení, pre kt. je objektivácia úplne bytostná. Objektívny d. nie 

je bezčasový, má bytie, kt. predpokladom je subjektívny d. a jeho psychická činnosť, nie je však s 

ním totoţný. Objektívny d. ţije v subjektívnom d., má však vlastné predmetné zákony, kt. sa nedajú 

vysvetliť len ako psychické funkcie (ako sa o to pokúša psychologizmus). Ako skutočnosť v čase má 

svoje dejiny, kt. nie sú dejinami jednotlivého d., ale duchovných spoločenstiev (napr. dejiny 

platónskej filozofie). Objektívny d. je v jednotlivých d., kt. sa na ňom nezúčastňujú, bez toho, aby sa 

na nich obmedzoval. Čím jednotliví d. prispievajú k jeho rozmnoţeniu al. zmene, je nepatrné v po 

mere k tomu, čo od celkového d. dostávajú. Kým Dilthey vidí v objektívnom d. len usadeninu 

objektívnej ľudskej prirodzenosti, podľa Hegela je objektívny d. výronom absolútna, prejavom 

absolútnej idey. Dilthey pritom prehliada, ţe aj ľudská prirodzenosť (napr. ako idea Boha), musí byť 

odôvodnená, a Hegel zasa prehliada to, ţe kaţdé uskutočnenie a konkretizácia ideí prebieha v 

priestore. 

Duchovné (kultúrne) vedy na rozdiel od prírodných vied, kt. skúmajú všeobecné zákonitosti platné 

pre jednotliviny, sa zaoberajú konkrétnymi, jednotlivými vecami, a to v ich jednorazovej, 

neopakovateľnej zvláštnosti. Jednotlivé prírodné veci nemajú totiţ individuálne osobitosti a prejavuje 

sa len v neustálom opakovaní toho istého. Ako dačo, čo nie je jedinečné a čo sa dá akokoľvek 

nahradiť, je predmetom skúmania prírodných vied len ako zástupca svojho druhu (nie ako táto 

jednotlivina). U jednotlivín je nápadnejšia skôr ich odlišnosť ako zhoda, ich sled netvorí dejinné 

vznikanie, ale len nedejinné zmnoţenie vedľa seba a za sebou v priestore a čase. Za tým všetkým 

stojí prírodná nevyhnutnosť, kt. všetko jednoznačne stanovuje podľa zákona: tie isté príčiny majú 

vţdy tie isté účinky; preto sa prírodné zákony opierajú o kauzálne vysvetlenie (→kauzalita). 

Duchovné vedy sú protipólom prírodných vied. Človek svojou slobodnou duchovnou tvorbou 

zámerne pretvára prírodné danosti; uţ sama jeho tvorba je kultúrou a produkuje kultúrne hodnoty. 

Tým prekračuje rámec prírodnej nevyhnutnosti a nastáva slobodné dejinné pokračovanie; duchovný 

ţivot a kultúrna tvorba sa rozvíjajú bytostne dejinne. Duchovné vedy sa snaţia porozumieť dejinám 

a dejinne vzniknutým hodnotám. Centrum ich záujmu sú ľudia, skupiny, udalosti a útvary, kt. 

predstavujú vţdy dačo nové, svojrázne, jedinečné a znamenajú bytostný prínos k vývoju celého 

ľudstva, a tým hlboko ovplyvňujú svet okolo seba a jeho budúcnosť. Študujú rôzne stránky 

duchovného ţivota a jeho objektivácie (jazykovedy, umenovedy, vedy o náboţenstve a i.). 



Duch svätý – v kresťanských náboţenstvách tretia boţská osoba. 

Duchek, Adalbert – (1824 Praha – 1882 Viedeň) – významný viedenský internista, nástupca Škodu. 

K jeho pozoruhodnejším prácam patria: Die Krankheiten der Kreislauf-, Athmungs-, Verdaungs-, der 

Geschlechts- und Harnorgane (In Handbuch der spezielle Pathologie und Therapie, zv. I, Erlangen 

1862) a Scorbut (Scharbok), scorbutus (In Pitha, Billroth: Handbuch der allgemeinen und speziellen 

Chirurgie, I, 2, Abt. A, Erlangen 1876). Spoluvydávateľ Wiener medizinischen Jahrebücher (1861 aţ 

1970) a Wochenblatt der Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Ärzte zu Wien. 

Duchenne, Guillaume Amand de Boulogne – (1806 – 1875) franc. lekár pôsobiaci v Boulogne a 

Paríţi. D. inšpirovaný prácami Sarlandiéra a Magendieho o elektopunktúre sa začal zaoberať 

štúdium th. vplyvu elektriny. Je zakladateľom modernej elektrodiagnostiky a elektroterapie. Zaviedol 

metódu ,,electrisation localisée“ a ,,faradisation cutannée“. Najväčšiu zásluhu si získal v oblasti 

funkčnej myológie. Opísal svalovú dystrofiu, progresívnu glosofaryngálnu atrofiu svalov, 

poliomyelitídu a i. atrofické spinálne obrny. Súborne vyšli jeho práce v diele De l
,
electrisation 

localisée et de son application a la pathologie et a la thérapeutique“ (1855). Pozoruhodné sú aj jeho 

práce De l
,
ataxie locomotric progressive, re-cherches sur une maladie caracterisé spécialement par 

les troubles généraux de la coordina-tion des mouvements (1858), špeciálna fyziológia svalov 

,,Physiologie des mouvements“ (1867), jedinečná je štúdia o mimických pohyboch tváre 

,,Mécanisme de la physionomie humaine ou analyse électrophysiologique de l
,
expression des 

passions, applicable a la pratique des arts plastiques“ (1862). 

Duchennov príznak – [Duchenne, Guillaume Amand de Boulogne, 1806 – 1875, franc. neurológ 

pôsobiaci v Paríţi] →príznaky. 

Duchennova choroba – [Duchenne, Guillaume Amand de Boulogne, 1806 – 1875, franc. neurológ 

pôsobiaci v Paríţi] angl. Duchenne muscular dystrophy, DMD, Duchennova svalová dystrofia,  

skupina svalových dystrofií charakterizovaná zväčšením svalov. Je to jedna z najčastejších 

svalových dystrofií a vyznačuje sa rýchlou progresiou degenerácie svalov v ranom štádiu ţivota. 

Všetky sú viazané na chromozóm X a postihujú najmä muţov; prevalencia je ~ 1:3500 chlapcov. 

Patol. gén na chromozóme X (Xp21) kóduje veľký proteín dystrofín, kt. tvorí súčasť cytoskeletu, 

vystuţuje myocyt tým, ţe zakotvujú elementy vnútorného cytoskeletu do povrchovej membrány. Bez 

neho sa stáva bunková membrána zvýšene priepustná, takţe narastá intracelulárny tlak aţ kým 

bunka nepodľahne ruptúre a zániku. Na to nadväzuje imunitná reakcia. Na myších modeloch sa uţ 

podarilo zvýšiť produkciu proteínu podobného dystrofínu, utrofínu, kt. by sa mohol uplatniť v th. 

Dystrofinopatia, ku kt. patrí aj Beckerova svalová dystrofia (BMD) a atypické mierne formy s kŕčmi a 

myalgiami, myoglobinúriou, kardiopatiou, postihnutie ţien-prenášačiek a zvieracie modely (mdx 

myš, červený retriever). 

Dystrofín je lineárny cytoskeletový proteín s Mr 427 000, nachádza sa na cytoplazmatickej strane 

sarkolemy kostrového a srdcového svalu a skladá sa zo 4 štruktúrnych domén: 1. N-terminálna 

doména (N) s dlhou homológiou s oblasťou -aktinínu viaţucou vápnika -spektrínom; 2. série 24 

repetícií 109 aminokyselínových motívov vo forme trojitého helixu (rod); 3. domény bohatej na 

cysteín, homologickej s oblasťou -aktinínu viaţucou vápnik; 4. C-terminálna doména, kt. nemá 

homológiu s inými proteínmi s výnimkou utrofínu. Namerná expresia utrofíbnu sa skúšala v th. 

dystrofinopatií pri mdx myšiach. Mutácie domény bohatej na cysteín a prvej polovice C-terminálnej 

domény má za následok fenotyp DMD, kým strata min. 200 aminokyselín C-terminálneho konca 

intermediárny fenotyp DMD/BMD. Delécia génu pre dystrofín ,,in frame“ podmieňuje BMD. 

DMD postihuje chlapcov < 5-r. Patrí k najťaţším formám myopatie. Častá je súčasná 

kardiomyopatia. Slabosť a úbytok svalstva so zvýšenou hodnotu CK v sére však bývajú aj pri iných 

dystrofiách, ako je facioskapulohumerálna dystrofia, myopatia panvového pletenca, myotonická 

dystrofia); môţe postihnúť chlapcov i dievčatá s normálnymi hodnotami enzýmu v sére. Pacienti s 



miernou formou môţu byť schopní normálneho ţivota, ale progresívna slabosť a skolióza 

podmieňujú respiračnú insuficienciu, recidívy respiračných infektov a exa-cerbácie slabosti.DMD u 

chlapcov sa manifestuje v ranom detstve ťaţkosťami pri behu, neskôr s chôdzou do schodov, strata 

schopnosti chôdza sa dostavuje priemerne v 10,5 r. veku. V 55 % prípadov ide o delécie jedného al. 

viacerých exónov génu, ~ 5 % zdvojenia, zvyšok bodové mutácie. 

Patogenéza – predpokladá sa, ţe vo svale s deficitom dystrofínu mechanické napätie svalu 

vyvoláva nekrózu myocytov. Imunochem. sa dokázal zníţený obsah všetkých proteínov 

asociovaných s dystrofínom a NO syntetázy v sarkoleme, čo je priamy následok nedostatku 

dystrofínu. Sek. reagujú T-lymfocyty, makrdfágy a mastocyty, pričom dystrofický proces 

charakterizujú cykly degenerácie-regenerácie svalových vláken. Satelitné bunky sú schopné 

vykonať 20 – 25 takýchto cyklov, potom sval podľahne progresívnej fibróze.Na povrchu 

regenerujúcich sa svalových vláklen sa exprimujú silne reaktívne molekuly MHC I. Dystrofický 

proces spomaľujú steroidy, kt. zvyšujú masu a silu, zbiţujú katabolizmus svalu a počet cytotoxických 

T-lymfocytov a modulujú sekréciu lymfokínov. 

Pri DMD je porušené spriahnutie excitačno-kontrakčného procesu a spracovanie iónov Ca
2+

. V 

normálnom svale je správna cyklizácia Ca
2+

 predopkladom optimálneho excitačno-kontrakčného 

spriahnutia a relaxácie svalu. Kontrakcia svalu je indukovaná uvoľnením Ca
2+

 z luminálnych zásob 

SR cestou komplexu uvoľňovacieho Ca
2+

-kanála ryanodínového receptora. Prechodné otvorenie 

izoformy Ca
2+

-uvoľňovacieho kanála sa spúšťa priamymi fyz. interakciami s napäťovo závislým 

dihydropyridínovým receptorom junkčných transverzál-nych tubulov. Spätné vychytávanie 

cytozolového Ca
2+

 indukujúce relaxáciu sprostredkúvajú Ca
2+

-ATPázy sarkoplazmatického retikula 

pozdĺţnych tubulov a terminálnych cisterien. 

V priesvite SR sa veľká časť Ca
2+

 udrţuje viazaná na vysokokapacitný proteín viaţuci Ca
2+

 

kalsekvestrín. Kým expresia ryanodínového receptora, dihydropyridínového receptora ani kalsek- 

vestrínu nie je pri DMD porušená, pozoroval sa výrazný pokles obsahu proteínu podobného 

kalsekvestrínu s Mr 150 000 aţ 220 000 v dystrofických mikrozómoch. Zníţená je aj celková 

väzbová kapacita pre Ca
2+

 v SR. Deštrukcia svalových vláken pri DMD je následkom abnormálneho 

spracovanie Ca
2+

 sarkolemou, SR a mitochondriami. 

Dg. význam má stanovenie izoenzýmov CK, sérových elektrrolytov (Ca
2+

, Mg
2+

), myoglobínu v sére, 

kreatinínu a močoviny v sére. Myoglobinúria sa prejaví pozit. nálezom v moči s mikroerytrocytúriou. 

Vyšetruje sa aj KO (anémia?), FW, funkčné skúšky štítnej ţľazy. K EKG prejavom hypokaliémie 

patria difúzne nešpecifické zmeny úseku ST-T, predĺţenie inter-valu P-R, prítomnosť vĺn U, 

rozšírený interval QRS.  

Kortikoterapia sa nemá aplikovať pred stanovením definitívnej dg. 

K špeciálnym testom patrí gen. vyšetrenie, vyšetrenie antinukleárnych protilátok (ANA), MRI, EMG, 

svalová biopsia. 

Pri ťaţkej myopatii s kardiomyopatiou môţe vzniknúť respiračná insuficiencia, porucha vedenia 

(blokáda) a aspirácia. Th. je podporná. 

Dfdg. – treba odlíšiť Guillainov-Barrého sy., Lambertov-Eatonov myastenický sy., myasthenia gravis, 

tick-borne diseases 

U pacientov s rabdomyolýzou je indikovaná hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti s 

cieľom zabrániť potenciálne ţivot ohrozujúcim obličkovým komplikáciám a hyperkaliémii. 

Pri hypokaliemickej periodickej paralýze sa osvedčuje i. v. aplikácia glukózy a inzulínu al. p. o. 

aplikácia draslíka (KCl). 



Hltanie nebýva porušené, takţe záchvat moţno zmierniť perorálnym podaním K
+
; i. v. sa má K

+
 

aplikovať len v nevyhnutných prípadopch a opatrne.  

Záchvaty môţu ustúpiť v priebehu 4 – 24 h spontánne a po nadmernej suplementácii K
+
 môţe 

vzniknúť hyperkalikémia. V profylaxii záchvatov je vhodné podávanie spironolaktónu a acet-

azolamidu. 

Pri hyperkaliemickej periodickej paralýze bývajú záchvaty také krátke, ţe th. nevyţadujú. U niekt. 

pacientov sa záchvaty zmiernia po poţití sacharidov na začiatku záchvatu. Hodnoty K
+
 v sére 

zniţuje aoplikácia glukózy a inzulínu. Osvedčuje sa aplikácia polystyrénsulfonátu sodného 

(Kayexalate
®
). 

Komplikácie: arytmie, hypertenzia, dysfágia, akút. dilatácia ţalúdka, respiračná insuficiencia, 

endokrinopatie, katarakta, senzorickonervová strata sluchu, konvulzie a dysplázie mozgu, včasný 

exitus. Prognóza závisí od etiológie; →choroby. 

Duchennova paralýza – (Duchenne, Guillaume Amand de Boulogne, 1806 – 1875, franc. neurológ 

pôsobiaci v Paríţi) syn. Duchennov sy. II, →Erbova-Duchennova paralýza, Duchennova-Erbova 

paralýza, obrna horného plecového plexu, osobitná forma miechovej svalovej atrofie s léziami v 

mozgovom kmeni, myopatický sy. u detí (3. – 4.-r.). Morfologicky sa zisťuje degeneračný proces v 

oblasti predného rohu miechy a v motorických oblastiach mozgu.  

Duchennova pseudohypertrofická svalová dystrofia – (Duchenne, Guillaume Benjamin Amand de 

Boulogne., 1806 – 1875, franc. neurológ pôsobiaci v Paríţi) →dystrophia musculorum progressiva. 

Duchennova progresívna bulbárna paralýza – (Duchenne, Guillaume Amand de Boulogne, 1806 aţ 

1875, franc. neurológ pôsobiaci v Paríţi) →bulbárna paralýza. 

Duchennov-Aranov syndróm – [Duchenne, Guillaume de Boulogne, 1806 – 1875, franc. neurológ 

pôsobiaci v Paríţi; Aran, F. A., franc. lekár] →syndrómy. 

Duchennov-Erbov syndróm – [Duchenne, Guillaume Amand de Boulogne, 1806 – 1875, franc. 

neurológ pôsobiaci v Paríţi; Erb, Wilhelm Heinrich, 1840–1921, nem. internista] →syndrómy. 

Duchennova-Griesingerova choroba – [Duchenne, Guillaume Amand de Boulogne, 1806 aţ 1875, 

franc. neurológ pôsobiaci v Paríţi; Griesinger, Wilhelm, 1817 – 1868, nem. neurológ] →Duchennova 

svalová dystrofia. 

Duchennova-Landouzyho dystrofia – [Duchenne, Guillaume Amand de Boulogne, 1806 aţ 1875, 

franc. neurológ pôsobiaci v Paríţi; Landouzy, Louis Théophile Joseph, 1845 – 1917, franc. lekár] 

fascioskapulohumerálna svalová dystrofia. 

Duckworthov fenomén – [Duckworth, Dyce sir, 1840 – 1928, angl. lekár] →fenomény. 

Duka, Teodor – (1825 Ţelmanovce-Dukovce, okr. Bardejov – 1908 Bournemouth, V. Británia) lekár a 

advokát. Pôsobil Prešove a Pešti. Bol pobočníkom veliteľa revolučnej armády A. Görgeya, po 

poráţke burţoáznej revolúcie väznený, z väzenia ušiel a emigroval do V. Británie, pôsobil ako 

vojenský lekár angl. pluku v indickom Bengálsku, v Londýne a Bournemouthe. Zaoberal sa med. 

históriou, etnografiou, jazykovedou, spoločenskými a prírodovednými otázkami. Diela: An Essai on 

the Bráhúi Grammar (Londýn 1887); Első benyomások Keletindiában (Sátoraljaujhely 1888); 

Európai háztarás Keletindiában (Sátoraljaujhely 1889); Dr. Semmelweis on Childbed Fever; its 

Prevention and Treatment (Hertford 1892); Levelek a boer-anglo háborúból (Budapešť 1901). 

Dukeho test – [Duke, William Waddell, 1882–1946, amer. patológ] →testy. 

Dukesova choroba – [Dukes, Clement, 1845–1925, angl. lekár] →choroba. 



Dukesova klasifikácia kolorektálnych karcinómov – [Dukes, Cuthbert Esquire, 1890 aţ 1977, angl. 

patológ] →klasifikácie. 

 

Dukesova klasifikácia kolrektálnych karcinómov. 

m – tunica mucosa; s – tela submucosa; ms – tunica 

muscularis et serosa (peritoneum) 

 

 

 

duktografia – [ductographia] rtg. znázornenie vývodu pomocou kontrastnej látky. 

Dulasi
®
 (Dukron) – periférne vazodilatans; →suloktidil. 

dulcín – (4-etoxyfenyl)močovina, p-fenetylmočovina, C9H12N2O2, Mr 180,20; pouţíva sa ako umelé 

sladidlo (Sucrol
®
, Valzin

®
). 

Dulcín 

 

 

 

Dulcion
®
 (Dulcis) – -blokátor, pouţíva sa v th. mentálnych porúch v starobe; →ergoloidmezylát. 

dulcis, e – [l.] sladký. 

dulcit – syn. →galaktikol. 

dulcitol – syn. →galaktikol. 

Dulcocar
®
 drg. (Zdravlje) – Bisacodylum 5 mg v 1 dr.; laxatívum; →bisakodyl. 

Dulcolan
®
 – laxatívum, katartikum; →bisakodyl. 

Dulcolax
®
 drg. (Thomae; Zdravlje; Boehringer Ingelheim) – laxatívum, katartikum; →bisa-kodyl. 

dulkóza – syn. →galaktikol. 

dulkamara – sušené lodyhy Solanum dulcamara L. Obsahuje salaniceín (asi 1 %), dulkamarín, kys. 

dulkamarovú a dulkamaretovú. 

Dulsivac
®
 – laxatívum, zvláčňuje stolicu; →dokusát sodný. 

Dumitone
®
 – sulfónamid, antiprotozoikum; →dapsón. 

dummy – [angl. atrapa, nastrčená figúra] inform. rezervovač miesta pre časť programu, modul al. 

dáta, kt. navonok predstiera vlastnosti originálu. Pouţíva sa dočasne pri vyvíjaní a testovaní 

programov pred napísaním procedúry; má to isté záhlavie ako poţadovaná procedúra, pozostáva 

však z najjednoduchšieho tela, čo má zaručiť neprerušenie pri preklade al. testovaní. 

Dumocyclin
®
 – antibiotikum; →tetracyklín. 

Dumopranol
®
 (Dumex) – b-blokátor, antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum; 

→propranolol. 

dumping syndróm →syndrómy. 



Dunant, Henri – [1828 Ţeneva – 1910 Heiden] švajč. zámoţný finančník a filantrop. D. inicioval 

zaloţenie Spolku mladých kresťanských muţov (Union Chrétienne de jeunes gens) v Ţeneve. Ako 

jeho predseda navštívil r. 1859 lombardské mestečko Castiglione v čase, keď vrcholili boje 

francúzsko-sardinských vojsk pod vedením Napoleona III. proti armáde cisára Františka Jozefa I pri 

Solferine. Dunant zorganizoval miestne ţeny a náhodných cestujúcich, aby poskytli raneným bez 

ohľadu na národnú príslušnosť. Dunantove Spomienky na Solferino (Un souvenir de Solférino, 

1862) boli impulzom na zaloţenie Červeného kríţa (22. augusta 1864). Za svoju humanistickú 

aktivitu dostal r. 1901 Nobelovou cenou za mier. 

Dunbarov syndróm →syndrómy. 

Duncaine
®
 – lokálne anestetikum; antiarytmikum; →lidokaín. 

Duncan, James Mathews – (1826 – 1890) významný angl. gynekológ-pôrodník a pediater. Pôsobil v 

Edinburghu a Londýne. K jeho významnejším prácam patria: Uterine displacements (1853), Statics 

on pregnancy (1855), Fecundity, fertility and sterility (1866), Reseraches in obstetrics (1968), 

Perimetritis and parametritis (1869), On sterility in women (Gulstonian lect. 1883).  

Duncanov spôsob odlúčenia placenty – [Duncan, James, Mathews., 1826 – 1890, angl. gynekológ 

pôsobiaci v Edinburghu a Londýne] spôsob odlučovania 

placenty, pri kt. sa najprv odlúči jej dolná časť, najmä v 

prípade, keď sa upína na rohy vajcovodov. 

Obr. Duncanov spôsob odlúčenia placenty 

 

Duncanov syndróm – [podľa priezviska detí, u kt. sa choroba opísala] →syndrómy. 

Duncanova krkva – [Duncan, James, Mathews., 1826 – 1890, angl. gynekológ pôsobiaci 

v Edinburghu a Londýne] voľná riasa peritonea pokrývajúca maternicu tesne po pôrode. 

dunfermlinská stupnica – [Dunfermline, mesto v Škótsku, kde sa stupnica vypracovala] stupnica na 

hodnotenie stavu výţivy detí: 1. vynikajúci stav; 2. uspokojivý stav; 3. stav vyţadujúci dohľad; 4. stav 

vyţadujúci liečenie. 

Duodecibin
®
 →vitamín B12. 

duodenalis, e – [l.] duodenový, dvanástnikový. 

duodenálna šťava – dvanástniková šťava. 

duodenitis, itidis, f. – duodenitída, zápal dvanástnika. 

duodeno- – prvá časť zloţených slov z l. duodenum dvanástnik. 

duodenocystostomia, ae, f. – [duodeno- + g. kystis dutina + g. stoma ústie] duodeno-cystostómia, 

operačné spojenie ţlčníka s dvanástnikom. 

duodenoenterostomia, ae, f. – [duodeno- + g. enteron črevo + g. stoma ústie] duodeno-

enterostómia, operačné spojenie dvanástnika so začiatkom tenkého čreva. 

duodenographia, ae, f. – [duodeno- + g. grafein písať] duodenografia, rtg znázornenie dvanástnika 

pomocou kontrastnej látky. 

duodenojejunalis, e – [duodeno- + jejunum lačník] duodenojejunálny, týkajúci sa dvanástnika a 

lačníka. 

duodenojejunoscopia, ae. f. – [duodeno- +  jejunum lačník + g. skopeó pozorujem] endo-skopické 

vyšetrenie dvanástnika a lačníka.  



duodenojejunostomia, ae. f. – [duodeno- + jejunum lačník + g. stoma ústie] duodenojejúnostómia, 

enteroanastoomóza medzi dvanástnikom a lačníkom. 

duodenopancreatectomia, ae, f. – [duodeno- + pancreas + g. ektomé odstráenia] duodeno-

pankreatektómia, chir. odstránenie dvanástnika a pankreasu.  

duodenoscopia, ae, f. – [duodeno- + g. skopeó pozorujem] duodenoskopia, endoskopické vyšetrenie 

dvanástnika. 

duodenum, i, n. – [l.] dvanástnik. Je to prvý úsek tenkého čreva, dlhý 25 – 30 cm, široký 4 – 5 cm 

siahajúci od pyloru k flexura duodenojejunalis. Má tvar nepravidelnej podkovy otvorenej kraniálne a 

vľavo, v oblúku kt. je uloţená hlava pankreasu. Niekedy má tvar leţatého U, zriedka písmena G al. 

L; inokedy tvorí podkovu s obidvom koncami blízko seba (duodenum anulare). Delí sa na: 1. pars 

superior; 2. pars descendens ; 3. pars inferior (caudalis, horizontalis); 4. pars ascendens. 

 

Obr. 1. Duodenum. 1 – pars superior; 2 – flexura duodeni superior; 3 – 

pars descendens; 4 – plica longitudinalis duodeni s papilla duodeni 

major; 5 – flexura duodeni major; 6 – pars horizontalis; 7 – pars 

ascendens; 8 – flexura duodenojejunalis 

 

Obr. 2. Duodenum, aorta, v. cava inferior a v. portae. 1 – 

duodenum (dvanástnik, úsek tenkého čreva s dĺţkou 25 – 30 cm, 

kt. siaha od pyloru k flexura duodenojenjunalis); 2 – pars superior 

(horizontálny začiatočný úsek); 3 – ampulla (bulbus duodeni,  

rozšírený na v rtg obraze viditeľný začiatočný úsek pars superior);  

4 – pars descendens (laterálny zvislý, zostupný úsek); 5 – pars 

horizontalis (pars inferior, horizontálny úsek kaudálne od hlavy 

pankreasu); 6 – pars descendens (vzostupná časť, vľavo od hlavy 

pankreasu aţ k flexura duodenojejunalis); 7 – flexura duodeni 

superior (ohyb medzi pars superior a pars descendens, uloţený 

mediálne od ţlčníka); 8 – flexura duodeni inferior (ohyb medzi 

pars descendens a pars horizontalis); 9 – flexura duodenojejunalis 

(ohyb medzi duodenom a jejúnom); 10 – m. suspensorius duodeni (pruh hladkej svaloviny, kt. fixuje 

duodenojejúnovú flexúru k bránici al. truncus coeliacus); 11 – plica longitudinalis duodeni (pozdĺţna sliznicová 

riasa vľavo na zadnej stene pars descendens, nadvihnutá konceovými úsekmi ductus pankcreaticus a ductus 

choledochus); 12 – papilla duodeni major (vyvýšenie na dolnom konci plica longitudinalis duodeni, kde vyúsťuje 

ductus pancreaticus choledochus a ductus pancreaticus); 13 – papilla duodeni minor (nadvihnuté ústie ductus 

pancreaticus accessorius nad papilla duodeni major; spravidla je utvorené); 15 – jejunum (lačník, stredný úsek 

tenkého čreva, kt. siaha od flexura duodenojejunalis asi 2,5 m dĺţky tenkého čreva); 128.1 – pankreas; 216.28 

– truncus coeliacus (spoločný kmeň pre a. gastrica sinistra; a. hepatica communis a a. lienalis, kt. odstupuje 

z aorty vo výške Th12); 248.1 – v. portae hepatis (podľa Feneisa, 1996)  

 

Pars superior (cranialis) – je dlhá asi 5 cm, je pokrytá  skoro  v  celom  rozsahu  peritoneom, a preto 

značne pohyblivá. Začína sa vo výške tela L1, pri pylore, vpravo od sulcus pyloricus. Rozšírený 

začiatok (bulbus duodeni) prebieha horizontálen vpravo, pri naplnení ţalúdka sa stavia takmer do 

sagitálnej roviny. Zadnú plochu pars sup. dorzálne kríţi v. portae, ductus choledochus a a. hepatica, 

kt. prebiehajú v pars hepatoduodenalis omenti minoris, kt. prebieha od tejto časti d. k pečeni. 

Spodná plocha pars sup. sa obracia k hlave pankreasu, horná a predná plocha k lobus quadratus 

pečene a krčku ţlčníka, čo vysvetľuje moţnosť odchodu ţlčových konkrementov per vias naturales 



po predchádzajúcom adhezívnom zápale v mieste dotyku týchto útvarov; pri sekcii býva toto miestio 

ţltozeleno sfarbené ţlčou presakujúcou stenou ţlčníka. Pri hornom okraji tela L1 prechádza pars 

sup. ohybom (flexura duodeni superior seu prima) do pars descendens duodeni. 

Pars descendens – je dlhá asi 10 cm, zostupuje po zadnej brušnej stene, pri pravej stene tela L1–3 a 

v. cava inferior. Počas svojho priebehu sa kladie pred hilus pravej obličky a hilové útvary (vasa 

renalia, pelvis renalis), ku kt. je fixované väzivom. Colon transversum vo frontálnej rovine pars 

descendens duodeni a delí ju krátkym začiatkom svojho mesocolom na pars supramesocolica a 

inframesocolica.; na prednej strane prvej časti leţí colon transversum, pred druhou časťou sú slučky 

tenkého čreva. Pravého boku pars descendens sa dotýka colon ascendens a pečeň, na ľavý bok 

nalieha hlava pankreasu. Dorzálne, v brázde medzi pars descendens a pankreasom, prebieha 

ductus choledochus, kt. s ductus pancreaticus major preráţa šikmo stenu d. a vyúsťuje spoločne na 

papilla duodeni major (Vateri), uloţenej na konci pozdĺţnej riasy plica longitudinalis duodeni, asi 10 

cm za pylorom. Asi 3 cm kraniálnejšie na papilla duodeni minor (Santorini) vyúsťuje ductus 

pancreaticus minor. Pars descendens prechádza zaoblenou flexura duodeni superior (secunda) do 

kaudálnej časti. 

Pars inferior (caudalis, horizontalis) – dlhá asi 7 cm, prebieha ako najlepšie fixovaná časť d. cez telo 

L3 vľavo, kríţi pritom na pravej strane ureter, m. psoas major a vasa spermatica interna, ďalej v. 

cava inferior a aortu. Na hornú plochu nasadá rozšírená báza pankreasu, v kt. výreze prebiehajú 

vasa mesenterica superioria a zostupujú po prednej strane pars caudalis duodeni. Túto stenu, 

pokrytú peritoneom, kríţi radix mesostenii, kým na dolnú stenu, opatrenú taktieţ peritoneom, 

naliehajú slučky tenkého čreva. Úponom radix mesenterii sa pars inferior duodeni delí na pravú a 

ľavú časť (pars infracolica dextra et sinistra). 

Pars ascendens – je dlhá asi 5 cm, vystupuje pred aortou, truncus sympathicus sin., ľavý m. psoas 

major, vasa spermatica interna a vasa renalia do výšky tela L2, kde sa ostrým ohybom (flexura 

duodenojejunalis) obracia dopredu a prechádza do jejúna. Prednú a vonakjšiu stranu opatrenú 

peritoneálnym povlakom pokrývajú slučky tenkého čreva, mesocolon transversum a ţalúdok; 

mediálnu stenu dosahuje processus uncinatus pankreasu . 

D. je fixované najmä jeho zrastom so zadnou brušnou stenou, úponom mesocolon transver-sum na 

začiatku radix mesenterii. Zhustená časť omentum minus (pars hepato-duodenalius) rozopnutá 

medzi pars superioor duodeni a porta hepatis dovoľuje malé pohyby d. na stany, nie však vo 

výškovom smere; fixuje tak d. a chráni útvary lig. hepatoduodenale (najmä choledo-chus) od 

naťahovania. Pre fixáciu d. v stojacej polohe a chôdzi má význam aj m. suspensorius duodeni 

(Treitzi) z hladkých svalových vláken, kt. pripája flexura duodenojejunalis a priľahlú časť d., k bránici 

(crus diaphragmaticum sin. pri hiatus aorticus); aj pomerne krátke cievy d. pomáhajú jeho fixácii.  

Na prednú brušnú stenu sa d. premieta do regio mesogastrica a regio umbilicalis. 

Sliznica d. (s výnimkou sliznice bulbu) sa skladá do cirkulárnych rias (plicae circulares Kerckringi). 

Sú tu všade lístkovité villi intestinales a okrem ţliazok charakteristických pre tenké črevo sú v orál- 

nej polovici, menej v aborálnej časti d. ţliazky (glandulae duodenales Brunneri); sú to tubulárne, 

značne vyvinuté a rozvetvené ţľazy, podobné pylorickým ţľazám ţalúdka. Zasahujú do riedkeej 

submukózy, príp. svaloviny. Produkujú hlien a proteolytické enzýmy ako pankreas (,,pancreas 

secundarium``). 

Svalovina d. – je hladká s početnými elastickými vláknami; je usporiadaná do 2 vrstiev: vonkajšej 

pozdĺţnej a vnútornej cirkulárnej. Ventrálnu stranu pokrýva peritoneálny povlak. Vzťah k peritoneu 

vyplýva z vývojového obdobia, keď mesoduodenum zrastá pravým bokom so zadnou stenou tela, 

takţe d. sa z väčšej časti stáva sek. extraperitoneálnym orgánom. 



Cievne zásobenie d. zabezpečuje a. pancreasticoduodenalis sup., kt. patrí do oblasti a. coeliaca a 

a. pancreaticoduodenalis inf. (z a. mesenterica superior). Prvá tvorí oblúk pozdĺţ konkavity d. a 

caput pancreatis a spája s arkádou s a. panreaticoduodenalis inf. prebiehajúca pozdĺţ horného 

okraja pars inferior duodeni; z arkády odstupujú vetvy k prednej a zadnej ploche d. kolmo na jeho 

pozdĺţnu os. Ţily sa pridruţujú k artériám a patria do oblasti v. portae. 

Lymfatické uzliny sprevádzajú krvné cievy a ústia do lymfatických uzlín pri caput pancreatis (z 

orálnej polovice d. do uzlín subpylorických pri flexura duodeni prima, z aborálnej polovice do uzlín 

pri a. mesenterica sup.)V sek. sa lymfa dostáva do lymphonodi coeliaci. 

Nervy d. sú sympatikové a parasymaptikové (n. vagus); prichádzajú z plexus coeliacus cestou 

príslušných artérií vyţivujúcich d. Utvárajú vo svalovine plexus myentericus, v podsliznicovom 

väzive plexus submucosus. 

Duodin
®
 – narkotické analgetikum, antitusikum; →hydrokodón. 

Duofas
®
 (Merck & Co.) – antivirotikum; →rimantadín. 

Duogastral
®
 (ISM) – antiulcerózum; →pirenzepín. 

Duogastrone
®
 (Merrell) – antiulcerózum; →karbenoxolón. 

Duolax
®
 (Vangard) – laxatívum; →dantrón. 

Duolip
®
 (Merckle) – antihyperlipoproteinemikum; →reofibrát. 

Duolip 500
®
 (Mepha) – Etofyllini clofibras 500 mg v 1 tbl. 

Duomox
®
 (Yamanouchi) – Amoxycillinum 125, 250 al. 500 mg v 1 tbl.; →amoxycilín. 

Duon
®
 tbl. (Slovakofarma) – Trimethoprinum 80 mg + Sulfamethoxazolum 400 mg v 1 tbl. 

Duon pro infantibus
®
 tbl. (Slovakofarma) – Trimethoprinum 20 mg + Sulfamethoxazolum 100 mg v 1 

tbl. 

Duosan
®
 – inhibítor sekrécie ţalúdkovej šťavy; →enterogastrón. 

Duoscorb
®
 (Upsher-Smith) – kys. askorbová; →kyselina askorbová. 

Duotal
®
 – expektorans; →gvajakolkarbonát. 

duovírusy – starý názov →rotavírusov. 

Duovit
®
 drg. (Krka) – multivitamínový prípravok s mineráliami. Zloţenie: červené draţé – Retinolum 

5000 IU + Colecylciferolum 200 IU + Nicotinamidum 13 mg + Acidum ascor-bicum 60% mg + 

Vitaminum E 10 mg + Calcii pantothenas 5 mg + Pyridoxini hydrochlori-dum 2 mg + Riboflavinum 1,2 

mg + Acidum folicum 0,4 mg + Cyanocobalaminum 3 mg + Saccharum ad 1,2 g. Modré draţé – 

Magnesium 20 mg + Calcium 15 mg + Phosphorus 12 mg + Ferrum 10 mg + Zincum 3 mg + Cuprum 

1 mg + Manganum 1 mg + Molybdenum 0,1 mg + Saccharosum ad 1,2 g.  

Dupéran
®
 (Cassenne) – analgetikum; →klometacín. 

Duphacid
®
 (Duphar) – insekticídum; →diflubenzurón. 

Duphacycline
®
 (Duphar) – antibiotikum; →oxytetracyklín. 

Duphacycline LA
®
 inj. ad us. vet. (Duphar) – Oxytetracyclinum 200 mg v 1 ml. Antibiotikum 

pouţívané vo veter. med.; →oxytetracyklín. 

Duphafral D3 1000
®
 →vitamín D3. 

Duphalac
®
 (Duphar) – Lactulosum 334 g + Fructosum ad 500 ml sirupu. Laxatívum; →laktulóza. 



Duphar
®
 – akaricídum, rastlinné ovocídum; →tetradifón. 

Duphaspasmin
®
 inj. ad us. vet. (Duphar) – Isoxsuprini lactas 11,58 mg v 1 ml. Uterolytikum 

pouţívané vo veter. med. 

Duphaston
®
 tbl. (Duphar) – Dehydrogesteronum 10 mg v 1 tbl. Gestagén, gynekologikum; 

→dydrogesterón.  

Duphaston
®
 (Roxane) – progestagón; →dydrogesterón. 

Duphenicol
®
 (Duphar) – antibiotiokum; →chloramfenikol. 

Duplamin
®
 (Bruschettini) – antihistaminikum; →prometazín. 

Duplayova choroba – [Duplay, Emanuel S., 1836 – 1924, paríţsky chirurg] →periarthropathia 

humeroscapularis. 

Duplayova operácia – [Duplay, Emanuel Simon, 1836 – 1924, paríţsky chirurg] →operácie. 

duplex, icis – [l.] dvojitý, dvojnásobný. 

duplexný – inform. obojsmerný prenos dát kanálom, pri kt. môţu obidve terminálové zariadenia 

súčasne vysielať aa prijímať dáta (napr. telefón). 

duplicatio, onis, f. – [l. duplex dvojitý, dvojnásobný] →duplikácia. 

duplicatura, ae, f. – [l. duplicare zdvojnásobiť] →duplikatúra. 

duplicatus, a, um – [l. duplicare zdvojnásobiť] zdvojený, druhýkrát zhotovený. 

duplicitas, atis, f. – [l.] duplicita, dvojitosť, dvojitý výskyt, zdvojená anomália.  

Duplicitas asymmetrica – nesúmerné zdvojená anomália.  

Duplicitas symmetrica – súmerná zdvojená anomália.  

duplikácia – [duplicatio] zdvojenie.  

Duplikácia génov – angl. gene duplication, zdvojenie génov. 

duplikatúra – [duplicatura] zdvojenie plošných útvarov. 

Duplocillin LA
®
 inj. ad us. vet. (Intervet) – Benzathini benzylpenicillinum 150 000 KU + Procaini 

benzylpenicillinum monohydricuma 15 000 KU v 100 ml. Penicilínové antibiotikum na vet. účely. 

Duplosan KV
®
 (BASF) – herbicídum; →mekoprop. 

Duplotrast
®
 gran. (Gerot) – Acidum tartaricum 350 mg + Natrii hydrogencarbonas 350 mg + 

Dimethylpolysiloxanum 50 mg v 1 g. Rtg diagnostikum pouţívané na negat. kontrast ako zloţka 

dvojkontrastného vyšetrenia ţalúdka a dvanástnika. Kontraindikáciou je – perforácia GIT. Obsah 

vrecka sa zhltne a zapije malým mnoţstvom vody; →dimetylpolysiloxán. 

duplus, a, um – [l.] dvojitý, dvojnásobný. 

Duponol
®
 – detergens; →gardinol. 

du Pont 634
®
 – herbicídum; →lenacil. 

du Pont Herbicide 326
®
 – herbicídum; →linorón. 

Du Pont Herbicide 732
®
 – herbicídum; →terbacil. 

du Pont Herbicide 976
®
 – herbicídum; →bromacil. 

Duprého syndróm – pseudomeningitída; →meningizmus.  



Dupuy-Dutempsova operácia – [Dupuy-Dutemps, Louis, 1871 – 1946, paríţsky oftalmológ] 

→operácie. 

Dupuytrenov absces – [Dupuytren, Baron Guillaume, 1777 – 1835, paríţsky chirurg] absces fossa 

iliaca dextra, opísaný r. 1829. 

Dupuytrenov nádor – [Dupuytren, Baron Guillaume, 1777 – 1835, paríţsky chirurg] syn. Nélatonov 

nádor (1847 – 1848), centrálny nádor kosti. Dupuytren ho opísal r. 1839. 

Dupuytrenova flegmóna – [Dupuytren, Baron Guillaume, 1777 – 1835, paríţsky chirurg] flegmóna 

anterolaterálnej časti krku, opísaná r. 1833. 

Dupuytrenova kontraktúra – [Dupuytren, Baron Guillaume, 1777 – 1835, paríţsky chirurg] 

postihnutie palmárnej aponeurózy a jej výbeţkov s flekčnou kontraktúrou neznámej etiológie. Opísal 

ho Dupuytren r. 1830. Postihuje najmä muţov, u ţien jej výskyt 4 – 12 %. Vyskytuje sa väčšinou v 

strednom, zriedkavejšie v staršom veku a výnimočne u mladých osôb. Postihuje rovnako pravú ako 

ľavú ruku, v 70 – 80 % obidve ruky. V patogenéze sa uplatňuje pp. genetická dispozícia a vonkajšie 

faktory (mikrotraumy). Jestvujú isté vzťahy k reumatickým, autoimunitným a fibroplastickým 

ochoreniam (induratio penis plastica, vankúšikovité výrastky na extenzorovej strane prvých 

interfalageálnych kĺbov prstov, angl. knuckle pads, franc. coussinets des phalanges, nem. 

Fingerknöchelpolster). U pacienti s diabetes mellitus, hepatopatiami, epilpesiou a alkoholikov sa D. 

k. vyskytuje častejšie (2 %). Rozoznávajú sa tri typy D. k.: 

1. Dlaňový typ – bez kontraktúry prstov, vychádza najčastejšie z hlavice metakarpálneho prsta, kde 

je hustota väzivového retikula medzi koţou a aponeurózou najväčšia. Klin. sa prejavuje ako drobné 

zatvrdlinky s vtiahnutím koţe k spodine a často imituje mozoľ. Neskôr sa tvoria väčšie uzly a pruhy 

vystupujúce nad niveau, pevne zrastené s koţou, najmä v oblasti vitálnej brázdy. Tá sa kráterovite 

vťahuje a mäkké časti utvárajú nad brúškami prstov valy. Extenzia prstov je voľná, postihnutý len 

úplne nenatiahne dlaň. Koţa nad zmenenou aponeurózou v dlani je stuhnutá a najmä u manuálne 

pracujúcich osôb sa na nej tvoria mozole, niekedy aj bolestivé ragády. 

2. Typ bez kontraktúry – prejavuje sa všetkými príznakmi dlaňového typu s uzlami fixovanými ku 

koţi. Od dlane vychádzajú tuhé pruhy smerom na prsty, kt. sa ohýbajú v základnom a 1. 

medzičlánkovom kĺbe do flexie. Pruhy nie sú vţy lokalizované v strednej čiare, ale po stranách a 

upínajú sa na bázu 2., zriedkavejšie 3. článku prsta. Kontraktúra vznika na 1 al. 2 prstoch, 

najčastejšie na 4. a 5. prste, kde pruh vyťahuje koţu na ulnárnej hrane do nápadne vysokej riasy. 

Pruhy bránia aktívnemu i pasívnemu natiahnutiu prstov, kt. sú trvale v rôzne hlbokej volárnej flexii, 

niekedy brušká prstov naliehajú na koţu dlane. Koţa na ohnutom prste i v dlani sa zaparuje, 

maceruje. Kontraktúra značne obmedzuje funkciu a pracovnú schopnosť postihnutej ruky. 3. Zloţitý 

typ – postihuje väčšiu časť al. celú dlaňovú aponeurózu s kontraktúrou niekoľkých prstov, v ťaţších 

prípadoch aj palca. Ruka má drápovitý vzhľad. Postupne sa môţe vyvinúť patol. postavenie v kĺboch 

so subluxáciami, skracujú sa všetky mäkké podkoţné tkanivý, nervovocievne zväzky, šľachy a 

kĺbové puzdrá. Ruky bývajú studené, mäkké tkanivá a koţa zle prekrvené. 

Dfdg. – treba vylúčiť kombináciu s následkami poranenia, deformácie pri reumatoidnej artritíde, dne 

a vrodenú kampylodaktýliu. Ani jedna z týchto afekcií nemá dobre vyvinuté pruhy a uzly v palmárnej 

aponeuróze.  

Th. – konzervatívna th. (aplikácia kortikoidovej masti, masáţe, ultrazvuk) nie je trvale účinná a 

rádioterapia navyše zniţuje výhliadky na hladké hojenie pri nevyhnutnosti chir. výkonu. Úspešná je 

chir. th., pri kt. sa dôkladne odstraňuje celá palmárna aponeuróza s jej výbeţkami; z kaţdého 

ponechaného zvyšku väzivového tkaniva môţe totiţ vzniknúť miestna recidíva. Dôleţité je aj 

pooperačné ošetrovanie s rehabilitáciou. Th. trvá 4 – 8 týţd. Výsledky th. sú menej úspešné v 

pokročilých prípadoch s ťaţkými zmenami na kĺboch, šľachách a nervovo-cievnych zväzkoch. 



Dupuytrenova dlaha – [Dupuytren, Baron Guillaume, 1777 – 1835, paríţsky chirurg] dlaha na fixáciu 

maleolárnych zlomenín vo varóznom postavení. 

Dupuytrenova zlomenina – [Dupuytren, Baron Guillaume, 1777 – 1835, paríţsky chirurg] Pottova 

zlomenina, beţná zlomenina jednej al. dvoch kostí tesne nad členkom. Fraktúra dolného konca 

ihlice a mediálneho maleolu píšťaly s ruptúrou lig. internum lat. členka, vyvolaná dislokáciou 

končatiny navonok a dozadu pri fixácii nohy. Pott ju opísal r. 1769, Dupuytren r. 1819. 

Dupuytrenova žila – [Dupuytren, Baron Guillaume, 1777 – 1835, paríţsky chirurg] syn. Dupuytrenova 

kanál, Breschetova ţila, jedna zo ţíl diploe lebky, kt. spája vv. emissaria s mozgovými sínusmi.  

Dura AL
®
 (Durachemie) – antiuratikum, antiurolitiatikum; →alopurinol. 

durapatit – hydroxyapatit, hydroxid-fosforečnan vápenatý, zásaditý ortofosfát, 3 Ca3-(PO4)2.Ca(OH)2, 

Ca10(PO4)6 (OH)2 al. Ca5(OH)(PO4)3. Vyskytuje sa vo fosforečnanových horninách. Je významnou 

minerálnou zloţkou kostí Tvorí hexagonálne rozetovite usporiadané ihličky. Pouţíva sa ako 

suplement vápnika a fosforu (Alveograf‹, Ossopan‹, Periograf‹).  

Dura AX
®
 (Durachemie) – antibiotikum; →amoxicilín. 

Durabetason
®
 (Durachemie) →betametazón. 

Durabol
®
 – anabolikum; →nandrolónfenpropionát. 

Durabolin
®
 (Organon) →nandrolónfenpropionát. 

Duraboline O
®
 (Organon) – anabolikum; →etylestrenol. 

Duracebrol
®
 (Durachemie) – vazodilatans; →nicerbolín. 

Duracef
®
 (Bristol) →cefadroxil. 

Duracide
®
 (Endura) – synergista pyretrových a rotenónových insekticídov; →piperonylbutoxid. 

Duracillin
®
 (Lilly) – antibiotikum; →penicilín G prokaín. 

Duraclamid
®
 – antiemetikum; →metoklopramid. 

Duraclean
®
 (Allergan) oftalmologikum, rozt. na kaţdodenné čistenie povrchu tvrdých kontaktných 

šošoviek, flexibilných a prepúšťajúcich kyslík, najmä silikonových. Nemá abrazívne vlastnosti. 

Duracreme
®
 (LRC) – neiónový surfaktant, emulzifikátor, zmáčadlo; →nonoxynol-11. 

Duracroman
®
 (Durachemie) – profylaktické antiastmatikum, antialergikum; →komolyn. 

Duracryl
®
 (Dental) samopolymerizujúca syntetická ţivica na zubné náhrady. 

Duradoce
®
 →hydroxokobalamín. 

Duradoxal
®
 (Durachemie) – antibiotikum; →doxycyklín. 

Duraflex
®
 (McNeil) – myorelaxans kostrového svalstva; →flumetramid. 

Durafurid
®
 (Durachemie) – diuretikum, antihypertenzívum; →furosemid. 

Duragel
®
 (LRC) – neiónový surfaktant, emulzifikátor, zmáčadlo; →nonoxynol-11. 

Duragentam
®
 (Durachemie) – antibiotikum; →gentamycín. 

Duraglucon
®
 (Durachemie) – antidiabetikum; →glyburid. 

Duralta-12
®
 (Merck & Co.) →hydroxokobalamín. 

dura mater cranialis (encephali) et medullae spinalis – syn. pachymeninx, tvrdá plena mozgu a 

miechy, tuhá fibrózna blana mozgu a miechy. V embryovom období obklopuje CNS v lebkovej 



dutine i chrbticovom kanáli riedke tkanivo meninx primitiva. Toto tkanivo sa potom štiepi na dve 

vrstvy: 1. vonkajšiu (ectomeninx) – základ d. m.; 2. vnútornú, redšiu – základ mäkkej blany mozgu a 

miechy (leptomeninx). V lebkovej dutine sa neskôr ectomeninx priloţí k periostu vystielajúcemu 

lebkovú dutinu a splýva s ním do jednotnej d. m. encephali (pachymeninx encephali), na kt. sa dá 

v definitívnom stave ťaţko rozpoznať pôvodné dva listy, periostový a meningový. Ţilové splete, kt. 

boli pôvodne v lebkovom priestore medzi periostom a ectomeninx, sú pri zrastení obalené d. m. a 

stávajú sa z nich sinus durae matris.  

 

Obr. 1. Obaly mozgu. 23 – dura mater canialis (dura mater 

encephali, pachymeninx, tuhá fibrózna mozgová plena; tvorí 

ochranné puzdro pre mozog a súčasne vnútorný periost lebky); 30 – 

spatium subdurale (kapilárna štrbina mwedzi tvrdou mozgovou 

plenou a arachnoideou; utvorí sa a rozšíri len pri krvácaní) 

 

 

Obr. 2. Obaly miechy. 31 – dura mater spinalis (tvrdá plena miechy, 

oddelená od stien chrbticového kanála epidurálnym priestorom); 33 – 

spatium epidurale (spatium peridurale, priestor medzi tvrdou plenou 

miechy a stenami chrbticového kanála, vyplnený tukom a ţilovými 

spleťami)   

 

V chrbticovom kanáli extomeninx nesplýva s periostom chrbticového kanála, takţe medzi nimi 

zostáva priestor, tzv. spatium epidurale (extradurale), v kt. sú v riedkom väzive uloţené ţilové splete 

(plexus venosi vertebrales interni).  

Periost chrbticového kanála sa nazýva endorhachis. Chrbticový ectomeninx tvorí durový vak 

(saccus durae matris spinalis), kt. siaha v chrbticiovom kanáli siaha aţ po S2; jeho pokračovanie 

tvorí nitkovitý výbeţok (filus terminale durae matris spinalis), kt. moţno s ledovať aţ ku kostrčovej 

kosti. Po odstupoch nervov sa d. m. vydúva aţ k foramina intervertebralia. 

V dospelosti tvorí d. m. encephali ochranné puzdro pre mozog a súčasne vnútorny periost lebky. 

Lipne k lebkovej klenbe pomerne málo a dá sa od nej ľahko odlúčiť (o niečo pevnejšie lipne vo 

švoch), na báze lebky je však pevne pripojená ku kostiam. Oproti dutine lebky vysiela niekt. riasy: 1. 

Kosák mozgu (falx cerebri) vloţený do fissura interhemispherica cerebri, kt. sa začína vpredu na 

crista galli a crista frontali a siaha dozadu aţ po protuberantia occipitalis interna. Na jeho okrajoch 

prebiehajú ţilové splavy: vo vonkajšom, lebkovom úpone sinus sagittalis superior, vo vnútornom, 

konkávnom okraji, privrátenom ku corpus callosum sinus sagittalis inferior. 2. Mozočkový šiator 

(tentorium cerebelli), dorzálne pokračovanie falx cerebri, rozpína sa nad mozočkom, uloţeným vo 

fossa cranii posterior a oddeľujúci mozočok od záhlavných laolokov mozgu. Vonkajší okraj tentória 

sa pripína pozdĺţ sulcus transversus (tu je uloţený v sinus transversus), dopredu sa pripína na 

hranu pyramídy (tu je sinus petrosus superior). Vnútorný okraj tentória tvorí incisura tentorii, v kt. je 

stredný mozog. 3. Kosák mozočka (falx cerebelli). 4. Diaphragma sellae rozopnutá nad fossa 

hypophyseos, v strede má otvor, kt. prechádza stopka hypofýzy. 5. Pri hrote pyramídy sa zachováva 

pôvodné rozdelenie periostového a meningového listu, čím vzniká štrbinovitý priestor, spatium 

(cavum) Meckeli, v kt. je uloţené ggl. n. trigemini. 6. Pošva zrakového zväzku (vagina fasciculi 

optici) pokračovanie d. m. pozdĺţ fasciculus opticus (ako mozgového výbeţku) aţ k očným bulbom, 

kde splýva so sklérou oka. 



Cievy d. m. sú uloţené v perioste. Sú to aa. meningica frontalis (prichádza z a. ethmoidea anterior 

cez formane jugulare) a menšie rr. meningici z a. occipitalis a a. vertebralis. Vv. meningicae 

sprevádzajú tepny, majú však spojky do sinus durae matris. 

D. m. inervujú nervové vlákna prebiehajúce pozdĺţ artérií, ako aj samostatne prebiehajúce rr. 

durales zo všetkých troch vetiev n. trigeminus (z I. vetvy n. tentorii, z II. vetvy n. meningicus a z III. 

vetvy n. spinosus) a rr. durales z n. glossopharyngicus a n. vagus. 

Priestor dovnútra od d. m. je cavum subdurale.  

Duramax
®
  →kyselina acetylsalicylová. 

Durametacin
®
 (Durachemie) →indometacín. 

Duramipress
®
 (Durachemie) →prazosín. 

Duramucal
®
(Durachemie) – expektorans; →ambroxol. 

Duranest
®
 (Astra) – lokálne anestetikum; →etidokaín. 

Durandov-Holzelov syndróm – [Durand, P., tal. pediater pôsobiaci v Janov; Holzel, P., franc. 

dermatológ pôsobiaci v Lyone] sy. nedostatku laktázy; →disacharidázy. 

Duranifin
®
 (Durachmie) →nifedipín. 

Duranitrat
®
 (Durachemie) →izosorbiddinitrát. 

Durantol
®
 (Elan) →propranolol. 

Durapaediat
®
 (Durachemie) – antibiotikum; →erytromycín. 

durapatit – hydroxyapatit, hydroxid-fosforečnan vápenatý, Ca10(PO4)6(OH)2, zásaditý ortofosfát 

vápenatý, pentakalciummonohydroxyortofosfát Ca5(OH)(PO4)3; pouţíva sa ako suplement vápnika a 

fosforu a ako protetická pomôcka (Alveograf‹, Ossopan‹, Periograf‹). 

Durapental
®
 (Durachemie) – vazodilatans; →pentoxifylín 

Duraphat
®
 (Wolem) – anthelminitkum, pedikulicídum, akaricídum; →fluorid sodný. 

Duraphyl
®
 (Teikoku Seiyaku) – bronchodilatans; →teofylín. 

Duraphyllin
®
 (Durachem) – bronchodilatans; →teofylín. 

Durapindol
®
 (Durachemie) – antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum, antiglaukomatózum; 

→pindolol. 

Durapirenz
®
 (Durachemie) – antiulcerózum; →pirenzepín. 

Durapro
®
 (Wyeth-Ayerst) – antiflogistikum; →oxaprozín. 

Duraprost
®
 (Am. Home) – antiflogistikum; →oxaprozín. 

Duraquin
®
 (Parke, Davis) – antiarytmikum; →chinidín.. 

Duraset
®
 – kys. 3

,
-metylflalanilová, pouţíva sa ako ochrana rastlín; zabraňuje predčasnému 

opadávaniu ovocia. Po poţití sa z neho uvoľňuje kyanovodík. 

Duraset 20W
®
 – kys. 3-metylftalanilová. 

Dura-Symilarin
®
 →silymarín. 

Duraspiron
®
 (Durachemie) →spironolaktón. 

Dura-Tab
®
 – antiarytmikum; →chinidín. 

Duratrimet
®
 (Durachemie) – sulfónamid; →sulfametoxazol. 



Duravolten
®
 (Durachemie) – antiflogistikum; →diklofenak. 

Durazanil
®
 (Durachemie) – anxiolytikum; →bromazepam. 

Durazepam
®
 (Durachemie) – anxiolytikum; →oxazepam. 

Durenat
®
 (Bayer; Schering A.G.) – sulfónamid; →sulfameter. 

durén – syn. durol, 1,2,4,5-tetrametylbenzén, C10H14, Mr 134,21, nachádza sa v kamenouhoľnom 

dechte. 

Duretic
®
 →metyklotiazid. 

Duretova-Bernerova hemorágia – [Duret, Henri, 1849 – 1921] drobné, petechiálne krvácania v stene 

3. a 4. mozgovej komory a aquaeductus cerebri následkom poruchy permeability kapilár pri pri 

úrazoch mozgu. 

Durchgangssyndrom →syndrómy. 

Duricef
®
 (Mead Johnson) – cefalosporínové antibiotikum; →cefadroxil. 

durín – dhurrinum, (S)- - -D-glukopyranozyloxy)-4-hydrobenzénacetonitril, C14H17NO7, Mr 311,28, 

látka podobná amygdalínu a mandelonitrilovým alkaloidom, izolovaná z plodov egyptskej rastliny 

Sorghum vulgare Pers. (Graminae); pri kyslej hydrolýze z nej 

vzniká kyanovodík. 

Durín 

 

 

Ďurky, Ľudovít – (1813 Ochtiná okr. Roţňana – 1870 Roţňava) roţňavský lekár. Zakladajúci člen 

Spoločnosti lékársko-slovanskej zaloţenej B. Guothom. Po poráţke burţoáznej revolúcie 1848/49 

podľahol maďarizačnému tlaku. Dizertačná práca: Synopsis physiologiae infantis ad paediatriam 

adplicate (Budapešť 1837). 

Durogesic
®
 náplasť (Alza Corporation) – Fenantylum 2, 5, 7,5 al. 10 mg v transdermálnom th. 

systéme, uvoľňujúcom 25, 50, 75 al. 100 mg/h účinnej látky; fenantyl; →fenantyl. 

durohydrochinón – 2,3,5,6-tetrametyl-1, 4-benzéndiol, C10H14O2, Mr 166,21. Reakciou s FeCl3 vzniká 

z neho durochinón. 

 

 

Durohydrochinón 

 

durochinón – 2,3,5,6-tetrametyl-2,5-cyklohexadien-1,4-dión, tetrametyl-p-benzochinón, C10H12O2, Mr 

164,20; pripravuje sa redukciou dinitrodurénu al. kondenzáciou 2,3-diketopentánu v 

prítomnosti zásad. 

Durochinón 

 

 

durol →durén. 

Durolax
®
 – laxatívum zvláčňujúce stolicu; →bisakodyl. 



Duromine
®
 (Riker) – anorektikum; →fentermín. 

Duromorph
®
 (L. A. B.) – narkotické analgetikum; →morfín. 

Duronitrin
®
 – vazodilatans; →trolniitrátfosfát. 

Duropenin
®
 – antibiotikum; →penicilín G benzatín. 

Duroprocin
®
 – sulfónamid; →sulfametomidín. 

Durox
®
 – dulfónamid; →sulfometoxypyridazín. 

Duroziezov dvojitý šelest – [Duroziez, Paul, 1826 – 1897, paríţsky lekár] →šelest. 

Durrax
®
 (Dermik) – antagonista histamínových H1-receptorov, anxiolytikum, antihistaminikum; 

→hydroxyzín. 

Dursban
®
 (Dow) – insekticídum, akaricídum; →chlórpyrifos. 

durus, a, um – [l.] tvrdý, pevný.  

dusičnan – sal nitricum, nitrát, soľ kys. dusičnej; →dusík. 

dusík – l. nitrogenium, symbol N, Ar 14,067, Z = 7, nekovový prvok V. hlavnej podskupiny. Voľný N sa 

vyskytuje v prírode ako súčasť vzduchu. Suchý vzduch obsahuje priemerne 78,11 % objemu, t. j. 

57,50 hmot. % voľného N. Viazaný N sa vyskytuje v anorg. zlúč., najmä vo forme rozličných 

dusičnanov. Ako biogénny prvok je zloţkou bielkovín (11 – 17 %) a vyskytuje sa v kaţdom 

ţivočíšnom a rastlinnom organizme; ľudské telo obsahuje 1,5 % N. 

Čistý N je bezfarebný plyn, bez zápachu, bez chuti, ťaţko sa rozpúšťa vo vode (1,6 objemu v 100 

Za obyčajného parciálnmeho tlaku je N aj 

fyziol. inertný, ale pri vdychovaní vzduchu stlačeného pod tlakom 240 kPa (1800 Torr), napr. pri 

potápačských prácach v hĺbke niekoľkých m nastáva narkóza pripomínajúca alkoholové opojenie. 

N je v krvi rozpustený menej pri barometrickom tlaku, viac pri zvýšenom tlaku. Pri rýchlom poklese 

zvýšeného tlaku sa uvoľňuje v krvi vo forme bubliniek, kt. môţu upchať priesvity drobných ciev a 

vyvolať poruchy prietoku krvi, príp. kŕče a bezvedomie (→kesónová choroba).  

Voľný N ako chem. inaktívny plyn sa v med., laborat. praxi a priemysle pouţíva vţdy, keď je 

vzdušný kyslík neprípustnou al. neţiaducou prímesou, napr. pri biol. pokusoch za anaeróbnych 

podmienok. Vyrába sa z neho amoniak a kys. dusičná, kt. sú východiskovými zlúč. na prípravu 

prípravu dusíkatých hnojív, farbív, farm. prípravkov a i. látok. 

Zlúčeniny dusíka  

V zlúčeninách vystupuje v oxidačnom stupni –III, –II, –I, I aţ V. N viazaný v org. zlúč. utvárajúcich 

ţivú hmotu má výlučne oxidačný stupeň III. 

K zlúčeninám N s vodíkom patrí →amoniak a jeho zlúč. (amidy, nitridy, amíny, amóniové zlúč.), 

→hydrazín a hydrazón, →azoimid a →azidy, →hydroxylamín a i. 

N tvorí s kyslíkom 5 oxidov a 3 kys.: 

Oxid dusný – N2O (Nitrogenium oxdulatum) je bezfarebný plyn sladkastého zápachu

Ľahko sa rozkladá na svoje zloţky 

2 NO2 = 2 N2 + O2;   

Pri vdychovaní malého mnoţstva pôsobí na nervový systém spočiatku excitačne, pri vdychovaní 

väčšieho mnoţstva nastáva strata citlivosti a bezvedomie, preto sa pouţíva ako narkotikum na 

krátkodobé narkózy v stomatol. a pôrodníctve v zmesi s 20 % kyslíka (rajský plyn). 



Kys. dusná – H2N2O2, HNO (Acidum hyponitrosum) je veľmi nestála, tuhá, explozívna látka. Jej soli 

dusnany (hyponitrity, Salia hyponitrosa)  

Oxid dusnatý – NO, N2O2 (Nitrogenium oxydatum) je bezfarebný plyn, veľmi ľahko sa zlučuje so 

vzdušným kyslíkom za vzniku hnedého oxidu dusičitého 

2 NO + O2 = 2 NO2;  

Táto reakcia sa pouţíva ako dôkaz dusitanov po ich rozklade kys. sírovou. Oxid dusnatý poskytuje s 

mnohými soľami labilné zlúč.; jeho zlúč. so síranom ţeleznatým FeSO4.NO má hnedú farbu. 

Reakcia sa pouţíva na dôkaz dusičnanového aniónu. Kys. dusičná sa redukuje síranom ţeleznatým 

na NO, a ten s prebytkom FeSO4, kt. sa nestačí zoxidovať, tvorí nestálu komplexnú zlúč. FeSO4.NO. 

Fyziol. význam NO →oxid dusnatý. 

Oxid dusitý – N2O3 (Acidum nitrosum anhydricum) je modrastá tekutina, kt. sa uţ pri teplote –10 °C 

rozkladá na nitrózne plyny 

N2O3 → NO + NO2 

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

Oxidy a kyseliny dusíka 

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

I      N2O     oxid dusný       H2N2O2, HNO, H–N=O    kys. dusná  

II    NO      oxid dusnatý 

III  N2O3    oxid dusitý       HNO2, H–O–N=O       kys. dusitá 

IV   NO2     oxid dusičitý 
                                            O 
                                                                        / 
V    N2O5    oxid dusičný     HNO3, H–O–N           kys. dusičná 
                                                                        \ 
                                      O 

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

Kys. dusitá – HNO2 (Acidum nitrosum) nie je známa vo voľnom stave. Po vzniku sa ihneď 

dismutačne rozkladá 

3 HN
III
O2 → HN

V
O3 + 2 N

II
O + H2O 

Kys. dusitá je oxidačné činidlo, ale účinkom iných silnejších anorg. okysličovadiel sa môţe sama 

oxidovať na kys. dusičnú (správa sa ako redukčné činidlo), napr. v reakcii 

2 HN
III
O2 + H

I
 = 2 N

II
O + 2 H2O 

sa kys. dusitá redukuje, t. j. vystupuje ako oxidovadlo, ale v reakcii 

5 HNO2 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 = K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O + 5 HNO3 

sa správa ako redukovadlo, pretoţe KMnO4 je silnejšie oxidovadlo. 

Jednoväzbová skupina –N=O, odvodená od HO–N=O odobratím skupiny –OH, sa nazýva 

nitrózoskupina (nitrozyl), napr. ON–Cl chlorid nitrozylu ap. 

Soli kys. dusitej sú dusitany (nitrity, Salia nitrosa). Pouţívajú sa ako →vazodilatanciá, najmä pri 

angina pectoris, napr. dusitan sodný NaNO2 (Natrium nitrosum), dusitan izopentylový, syn. amylnitrit 

(CH3) 2CH–CH2–CH2–O–NO (Isopentylum nitrosum). Dusitany sú toxické, po poţití väčšieho 

mnoţstva vyvolávajú zvýšenú tvorbu methemoglobínu (→methemoglobinémia). 

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

Hodnoty dusitanov a dusičnanov v krvi       
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
    mmol/l    mg/l  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 Dusičnany 

 Novorodenci, 0 – 7-d  48 ± 19   2,3 ± 1,2  

 Deti, 1-týţd. – 1/2-r.  B 48 ± 17  2,3 ± 1,2  

 1 1/2-r. – 15-r.  B 30 ± 17  1,8 ± 0,95  

 Dospelí   B 38 ± 15  2,3 ± 0,95 

 Dusitany 

 Rôzni   B 0,2 (0 – 0,4)  8,0(0 – 16)  

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

Oxid dusičitý – NO2, N2O4 (Nitrogenium dioxydatum) je hnedý plyn, dráţdi dýchacie cesty na kašeľ. 

Oxid dusičný – N2O5 (Acidum nitricum anhydricum) je biela kryštalická látka, kt. pri teplote 20 °C 

ţltne a pri teplote 45 °C vrie a rozkladá sa na NO2 a O2. 

2 N2O5 → 4 NO2 + O2 

Vo vode sa rozpúšťa na kys. dusičnú HNO3. Zmes NO2, NO a aj N2O3 sa oxiduje na nitrózne plyny, 

kt. sú toxické. Len mierne dráţdia dýchacie cesty. Otrava sa dostavuje po niekoľkých h od začiatku 

inhalácie. Prejavuje sa methemoglobinémiou s bolesťami v hrudníku a dýcha-vicou. Nebezpečnú 

otravu môţe vyvolať uţ inhalácia 0,5 mg/l l vzduchu v priebehu 1 h. Max. prípustná koncentrácia 

oxidov N vo vzduchu priemyselných podnikov je 5.10
–6

 g/l. 

Kys. dusičná – HNO3 (Acidum nitricum

pri teplote –41 °C tuhne na snehobiele kryštáliky. Konc. HNO3 (86 %) na vzduchu dymí (dymivá kys. 

dusičná, Acidum nitrosum fumans), je ţltkastej farby, lebo obsahuje NO2. Účinkom svetla sa 

rozkladá na oxid dusičitý, kyslík a vodu: 

4 HNO3 = 2 H2O + 4 NO2 + O2 

HNO3 patrí k najsilnejším kys. V zriedených rozt. úplne disociuje na H
+
 a NO3. Je jedným 

z najsilnejších okysličovadiel. Oxidačné vlastnosti HNO3 sú podmienené nestálosťou jej molekúl a 

existenciou dusíka s najvyšším oxidačným stupňom. Redukuje sa postupne na tieto zlúč. 

HN
V
O3 → N

IV
O2 → N

II
O → N20 → N2O → N–

III
H3 

Čím je HNO3 zriedenejšia, tým silnejšie sa redukuje. Konc. HNO3 sa vţdy redukuje na NO2. 

Zriedená sa obyčajne redukuje na NO al. aj na NO2. Keď je kys. veľmi zriedená, výsledkom redukcie 

môţe byť aj NH3. 

V HNO3 sa rozpúšťajú veľmi dobre kovy: Cu, Ag, Hg, nerozpúšťajú sa Au a Pt. Pri rozpúšťaní 

ušľachtilých kovov v HNO3 sa neuvoľňuje vodík. Ortuť sa rozpúšťa na zmes ortutnatých a ortutných 

dusičnanov a dusitanov (Millonovo činidlo), kt. sa pouţíva v org. analýze. 

Zmes konc. HNO3 a konc. HCl v pomere 1:1 sa nazýva lúčavka kráľovská (Aqua regia). Rozpúšťa 

kovy, kt. nie sú rozp. v HNO3, napr. Au (kráľovský kov). Jej účinok sa vysvetľuje tým, ţe HNO3 

oxiduje HCl, pričom sa uvoľňuje Cl2 a NOCl   

HN
V
O3 + 3 HCl = Cl2 + 2 H2O + N

III
OCl 

Chlorid nitrozylu je medziprodukt a rozkladá sa ďalej 

2 NOCl = 2 NO + Cl2 

Vznikajúci Cl2 sa zlučuje na chloridy. Preto pri rozpúšťaní kovov v lúčavke vznikajú chlori-dy, nie 

dusičnany 

Au + 3 HCl + HNO3 = AuCl3 + NO + 2 H2O 

Jednoväzbová skupina –NO2 odvodená od kys. dusičnej HO–NO2 odpojením hydroxyskupiny sa 

nazýva nitroskupina.  



Na mnohé org. látky pôsobí HNO3 tak, ţe sa jeden al. niekoľko atómov vodíka v molekule org. zlúč. 

nahradzuje skupinou –NO2. Tento pochod sa nazýva nitrácia. 

HNO3 sa pouţíva zvonka, napr. na vypaľovanie bradavíc na koţi; po spálení tvorí ţlto sfarbe-né 

xantoproteínové škvrny, kt. sú produktom nitrácie cyklických aminokyselín. 

Soli HNO3 sa nazývajú dusičnany (nitráty, Salia nitrica). Sú veľmi dobre rozp. vo vode. 

Najdôleţitejšie dusičnany sú tzv. liadky, napr. liadok sodný NaNO3, draselný KNO3, amónny 

NH4NO3, vápenatý Ca(NO3)2. 

Biologický význam dusíka 

Pri tvorbe zemskej kôry a jej ďalšom ochladzovaní bola väčšina atmosferického N vo voľnom stave. 

Zlúč. viazaného N nevyhnutné na ţivot sa utvorili tak, ţe časté a mohutné elektr. Výboje v teplej a 

veľmi vlhkej atmosfére vyvolávali v dávnych geologických dobách čiastočný rozklad vodnej pary na 

vodík a kyslík, s kt. sa atmosferický N zlučoval na oxid dusnatý. Oxid dusnatý sa potom menil na 

NO2 a kys. dusičnú, kt. spolu s daţďom dopadala na zem a neutralizovala sa soľami slabších kys. 

(napr. uhličitanom). 

Soli kys. dusičnej sa stali východiskovým materiálom na syntézu bielkovín v rastlinách. Org. zlúč. N 

(bielkoviny) sú potravou pre vyššie organizované systímy – ţivočíchy. Tie asimilujú a metabolizujú 

rastlinné bielkoviny a N vylučujú vo forme odpadových produktov, napr. amoniak, močovinu, kys. 

močovú ap., kt. sa dostávajú do pôdy a vôd. Aj pozostatky organizmov po zahynutí sa dostávajú do 

pôdy a vôd. V pôde účinkom osobitných druhov baktérií prekonávajú zloţité biochemické zmeny 

(,,hnijú“), pričom veľká časť v nich viazaného N prechádza nakoniec na amoniak amónne soli 

(amonifikácia). Vzniknutý amoniak môţu rastline bezprostredne zuţitkovať, ale v podstate podlieha 

v pôde ďalším premenám, oxiduje sa aţ na soli jmys. dusičnej (nitrifikácia účinkom nitrózobaktérií a 

nitrobaktérií). Oxidácia amoniaku a amónnych solí je pre ne zdrojom energie nevyhnutnej na ţivot. 

Nitrózobaktérie (napr. Nitrosomonas) oxidujú amoniak na kys. dusitú podľa reakcie 

2 NH3 + 3 O2 = 2 HNO3 + 2 H2O;   

kým nitrobaktérie (napr. Nitrobacter) oxidujú kys. dusitú na kys. dusičnú 

2 HNO2 + O2 = 2 HNO3;    

Vznikajúca kys. dusičná reaguje s uhličitanmi v pôde za tvorby dusčinanov, kt sa opäť asimilované 

rastlinami, a celý cyklus sa opakuje. 

Organizmy neasimilujú N s výnimkou niekt. rias, húb, machov, lišajníkov a baktérií. Ţivočíchy v 

atmosfére čistého N veľmi rýchlo hynú, nie však pre jeho toxickosť, ale pre nedostatok kyslíka. 

Niekt. pôdne baktérie (napr. Azotobacter, Rhizobium) sú schopné pútať priamo elementárny N zo 

vzduchu za obyčajnej teploty a tlaku a premieňať ho na rôzne anorg. a org. dusíkaté zlúč. (tzv. 

azobaktérie). Iné pôdne baktérie pri nedostatku kyslíka odnímajú kyslík z dusičnanov, redukujú ich 

za uvoľnenia elementárneho N. Činnosť týchto denitrifikačných baktérií (napr. Pseudomonas) 

spočíva v tom, ţe časť viazaného N, kt. je prístupný rastlinám (vo forme dusičnanov), sa mení na 

asimilovateľnú formu (voľný N). Do pôdy sa teda nevracia všetok N, kt. bol zloţkou uhynutých rastlín 

a ţivočíchov, ale časť uniká do vzduchu. Úbytok sa však nahradzuje kys. dusičnou vznikajúcou vo 

vzduchu pri elektr. výbojoch. 

Metabolizmus dusíka 

Organizmus prijíma N najmä vo forme bielkovín. Pri úplnej karencii bielkovín metabolizuje človek 

denne asi 25 – 54 mg N/kg tel. hm. (1 g N/m
2
), t. j. u jedinca váţiaceho 70 kg asi 3,8 g (endogénne 

minimum N), čo zodpovedá 2,42 g bielkovín. Ukazovateľom prívodu bielkovín je vylučovanie 

celkového dusíka (→dusíková bilancia). 



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

Hodnoty celkovéhodusíka v krvi (B), sére (S), erytrocytoch (Erc), leukocytoch (Lkc) a trombocytoch (Tr) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Materiál   staré jednotky   nové jednotky 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 B   2,5 (2 – 3) mol/l    30 – 41 g/l  

 S   0,9 (0,9 – 1) mol/l  12 – 14 g/l 

 Erc   4,1 – 4,4 mol/l    (57 – 62) g/l 

 Erc  0,3 ± 0,03 mol/10
12

  4,6 ± 0,4 g/10
12

 

 Lkc   0,7 ± 0,5 mol/10
12

   10 ± 7 g/10
12

  

 Tr   22 – 28 mol/10
12

     0,3 – 0,4) g/10
12 

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

* uvádza sa x ± s; v zátvorke je 95 % interval, hodnoty bez zátvoriek predstavujú variačné rozpätie (xmin – xmax); 

celkový N sa stanovoval Kjeldahlovou metódou; v plazme sú o niečo vyššie hodnoty ako v sére (plazma 

obsahuje aj fibrinogén). Podiel bielkovinového N na celkovom N v Erc je >99 %, sére >96 %, Lkc asi 80 % a Tr 

asi 90 %. Hemoglobín tvorí 94 % celkového dusíka Erc 

Dusičnany prijaté potravou sa v tele účinkom nitroreduktázy menia na dusitany; asi 25 % 

dusičnanov sa redukuje uţ v ústnej dutine, zvyšok v ţalúdku (redukcia NO3 na NO2 sa zvyšuje pri 

achlórhydrii). Zvýšený prívod dusičnanov (hnojivá) so zvýšeným prívodom prim. amínov (syry, ryby 

ap.) môţe mať za následok tvorbu karcinogénny →nitrozamínov.  

Straty dusíka močom sa zvyšujú najmä v záťaţových situáciách (úrazy, operácie, infekcie). Po 

stredne ťaţkých operáciách (napr. resekcii ţalúdka) sú denné straty N asi 10 g. Na kaţdý stratený g 

N sa ráta so stratou 6,25 g telových bielkovín, čo zodpovedá strate 30 g svalovej hmoty. Väčšie 

straty majú mladí muţi s vyvinutým svalstvom; straty ţien sú asi o 1/3 niţšie ako u muţov. Straty N 

sa uskutočňujú na úkor svalových bielkovín. V prvých d po úraze sa však strácajú najprv bielkoviny 

s kratšími t0,5, ako sú bielkoviny GIT a pečene, faktory komplementu a transportné bielkoviny plazmy 

(bielkovina viaţuca retinol, prealbumín, transferín), čo sa spája s funkčnými následkami (zlé hojenie 

rán, zníţenie odolnosti proti infekcii a i.). Pri katabolizmus bielkovín sa vo zvýšenej miere vylučuje 

močovina, Ca, K a Mg.  

Exkrécia N pri hladovaní klesá. Na rozdiel od stresu tu organizmus bielkoviny šetrí a energetické 

potreby sa kryjú prevaţne tukmi. Denné straty N klesajú na 3 – 4 g/d, čo zodpovedá katabolizmu 20 

– 25 g bielkovín, t. j. 90 – 100 g svalovej hmoty. Tomu zodpovedá spočiatku prudký, neskôr pomalší 

pokles telesnej hmotnosti. Potreba bielkovín pri ich stratách katabolizmom sa vypočíta podľa 

→dusíkovej bilancie. 

dusík nebielkovinový – NPN, syn. neproteínový, zvyškový, nekoloidný dusík; dusík látok, kt. sa 

nezráţajú deproteinačnými činidlami (kys. trichlóroctová, kys. sulfosalicylová a i.), ale ostávajú v 

rozt. V krvi (plazme i v erytrocytoch) sa nachádza NPN v koncentrácii asi 250 aţ 400 mg/l (18 – 29 

mmol/l). Z toho najviac pripadá na N močoviny: 

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

 Zloţky nebielkovinového dusíka v krvi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
              Zloţka         mg/l   mmol/l 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    

N močoviny  100 – 180  7 – 13 

N kreatínu        60       4,3  

N aminokyselín        60       4,3  

N kys. močovej        30      2  

N kreatinínu         10      0,7  

N adenínových nukleotidov  20     1,4  

Nindikánu         0,45     0,03  

N amoniaku         0,25     0,02  

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



 Referenčné hodnoty amoniaku v krvi (B) a plazme (P) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-    

   mmol/l      mg/l 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Skupina       x ± s     Rozpätie             x ± s            Rozpätie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-    

Dospelí*)  B 28 ± 8    (15 – 41)         0,47 ± 0,13     (0,26 – 0,69)  

(NH3 + NH4)      

Muţi ***) B 36      17 – 68           0,62 ± 0,2             9 – 1,16  

Ţeny ***) B 44      21 – 82           0,75 ± 0,3             6 – 1,39  

Rôzni**)  B 20 ± 5    (11 – 29)          0,34 ± 0,08     (0,19 – 0,49)  

Novorodenci      

 0–3-d *) P 28 ± 4           –              0,47 ± 0,061           –  

 0–3-d *) P 60 ± 20  (34 – 102)       1,02 ± 0,34     (0,58 – 17,4) 

Deti          

1-mes.–14-r.*) P 25    (13 – 28)         0,43         (0,58 – 17,4) 

Dospelí*) P 19 ± 3    (13 – 28)         0,32 ± 0,05      (0,22 – 0,65) 

 ***)  P 29 ± 8    (13 – 45)         0,50 ± 0,14      (0,22 – 0,78) 

Muţi ***)  P 35     20 – 58l          0,60                  0,34 – 0,99  

Ţeny ***)  P 29      17 – 51           0,49            0,29 – 0,87  

Rôzni **)  P 17 ± 7          –              0 ,39 ± 0,12              – 

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

*) stanovený na ionexe Nesslerovým činidlom, **) iónovoselektívnou elektródou, ***) enzýmovou metódou 

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

 Kys. guanidínjantárová (Mr 175,1)       
    mmol/l    mg/l 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Skupina          x ± s      Rozpätie*         x ± s          Rozpätie* 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    

Rôzni  P          –        (0 – 3,3)               –             (0–0,58)  

  P    0,4 ± 0,2      – 0,07 ± 0,035        –  

  Erc 0,2 ± 0,5      – 0,035 ± 0,09        –  

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

 Kys. guanidínoctová (Mr 117,11) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    
    mmol/l               mg/l 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
Skupina         x ± s     Rozpätie*      x ± s         Rozpätie* 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Rôzni  P    19 ± 8      3 – 37           2,3 ± 1,0          0,3 – 4,3  

  Erc 2,3 ± 0,9    –               0,27 ± 0,11              –   

v zátvorke = 95 % interval, bez zátvoriek = variačné rozpätie (xmin – xmax) 

 

Kys. močová →puríny, →pyrimidíny 
––-–––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Močovina  (Mr 60,06)         mmol/l                mg/l     
––––-––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Skupina                           x ± s       Rozpätie              x ± s       Rozpätie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Muţi   B    4,53 ± 0,97       2,59 – 6,47         272 ± 58     156 – 387 

Ţeny   B    4,01 ± 0,92               –                 241 ± 55            – 

Muţi   P    5,08 ± 1,07      (2,94 – 7,22)       305 ± 64      177 – 433 

Ţeny   P    3,96 ± 0,97                –                238 ± 58               – 

Pup. krv S    3,60 ± 0,48      (2,68 – 4,78)      216 ± 29       (161 – 287) 

Novorod.  

 5 – 6-d S    3,35 ± 0,52      (2,50 – 4,50)      201 ± 31       (150 – 270)  

Deti, 1 – 6-r.  S    5,21 ± 0,60      (4,31 – 6,78)      313 ± 36       (259 – 407) 

Dospelí S    5,46 ± 0,82      (4,21 – 7,96)      328 ± 49       (253 – 478)  

Muţi: sprívod bielkovín 0,5 g
-1

 kg
-1

  



   S    3,2 ± 0,5             –                193 ± 29               – 

Muţi s prívodom bielkovín 1,5 g-1 kg
-1

  

   S    6,4 ± 1,2             –                386 ± 71               – 

Muţi s prívodom bielkovín 2,5 g
-1

 kg
-1

  

   S    7,6 ± 1,2             –                455 ± 72               – 

Muţi   Erc 3,9 ± 1,0            1,90 – 5,82       232 ± 59        114 – 350 

Ţeny   Erc 3,0 ± 1,0                    –               178 ± 60               – 

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

Státím krvi sa mnoţstvo NPN deamináciou kys. adenylovej zvyšuje na 20 mg/l (1,4 mmol/l). Menšie 

mnoţstvá NPN sa nachádzajú vo forme ergotioneínu, konjugovaných ţlčových kys. a bilirubínu.  

Pri strave bohatej na bielkoviny je podiel N močoviny aţ 90 %, pri strave chudobnej na bielkoviny 

klesá < 50 %. Na konci gravidity sa zniţujú hodnoty N močoviny. Zvýšené hodnoty NPN sa zisťujú 

pri nefropatiách, obštrukčných uropatiách, popáleninách a v šoku (hyperazotémia); zníţené hodnoty 

sú pri ťaţkých hepatopatiách. V plazme je oniečo vyší obsah NPN vzhľadom na obsah N vo 

fibrinogéne. Podiel NPN k celkovému N v erytrocytoch je > 99 %, sére > 96 %, leukocytoch asi 80 % 

a v trombocytoch asi 90 %. V erytrocytoch je asi 94 % NPN v hemoglobíne. 

dusíková bilancia – rovovnáha medzi príjmom a vylučovaním dusíka. Vylučovanie N je 

ukazovateľom prívodu bielkovín. Pri bezdusíkovej diéte (s dostatočným prívodom energie) sa denne 

vylučujú 2 – 4 g N. Pri úplnej karencii potravín sa následkom zvýšeného katabolizmu sa odbúravajú 

vlastné telové bielkoviny a straty N sú aţ 6 g/d. Pri vysokoproteínovej diéte sa zvyšuje podiel 

močoviny aţ na 90 %, pri nízkoproteínovej diéte tvorí N močoviny < 50 %. Novorodenci vylučujú 

málo NPN, ako aj močoviny (anabolizmus). 

D. b. je ukazovateľom anabolizmu (pozit. d. b.) a katabolizmu (negat. d. b.). Dá sa vypočítať podľa 

vzorca: 

príjem N g/d – výdaj N g/d 

výdaj N g/d = (U-U mmol/d . 0,0336 + nemerateľné straty + DS-U mmol/d) . 0,028 . kg. f, 

kde S-U, U-U je koncentrácia močoviny v sére, resp. moči; nemerateľné straty sú straty koţou a 

stolicou v závislosti od telesnej teploty (pri 37 °C 1,0 g, pri 37 – 38 °C 1,3 g, pri 38 – 39 °C 1,5 g a pri 

39 – 40 °C 1,8 g); DS-urea je rozdiel koncentrácie močoviny v sére na začiarku a konci 

bilancovaného dňa, f je faktor telesnej hmotnosti (u muţov 0,60, u ţien 0,55).  

Močovina v g sa prepočíta na mol násobením faktorom 16,65 (1 mol močoviny = 60,06 g; 1 g = 

16,65 mmol). 

Pri zlyhaní pečene s poruchou ureosyntézy dáva výpočet zaloţený na močovine klamne niţšie 

hodnoty. 

Negat. b. d. vzniká počas katabolizmu. Jeho prejavom je aj zvýšená tvorba močoviny. Vznik 1 mmol 

močoviny zodpovedá katabolizmu 1,9 g bielkovín. Mnoţstvo utvorenej močoviny sa dá vypočítať 

podľa vzorca 

(d2 – d1) = 0,6 . hmotnosť v kg . (S-U2 – S-U1), 

kde S-U je koncentrácia močoviny v sére a indexy 1, 2 sú príslušné d. 

Koncentrácia močoviny v sére sa prudko zvyšuje pri akút. krvácaní z GIT. Pri zlyhaní pečene s 

poruchou ureosyntézy dáva výpočet zaloţený na močovine klamne niţšie hodnoty. Pozit. b. d. sa 

pozoruje počas rastu, v gravidite, pri akromegálii, th. testosterónom a rastovým hormónom a 

vplyvom inzulínu.  



Pri parenterálnej výţive sa vypočítava aj tzv. čistá utilizácia bielkovín (NPU v %), t. j. podiel prijatých 

bielkovín, kt. sa vyuţil na tvorbu telových bielkovín. 
 
            Nex – Nob 
 NPU % = prijatý N – –––––––– . 100 
             prijatý N 

kde Nex = vylúčený N, Nob je N obligátne strácaný pri bezdusíkovej diéte (odhaduje sa na 0,1 g/kg 

hmotnosti). 

N močoviny sa vypočíta podľa vzorca: 
 
                        nebielkovinový dusík [mg] – 100 
N močoviny [mg] = ––––––––––––––––––––––––––– , 
                    1,07 

resp. 1 g močoviny = 2,14 g N močoviny. 

Dusodril
®
 inj. (Byk-Gulden) – Naftidrofurylum 40 mg v 1 amp. 5 ml. Vazodilatans, nootropné liečivo; 

→naftidrofuryl. 

Dusodril
®
 (Roland) – vazodilatans; →nafronyl. 

Duspatal
®
 (Dulphar) – antispazmodikum; →mebeverín. 

Duspatalin
®
 (Duphar) – Mebeverini hydrochloridum 10 mg v 1 ml rozt. Spazmolytikum; →mebeverín. 

duša – [g. psyché, pneuma dych, l. anima] predstava osobitnej nehmotnej substancie, kt. prebýva 

dočasne v tele človeka. Predstava d. vznikla z pozorovania rozdielov medzi ţivým a mŕtvym 

(nehybným, necitlivým), rozdielov medzi bdením a spánkom (v snoch vystupujú zjavy mŕtvych osôb, 

kt. sa správajú ako ţivé) a zo záţitkov bilikácie (snívajúci bol telesne na posteli, ale pohyboval sa 

inde). D. sa javila ako nositeľka ţivota, ku kt. sa priraďovali aj funkcie vnímania, myslenia, cítenia a 

chcenia. Starí Gréci, kt. viazali túto substanciu na dych si ju predstavovali ako akéhosi éterického 

dvojníka človeka (eidolon), kt. po smrti uniká z jeho tela ústami posledným vydýchnutím (Homérova 

Ilias). Hebrejské biblické slovo ,,nefeš“ sa prekladá ako psyché, hoci hebrejská tradícia nepozná 

substanciálny dualizmus tela a ,,nefeš“ je výrazom pre ţivotný princíp vôbec (podobne ako v 

sanskrte slovo ,,átman“). Niekt. prírodné národy spájali ţivotný princíp, resp. ţivotodarnú substanciu 

s krvou. Zo všetkých týchto predstáv sa odvodili dva základné atribúty d.: nehmotnosť a 

nesmrteľnosť, resp. pre-existencia a boţský pôvod. Rozvinulo sa dualistické poňatie človeka ako 

bytosti zloţenej z tela a d. (Anaxágorás a ďalší). Podľa Platóna (Faidon) je d. niţšími sklonmi 

(thymos epithymia) viazaná na telo, kt. je jej väzením a z neho ju oslobodzuje smrť; má však aj 

vyššiu zloţku, rozum (nús). Aristoteles v spise o duši definuje d. ako prvú entelechiu prírodného 

tela, t. j. ako princíp, kt. dáva telu ţivot a je v pomere k nemu ako forma v pomere k látke. Aristoteles 

rozlišoval 3 vývojové stupne, resp. 3 zloţky d.: vegetatívnu, senzitívnu (animálnu) a rozumovú. 

Plótínos a pred ním uţ staroindické Upanišady hovoria o d. sveta (bráhman Upanišad). Orfikovia a 

pytagorejci utvorili učenie o putovaní d. (metempsychos), resp. prevteľovaní d. (reinkarnácia je v 

staroindickom učení o karme, zaslúţenom osude z minulých vtelení), kresťania učenie o 

zmŕtvychvstaní. 

V stredoveku Tomáš Akvinský (Summa theologica I) vymedzuje d. ako ,,netelesný a samostatný 

princíp“, ako Bohom stvorenú a nadanú slobodou vôle a zdôrazňuje, ţe z tela a d. v akte vzniká 

jediná substancia. Toto poňatie d. s aristotelovským triedením ich zloţiek nájdeme dodnes v 

neotomistickej psychológii.  

Podľa Déscarta je človek mysliaca vec (res cogitans), t. j. myseľ čiţe duch (mens), duša (animus), 

um (intellectus), rozum (ratio), proti kt. stojí rozpriestranený svet vecí (res extensa). Kým res 

cogitans ako vedomie, sebauvedomenie je dané bezprostredne a nepochybne, telo patrí k res 

extensa a jeho existencia vôbec nie je istá. Duša spolu s telom predstavuje jednotu nezlučiteľných 



protikladov; neskôr syn. neopakovateľného, jedinečného vedomia človeka presahujúceho osobnú 

skúsenosť. Okrem Boha uznáva Descartes dve od seba úplne odlišné substancie, čisté myslenie, 

nepriestorové a netelesné, a čistú rozľahlosť bez akéhokoľvek myslenia, kt. však v človeku musia 

byť dajako spojené (→psychofyzický problém). 

Psychológia ovplyvnená pozitivizmom označuje d. ako súhrn duševných procesov, iné špeciálne 

neracionálne preţívanie; behavioristická psychológia o nej mlčí. 

Existenciu nehmotnej d. potiera materializmus, podľa kt. existujú len hmotné a fyz.-chem. deje 

(salónny materializmus franc. osvietenstva, popularizovaný a katedrový materializmus 19. stor. od 

K. Vogta, L. Büchnera, v 20. stor. reflexológia Pavlova, Bechterewa a i.). Existenciu d. ako 

substancie popiera filozofia aktuality. D. pokladá za neustále sa meniaci komplex duševných 

činností a záţitkov (Herakleitovo ,,panta rhei“, všetko plynie; moderná Wundtova psychológia 

aktuality, Bergsonova téza, ţe neexistujú veci len činnosti; Paulsenov názor, ţe činnosti môţu 

rovnako tak dobre existovať bez konajúcej substancie ako sa hviezdy vznášajú v kozme bez toho, 

aby boili upevnené na oblohu). Filozofickú poznateľnosť d. poprel pozitivizmus, podľa kt. vedecké 

myslenie nesmie urobiť krok do oblasti metafyziky, a Kantov kriticismus ,,Kritiky čistého rozumu“, pre 

kt. kaţdá vedecká náuka o duši stavia na klamnom úsudku.  

V protiklade s tým stoja takmer všetky náboţenstvá ľudstva, ako aj tisícročné presvedčenie 

mnohých filozofov o existencii duše: od starovekých klasikov (Platón, Aristoteles, Plótínos), cez 

stáročia patristiky a scholastiky, racionalizmu Descartesa a Leibniza a samotného raného empirizmu 

(Locke, Berkeley), Kantovej etiky (kt. d. aspoň postuluje) aţ k návratu modernej filozofie k učeniu o 

d. a ţivotnom princípe (Driesch, Becher, Pfänder a i.). 

V kresťanskej filozofii sa d. (u človeka) nazýva nehmotná substancia nepodliehajúca premene 

ţivotných procesov, kt. v sebe utvára a nesie psych. ţivotné činnosti a oţivuje organizmus. Podľa 3 

stupňov ţivota sa rozlišuje vitálna d. (entelechia, ţivotný princíp orghanizmov), zmyslová d. (princíp. 

zmyslovo-animálneho ţivota) a rozumová al. duchovná d. (princíp vyšších, duchovných ţivotných 

činností myslenia a usilovania). Existencia a filozofická dokázateľnosť d. u človeka vyplýva 

bezprostrednej sebaskúsenosti, vonkajšieho pozorovania ţivota a prastarého psychologického, 

etnického a náboţenského presvedčenia ľudstva, ako aj z empirickou vedou zdôrazňovanej 

celostnosti a jednoty duševného ţivota.  

D. odpútaná od jej aktov nie je síce prístupná našim zmyslom, ale svoje vedomie preţíva človek 

bezprostredne ako činnosti al. nachádzania svojho Ja, nie ako „bez nositeľa“ v sebe sa 

vznášajúceho, ale mysliaceho a chtiaceho... Ja. Človek preţíva rozmanitosť všetkých súčasných a 

premenlivý prúd časovo za sebou nasledujúcich faktov vedomia ako patriacich k jednému a tomu 

istému Ja, kt. ostáva v premene duševného diania identické. Zdanlivo odporujúce chorobné javy 

rozpadu osobnosti sa pri presnejšom pohľade prejavia nie ako rozpad ľudského Ja, ale ako chybné 

súdy al. bizarné výklady absencie normálne obvyklej zmyslovej jednoty záţitkov. Ja preţívame 

nielen ako jednoduchý ,,vzťaţný bod“ činnosti, nielen ako ,,dianie a vznikanie“, ale ako bytosť v 

sebastave, kt. ,,kladie“ činnosti, ,,produkuje“ psych. náchádzania ako svoje a je za ne (čiastočne a 

za určitých podmienok v dôsledku slobodnej vôle) zodpovedná; je to akýsi trvalý a nosný princíp 

všetkého duševne vedomého preţívania. Je to teda substanciálna bytosť, kt. sama nie je len 

,,nájdenosť“ a „činnosť“. Paulsenov poukaz na hviezdy sa pokladá za chybný, pretoţe hviezdy nie 

sú činnosťami. Musel by ukázať, ţe môţe napr. existovať hviezdny pohyb bez hviezd. Námietky 

pozitizivmu a kriticizmu proti moţnosti metafyziky d. vyvracia pozit. zaloţenie metafyziky vo 

všeobecnej teórii poznania. 

Ľudská d. ako princíp duchovného ţivota (→duch) je jednoduchá a duchovná. Je zároveň princípom 

animálne-senzitívneho ţivota (ako ukazuje jednota duševno-zmyslového ţivota) a ako forma ţivota 

tela aj princípom vegetatívneho ţivota v organizme (→hylemorfizmus). Trichotomizmus, kt. pokladá 



ľudského ducha, ľudskú d. a vegetatívny princíp za princípy reálne oddelené, nemoţno spájať so 

skutočnosťou preţívania a zmyslovej jednoty ţivotných procesov. Duchovná d. skôr sama vstupuje 

do zmyslovo-vegetatívneho ţivota, aby tento ţivot opäť prijala do svojich sluţieb a späť pripútala k 

syntéze plného ľudského ţivota. Napriek jednote d. ako prvého formálne dynamického princípu 

všetkých ţivotných činností vyţaduje špecifická rozmanitosť týchto súčinností sprostredkovanie 

špecificky rôznymi duševnými schopnosťami, t. j. potenciami a silami, kt. vyvierajú z podstaty d. a sú 

na tieto činnosti nasmerované. Rozlišujú sa podľa svojich formálnych objektov (ako je pravda, 

hodnota a i.) a druhu pouţívaných aktivít. Tak sa hovorí o pamäti, cite, vôli, zmyslových pudoch, 

rozume, zmyslových schopnostiach atď. Duševné schopnosti nie sú časti d., pretoţe d. je 

jednoduchá a duchovná. Duchovné duševné schopnosti majú pritom prednosť pred zmyslovými. 

Otázka priority rozumu (intelektualizmus) al. vôle (voluntarizmus) je však relatívna, záleţí na tom, z 

akého pohľadu sa na ňu odpovedá.  

Podľa kresťanskej filozofie sa ľudská d. ako duchovná bytosť nemohla vyvinúť z čisto animálnej d. 

zvierat, ako údajne vzniklo telo prvého človeka. Ľudská d. nemôţe pochádzať ani z iných ľudských 

d. (generacionizmus, traducionizmus), pretoţe duchovná d. nemôţe vydávať časti seba samej, z kt. 

by sa vyvinuli nové d. Kaţdá ľudská d. vďačí za svoj vznik Boţiemu stvoriteľskému aktu. Raz 

stvorenú, nemôţe jednoduchú a duchovnú d. zničiť (rozloţiť na časti) ţiadna stvorená sila. 

duševná hygiena – syn. mentálna hygiena, psychoprofylaxia. Súbor postupov a opatrení na udrţanie 

psych. rovnováhy. Odbor psychiatrie, kt. sa zaoberá vývojom psychických a emočných reakcií 

prospešných zdraviu, ako aj návykov, postojov, hodnotení u detí i dospelých. 

Prvýkrát sa termín ,,hygiena duše“ al. ,,dietetika duše“ pouţil v 18. a 19 stor. v zmysle ţivotosprávy 

(Hufeland a Feuchtersleben). R. 1843 vyšlo dielo W.C. Sweetena ,,Mental hygiene..., r. 1859 

návody ako predchádzať duševným chorobám pre duševne chorých pod tým istým názvom od G. 

Cooka. I. Ray (1863) definuje mentálnu hygienu ako umenie udrţovať zdravú myseľ a všetky 

metódy, kt. udrţujú duševné zdravie. 

V modernom poňatí je d. h. hnutie, kt. postupne prerastá do preventívnej psychiatrie. Touto 

problematikou sa začalo zaoberať Fínsko (1897) a celosvetovému hnutiu dala podnet kniha Clifforda 

Beersa ,,Duša, ktorá sa našla“. Za podpory filantropa H. Phippsa a psychiatra A. Meyera vzniká 

začiatok svetového hnutia. R. 1909 vznikol Národný komitét mentálnej hygieny v New Yorku a 

časopis Mental Hygiene. Prvý svetový kongres o d. h. sa konal r. 1931 vo Washingtone.  

Do d. h. patrí výskum etiologických faktorov, depistáţ, včasná starostlivosť, dispenzáre, 

špecializované poradne, otvorené oddelenia, sociálne sluţby, humanizácia psychiatrie, 

psychotechnika, zisťovanie sociálnych vplyvov vo vývoji jedinca a i.  

duševná choroba – podľa modelu somatických chorôb je jednotkou v sústave chorôb 

charakterizovanou určitou etiológiou, patogenézou, prejavmi a príznakmi, priebehom, prognózou a 

očakávanou odozvou na zvolený th. zásah; →diagnóza; →duševná porucha; →duševné zdravie.  

Označenie choroby so všeobecne platnou abstraktnou dg. slúţi: 1. na pomenovanie choroby al. 

poruchy opakujúcej sa pri klin. skúsenosti; 2. na stručnú správu o chorých jedincoch ako 

komunikáciu medzi lekármi; 3. ako podklad na utvorenie záveru o prognóze u jednotlivca; 4. ako 

podklad na rozhodnutie o voľbe najvhodnejšej th. 

Definícia d. ch. vychádza z definície zdravia ako telesnej, duševnej a sociálnej pohody (SZO) a 

pojmov štatistickej a ideálnej normy (pritom prvá zodpovedá priemeru, druhá ideálu hodnoty, kt. 

dosahuje normálny človek). Z toho vyplývajú aj rozmanité definície d. ch. Ako choroba sa označuje 

len individuálne poškodenie zdravia. Je to subjektívny pocit choroby. Iba postihnutý určuje, či jeho 

zdravie je obmedzené individuálne al. ,,inštitucionálne``, t. j. spoločnosťou, resp. prekáţkami 

utvorenými spoločnosťou.  



Historicky sa uplatňovali prevaţne démonologické koncepcie. V starej Indii sa choroba pokladala za 

následok previnenia proti bohom (devainasa). Príznaky duševných porúch sú si podobné po celom 

svete. Líšia sa len teórie vzniku špecifickej symptomatológie. Teórie závisia často od hierarchie 

hodnôt, tradície, mytológie a povier špecifických pre danú spoločnosť. 

Súčasná psychopatológia vychádza poväčšine z biopsychosociálneho modelu d. ch. Okrem tohto 

prevládajúceho medicínskeho modelu psychopatológie jestvujú podľa podľa Mahera (1970) aj ďalšie 

modely:  

• Morálny model – zastávajú napr. predstavitelia tzv. antipsychiatrie so svojou deštruktívnou 

kritikou ,,mýtu duševnej choroby“ (Szász, 1973). Neponúkajú však nijakú prijateľnú alternatívu (s 

výnimkou vágneho pojmu ,,ţivotné problémy“ na vysvetlenie duševnej choroby) 

• Behaviorálny model – jestvuje skôr vo forme viacerých prístupov, kt. sa zakladajú na viac-menej 

overených princípoch vzniku, fixácie a udrţiavania abnormálneho a patol. správania. Ide najmä o 

princípy učenia, resp. tzv. sociálneho učenia, zväčša v schéme stimul–reakcia. Tieto hypotetické 

činitele obyčajne neviaţe na substrát. Niekt. autori (napr. Wolpe, 1978) však dokazujú determináciu 

kaţdého kognitívneho javu nervovým dejom; →behaviorizmus. 

• Dynamický model – je aplikáciou psychoanalýzy a jej odnoţí v klin. psychiatrii. Je poznačený 

biologickým redukcionizmom, viaceré základné koncepcie sa nedajú empiricky overiť, a dôkaz je 

moţný len v rámci tzv. hermeneutiky (psychoanalytickej teórie).  

• Štatistický model – usiluje sa kvantifikovať psychopatologické zmeny, na základe faktorovej a 

zhlukovej analýzy utvárať typológie ap. H. J. Eyseneck (1973) odporúča napr. vzdať sa klasických 

syndrómov ako nozologických jednotiek a prijať skôr poznatok ,,dimenzie osobnosti“ získaný 

faktorovu analýzopu. Namiesto menlivého počtu nozologických jednotiek dg. len s nízkou 

spoľahlivosťou a arbitrárnou dohodou, utvára Eyseneck dve dimenzie – neuroticizmus a 

psychoticizmus – do kt. moţno zaradiť kaţdú osobu a vyjdadriť ju číselnym skórom. Sy. je v 

podstate štatistický poznatok spočívajúci v kovariancii; →duševná porucha. 

D. ch. nie je chorobou →ducha, ale procesuálna porucha psychofyzických funkcií, kt. vyplýva z 

určitého ochorenia telesného základu duševného ţivota. Niekt. formy d. ch. vyúsťujú do akút. stavu, 

do straty jednoty pôsobnosti a zákl. spôsobov správania sa. Patria sem d. ch. v uţšom slova zmysle 

(psychózy), veľká skupina dedičných schizofrénií, maniodepresívnych chorôb a periodické poruchy 

v dôsledku epilepsie. Ďalší okruh sa týka d. ch. podmienených vonkajšou al. vnútornou infekciou, 

resp. intoxikáciou, regresiou a poranením mozgu. Na pomedzí medzi d. ch. a oblasti normálneho 

duševného ţivota sú rozmanité formy konštitucionálne podmienených psychopatológií a neuróz ako 

výrazu nezvládnuteľných konfliktových situácií (podmienených prostredím al. dysharmonickými 

charakterovými dispozíciami); →duševné poruchy. 

Náuka o d. ch. sa nazýva psychopatológia; je to poznávacia a vedecká základňa psychiatrie, kt. 

úlohou je riešiť otázky prevencie, dg. a th. duševných porúch. V rámci biopsychosociálneho modelu 

d. ch. úzko s ňou spolupracuje na riešení spoločných úloh lekárska psychológia. Je to sústava 

psychol. poznatkov získaných zdravotníckymi pracovníkmi a pouţívaných v zdravotníctve. 

Aplikáciou psychológie v med. odboroch sa zaoberá klinická psychológia, kt. je jedným zo 

špecializovaných odborov psychológie a vyučuje sa na filozofických fakultách. Jej vedeckou 

základňou je patopsychológia, t. j. psychológia telesne chorých (Kondáš, 1977) 

duševná nadstavba – Lerschov výraz zodpovedajúci Freudovej predstave funkcie Ego, Haymanovej 

sek. funkcii, Pavlovovej druhej signálnej sústave. Vţdy ide o pokus vyjadriť hierarchické 

usporiadanie nervového systému a psych. aparátu.  

duševná porucha – zjavná porucha duševnej činnosti natoľko špecifická v klin. prejavoch, ţe je 

rozpoznateľná podľa vhodne definovaných znakov a taká závaţná, ţe zapríčiňuje stratu pracovnej 



schopnosti al. sociálnej kapacity, príp. obidvoje, a to v takej miere, ţe sa dá vyjadriť neschopnosťou 

práce al. neschopnosťou zúčastňovať sa na rôznych právnych a i. sociálnych činnostiach (SZO, 

1960).  

Etiológia duševných porúch – d. p. môţe vzniknúť následkom bezprostrednej príčiny (úraz, 

intoxikácia) al. predisponujúce (genetické faktory). 

• Genetické faktory môţu podmieňovať dedičnú dispozíciu k niekt. poruchám (napr. k schizofrénii) 

al. priamo vyvolávať d. p. (napr. pri vrodených metabolických poruchách). Na vzniku d. p. sa 

zúčastňuje aj telesná a psych. konštitúcia. Je genet. podmienená, môţu ju však modifikovať 

prenatálne a postnatálne pôsobiace vplyvy (výţiva matky, toxické, infekčné vplyvy, spôsob 

stravovania v detstve, výchova). 

Podľa povahy jednotlivých faktorov môţu byť príčinou d. p. faktory: 1. biol.; 2. psychol.; 3.sociálne. 

Biologické faktory – somatické, organické faktory tvoria veľkú skupinu príčin, kt. vyvolávajú 

funkčné al. morfologické poškodenie mozgu. Môţu pôsobiť prim. na CNS, al. psych. porucha je 

dôsledkom prim. poškodenia iných orgánov al. systémov. 

• Organické príčiny môţu pôsobiť v prenatálnom období (napr. varicella, konzumácia alkoho-lu), 

perinatálne (pôrodné traumy, asfyxia) alebo kedykoľvek v postnatálnom období. 

Biol. mechanizmy d. p. sa môţu uplatňovať na viacerých úrovniach. Môţe ísť o prechodné al. trvalé 

poruchy aktivity a interakcie neurónov. Sem patrí autostimulácia neurónu (noxa vyvoláva vznik pozit. 

spätnej väzby prostredníctvom excitačných neuritov zapojených na vlastný neurón). Interakciou s 

ďalšími neurónmi môţe vzniknúť loţisko patol. aktivity. Abnormálna aktivita a interakcia neurónov, 

kt. sa uplatňuje ako patogenetický mechanizmus pri epileptických záchvatoch, môţe v závislosti od 

lokalizácie loţiska vyvolať psychopatol. príznaky, napr. úzkosť, derealizáciu, ilúzie al. halucinácie.  

Účinok psychotropných látok je sprostredkovaný zmenami tvorby a mnoţstva neurotransmiterov a 

aktivity receptorov. Euforické účinky alkoholu, opioidov a psychostimulancií vyvoláva aktivácia 

dopamínergického systému v mozgu (aktivácia tzv. centier odmeny). Zmeny mnoţstva 

neurotransmitérov a aktivity receptorov vyvolávajú d. p. aj pri niekt. telesných poruchách (napr. 

premenštruačná tenzia pri zmenách pomeru estrogénov a progesterónu). Abnormality 

neurotransmiterov a receptorov sú základným mechanizmom vzniku príznakov endogénnych d. p., 

napr. schizofrénie a afektívnych porúch.  

Príznaky d. p. môţe vyvolať porucha funkcií neurónov (napr. hromadenie toxických al. odpadových 

látok, zmena aktivity enzýmov, poškodenie bunkovej membrány) al. ich deštrukcia (napr. traumou 

al. hypoxiou).  

O tom, či sa poškodenie klin. prejaví, rozhoduje jeho rozsah a lokalizácia lézie. V niekt. oblastiach 

(nemé oblasti) sa porucha prejaví aţ pri veľmi veľkom rozsahu poškodenia, v iných – kľúčových – 

oblastiach vznikajú príznaky d. p. uţ pri malej lézii. Lokalizačne nešpecifickými obrazmi sú 

pseudoneurastenický sy., organický psychosyndróm a dementný sy. 

Niekt. d. p. sú charakteristické pre léziu príslušnej oblasti mozgu: 

• Prefrontálny systém – zodpovedá za integráciu informácií z rôz- nych senzorických systémov, v 

súčinnosti s limbickým systémom ovplyvňuje funkcie pamäti, kontroluje ďalšie funkcie limbického 

systému. S funkciami prefrontálnej kôry súvisia prejavy etických a sociálnych citov. 

• Lézie prefrontálnej kôry al. jej spojení s inými oblasťami mozgu – prejavia sa najčastejšie 

poruchami abstraktného myslenia, schopnosti plánovať konanie, pozornosti, afektívnou labilitou, 

poruchou vyšších citov so zanedbávaním spoločenských vzťahov a zovňajšku, odbrzdením pudovej 

aktivity, móriou, hypoaktivitou al. neproduktívnou hyperaktivitou. 



• Limbický systém – monitoruje vnútorný stav organizmu a emócie, zúčastňuje sa na transformácii 

psych. dejov do zmien somatického stavu a naopak, kontroluje tvorbu a usporiadanie engramov, 

vplýva na abstraktné myslenie, vigilitu, luciditu vedomia a idiognóziu, kontrola pudov. Porucha jeho 

jednotlivých častí môţe zapríčiniť viaceré skupiny psychopatologických symptómov: 

• dysfunkcia talamo-neokortikálneho systému (napr. po uţití LSD) sa prejaví psychotickými 

príznakmi 

• lézia hipokampu, amygdaly, corpora mamillaria vyvoláva poruchu tvorby a dostupnosti trvalých 

pamäťových stôp (anterográdna a retrográdna amnézia) 

• bilaterálna lézia prednej časti temporálnych lalokov vyvoláva Klüverov-Bucyho sy. (hyperfágia, 

hypersexualita, hypomnézia, porucha pozornosti) 

• lézia zadnej časti hypotalamu (nie je jasné, či patrí k limbickému systému) sa môţe prejaviť 

afektívnou labilitou s ľahkým vznikom afektov zlosti. 

Bazálne gangliá – kontrolujú motorickú aktivitu, ich činnosť súvisí s viacerými psych. funk-ciami. Ich 

lézia sa prejavuje poruchami inteligencie a pamäti (dementný sy.), depresívnym sy. al. paranoidnými 

bludmi a halucináciami. 

Kmeňové štruktúry (mezencefalon, pons a predĺţená miecha) – obsahujú retikulárnu formáciu a 

štruktúry kontrolujúce spánok. 

Ascendentná aktivačná časť retikulárnej formácie udrţiava bdelosť vedomia. Jej ťaţká lézia má za  

následok bezvedomie, ľahšie lézie poruchy konania (hypoaktivita), pozornosti (hypoprosexia) a 

bdelosti (somnolencia). 

Rafeálne jadrá, kt. produkujú sérotonín, sa zúčastňuje na kontrole spánku, emócií a konania. 

Psychologické faktory --  zahrňujú psychotraumy, konflikty, frustráciu a ďalšie individuálne 

psychol. činitele. Psychol. mechanizmus sa môţe realizovať podmieňovaním a učením, kt. môţu 

vyvolávať vznik izolovaných symptómov (napr. fóbií), ale aj zloţitých psychopatol. sy. a 

neadaptívnych spôsobov správania sa. Iným typom psych. mechanizmu je tzv. predvedomá 

identifikácia (prekognitívne poznanie) nebezpečia, kt. môţe vyvolať úzkostná (anxióznu) náladu. 

Sugescia a autosugescia sa uplatňujú napr. na vzniku indukovaných d. p., obsahových porúch 

myslenia (napr. bludov), ale aj porúch vnímania (ilúzií a halucinácií). Častejšie však tieto 

mechanizmy uplatňujú pri vzniku neurotických príznakov. Takto môţu vznikať cenestopatie (napr. 

pocity zvierania hrudníka, palpitácie, pocity pálenia, bolesti v rôznych častiach tela). 

Viaceré typy príznakov pri psychogénnych d. p. vznikajú pôsobením mechanizmov osobnosti. Pri 

hysterickej neuróze al. hysterickej reakcii sú časté konverzné al. disociačné symptómy, niekedy v 

abnormálnych reakciách (napr. pri puerilizme) dominujú regresívne príznaky. 

Od patogenetických mechanizmov sa odlišujujú patoplastické mechanizmy. Tie určujú osobité 

charakteristiky príslušného symptómu. Patrí sem úroveň vedomostí a skúsenosti pacienta, stupeň 

technického rozvoja spoločnosti, politická situácia atď. Záchvaty kŕčov, parézy al. senzorické 

poruchy pri hysterickej neuróze vznikajú pôsobením konverzných mechanizmov. Príznaky záchvatu 

sú však modifikované med. poznatkami al. ţivotnými skúsenosťami pacienta. V ostatnom čase sa 

výrazne zmenila frekvencia určitých hysterických príznakov, vymizli záchvatové motorické a 

senzorické fenomény, zmenilo sa aj vyjadrenie viacerých príznakov pri psychózach. Bludy 

posadlosti sú v súčasnosti zriedkavé, nahradili ich témy ovplyvňovania prístrojmi a do obsahov 

bludov sa premietol aj súčasný zvýšený záujem o parapsychológiu al. o mimozemské civilizácie. 

Sociálne faktory – vyvolávajúce d. p. sú napr. veľké sociálne udalosti, politická, ekonomická 

situácia, spoločenské zmeny, ale aj mikrosociálna situácia, napr. vzťahy na pracovisku al. v rodine. 



Prevalencia a forma d. p. majú svoju kultúrnu dimenziu. Vo všeobecnosti ide o poruchu adaptácie 

org. na vonkajšie prostredie, a to najmä sociálne a prejavuje sa určitým typom abnormálneho 

správania. Je to správanie, kt. sa líši od správania, aké sa v danej situácii a sociokultúrnom kontexte 

očakáva. Ide o disproporciu medzi individuálnym a spoločenským stupňom vyzretosti osobnosti 

jedinca. 

D. p. sa prejavujú poruchami jednotlivých psych. funkcií; pri niekt. duševných poruchách sa zisťujú 

poruchy viacerých psych. funkcií. Napr. intrapsychické halucinácie sú poruchami vnímania i 

vedomia. Subjektívne sa preţívajú ako patol. vnem, ich podstatou je však porucha idiognózie 

(ohraničenia vlastného ,,ja“). Niekedy je ťaţko odlíšiť psychol. a psychopatol. prejavy, kt. sa môţu 

vyskytnúť aj u zdravých ľudí (napr. obsedantné myšlienky al. fóbie, tie sa však u zdravých jedincov 

vyskytujú izolovane a prechodne. Patická depresívna nálada sa môţe javiť ako menej intenzívna, 

ako fyziol. zmena nálady (smútok). 

Somatické príčiny sa uplatňujú prostredníctvom biol. mechanizmov a naopak psych. príčiny 

vyvolávajú rôzne psych. patogenetické pochody. Príslušnému typu príčiny teda zodpovedajú 

príslušné patogenetické mechanizmy a tie vyvolajú určitý psychopatol. sy. Sú však aj výnimky. Napr. 

ťaţký stres al. psychotrauma môţe vyvolať dlhodobú al. trvalú poruchu činnosti locus coeruleus s 

úzkostnými stavmi. Naopak org. poškodenie mozgu (napr. úraz al. nádor) môţe aktivovať psych. 

mechanizmy a vyvolať príznaky, kt. sú typické pre psycho-reaktívne poruchy (napr. hysterický 

záchvat). 

 

Triedenie duševných porúch – vychádza z triedenia psychických funkcií: 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Klasifikácia duševných porúch 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Poruchy vnímania 

    1.1. Kvantitatívne poruchy (zníţená a zvýšená vnímavosť) 

    1.2. Kvalitatívne poruchy (iIúzie, halucinácie, gnostické, psychosenzorické poruchy)  

2. Poruchy obrazotvornosti (eidetizmus, fantázia, obsedantné predstavy, autistické, dereistické myslenie, afek- 

     tívne ilúzie, sugescia) 

3. Poruchy pozornosti 

    3.1. Globálne poruchy (hypoprosexia a aprosexia) 

    3.2. Parciálne poruchy (inertnosť pozornosti, zúţená pozornosť) 

4. Poruchy pamäti 

    4.1. Kvalitatívne poruchy (hyper-, hypo- a amnézia) 

    4.2. Kvalitatívne poruchy (dysmnézie – paramnézia, kryptomnézia, ilúzia uţ preţitého, ilúzia nepreţitého,  

           konfabulácie, halucinácie pamäti, fantastická pseudológia. patol. loţ) 

5. Poruchy emotivity 

    5.1. Globálne poruchy (emotívna labilita, inkontinencia, tenacita, ambivalencia, poruchy emotívnej dráţdivos- 

           ti, citová inertnosť) 

    5.2. Špeciálne poruchy (poruchy nálad, afektov, vyšších citov) 

    5.3. Poruchy obsahov emócií (averzia, fóbie) 

6. Poruchy intelektu  

    6. 1. Retardácia 

    6.2. Degradácia (demencie, org. psychosyndróm) 

7. Poruchy myslenia 

    7. 1. Poruchy dynamiky myslenia (spomalené, zrýchlenie myselnie, záraz myslenia) 

    7.2. Formálne poruchy myslenia (lipnúce, nevýpravné, zabiehavé, paralogické, inkoherentné myselnie) 

    7.3. Poruchy obsahovej náplne (ovládavé myslenie, vtieravé myšlienky, symbolické, aglutinujúce, autistické  

          myslenie, bludy) 

8. Poruchy konania a psychomotoriky 

    8.1. Kvantitatívne poruchy (zníţená a zvýšená aktivita) 

    8.2. Kvalitatívne poruchy (poruchy motívov, pudov, impulzov, obsedantné konanie, katatonické poruchy  



           konania – negatizvizmus, Ganserov sy,. faxensyndróm, puerilizmus a produktívne katatonické príznaky  

           – stereotypie, verbigerácie, echomatizmy, povelový automatizmus, paramímia)  

9. Poruchy vedomia 

    9.1. Kvantitatívne poruchy (somnolencia, sopor, kóma) 

    9.2. Kvalitatívne poruchy (zastreté vedomie, amencia, delírium, obnubilácia) 

    9.3. Poruchy idiognózie 

10. Poruchy osobnosti 

    10.1. Globálne poruchy (mentálna retardácia, demencia, poruchy temperamentu a charakteru, psychopatie,  

             resp. charakteropatie, závislosti od psychoaktívnych látok, dyscharakterové zmeny pri neurózach, zma- 

            zanie osobnosti pri schizofrénii) 

    10.2. Špeciálne poruchy (rozpad, trhliny, rázštep, alternácia, transformácia osobnosti a apersonalizácia) 

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

duševná slepota – forma senzorickej afázie, pri kt. pacient predmet síce vidí, ale nerozpoznáva ho; 

→afázia.  

duševné stavy – výraz pochádzajúci od N. D. Levitova (1955, 1964 a i.). Ide o osobitnú psychol. 

kategóriu, kt. sa odlišuje od psych. procesov a psych. okolností nielen tým, ţe ich charakterizuje 

väčšia dávka dočasnosti, ale aj tým, ţe predstavuje ,,celkovú charakteristiku psych. činnosti, 

determinovanú nielen podnetmi pôsobiacimi v danom okamţiku, ale aj predchádzajúcimi podnetmi“.  

Za osobitné d. s. pokladá frustrácia, nepokoj, agresia, stav sústredenia i nesústredenia, stav 

pripravenosti na činnosť, stav inšpirácie, únavy ap. L. Ďurič (1965) pod d. s. chápe ,,relatívne stálu 

funkčnú úroveň psych. procesov, kt. sa dosahuje vývojom a učením v najširšom slova zmysle“. O. 

Kondáš (1977) viaţe pojem d. s. na určitý špecifický záţitok a správanie, týka sa celej psychickej 

činnosti a dočasne ovplyvňuje jej dynamiku a priebeh. D. s. primárne regulujú aktuálne, práve 

prebiehajúce reakcie. 

Tart (1972) hovorí o stavoch vedomia (states of consciousnes). najmä v súvislosti s jeho zmenami 

(altered states of consciosness), kt. preţívajú skoro všetci ľudia, ako sú snové stavy, hypnagogické 

a hypnopompické stavy, prechodné stavy medzi spánkom a bdením, príp. stavy navodené 

alkoholom a i. psychedelickými drogami. Ide o kvalitat. zmenu celkového spôsobu duševného 

fungovania tak, ţe ten kto ju preţíva cíti, ţe jeho vedomie je radikálne odlišné od svojho beţného 

spôsobu. 

Zmenené stavy vedomia sa týkajú aj mnohých mladých ľudí, kt. odmietajú poznanie získané vedou 

a obracajú sa k meditácii, orientálnym náboţenstvám, jóge a uţívaniu drog. Záţitky extázy, 

mystickej jednoty, iných ,,dimenzií“, oduševnenia, krásy, priestorovo-časovej transcendencie a 

transpersonálneho poznania determinujú filozofiu a spôsob ţivota. V konflitke medzi záţitkami v 

týchto zmenených stavoch vedomia a beţnými stavmi vedomia (states of ordinary consiousness) 

vidí Tart hlavnú príčinu odklonu od konvenčnej vedy a odcudzenia od reálneho sveta. 

duševné zdravie – schopnosť adaptácie na prostredie a situácie, schopnosť vyťaţiť zo ţivota čo 

prináša príjemného, akceptácia sexuality a i. foriem, tzv. ,,pudového ţivota“ a schopnosť rozoznávať 

ich obsah a vedieť ich správne začleniť vo svojej psychike.  

D. z. je schopnosť pracovať, zaloţiť rodinu, rešpektovať a dodrţiavať zákony, správne a vhodne 

vyuţívať voľný čas. Podľa S. Freuda je d. z. schopnosť pracovať, milovať a hrať sa. 

Kaţdý psych. zdravý jedinec koná vo všetkých sférach svojho ţivota vedome, a to v tom zmysle, ţe 

smeruje k určitým cieľom na základe dostupného poznania stavu vecí a situácií a na základe 

faktických moţností účinného uskutočňovania svojich plánov, pričom nesie zodpovednosť za 

výsledky svojich činov al. za to, ţe sa ich vzdá. 

D. z.  je stav vzťahu jedinca a jeho prostredia, keď štruktúra osobnosti je relat. stála a záťaţe z 

prostredia sú ešte v medziach jeho absorpčnej schopnosti. Ideálne to znamená sociálne adekvátne 



správanie dobre intergovaného jedinca. Tam kde je individuálna štruktúra osobnosti vplyvom 

nepriaznivých dedičných faktorov al. raných vplyvov prostredia nestabilná, stačí na vyvolanie vzniku 

príznakov poruchy d. z. menšie mnoţstvo záťaţe z prostredia. Medzi obidvoma pólmi d. z. a 

Äduševnej choroby jestvuje nespočetný počet prechodov. D. z. moţno dosiahnuť len v prostredí, kt. 

poskytuje príleţitosť na sebarealizáciu, sociálnu uţitočnosť a dosiahnutie ľudského uspokojenia 

(Rennie a Woodward, 1948). M. Jahoda (1955, 1958) opisuje d. z. týmito 6 kategóriami: 1. postoje 

jedinca voči sebe saméhu; 2. štýl a stupeň rastu jedinca ako vývoj a sebaaktualizácia; 3. centrálna 

syntetizujúca psychická funkcia; 4. autonómia; 5. percepcia reality; 6. zvládnutie prostredia.  

Všetky definície d. z. sú zaťaţené dvoma nedostatkami: a) obsahovo hromadia znaky definícií, kt. 

samy osebe potrebujú definovanie; b) operacionalistické definície nemajú všeobecnú platnosť. 

Všetky definície d. z. však obsahujú sociálne hodnotenie, t. j. ako jedinec koná vo svojich sociálnych 

skupinách. Jedinec sa vţdy hodnotí vo vzťahu k arbitrárnym normám danej spoločnosti v danej 

historickej fáze. D. z. nemoţno pre všeobecného človeka všetkých čias a kultúr, ale vţdy pre 

človeka daného socioekonomického štatútu svojej doby a svojej spoločnosti. Normy, podľa kt. sa 

posudzuje správanie daného jedinca ako deviantné, sú produkty konkrétne historického 

spoločenského vývoja (Hanzlíček, 1978). 

duševno – zastar. termín 1. fylogeneticky schopnosť ţivých org. odráţať svojimi stavmi okolitú 

skutočnosť; 2. psychol. syn. psychika, súhrn duševných obsahov a funkcií človeka, procesy 

zaloţené na pocitoch, vnemoch (percepčné schopnosti) a schopnosti postihovať vzájomné vzťahy a 

zákonitosti zaloţené na predstavách a logickom myslení (intelektové schopnosti); →duša.  

duševný jav – jav, o kt. má jedinec na rozdiel od prírodných javov bezprostrednú skúsenosť, 

uvedomuje si ho ako svoj vnútorný stav; →duša.  

Kaţdý d. j. je individuálne psychický a v tomto zmysle subjektívny. Súčasne je však aj objektívny, je 

to vţdy vzťah „subjekt–objektívny predmet“. Kaţdý d. j. má obsah nielen poznávací (intelektuálne 

opisný), ale aj osobne emocionálny (hodnotiaci). Duševné procesy sú komplexné funkčné formácie, 

kt. sa utvárajú ako výsledok konkrétnych foriem interakcie medzi organizmom a jeho prostredím. D. 

j. sú neoddeliteľné od činnosti mozgu a majú aj spätný vplyv na priebeh mozgových mechanizmov.  

duševný vývoj – J. Piaget rozoznáva 4 hlavné faktory d. v.: 1. organický rast a osobitne zrenie 

(maturácia) CNS a endokrinného systému., kt. prebieha počas celého obdobia duševného rastu; 2. 

úloha učenia a skúsenosti získanej v činnosti s predmetmi (v protiklade so sociálnmou 

skúsenosťou); 3. sociálne interakcie a prenos; 4. proces utvárania rovnováhy v zmysle 

autoregulácie (ako sled aktívnych činností, ktorými subjekt reaguje na vonkajšie rušivé zásahy) a 

súčasne retroaktívnej a anticipačnej regulácie (tvoriacej trvalý systém takýchto kompenzácií); 

→vývoj. 

dutina →antrum, →caverna, →cavitas, →cavum. 

Duvaxin IE-T Plus
®
 inj. ad us. vet. (Solvay Duphar) – imunopreparát, inaktivovaná tekutá vakcína 

proti tetanu a chrípke koní. Zloţenie: Virus influensis equorum (Praha) 15 mg + Virus influensis 

equorum (Miami) 15 mg + Virus influensis equorum (Kentucky) 15 mg + Anatoxini tetanicum 150 IU 

+ Carboimerum 934 + Algedratum + Thiomersalum + Kalii dihydrogenophosphas + Natrii 

hydrogenophosphas + Aqua pro inj. ad 1,5 ml.  

Duvira
®
 gel (Léčiva) – Dihydroxypropyladeninum 50 mg v 5 g gélu. Gélový základ: Carbomerum 940, 

Glycerolum, Methylparabenum, Aqua purificata. Virostatikum; →dihydroxypropyladenín. 

Dührssenov-Schuchardtov rez – [Dührssen, Jacobus A., 1862–1933, berlínsky gynekológ; 

Schuchardt, Karl A., 1856 – 1901, nem. chirurg pôsobiaci v Stettine a Breslau] pomocný rez pri 

ťaţkých pôrodoch siahajúci hlboko do svalstva panvového dna; vaginofixácia maternice. 



dvanástnik →duodenum. 

DVD – skr. angl. Digital Versatile Disc digitálny univerzálny disk. DVD je pamäťové médium, kt. 

umoţňuje obrazovo-zvukový záznam na kazetu. Je novou generáciou analógovej videokazety VHS 

a Super VHS (Video Home System, napr. fy. JVC, Sony na báze Betamaxu) a predchádzajúcich CD 

a vinylovej platne (→disketa). Od vzniku asystému r. 1976 sa doteraz predalo > 500 miliónov 

videorekordérov a videoprehrávačov VHS. 

dvojbruškový (sval) – l. biventer. 

dvojaká orientácia – psychol. zdvojená orientácia, dvojitá registrácia, dvojité knihovníctvo (E. 

Bleuler), príznak schizofrénie: reálne vzťahy chápe pacient jasne, avšak súčasne má záţitok, kt. 

preň má väčšiu hodnotu ako vlastná realita (W. Mayer-Gross). Výrazom dvojitá orientácia al. dvojité 

účtovníctvo (K. Conrad) sa v anglosaskej literatúre vyjadruje ,,ţivot vo dvoch realitách“, t. j. ţivot v 

reálnom svete a súčasne vo svete svojich bludov. Pre pacienta majú určité deje, obsahy vnímania 

al. vlastné konanie dvojaký význam, ale pacient je pritom schopný napriek stavu úplnej odťaţenosti 

od reality rýchlo pochopiť situáciu, ak naňho dopadá niečo reálne naliehavé bez toho, aby upustil od 

svojho psychoticky preţívaného sveta (K. T. Jaspers).  

dvojča – [l. geminus, gemellus, g. didymos] 1. jednovajcové (monozygotné, identické, pravé) vyvinuté 

z toho istého vajíčka oplodneného jedinou spermiou; 2. dvojvajcové (dizygotné, neidentické) 

vzniknuté súčasným oplodnením dvoch vajíčok; u človeka pripadá 1 dvojča na 80 pôrodov. D. sa 

častou vyuţívajú na štúdium genetických faktorov. Prvé sledovania d. v psych. vykonal Thorndike 

(1905). 

dvojdielny – l. bipartus. 

dvojdutý – l. biconcavus. 

dvojhlavý (sval) – l. biceps.  

dvojitý – l. duplex, duplus. 

dvojjazyčnosť →bilingvizmus. 

dvojitá väzba – 1. chem. napr. C=C; 2. psychol. angl. double bind (D. Bateson; D. Jackson), sled 

skúseností zodpovedných za konflikty logického typovania. Kľúčová koncepcia Haleyho (Palo Alto) 

o komunikácii. D. v. je špeciálny typ učenia kontextu, kt. rastúce dieťa nemôţe uniknúť, situácia, kde 

je dieťa vystavené inkongruentným spávam, kt. od neho vyţadujú, aby poprelo dôleţité aspekty 

seba samého al. svojej existencie.  

Pre vznik situácie d. v. sú nevyhnutné určité podmienky: a) dve al. viac osôb, z kt. jedna sa 

označuje ako ,,obeť“ a druhá reprezentuje matka sama al. v kombinácii s otcom, príp. súrodenci; b) 

opakovanie skúsenosti; c) prim. negat. príkaz (napr. ,,nerob to a to, lebo ťa potrestám“ a ,,ak 

neurobíš to a to, potrescem ťa“). Ide o kontext učenia zaloţený skôr na vyhýbaní sa trestu neţ 

vyhľadávaní odmeny; trestom môţe byť buď odmietnutie lásky al. prejav hnevu, nenávisti; d) sek. 

príkaz, kt. je na abstraktnejšej úrovni a je v konflikte s prvým príkazom. Podobne ako prvý je 

podloţený trestami al. signálmi, kt. ohrozujú preţitie. Obvykle sa dieťaťu sprostredkúva 

nonverbálnymi prostriedkami a môţe sa týkať ktoréhokoľ-vek elementu prim. zákazu. Verbalizácia 

sek. príkazu môţe mať rôzne formy; e) terc. negat. závislosť na rodičoch, inokedy kapriciózny 

prísľub lásky a i.; f) uvedené prestáva byť potrebné, keď sa ,,obeť“ naučila vidieť svoj svet vo 

vzorcoch d. v. Kaţdá časť sledu d. v. stačí na vyvolanie paniky a hnevu. Konflikty príkazu môţu 

neskôr prevziať halucinované hlasy.  

Hlavné príznaky situácie d. v. teda sú: jedinec je v silnom vzťahu k danej osobe a cíti, ţe je preňho 

vitálne dôleţité, aby správne rozlíšil druh komunikácie a mohol vhodne odpovedať. Druhá osoba 



môţe správu komentovať, t. j. môţe urobiť metakomunikatívny výrok, kt. by umoţnil akúsi opravu 

rádového odlíšenia. Mnoho faktorov bráni tomu, aby si jedinec uvedomil nekonzistentnosť 

komunikácie d. v.: jednotlivé správy sa nepopierajú priamo, sú rôzneho logického typu, rozpor medzi 

nimi je maskovaný rozdielom v úrovni abstrakcie. Príslušné signály sú veľmi subtílne a nenápadné a 

pritom môţu drasticky zmeniť al. úplne zvrátiť zmysel pôvodnej správy. To ţe správu vysiela jediná 

osoba, implikuje predstavu, ţe ide o jedinú a významne ucelenú správu. Navyše je táto osoba 

natoľko dôleţitá, ţe jej nemoţ-no uniknúť, ignorovať ju a je ťaţko pochybovať o jej postoji. Niekedy 

celú situáciu kompli-kuje ďalšia prídavná správa, kt. explicitne popiera, ţe by v predchádzajúcej 

správe existoval nejaký rozpor. Kedykoľvek vznikne situácia d. v., narušuje sa schopnsoť jedinca 

rozlišovať medzi logickými typmi. V takejto situácii reaguje jedinec akoby ,,schizofrénne“, t. j. 

metafory chápe doslovne ap. Haley predpokladá, ţe metakomunikatívny systém schizofrenika je 

tangovaný dlhoročným trvalým opakovaním situácií s d. v. a psychotický atak predstavuje jeho úplné 

zrútenie. Pacient nie je schopný odhaliť, čo ľudia mienia, nemôţe bez výdatnej pomoci diskutovať o 

správach ostatných ľudí. Podľa svojho zaloţenia sa tak stáva voči nim podozrievavý a neustále sa 

nimi zaoberá. Inokedy ich ignoruje al. mu pripadajú zábavni.  

S uvedenou poruchou metakomunikácie úzko súvisí skutočnosť, ţe reč schizofrenikov je bohatá na 

metafory, metatofy sa však pouţívajú bez toho, aby sa ako také označili (tzv. ,,unlabelled 

metaphor“). Bateson uvádza prípad d. v. u budhistických kňazov, kt ukazujú svojim ţiakom drevenú 

palicu a pritom hovoria: ,,Ak povieš, ţe táto palica je skutočná, uderím ťa ňou, ak povieš, ţe je 

neskutočná, uderím ťa ňou, ak nepovieš vôbec nič, uderím ťa ňou“. Podobná má byť situácia u 

schizofrenika pri dezorientácii. V rodinách potenciálnych schizofrenikov predpokladajú autori, ţe 

psychotické správanie je dôsledkom správ, kt. nesú v sebe rad zákazov, avšak kt. sa kvalifikujú ako 

by sa ich netýkali. Vzniká systém, iracionality, kt. prekrúca al. popiera inštrumentálnu platnosť 

interpretácií prostredia. Narušuje sa vedenie rodiny, stabilných zväzkov, povedané sa sústavne 

diskvalifikuje. 

dvojník →Capgrasov sy. (→syndrómy); →heautoskopia. 

dvojfaktorová teória inteligencie (Sperman) – psych. teória inteligencie, podľa kt. všetky módy 

kognitívnej činnosti al. typy duševných výkonov majú spoločný jeden spoločný základný faktor (g) a 

ďalej závisí od špecifického faktora (s), kt. nie je prítomný v nijakom z ostatných.  

dvojková sústava – mat. pozičná číselná sústava so základom 2,  kt. obsahuje  dve  číslice (0 a 1). 

Rád číslice sa zvyšuje sprava doľava o mocninu dvojky. 

Príklad: Dvojkové číslo 10110 sa v desiatkovej sústave vyjadruje takto: 

1.24 + 0.23 + 1.22 + 1.21 + 0.20 = 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22 

D. s. je základom číslicových zariadení na spracovanie dát, keďţe elementárne spínacie a pa-

mäťové prvky sa môţu nachádzať iba v dvoch stavoch. Na kódovanie (→kód) čísel v zariadeniach 

na spracovanie dát sa pouţívajú dva rôzne spôsoby: čistá d. s. a binárna kódovaná desiatkova 

sústava (kód BCD). 

dvojlalokový – l. bilobatus. 

dvojpoložkové elementárne učenie – klasický podmienený reflex, podmienený reflex druhého 

poriadku. 

dvojrohý – l. bicornis. 

dvojtvárnosť – l. dimorfizmus. 



dvojvedomie – psychol. jav vznikajúci rozštiepením osobnosti; vyskytuje sa aj u hysterikov, 

somnambulikov a v hypnóze; pocit jedinca, ţe okrem svojho vlastného vedomia a bytia má ešte 

druhé vedomie a bytie. 

dvorček prsníkový – areola mammae. 

dwarf cells – [angl. dwarf trpaslík] malé, diferencované myeloické bunky s okrúhlymi jadrami pri 

promyelocytovej leukémii, podobné Pelgerovým bunkám. 

dwarfizmus – [angl. dwarf trpaslík + -izmus) trpaslíctvo; syn. →nanizmus. 

DY 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Dy – chem. symbol →dysprózia. 

dyáda – 1. genet. pár homológnych chromozómov pozostávajúci z dvoch chromatíd, kt. vznikol v 

gametogenéze rozdelením tetrády pri prvom meiotickom delení; →meióza; 2. psychol., sociol. 

skupina tvorená dvoma jedincami; relat. stály vzťah medzi 2 osobami. Dyadické relácie vykazujú 

niekt. špecifické znaky, kt. nemoţno zistiť pri triádach a väčšíéch skupinách, najmä nezameniteľnosť 

člena d., moţnosť vysokého stupňa intimity, emocionality atď. Inštitucionalizovanou formou 

dyadickej relácie ja monogamné →manţelstvo; 3. v informatike dyadický operátor – dvojmiestny 

(binárny) operátor s 2 argumentmi.  

Dyadic Adjustment Scale – psych. stupnica posudzujúca kvalitu manţelských vzťahov a i. 

podobných dyadických vzťahov (vzťahov dvoch osôb). Má 32 poloţiek, kt. pokrývajú 4 empiricky 

overené zloţky: dyadická spokojnosť, kohézia, súhlas a emočný prejav. 

dydrogesterón – syn. dehydroprogesterón, (9,10)-pregna-4,6-dien-3,20-dión, 6-dehydro-

ret -izopregnenolón C21H28O2, Mr 312,44; syntetický 

progestagén. 

Dydrogestón 

 

 

 

Indikácie – dysmenorea, premenštruačný sy., poruchy mentruačného cyklu, endometrióza, luteálna 

insuficiencia, hroziaci a habituálny potrat. 

Kontrainidkácie – Dubinov-Johnsonov sy., Rotorov sy. D. neovplyvňuje pečeňové funkcie, treba 

však zváţiť jeho podávanie pri ťaţkej hepatopatii, idiopatickej cholestatickej hepatopatii v 

anamnéze. 

Neţiaduce účinky – znáša sa veľmi dobre, vzácne sa sa vyskytujúce krvácanie z prieniku moţno 

upraviť zvýšením dávky. U citlivých pacientiek sa môţe prechodne vyskytnúť nauzea, nevoľnosť, 

hnačka al. zápcha. 

Dávkovanie – dysmenorea: 2-krát/d 1 1/2 tbl. od 5. do 25. d cyklu. Premenštruačný sy.: 2-krát/d 1 

tbl. od 12. do 26. d cyklu. Poruchy cyklu: 2-krát/d 1 tbl. od 11. do 25 d cyklu, opakovane aspoň 5 – 6 

cyklov. Luteálna insuficiencia: 2-krát/d ½ tbl.od 14. do 25. d cyklu. Odporúča sa podávať najmenej 

počas prvých mesiacov 2-krát/d ½ tbl. Habituálny potrat: 2-krát ½ tbl. naraz/d. potom 1 tbl. ráno a 

večer. Ak nevymiznú príznaky, moţno dávku zvýšiť o ½ tbl. kaţdých 8 h. Začiatočnú dávku treba 

ponechať ešte týţd. po odznení príznakov. Prerušenie th. musí byť pozvoľné. 

Prípravky – Dufaston
®
, Duphaston

®
, Gestatron

®
, Gynorest

®
, Prodel

®
, Retrone

®
. 



dyfylín – syn. diprofylín, glyfylín, 7-(2,3-dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimetyl-1H-purín-2,6-dión, 

C10H14N4O4, Mr  254,25; bronchodilatans.  

Dyfylín 

 

 

 

 

Pouţíva sa v th. asthma bronchiale, chron. bronchitídy a emfyzému pľúc (AFI-phyllin
®
, 

Asthmolysin
®
, Astmamasit

®
, Astrophyllin

®
, Circair

®
, Coronarin

®
, Cor-Theophyllin

®
, Dilor

®
, Hiphyllin

®
, 

Hyphylline
®
, Lufyllin

®
, Neostenovasan

®
, Neothylline

®
, Neotilina

®
, Neo-Vasophylline

®
, Neutrafil

®
, 

Neutraphylline
®
, Sibephylline

®
, Solufilin

®
, Solufylin

®
, Theal ampules

®
, Thefylan

®
). 

Dyggveov-Melchiorov-Clausenov syndróm →mukopolysacharidóza fenotypom podobná 

Morquiovmu-Brailsfordovmu sy. Líši sa od neho mentálnou retardáciou a typom 

glykozamínoglykánov vylučovaných močom. 

dýchací reťazec – multienzýmový systém v →mitochondriách zabezpečujúci prenos vodíka (a to 

oddelene od protónu a elektrónu) na kyslík za vniku vody a energie (→ATP). Základom d. r. je 5 

enzýmových komplwexov, kt. sú súčasťou mitochondriovej membrány: I – NAD-dehydrogenázy; II – 

sukcinátdehydrogenázy; III – cytochróm-c-reduktázy; IV – cytochrómoxidázy; V – ATP-syntázy. 

Tieto enzýmy sú funkčne napojené na prenášače elektrónov ubichinón a cytochróm c. Vodík sa 

získava najmä v oxidačných reakciách →Krebsovho cyklu a pri →betaoxidácii karboxylových kyselín 

a vo forme NADH vstupuje do komplexu I; oxidácia sukcinátu na fumarát je však katalyzovaná  

sukcinátodehydrogenázou (komplex II). V obidvoch týchto komplexoch sa vodík oxiduje na vodíkový 

katión , kt. sa dostáva do vnútra mitochondrie (kde sa tak udrţuje nadbytok H
+
), kým elektrón 

postupuje dýchacím reťazcom cez komplex III do cytochrómu c, z kt. sa cytochrómoxidázou  

(komoplex IV) prenáša na kyslík.  Na komplexe V prebieha prenos H
+
 z vnútra  mitochondrie do 

cytoplazmy (v dôsledku koncentračného gradientu) a ich zlúčenie s kyslíkovým aniónom za vzinku 

vody a troch molekúl ATP. Niekt. látky inhibujú tvorbu ATP bez ovplyvnenia oxidoredukčných dejov 

a transportu elektrónov (tzv. rozpojenie, angl. uncoupling), napr. dinitrofenol. Nedostatok kyslíka 

(napr. pri ischémii) al. vyradenie niekt. enzýmov dýchacieho reťazca (napr. kyanidy) podstatne 

zniţujú mnoţstvo energie vzniknuté v bunke a môţe mať za následok jej poškodenie aţ zánik. 

dýchacia práca – mechanické úsilie, kt. treba vynaloţiť na prekonanie →dýchacích odporov, t. j. 1. 

elastických síl; 2. viskózneho odporu; 3. odporu dýchacích ciest a tkaniva. D. p. vyjadruje súčin tlaku 

a objemu. Pri pokojnom dýchaní má d. p. hodnotu 0,0489 – 0,1304 W, po záťaţi pri ventilácii asi 200 

l.min
-1

 asi 30 W. Pokles al. zvýšenie frekvencie dýchania pri nezmenenej ventilácii výrazne zvyšuje 

dýchaciu prácu. Pri niţšej frekvencii a väčšom dychovom objeme vzduchu treba vykonať viac 

elastickej práce, pri vyššej frekvencii sa veľa práce neúčelne spotrebuje na ventiláciu mŕtveho 

priestoru. Účinnosť d. p. moţno vypočítať podľa vzorca 
 
                        uţitočná práca 

 účinnosť [%] = –––––––––––––––––––––––––––––––– 
                  celkove vynaloţená energia (výdaj O2)  

Ak je pracovný výkon pri pokojnom dýchaní 0,0815 W, pracovný výkon za d 120 W, hodnota 

vynalolţenej enegrie bude asi 7 J. Pretoţe účinnosť dýchacieho svalstva je max. 10 %, musí sa 

denne vynaloţiť 60 – 80 J energie, čo je pomerne ,,nenákladná“ činnosť organizmu (práca srdca si 

vyţaduje aţ 20 % celkovej nergetickej spotreby). 



Účinnosť dýchania sa môţe vyjadrovať aj ako spotreba kyslíka dýchacím svalstvom, kt. pripadá na 1 

l dýchacieho objemu (asi 0,5 ml O2). U zdravých jedincov do dýchacieho objemu 60 l.min
-1

 sa 

spotreba O2 dýchacími svalmi zvyšuje rovnomerne, pri vyššej ventilácii neprimerane a pri ventilácii 

asi 200 l.min
-1

 je spotreba O2 dýchacmi svalmi taká veľká ako zisk z hyperventilácie. Pri emfyzéme 

pľúc na 1 l objemu pripadá napr. namiesto 0,5 ml aţ 10 ml O2. 

dýchacie objemy – objem vzduchu, kt. sa vymieňa pri pokojnom →dýchaní sa nazýva respiračný 

objem VT = 0,5 l. Po skončení normálneho vdychu moţno do pľúc vdýchnuť ešte asi 3,5 l vzduchu 

(inspiračný rezervný objem IRV). 

Objem plynu závisí od teploty a tlaku (→stavová rovnica plynov). Pre porovnateľnosť dvoch 

nameraných objemov za rozličných teplotných a tlakových podmienok treba ich korigovať na: 1. 

štandardné telové podmienky (body temperature and pressure, saturated, BTPS). Ide o vzduch 

(plyn) nasýtený vodnými parami pri 37 °C telesnej teploty a atmosferickom tlaku okolia; 2. 

štandardné fyz. podmienky (standard temperature and pressure, dry, STPD). Je to suchý vzduch 

(plyn) nasýtený vodnými parami pri 0 °C a tlaku 101,32 kPa. 

Pri udávaní spotreby kyslíka a oxidu uhličitého sa hodnoty prepočítavajú na STPD, statické a 

dynamické objemy v hodnotách BTPS. Prepočet objemu plynu nameraného pri aktuálnych 

podmienkach okolia (ambient temperature and pressure, saturated H2O, ATPS) sa vykonáva na 

základe vzťahov odvodených zo stavovej rovnice plynov. Objem plynu po vydýchnutí, kt. sa ochladí 

na teplotu okolia zostane nasýtený vodnými parami. 
 
                 PB – PH2O        273 
VSTPD = VATPS . ––––––––– . ––––––– 
                   101,32       273 + T 
 
                  PB – PH2O     273 + 37 
 VBTPS = VATPS . ––––––––– . –––––––– 
                  PB – 9,71     273 + T 

V je objem v litroch, PB baromatrický tlak v kPa, T teplota v °C nameraná spirometrom, PH2O tlak 

vodných pár v kPa pri teplote tela a 9,71 je tlak vodných pár pri 37 °C v kPa, 273 = K. Výpočet 

korekcie pre prax je pomerne zdĺhavý a vykonáva sa obyčajne počítačom. 

Maximálny objem vzduchu, kt. sa môţe vydýchnuť po maximálnom vdychu sa nazýva vitálna 

kapacita (VC). Je to základný ukazovateľ funkčnej zdatnosti dýchacieho systému. Tvorí ju súčet 

respiračného (VT), inspiračného (IRV) a exspiračného rezervného objemu (ERV). Hodnoty 

namerané →spirometrom sa musia upraviť na telesnú teplotu, barometrický tlak 101,3 kPa a tlak 

vodných pár 6,3 kPa (BTSP). 

Dýchacie objemy sa stanovujú spirometrami (→spirometria). Merajú sa obyčajne tieto d. o.: 

FVC – (Forced Vital Capacity, [l]) úsilná vitálna kapacita max. objem vzduchu, vydýchnutý rýchlo s 

max. úsilím po predchádzajúcom max. nádychu. 

FEV 0,5, FEW 1 a FEV 3 – (Forced Expiratory Volume) [l]) – úsilný exspiračný objem vzduchu, 

vydýchnutý v 1. polsekunde, priebehu 1. a prvých 3 s. 

FEV 1/VC, FEV 3/VC [%] – percento vitálnej kapacity, kt. vyšetrovaný úsilne vydýchne v priebehu 1. 

s a prvých 3 s od začiatku výdychu. 

FEF 0,2 – 1,2 – (Forced Expiratory Flow, [l/s]) úsilný exspiračný prietok v priebehu s. 

FEF 25 – 75 % – úsilný exspiračný prietok v čase vydychovania 25 – 75 % vitálnej kapacity. 

FEF 75 – 85 % – úsilný exspiračný prietok v koncovej fáze vydychovania vitálnej kapacity. 

BEST FVC [l] – najlepší výsledok z viacerých meraní. 



EX TIME – (Expiratory Time) dĺţka trvania výdychu v s. 

PEF – (Peak Expiratory Flow, [l/s]) vrcholová hodnota prietoku vydychovaného vzduchu, najväčšia 

dosiahnutá rýchlosť pri vydychovaní. 

MEF 75%, MEF 50 %, MEF 25 % – (Maximum Expiratory Flow, [l/s]) max. rýchlosť vdychovaného 

vzduchu pri danej náplni pľúc; čím je náplň pľúc vyššia, tým je aj hodnota prietoku vyššie. 

PIF – (Peak Inspiratory Flow, [l]) vrcholová hodnota prietoku vdychovaného vzduchu. 

MIF 50 % – (Maximum Inspiratory Flow, [l/s] max. rýchlosť vdychovaného vzduchu pri danej náplni 

pľúc. 

MEF 50/MIF 50 – podiel rýchlosti vydychovaného vzduchu a rýchlosti vdychovaného vzduchu pri 

náplni pľúc 50 % VC. 

MTV – (Maximum Tidal Volume, [l] max. dychový objem. 

MVV – (Maximum Ventilatory Volume, [l/min] max. minútová ventilácia, t. j. max. objem vzduchu 

preventilovaný pľúcami za min. úsilným výdychom. 

RR – (Respiration Rate) počet dychov za min. 

dýchacie odpory – pri dýchaní musí dýchacie svalstvo prekonávať 3 druhy odporov: 1. elastický 

odpor pľúc a hrudníka; 2. prúdový odpor dýchacích ciest; 3. prúdový odpor tkanív. 

Elastický odpor pľúc a hrudníka – elastickosť (angl. elastance) je schopnosť pľúcneho tkaniva 

zmrašťovať sa. Je podmienená mnoţstvom a usporiadaním elastických vláken v pľúcach, ako aj 

aktívnymi povrchovými silami na rozhraní medzi tekutinou a dýchacími plynmi, kt. zabezpečuje na 

povrchu alveol vylučovaný pľúcny surfaktant. Hodnota elastickosti pľúc sa dá vypočítať z rovnice 
 
          P 
 E = ––– 
         V 

kde P je tlak potrebný na vdýchnutie objemu V. Lepšie ju vyjadruje hodnota pľúcnej poddajnosti 

(compliance), t. j. zmena ventilačného objemu pľúc v l (V) pripadajúca na jednotku zmeny 

vnútrohrudníkového tlaku (P) 
 
         V 
 C = ––– 
         P  

Tzv. dynamický odpor pľúc je neelastický odpor tvorený najmä prúdovým odporom dýchacích 

ciest, odporom vznikajúcim zotrvačnosťou častíc a deformačným odporom. Prejavuje sa pri 

zrýchlenom dýchaní al. pri zníţení priesvitu dýchacích ciest.   

U zdravých dospelých osôb je hodnota elastického odporu pľúc 2,04 l kPa
-1

. Ide o tzv. statickú 

poddajnosť platnú v podmienkach, keď v bronchiálnom systéme neprúdi nijaký vzduch. Meria sa 

pri pokonom dýchaní (max. ventilácia 0,5 l s
-1

) na rozdiel od tzv. dynamickej poddajnosti meranej pri 

vyššej frekvencii dýchania. Pretoţe hodnota pľúcnej poddajnosti pri tej istej elastickosti závisí od 

objemu pľúc (napr. u detí je menší objem), zaviedla sa hodnota špecifickej poddajnosti (0,5 kPa
-1

), 

keď sa poddajnosť delí hodnotou pľúcneho objemu (pri pokojnom dýchaní hodnotou funkčnej 

reziduálnej kapacity). 

Elastické vlastnosti hrudníka umoţňujú rozširovanie hrudníka, teda pôsobia opačným smerom ako 

zmrštivosť pľúc. Do vdýchnutia 50 – 70 % objemu vitálnej kapacity pruţnosť hrudníka napomáha 

výdych. Zvyšok vitálnej kapacity sa však musí vdýchnuť svalovým úsilím vdychových svalov proti 

elastické ťahu pľúc sa hrudníka. 



Z klin. hľadiska najvýznamnejšou zloţkou d. o. je odpor dýchacích ciest (resistance of air-ways, 

Raw). Je to zmena alveolárneho tlaku v kPa potrebná na prietok 1 litra vzduchu za s. Obrátenou 

hodnotou Raw je vodivosť dýchacích ciest (Gaw). Pomer vodivosti dýchacích ciest a 

vnútrohrudníkového objemu (TGV), pri kt. bola vodivosť vyšetrená, sa nazýva špecifická vodivosť 

(SGaw). Jednotkou je s
-1

.kPa
-1

 (cm H2O
-1

.s
-1

). 

Raw vzniká vzájomným trenín molekúl prúdiaceho vzduchu a molekúl vzduchu o steny dýchacích 

ciest. Pri vdychu sa tlak na začiatku dýchacích ciest rovná atmosferickému tlaku, tlak na konci 

dýchacích ciest sa nazýva alveolárny tlak, vyšetruje sa celotelovým pletyzmografom; prietok v 

dýchacích cestách sa meria pneumotachografom. 

Postup vyšetrenia: vyšetrovaný sedí v pletyzmografickej kabíne, pomocou náustka je pripojený na 

pneumotachograf, ústami dýcha vzduch prehrievaný na tel. 

teplotu a zvlhčovaný. Pri vdychu sa hrudník rozpína a 

alveolárny tlak klesá pod hodnotu atmosferického tlaku. S 

rozširovaním hrudníka sa zvyšuje tlak v kabíne (meria sa 

citlivým tlakometrom). Zvýšene tlaku v kabíne je pribliţne 

priamoúmerné poklesu tlaku v alveoloch. Pri výdychu sa 

hrudník zmenšuje, tlak v kabíne klesá a alveolárny tlak prevýši 

hodnotu okolitého atmosferického tlaku. Z merania tlaku v 

prakticky vzduchotesnej kabíne moţno po korekcii a kalibrácii 

zistiť hdonotu alveolárneho tlaku v kaţdom okamihu dychového 

cyklu.  

 

 

 

 

 

Odpor dýchacích ciest za normálnych okolností a pri ich zúţení 

 

 

 

Pri súčasnej registrácii zmien prietoku pri ústach (zvislá os) a zmien tlaku v kabíne (horizontálna os) 

v priebehu pokojného dýchania sa získa na súradnicovom zapisovači krivka odporu dýchacích ciest 

(obr.). Rozoznáva sa na nej: 1. inspiračná časť (IN), kt. siaha od nulového prietoku nahor; 2. 

exspiračná časť (EX), kt. je pod vodorovnou čiarou označujúcou nulový prietok. Pri nepravidelnom 

tvare krivky (B) al. tvare golfovej palice (C) sa zvýrazňuje odlišnosť dvoch najčastejších metód 

hodnotenia sklonu krivky. Podľa Ulmera sa priamka preloţí cez najvzdialenejšie inspiračné a 

exspiračné body (Rt), kým podľa Quanjera sa Raw určuje zo sklonu inspiračného a exspiračného 

ramena pri prietoku 0,5 l/s (Ra). Pre väčšiu citlivosť sa viac pouţíva Ulmerova metóda. (D). 

zodpovedajúca tlaku v kabíne), kt. sa získa registráciou tzv. uzáverovej krivky (totoţnej s krivkou 

potrebnou na výpočet TGV pletyzmografickou metodou). Odpor dýchacích ciest sa potom rovná 

podielu tangensov obidvoch uhlov korigovaného na meracie rozsahy, kalibráciu a odpor sieťky 

pletyzmografu. Okrem pletyzmografu s konštantným objemom sa pouţíva aj pletyzmograf s 



konštantným tlakom, v kt. sa hodnota alveolárneho tlaku získava zo zmeny objemu pri dýhaní v 

kabíne. 

 

Krivky odporu dýchacích ciest. A – 

normálny tvar; B – esovitý tvar; C – 

tvar golfovej palice; D – obštrukčný typ 

krivky; E – hodnotenie krivky podľa 

Ulmera (upravené Krištufkom a kol., 

1988)  

 

 

Rt – celkový odpor dýchacích ciest (sklon priamky spájajúcej body najväčšieho rozdielu 

alveolárneho tlaku pri jednom dychovom cykle (DPAT); 

RtI – celkový inspiračný odpor, t. j. priamka spájajúca body najväčších rozdielov alveolárneho tlaku v 

inspíriu 

RtE – celkový exspiračný odpor, kt. spája body najväčších rozdielov alveolárneho tlaku v exspíriu 

RtOI – odpor dýchacích ciest na začiatku inspíria vypočítaný z dotýčnice inspiračnej časti krivky v 

bode prechodu nulovou líniou prietoku 

RtOE – odpor dýchacích ciest na začiatku exspíria vypočítaný z dotyčnice exspiračnej časti krivky v 

bode prechodu nulovou líniou prietoku 

Menej presnou metódou vyšetrenie Raw je postup, pri kt. sa počas pokojného dýchania krátkodobo a 

bez vedomia vyšetrovaného prerušuje prietok vzduchu pri ústach vyšetrovanéh, pričom sa 

predpokladá, ţe tlak pri prerušení prietoku sa rovná alveolárnemu tlaku. Okrem odporu dýchacích 

ciest sa však zachycuje odpor pľúcneho tkaniva. 

Hodnota Raw umoţňuje posúdiť obštrukciu dýchacích ciest pri pokojnom dýchaní. Nevyţaduje 

spoluprácu s vyšetovaným, kt. ju teda nemôţe významne ovplyvniť. 

Zvýšenie Raw sa zisťuje: 1. pri zhoršení priechodnosti dýchacích ciest (hlien, cudzie teleso, 

bronchokonstrikcia, tlak z okolia a i.); 2. pri zníţení retrakčnej sily pľúc (zhoršenie elastickosti pľúc); 

3. pri zvýšení poddajnosti priedušiek (zvýšená pohotovosť ku kolapsu dýchacích ciest); 4. 

zmenšenie objemu dýchacích ciest. 

Pri vyšetrení Raw sa meria najmä odpor v centrálnych dýchacích cestách, odpor v menších 

dýchacích cestách prispieva k celkovej hodnote Raw len 5 – 15 %. Nezachytí sa pritom obštrukcia 

postihujúca výlučne malé dýchacie cesty (napr. vo včasnom štádiu chron. bronchitídy, keď je úsilný 

výdych za 1 s FEV1 ešte v medziach normy). Analýzou krivky Raw moţno hodtiť samostatne 

vdychový a výdychový odpor v dýchacích cestách. 

So zvyšujúcim sa objemom pľúc  sa  zväčšuje  aj  vnútorný  priesvit  dýchacích ciest a odpor v nich 

klesá. Pri hodnotení Raw treba preto zohľadňovať objem pľúc, pri kt. sa meral Raw. V praxi sa 

pouţíva hodnota tzv. špecifického odporu dýchacích ciest SRaw, kt. sa získa vynásobením Raw 

hodnotou TGV. Pretoţe vzťah medzi Raw a objemom pľúc nie je lineárny, pouţíva sa často obrátená 

hodnota SRaw, tzv. špecifická vodivosť SGaw, t. j. podiel vodivosti Gaw a TGV. Platí: 
 
                      Gaw                 1             1 
SRaw = Raw . TGV; SGaw = ––––– ; Gaw = –––– ; SGaw = –-–––– 
                     TGV               Raw           SRaw 



Pri zhoršení priechodnosti dýchacích ciest sa hodnoty Raw a SRaw  zvyšujú, kým hodnoty Gaw a SGaw 

zniţujú. Za patol. sa pokladajú hodnoty > 0,3 kPa.l
-1

s (> 3 cm H2O.l
-1

.s)  a  hodnoty Saw > 1,0 kPa.s 

(> 10 cm H2O.s); →dychacie objemy; →spirometria. 

dýchacie plyny – plyny zúčastňujúce sa na →dýchaní. Vdychovaný vzduch pochádzajúci zo 

vzduchového obalu Zeme, atmosféry obsahuje 0,7809 N, 0,2095 O2, 0,03 CO2 a ďalšie plyny (napr. 

Ar, Ne atď.). Mnoţstvo vodnej pary vo vzduchu kolíše v rozpätí 0 – 4 % objemu vzduchu. Keď sa 

udáva zloţenie vzduchu, ide o vzduch suchý, kt. zloţenie za normálnych okolností je konštantné; 

→atmosféra. 

Atmosferický obal, hrubý asi 100 km, ovplyvňuje gravitačné pole Zeme. Preto je na povrchu Zeme 

vzduch hustejší ako v určitej vzdialenosti od nej. Vo výške 2000 m je atmosféra uţ natoľko zriedená, 

ţe neaklimatizovaný človek pociťuje nedostatok vzduchu. Človek nemôţe trvale ţiť vo výške > 5000 

m, kde má tlak pribliţne polovičnú hodnotu v porovnaní s tlakom na hladine mora. 

Z hľadiska teplotnej stratifikácie v →atmosfére sa rozlišujú 4 zóny – 1. troposféra; 2. stratosféru; 3. 

mezosféru; 4 termosféru. Okrem najbliţšej vrstvy troposféry, normálne d. v týchto zónach je 

nemoţné, resp. vyţaduje osobitné zariademnia s prívodom vzduchu s primeraným tlakom. 

Na sýtenie krvi kyslíkom nemá rozhodujúci vplyv % podiel v zmesi, ale jeho parciálny tlak vo 

vydychovanom vzduchu (→Daltonov zákon; →zákony). 

Transport dýchacích plynov – podľa Henryho-Daltonovho zákona sa časť plynov v tekutine 

rozpúšťa. Toto mnoţstvo fyz. rozpusteného plynu sa dá vypočítať. Napr. absorpčný koeficient O2 pri 

37 °C je 0,021, to znamená, ţe 1 ml krvi obsahuje pri tlaku 101 kPa 0,021 ml O2. V artériovej krvi je 

pO2 12,7 kPa, teda 

101:0,021 = 12,7 . x (x = 0,0026) 

V 100 ml artériovej krvi je 100 . 0,0026, t. j. 0,26 ml fyz. rozpusteného kyslíka. Podobne sa vypočíta 

hodnota fyz. viazaného O2 v ţilovej krvi 

101:0,021 = 5,3: x (x = 0,001) 

Keď sa objem plynu uvoľneného z krvi rovná objemu vypočítanému pomocou Henryho-Daltonovho 

zákona, daný plyn bol viazaný v krvi len fyzikálne (napr. N), keď je väčší, moţno predpokladať aj 

chem. väzbu plynu (napr. O2, CO2). Do tkanív difunduje len fyz. viazaný O2. Chem. väzba O2 

predstavuje rezervu, kt. nahrádza objem, fyz. rozpusteného O2, kt. momentálne prešlo z krvi do 

tkanív. Chemicky sa transportuje 70-krát viac O2 ako fyzikálne (20:0,3). 

Kyslík sa v krvi chemicky viaţe na hemoglobín. Jedna jeho molekula je schopná viazať 4 molekuly 

O2. Táto väzba je reverzibilná 

Hb + O2 ↔ HbO2 

Podiel hemoglobínu, na kt. je viazaný O2 sa označuje ako percento nasýtenia (saturácia 

hemoglobínu kyslíkom, sO2). sO2 závisí od pO2 v krvi Závislosť saturácie hemoglobínu od pO2 

vyjadruje väzbová krivka kyslíka (→disociačná krivka kyslíka).  

D. p. sa stanovujú sa vo vysušenej vzorke vzduchu, lebo koncentrácia vodných pár s výnim-kou 

alveolárneho vzduchu kolíše. Frakčné koncentrácie d. p. v atmosferickom vzduchu sú: O2 – 0,2094, 

CO2 – 0,0003, v alveolárnom vzduchu: O2 – 0,1410, CO2 – 0,0570. Koncentrácie vo vydychovanom 

vzduchu sú v blízkosti stredu medzi atmosferickým a alveolárnym vzduchom. 

Meranie d. p. v atmosferickom, alveolárnom a vydychovanom vzduchu sa vyuţíva na výpočet ich 

parciálnych tlakov, spotreby O2 a tvorby CO2 a posúdenie ventilácie. Koncentrácie d. p. sa môţu 

stanovovať pomocou Haldaneovho-Pristleyovho aparátu. Po absorpcii O2 a CO2 zo zná-meho 

objemu analyzovanej zmesi plynov sa podľa objemového úbytku určí príslušný podiel O2 a CO2. V 



moderných analyzátoroch sa O2 stanovuje →Clarkovou elektródou, pričom sa vyuţívaju 

paramagnetické vlastnosti molekúl O2, CO2 →Stowovou-Severinghausovou elektródou, resp. 

metódou zaloţenou na zmene tepelnej vodivosti ţeraveného platinového drôtika. 

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

Zloženie suchého vzduchu atmosféry  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prvok/zlúčenina    Objemové %     Prvok/zlúčenina        Objemové % 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––– 
    Dusík      78,09         Metán           0,000 52 

    Kyslík      20,05             Kryptón           0,000 22 

    Argón        0,93             Oxid dusný           0,000 10 

    Oxid uhličitý        0,03             Vodík           0,000 05 

    Neón        0,001 8        Ozón           0,000 001 

    Hélium        0,000 52        Radón                     0,000 000 000 000 000 006 

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

dýchacie pohyby – pohyby, kt. vykonáva dýchacie svalstvo. Pozostávajú z vdychu a výdychu. 

Pri vdychu  sa  hrudníková  dutina  zväčšuje v 2 smeroch: v predozadnom a priečnom dvíhaním 

rebier činnosťou mm. intercostales externi (kostálne dýchanie) a vo vertikálnom zniţovaním bránice 

(abdominálne dýchanie). Normálne je dýchanie zmiešané, pričom u ţien prevláda zloţka kostálna, 

kým u muţov zloţka abdominálna. Z priestorového postavenia krčkov rebier a zo zakrivenia rebier 

vyplýva, ţe kraniálna časť hrudníka sa rozširuje najmä v predozadnom smere, kým kaudálna najmä 

v priečom smere (horný a dolný kostálny typ). 

Okrem mm. intercostales externi a bránice, čo sú hlavné vdychové svaly, sa na inspirácii zúčastňujú 

aj iné, tzv. pomocné vdychové svaly, kt. dvíhajú hrudník do vdychovej polohy (mm. scaleni, m. 

sterocleidomastoideus, m. serratus posterior superior, m. subclavius, descendentná časť m. 

trapezius, m. levator scapulae, m. serratus lateralis, mm. pectorales). 

Na výdychu sa zúčastňujú mm. intercostales interni ako hlavné výdychové svaly a príp. aj pomocné 

výdychové svaly (brušné svaly, m. serratus posterior inferior, m. quadratus lumborum). Počas 

pokojného dýchania je však výdych pasívny výkon vykonávaný skoro bez pomoci svalstva 

(pruţnosťou rebrových chrupaviek a hmotnosťou hrudníka). Toto elastické napätie podmienené 

niekoľkými faktormi zapríčňuje, ţe v intrapleurálnom priestore (v štrbine medzi parietálnou a 

viscerálnou pleurou) je o 3 – 7 mm Hg niţší tlak ako je vnútri pľúc, t. j. v alveolovom systéme a 

bronchiálnom strome, kt. je spojený dýchacími cestami s atmosferickým vzduchom. Tento malý 

pretlak zapríčiňuje, ţe za inspirácie pľúca zostávajú v dotyku s parietálnou pleurou, rozťahujú sa 

proti silám retrahujúcim pľúca, pričom sa vzduch do pľúc nasáva. Zmenšením pleurálnej dutiny 

počas výdychu a pôsobením elastického ťahu pľúc sa vzduch z pľúc zasa vypudzuje. 

Štrbinovitý interpleurálny priestor je vyplnený neelastickou vrstvičkou seróznej tekutiny, kt. umoţňuje 

hladké kĺzanie obidvoch pleurálnych listov pri polohových a objemových zmenách počas dýchania.  

Keď sa spojí interpleurálny priestor s atmosferickým vzduchom (otvorením pleurálnej dutiny al. 

porušením pulmonálnej pleury), vyrovná sa tlakový rozdiel, kt. udrţuje pľúca rozopnuté, a pľúca 

kolabujú (→pneumotorax). 

Elastický ťah pľúc je podmienený najmä elastickými vláknami v stenách bronchiálneho stromu, 

alveolov, ciev a sept, smerujúcich lúčovito k pľúcnemu hílu. Dôleţité sú aj elastické siete 

subpleurálneho väziva, kt. sú základom celého tohto elastického systému. K tomu patria aj snopce 

hladkého svalstva, bronchiálneho stromu, ciev a sept, ako aj povrchové napätie tenkej vrstvy 

tekutiny na stenách alveolov. Význam elastického ťahu pľúc spočíva v tom, ţe zabraňuje 

zakrivovaniu bronchov pri dýchaní, uľahčuje prietok krvi pľúcami a ţe sa zúčastňuje na výdychu. 



V pokoji je v činnosti len asi 1/20 celkovej alveolárnej plochy, kým ostatné alveoly predstavujú 

rezervu pre zvýšené nároky na kyslík. Pri dýchacích pohyboch sa najmenej ventilujú vrcholy pľúc 

(najmä ich zadnej časti, čím sa vysvetľovala častejšia lokalizácia tbc procesov v tejto oblasti). 

Najviac sa pohybujú kaudálne časti pľúc, najmä vzadu, kt. zostupujú o 2 – 4 cm a zasúvajú sa do 

frenikokostálnych sínusov. Povrchové časti pľúc sa obracajú dopredu a smerom k báze stále 

kaudálnejšie, čím sa uľahčuje rozvíjanie paravertebrálnych častí pľúc, so značným posunom 

ventrálnych okrajov pľúc do kostomediastínových sínusov. 

Pri rozvíjaní pľúc počas vdychu sa posúva aj hílus p. o 1 – 1,5 cm kaudálne a trocha ventrálne. 

Dýchacie pohyby podmieňujú aj posun drobných bronchov, kt. sa pri vdychu rozširujú a predlţujú a 

súčasne vejárovite rozostupujú vo všetkých smeroch, čím sa umoţňuje ventilácia hlbokých alveolov. 

dýchacie svaly – svaly zúčastňujúce sa na vonkajšom →dýchacích pohyboch. Patria k nim 

inspiračné d. s., kt. aktívna kontrakcia týchto svalov spôsobuje pri vdychu zväčšenie objemu 

hrudníka (bránica, vonkajšie medzirebrové svaly) a expiračné d. s., kt. aktívnou kontrakciou pri 

úsilnom výdychu spôsobujú zvýšenie intraabdominálneho tlaku, pokles rebier a zmenšenie priemeru 

hrudníka (brušné svaly, vnútorné medzirebrové svaly); →svaly. 

dýchanie – [respiratio] výmena plynov medzi organizmom, t. j. krvou a prostredím, t. j. alveolárnym 

vzduchom (vonkajšie d.), resp. medzi krvou a tkanivami (vnútoné d.).  

Vonkajšie dýchanie pri niţších organizmoch (napr. protozoách, baktériách) prebieha pomocou 

→difúzie cez bunkovú membránu do vnútra buniek, absorpciou plynov cez koţu (napr. pri hibernujú-

cich ţabách), ţiabrami (pri niekt. vo vode ţijúcich ţivočíchoch) al. vzdušnicami (napr. pri hmyze). Pri 

cicavcoch, a teda aj u človeka sa vonkajšie d. uskutočňuje v pľúcach. Vonkajšie dýchanie sa spája s 

oxygenáciou.  

Vnútorné (tkanivové) dýchanie súvisí s oxidačnými reakciami, pri kt. sa uvoľňuje energia; 

→oxidačná fosforylácia. 

Mechanizmus pľúcnej respirácie moţno rozdeliť na: 1. →ventiláciu (pohyb vzduchu z okolia do 

pľúc pri inspirácii, po kt. nasleduje výdych vzduchu do ochudobeného o kyslík a obohateného o oxid 

uhličitý); 2. distribúciu (zmiešanie vdýchnutého vzduchu so vzduchom, kt. bol v pľúcach pred 

inspiráciou, a rozdeľovanie vzduchu v pľúcach); 3. difúziu (prechod kyslíka cez alveolokapilárnu 

membránu do pľúcnych kapilár a oxidu uhličitého opačným smerom); 4. perfúziu (prietok krvi 

pľúcami, pričom sa krv dostáva do blízkosti alveol, odovzdáva do alveolárneho priestoru oxid uhličitý 

a z alveoly prijíma kyslík). 

Podmienkou výmeny plynov je ich tlakový spád, priechodné dýchacie cesty, elastické pľúca a 

hrudník, výkonné dýchacie svalstvo a náleţitú reguláciu CNS. Vdýchnutý vzduch prechádza nosom 

a nosohltanom, kde sa zohreje a obohatí o vodné pary, a pokračuje priedušnicou a vetviacimi sa 

prieduškami aţ po alveoly. Pri výdychu sa hrudník vracia do pôvodnej polohy a prebytočný vzduch 

odchádza z alveolárneho priestoru cez dýchacie cesty von. Pokojný výdych je u zdravého človeka 

pasívny proces. U pacientov s obštrukciou dýchacích ciest vyţaduje úsilný i pokojný výdych aktívnu 

účasť exspiračného svalstva.  

Na hodnotenie d. slúţi funkčné vyšetrenie pľúc. Zahrňuje meranie: 1. →pľúcnych objemov a kapacít; 

2. mechaniky dýchania a →ventilácie; 3. distribúcie; 4. →difúzie; 5. perfúzie; 6. vyšetrenie krvných 

plynov a ukazovateľov →acidobázickej rovnováhy. 

Regulácia dýchania – uskutočňuje sa na troch úrovniach: 1. torakopulmonálna spätná väzba – 

zabezpečuje prenos informácie z dýchacích svalov hrudníka, bránice, brušnej steny a kĺbových 

spojení do dýchacieho centra; uskutočňuje sa prevaţne reflexmi na spinálnej úrovni; 2. pľúcna 

spätná väzba – informuje dýchacie centrum najmä o objeme pľúc a jeho zmenách: impulzy z 

pľúcnych receptorov reagujich na mechanické a chem. podnety (dráţdenie infláciou a defláciou 



pľúc, kongesciou, edémom, atelektázou, iritujúcimi plynmi ap.) sa aferentnou dráhou vedú do 

dýchacieho centra cestou n. vagus; 3. chem. spätná väzba – jej úlohou je zabezpečiť adekvátnu 

alveolárnu ventiláciu. Podnety vychádzajú z periférnych chemoreceptorov, kt. dráţdi pokles 

parciálneho tlaku kyslíka v artériovej krvi paO2 a vzostup parciálneho tlaku oxidu uhličitého paCO2. 

Centrálne chemoreceptory lokalizované v predĺţenej mieche reagujú len na zvýšenie koncentrácie 

oxidu uhličitého v artériovej krvi. Respiračné centrum riadi d. reguláciou aktivity inspiračných a 

exspiračných neurónov. Inspiračné neuróny nepretrţite vysielajú vzruchy do inspiračných svalov. 

Tieto impulzy môţe prerušiť aktivita exspiračných neurónov, Breuerovým-Heringovým inflačným 

reflexom, činnosťou pneumotaktickej časti dýchacieho centra a mozgovou kôrou (voľove). 

Prerušenie inspiračných impulzov má za následok výdychovú fázu dýchacieho cyklu. 

dýchavica →dyspnoe. 

Dykeov-Davidoffov-Massov syndróm – [Dyke, Cornelius G.; Davidoff, Leo Max, *1908; Masson, C. 

B., amer. neurológovia] charakteristický obraz reaktívnych zmien lebky po jednostrannej atrofii 

mozgu ranom detstve vyvolanej rôznymi procesmi, napr. avaskulárnymi. Prvý ho opísal Dyke a spol. 

(1933). Ohraničené lézie mozgového tkaniva sa klin. líšia kontralaterálnymi neurol. výpadmi, príp. s 

lateralizáciou a prim. ohniskovými zächvatmi krčov. Zisťujú sa asi 9 mes. po úraze lebky. Vákuum 

utvorené zánikom mozgového tkaniva sa sčasti vypĺňa reaktívnou apozíciou kostí. Ide o asymetrické 

zhrubnutia lebkového krytu, asymetrické dilatácie prinosových dutín a proc. mastoideus, 

jednostrannú atrofiu mozgu a kontralaterálnu hemiparézu s ohniskovými záchvatmi kŕčov.  

Dykeova-Youngova anémia – [Dyke, Sidney C., Youngová, Freida, angl. patológovia] obsol. názov 

chron. idiopatickej autoimunitnej hemolytickej anémie; opísal ju Dyke a Youn-gová (1938); 

→málokrvnosť. 

Dykon
®
 – diacetát sodný, inhibítor rastu plesní a baktérií. 

Dylat
®
 (Unimed) – koronárne vazodilatans; →klonitrát. 

Dylene
®
 – lokálne anestetikum; →pyrokaín. 

Dyloform
®
 – estrogén; →etinylestradiol. 

Dylox
®
 (Chemagro) – inhibítor cholínesterázy, antihelmintikum; trichlórfon. 

Dymadon
®
 – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofén. 

dymantín – N,N-dimetyl-1-oktadekanamín, C20H43N, Mr 297,55; anthelmintikum účinné proti 

nematódam. Pripravuje sa z oktadecylamínu a formaldehydu (hydrochlorid C20H44ClN – GS 1339
®
, 

NSC 5547, Thelmesan
®
). 

Dymelor
®
 (Lilly) – herbicídum; →difenamid. 

Dimyd
®
 (Lilly) – herbicídum; →difenamid. 

Dymion
®
 (Pulitzer) →ubichinón (50). 

Dymixal
®
 – zmes troch farbív: 46,1 % (1,5 d.) kryštálovej violete (hexametyl p-rozanilínhydrochlorid) + 

30,8 % (1 d.) brilantovej zelene (anhydrid diaminotetraetyltrifenylkarbinolsulfátu) + 23,1 % (0,75 d.) 

neutrálneho akriflavínu. Pouţíva sa pri ošetrovaní popálenín. 

dyn – [g. dynamis sila] jednotka sily v sústave CGS, 1 dyn = = 10
-3

 N. 

Dynacaine
®
 – lokálne anestetikum; →pyrokaín. 

DynaCire
®
 (Sandoz) – antagonista vápnika, antihypertenzívum, antianginózum; →israpidín. 

Dynacoryl
®
 – stimulans dýchania; →niketamid. 



Dynacrine
®
 (Sandoz) – dihydropyridínový blokátor vápnikových kanálov, antihypertenzí-vum, 

antianginózum; →izrapidín. 

Dynafac
®
 →cetrimóniumstearát. 

Dynalin
®
 (Squibb) – antibiotikum; fumarát →tiamulínu. 

Dynaltone
®
 – antiseptikum, germicídum, algicídum, dezodorans; →dichlórbenzalkóniumchlorid. 

Dynamic Personality Inventory (Grygier, 1957) – skr. DPI, psych. osobnostný dotazník na výskumné 

a experimentálne účely pre vek 15 – 17, IQ > 80. 

dynamická poddajnosť pľúc – Cdyn, dynamická compliance pľúc. Stanoví sa z krivky tlak–objem (p, 

V) registrovaného XY-zapisovačom v priebehu celého inspiračno-exspiračného cyklu. Zo sklonu 

priamky preloţenej inspiračným a expiračným bodom zvratu zaregistrovanej krivky (uhol) moţno 

vypočítať dynamickú poddajnosť podľa vzťahu: Cdyn = k.tg. Poddajnosť pľúc a hrudníka je najväčšia 

pri takom objeme pľúc, pri ktorom sa uskutočňuje kľudový vdych a výdych. 

dynamická psychiatria – opak statickej, deskriptívnej psychiatrie. Zdôrazňuje vývoj príznakov, fázu 

vývoja osobnosti a vývoj psychopatológie, štúdium osobnosti z hľadiska adaptácie a integrácie, 

úsilie postihnúť normu, normalitu, všímať si interpersonálne vzťahy k psychopatológii osobnosti, 

vidieť osobnosť v širších súvislostiach s celým sociálnym prostredím, zdôrazením multifaktorovej 

psychickej poruchy. D. p. študuje motivačné, emocionálne a biol. faktory určujúce ľudské správanie. 

Jej začiatky siahajú do polovice 19. stor. 

dynamická psychológia – výraz pochádza od Woodwortha (1910 – 1960), zdôrazňuje pudové 

činnosti, stimul–organizmus–reakcia (S–O–R) a jedinca.  

dynamická štruktúra – komplex kôrových centier, v kt. prebieha elektívna iradiácia (Iva-nov-

Smolenskij). 

dynamická teória – psych. aspekt →Gestalt-psychológie, zdôrazňovaný Köhlerom. Podľa nej 

procesy, kt. sa dejú v senzorických a centrálnych poliach určujú skôr dynamické ako štruktúrne 

podmienky. 

dynamická základná konštitúcia (Janzarík, 1959) – základné aspekty psychických schopností, 

zacielenie; dynamická redukcia znamená depresívnu psychózu, dynamická expanzia mániu, 

dynamická nestálosť bludnú náladu a dynamické vyprázdňovanie defektnú psychózu. 

dynamické vyprázdnenie – zníţenie dynamogénie aţ stav adynamie u schizofrenikov, ale aj 

pacientov s atrofiou mozgu (Janzarík, 1959, 1963); Conrad ho označil ako redukciu energetického 

potenciálu. 

dynamický odpor pľúc a hrudníka →dýchacie odpory.  

dynamický stereotyp (Pavlov) – dej v kôrovom poli mozgu, kde ten istý podnet vyvoláva stereotypne 

ten istý aktivačný obrazec. Je to fyziol. jednotka vyššej nervovej činnosti, čosovo-priestorové 

spriahnutie aktivovaných kôrových jednotiek. Jednoanalyzátorový vnemový stereotyp je podtstatou 

zmyslového vnemu. Zloţité a jemné druhosignálne d. s. predstavujú fylogeneticky najmladšie a 

funkčne najvyššie špecializované neurónové súbory zoskupené v jadrách, poliach 

proprioceptívneho integrátora, motorického neuroefektora, akustického a optického analyzátora. 

dynamicus, a, um – [g. dynamis sila] dynamický, silový, pohybový, prejavujúci silu, pohyb. 

dynamika – [g. dynamikós silný z g. dýnamis sila] 1. bohatá, rušná činnosť, rušnosť, ţivosť; 2. rýchla, 

výrazná, viditeľná zmena; 3. fyz., techn. náuka o pohybe hmoty a silách pôsobiacich na pohybujúcu sa 

hmotu.  



Dynamika správania – psychol. označenie hybných síl podmieňujúcich správanie, ako sú potreby, 

motívy a i. 

Dynamika skupinová – sociol. súbor procesov prebiehajúcich v spoločenských skupinách v 

priebehu ich vzniku a trvania; hybné sily ovplyvňujúce črty skupinového správania. 

Dynamika sociálna – časť sociológie, kt. sa zaoberá spoločenským vývojom a zmenou (pojem do 

sociol. zaviedol a definoval A. Comte).  

dynamis – psychol. princíp, kt. prináša poriadok  do  psyché  (Jung);  niekedy  sa  identifikuje s 

→animus. 

Dynamisan
®
 (Sandoz) – roborans; kys. asparágová.  

dynamit – výbušnina, zmes 75 % nitroglycerolu + 24,5 % diatómových zemín + 0,5 uhličita-nu 

sodného.  

dynamizmus – 1. ţivosť, pohyblivosť, dynamickosť, dynamika; 2. psychol. reakcia, kt. je typická pre 

daného jedinca a opakuje sa v jeho vzťahoch, interakciách s ľuďmi; 3. filoz. názor o hmote ako forme 

prejavu pôsobiacich síl. 

dynamogenéza – psychol. vznik svalovej činnosti ako výsledok zmyslovej aktivity; princíp, podľa kt. 

kaţdá zmena zmyslového podráţdenia ovplyvní svalovú činnosť a napätie vo svaloch. 

dynamogénia – [g. dýnamis sila + g. gennain tvoriť] vitalita (Lersch), rozvoj fyzickej sily (Dubois). 

dynamometria, ae, f. – [g. dynamis sila + g. metron miera] dynamometria, meranie sily (napr. 

svalstva); por. oftalmodynamometria. 

Dynamos
®
 (Siphar) – kardiotonikum; →digoxín. 

Dynamutilin 20 % inj. ad us. vet.
 ®

 (Ciba-Geigy) Tiamulini hydrogenofumaras 200 mg v 1 ml. 

Antibiotikum pouţívané vo veter. med.; →tiamulín. 

Dynamutilin
®
 (Squibb) – antibiotikum; fumarát →tiamulín.  

Dynamyxin
®
 (Pfizer) – antibiotikum; →polymyxín B-metánsulfonát. 

Dynapen
®
 (Bristol) – antibiotikum; →dikloxacilín. 

Dynaphylline
®
 (Welcker-Lyster) – bronchodilatans; →acefylínpiperazín. 

Dynarsan
®
 – antiprotozoikum (účinné proti trichomoniáze); →acetarzón. 

Dynatra
®
 (Simes) – kardiotonikum, antihypertenzívum; →dopamín. 

dynatrón – rádiotech. oscilačný obvod s elektrónkou pracujúcou v oblasti záporného dynamického 

odporu. 

Dyna-Zina
®
 – antidepresívum; →imipramín. 

dyneín – syn. dyneín-ATPáza (EC 3.6.1.333), veľká bielkovina, kt.má kľúčovú úlohu pri pohyboch 

mikrotubulov. D. je pripojený na mikrotubuly riasiniek a bičíkov a podmieňuje ich pohyby. Má účinok 

ATPázy a vyvoláva cyklické interakcie podjednotiek tubulínu striedaním tvorby a rušením mostíkov 

medzi susediacimi podjednotkami →tubulínu. V prítomnosti špecifických cytoplaz-matických 

proteínov zabezpečuje aj proximálny transport vezikúl pozdĺţ mikrotubulov; →axón; por. →kinezín.  

dyneín-ATPáza – EC 3.6.1.333, enzým hydrolyzujúci ATP v mikrotubuloch; →dyneín.  

dynel – akrylonitrilová jednotka akrylových poylmérov. 

Dyneric
®
 (Merrell) – syntetický agonista-antagonista estrogénov, gonadostimulans; →klomifén. 



Dynese
®
 (Galen) – antacídum; →magaldrát. 

-dýnia – druhá časť zloţených slov s významom bolesť (napr. kokcigiodýnia bolesť v kostrči). 

dyniumchlorid – syn. →dichlórbenzalkóniumchlorid. 

dynóda – elektr. elektróda násobiča elektrónov vysielajúca, emitujúca elektróny; katóda so sek. 

emisiou. 

Dynóda fotonásobiča – säčasť fotonásobiča, sústava násobiacich elektród so zvyšujúcim sa 

kladným potenciálom, kt. zabezpečuje zosilnenie elektrických impulzov medzi fotokatódou a 

anódou.  

dynorfín – veľmi účinný opioidový neuropeptid pozostávajúci zo 17 aminokyselínových zvyškov, 

obsahuje leu
5
-enkefalín ako NH2-terminálnu sekvenciu. D. objavil ho Lowney a spol. (1979) v 

hypofýze ošípaných a nazval slow-reversing endorphin. Dynorfín 1 – 13 sa pokladá za špecifický 

-opioidových receptorov, dynorfín1-8 al. dynorfín1-9 za transmitéry al. 

modulátory väzbových miest k-receptorov; →endorfín; →enkefalín. 
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Dynothel
®
 (Henning) – antihyperlipoproteinemikum; →D-tyroxín. 

Dynovas
®
 (Mayrand) – relaxans hladkého svalstva, cerebrálne vazodilatans; →papaverín. 

Dyodin
®
 – dg. rtg. kontrastná látka; →jódchinol. 

Dyphylline
®
 – bronchodilatans; →dyfylín. 

dypnón – 1,3-difenyl-2-buten-1- -metylchalkón, C16H14O, Mr 222,27. Pripravuje sa 

samokondenzáciou acetofenónu v prítomnosti terc. butoxidu hliníka. Pouţíva sa na ako clona proti 

slnečnému ţiareniu. 

Dypnón 

 

Dyprin
®
 lipotropikum; →metionín. 

Dyren
®
 (SK & F) – diuretikum; →triamteren. 

Dyrene
®
 (Chemagro) – fungicídum; →anilazín. 

Dyrenium
®
 (SK & F) – diuretikum; →triamteren. 

Dyrex
®
 – insekticídum, veter. anthelmintikum; →trichlórfon. 

dys- – g. predpona označujúca poruchu, ťaţkosti, chybu, chybnú, porušenú funkciu (napr. dysfunkcia, 

dyzatrtria); zodpovedá l. laesio; →dyz-. 

dysacusia, ae, f. – [dys- + g. akúsis sluch] →dyzakúzia. 

dysadaptatio, onis, f. – [dys- + l. adaptatio prispôsobenie] →dyzadaptácia.  

dysadrenalismus, i, m. – [dys- + adrenalismus] →dyazadrenalizmus. 

dysaesthesia, ae, f. – [dys- + g. aisthésis cítenie] →dyzestézia.  

Dysaesthesia interna →amnézia; obsol. 



dysaphia, ae, f. – [dys- + g. hafé dotyk] →dyzafia. 

dysapocastasis, is, f. – [g. dys sila + g. apokastasis reštitúcia] →dyzapokastáza. 

dysarteriotonia, ae, f. – [dys- + arteria + g. tonos napätie] →dyzarteriotónia. 

dysarthria, ae, f. – [dys- + g. arthron kĺb, článok] →dyzartria. 

Dysarthria corticalis – kortikálna dyzartria (Bay 1962), syn. apraktická dyzartria (Nathan 1947), 

fonetická dezintergrácia (Alajouanine 1939), porucha reči, pri kt. pacient artikuluje pomaly, váhavo, 

so súčasnými pohybmi mimických svalov a početnýmu substitúciami jedného fonému za iný. 

Dysarthria literalis – zastar. výraz pre →dysláliu. 

Dysarthria syllabaris – zastar výraz pre →koktanie. 

dysarthrosis, is, f. – [dys- + g. arthron kĺb, článok] →dyzartróza. 

dysautonomia, ae, f. – [dys- + g. autos sám + g. nomos zákon] →dyzautonómia. D. familiaris – 

-hydroxylázy; →Rileyov-Dayov sy. (→syndrómy). 

dysbakteria, ae, f. – [dys- + g. bakterion palička] dysbaktéria, porucha baktériovej flóry (napr. 

črevnej). 

dysbarismus, i, m. – [dys- + g. baros ťaţký + -ismus] dysbarizmus, fyziol. účinky a následky zmien 

barometrického tlaku. 

dysbasia, ae, f. – [dys- + g. basis krok, chôdza] dysbázia, porucha postoja pri zachovanej voľnej 

hybnosti, porucha udrţovania rovnováhy v stojacej polohe a pri chôdzi, sťaţená chôdza. 

Dysbasia angiosclerotica – porucha chôdze pri obliterujúcej ateroskleróze končatín. 

Dysbasia lordotica progressiva – syn. dystonia musculorum deformans, krútivý kŕč, torzný 

spazmus. Existujú 2 formy: 1. symptomatická forma pri encephalitis epidemica chronica; 2. prim. 

forma, pomerne zriedkavá heredodegeneratívna afekcia, kt. sa začína obvykle v 2. dekáde. Je 

podmienená zmenami v oblasti extrapyramidovej sivej hmoty, najmä striata. Klin. obraz – ochorenie 

sa prejavuje len pri chôdzi. Chôdza je bizarná; prvé pohyby sú normálne, potom sa však pacient 

prehýba dozadu a chodí so stále väčšou lordózou, kt. sa môţe spájať s rotáciou trupu, príp. aj 

končatín. Pacient pouţíva rôzne triky, kt. mu umoţňujú aspoň sčasti čeliť dyskinéze. Tlačí si napr. 

rukou brušnú stenu al. chrbát ap. Prítomné sú aj tzv. paradoxné kinézy, podobné parkinsonizmu, 

pričom sa pacient náhle, obyčajne vplyvom afektu, môţe krátky čas pohybovať normálne. Dg. – pri 

úplne vyvinutom sy. je ľahká. Prim. forma sa od symptomatickej odlíši na základe anamnézy 

prekonanej encefalitídy a objektívnych neurologických príznakov svedčiacich o prekonanej 

encefalitíde. Th. – anticholinergiká, systematická rehabilitácia, v ťaţších prípadoch prichádza do 

úvahy stereotaktická operácia. 

dysbázia →dysbasia. 

dysbiosis, is, f. – [dys- + g. bios ţivot] dysbizóza, narušená rovnováha medzi jednotlivýmuu druhmi 

črevných baktérií. 

dysbulia, ae, f. – [dys- + g. búlé vôľa] bysbúlia, psych. porucha vôle, porucha vôľového konania. 

dyscaryosis, is, f. – [dys- + g. karyon jadro] dyskaryóza, anomália bunkového jadra.  

dyscatabrosis →dyskatabróza.  

dyscataporia →dyskataporia. 

dyscefália – [dyscephalia] dysostóza lebky, patol. konfigurácia neurokránia. Patrí sem: 1. 

makrocefália – zväčšenie obvodu a vnútorného priestoru lebky; jej klin. formou je megacefália 



predčane narodených a hydrocefalus; 2. mikrocefália – zmenšenie obvodu a vnútorného priestoru 

lebky; klin. formy: pravá (pp. recesívne dedičná) mikrocefália a pseudomikrocefália vzniknutá po 

mozgových léziách počas fetálneho, príp. raného dojčenského obdobia; 3. stenocefália – zmenšenie 

obvodu pri takmer normálnom, príp. zúţenom vnútornom priestore lebky; klin. formy: a) veţovitá 

lebka (akrokránium), a to cylindricky veţovitá lebka (turricephalia, pyrgocephalia) al. konicky 

veţovitá lebka (oxycephalia); b) člnkovitá lebka (skaphocephalia); c) 

šikmá lebka (plagiocephalia); d) trojrohá lebka (trigonocephalia); e) 

vajcovitá lebka (oocephalia); f) špicatá lebka (akrocephalia); 4. akránia 

(holoakránia, cranioschisis) – chýba horná a postranná časti lebečného 

puzdra; 5. merokránia – defekt v mediálnej rovine, osobitnou formou je 

cranium bifidum (occultum); por. dyskránia. 

 

Obr. Dyscefália. 1. skafocefalus (synostóza sagitálneho šva); 2. 

brachycefalus (symetrickésynostózy koronárnych švov); 3. plagiocefalus 

(jednostranná synostóza koronárnych švov); 4. oxycefalus (synostóza 

koronárnych, sagitálnych a lambdových švov); 5. trigonocefalus 

(synostózou frontálneho šva) 

 

 

 

 

 

dysbetalipoproteinaemia, ae, f. – [dys- -lipoproteín + g. haima krv] – syn. ,,broad-beta-

syndrome“, ,,floating-betalipoproteinemia“, obsol. termín pre prim. →hyperlipoproteinémiu typ III. 

Prvý ju opísal Gofman a spol. (1954).  

dyscefalosyndaktýlia – [dyscephalosyndactylia] sy. s kombináciou dysostosis craniophacialis 

hereditaria a akrocefalosyndaktýliou, príp. inými anomáliami (srdca, genitálií); niekedy je prítomný 

parciálny albinizmus (pruhy bielych vlasov nad stredom čela), asi v 20 % prípadov vrodená porucha 

sluchu; včas nerozpoznaná a neliečená má za následok hluchonemotu a pseudooligofréniu. 

dyscephalia, ae, f. – [dys- + g. kefalon mozog] →dyscefália. 

dyscephalosyndactylia, ae, f. – [dys- + g. kefalon mozog + g. syn spolu + g. daktylos prst] 

→dyscefalosyndaktýlia. 

dysciesis, is, f., dyskiesis, is, f. – [dys- + g. kyésis gravidita] dyscyéza, dyskyéza, porucha gravidity. 

dyscinaesthesia, ae, f, diskinaesthesia, ae, f – [dys- + g. kinein pohybovať sa + g. aisthésis 

vnímanie] dyskinestézia, porucha vnímania telesných pohybov, polohy. 

dyscinesia, dyskinesia, ae, f., dyscinesis, dyskinesis, is, f. – [dys- + g. kinésis pohyb] 

→dyskinéza. 

dyscoimesis, si, f. – [dys- + g. koimesis usínanie] →dyskoiméza.  

dyscontrol syndrome – angl. psychpl. epizodické výbuchy agresivity, kt., do určitej miery nezapadajú 

do normálneho ţivotného rázu a do určitej miery nezodpovedajú prostrediu, príp. obvyklej dispozícii 

daného jedinca (Maletzky, 1973). Podkladom d. s. je dysfunkcia limbického systému vrátane 

štruktúr temporálneho laloka. Epileptici, najmä s psychomotorickými záchvatmi al. loţiskami v 

temporálnych lalokoch mávajú náhle epizódy násilného správania. Niekt. autori ich pokladajú za 



interiktové stavy. Niekedy záchvaty epilepsie chýbajú, na EEG sa však často zisťujú abnormálne, aj 

keď nie epileptické prejavy. 

dyscoordinatio, onis, f. – [dys- + l. coordinatio usporiadanie] →diskoordinácia. 

dyscoria, ae, f. – [dys- + g. koré zrenica] →dyskória. 

dyscrasia, ae, f. – [dys- + g. krásis miešanie] dyskrázia, porucha zloţenia telových tekutín.  

dyscorticismus, i, m. – [dys- + g. kortex zrenica + -ismus stav] →dyskorticizmus. 

dyscrania, ae, f. – [dys- + g. kránion lebka] →dyskránia. 

dyscraniopygophalangia, ae, f. – [dys- + g. kránion lebka + g. pýgé análny otvor, sedacia časť tela + 

g. falanx článok] →dyskrániopygofalangia. 

dyscrinia, ae, f. – [dys- + g. krínein vylučovať] →dyskrínia. 

Dyscural
®
 – antispazmodikum; →etaverín. 

dyscuria (Conrad, 1949) – diskúria, nevţitý výraz pre bezstarostnosť.  

dysdaknický syndróm – psychické poruchy po väčších zubných výkonoch: pocit zväčšenia jazyka, 

bolesti na podnebí, v čeľustiach (Reiter, 1956). 

dysdiadochokinesis, is, f. – [dys- + g. diadochos striedavý + g. kinésis pohyb] dysdiadochokinéza, 

porucha kordinácie rýchlo po sebe nasledujúcich antagonistických pohybov, ľahšia forma 

→adiadochokinézy. 

dysdipsia, ae, f. – [dys- + g. dipsá smäd] porucha pociťovania smädu.  

Dysect (Deosan) – insekticídum; →cypermetrín. 

Dysedon →oxomemazín. 

dysembryoma, tis, n. – [dys- + g. embryo plod + -oma bujnenie] →dyzembryóm. 

dysembryoplasia, ae, f. – [dys- + g. embryon plod + g. plassein tvoriť] dyzembryoplázia, prenatálna 

malformácia, porucha vývoja zárodku.  

Dysembryoplázia myotonica – vemi zriedkavá →myotó-nia, kt. sa prejaví ihneď po narodení, 

prítomné bývajú viaceré vrodené malformácie. 

dysencephalia splanchnocystica →Meckelov-Gruber sy. (→syndrómy). 

dysenteria, ae, f. – [dys- + g. enteron črevo] →dyzentéria. 

Dysentulin
®
 – antiamébikum; →glykobiarzol. 

dys׀ergasia, ae, f. – [g. dys + ergasia] →dyzergázia. 

dys׀ergia, ae, f. – [dys- + g. ergon dielo] →dyzergia. 

dys׀enteria, ae, f. – [dys- + g. enteron črevo] →dyzentéria. 

dys׀equilibrium, i, n. – [dys- + l. equilibriuum rovnováha] dyzekvilibrium, nerovnováha.  

dysfágia – [dysphagia] porucha hltania, sťaţené prehĺtanie, subjektívny pocit uviaznutia sústa. Sy. 

dysfágie-dysfónie →Jacksonov sy. (→syndrómy). D. najčastejšie vyvoláva mechanická prekáţka v 

pasáţi potravy v oblasti paţeráka. Pacienti sa sťaţujú na viaznutie sústa, jeho zadrhávanie, pocit 

tlaku, zovretia a prekáţku v krku, za sternom al. pod mečovitým výbeţkom. D. môţe byť stála (pri 

kaţdom jedle al. pití), intermitentná al. záchvatovitá. Môţe byť prejavom org. al. funkčného 

postihnutia horného úseku GIT, príp. nervových ochorení. D. u osôb > 40-r. je podozrivá z 

karcinómu paţeráka. Podľa lokalizácie sa rozoznávajú dva typy d., horný a dolný. 



Horný typ – orofarynálna, bukofaryngálna, ústna d. je zapríčinená poruchou bukofaryngeálnej fázy 

hĺtania, keď pri viazne posun hltu do hltana. Prejavuje sa hltacími ťaţkosťami na začiatku hltacieho 

aktu (napr. pri angínach) al. záchvatmi kašľa pri jedení a regurgitáciou do nosa, príp. aspiráciou. 

Potravu nemoţno vpraviť do paţeráka, ostáva v ústach. Môţu ju vyvo-lať celkové al. miestne 

príčiny. 

K celkovým príčinám patrí inervačné poruchy pri poruchách CNS (apoplexia, tranzitórny ischemický 

atak, pseudobulbárna paralýza, sclerosis multiplex, progresívna bulbárna paralýza, amyotrofická 

laterálna skleróza, syringomyélia, intrakraniálna infekcia, nádor mozgu, spondylóza krčnej chbrtice, 

aneuryzma aorty, stenóza aorty) al. nervosvalových poruchách (periférna neuritída, obrna po 

záškrte al. detskej obrne, tyreotoxikóza, myasthenia gravis, dermatomyozitída). 

Miestne príčiny zahrňujú chorobné stavy ústnej dutiny a orofaryngeálnej oblasti, ako sú cudzie 

telesá, poleptanie a i. poranenie hltanu (inštrumentálne – s bolesťami), laterálny divertikul, rakovina 

al. benígny nádor hltana, hrtana, krčného paţeráka, atypický odstup artérie z aorty (dysfagia 

lusoria), membrána pri Sjögrenovom sy., struma, krikofaryngová achalázia. 

Dolný typ – ezofágová, paţeráková, dolná d. predstavuje poruchu pasáţe tuhej al. tekutej potravy, 

často spojenú s nauzeou, vracaníma chudnutím). Horšie sa prehltrajú tuhé hlty ako tekutiny. Jej 

príčinou môţe byť: karcinom paţeráka al. kardie (dospelí muţi, častejšie alkoho-lici a fajčiari, 

anamnéza trvajúca niekoľko týţd. s progresiou), benígne nádory paţeráka (zriedkavé, väčšinou 

leiomyóm), Zenkerov divertikul (epifrenický divertikul, častejší u starších muţov, prítomná býva 

regurgitácia, zápach z úst, kašeľ), peptický vred paţeráka a peptická stenóza pri refluxnej 

ezofagitíde (dlhodobá anamnéza pyrózy), paţerákové membrány (intermitentná dysfágia pri tuhej 

potrave), svalové prstence (Schatzkiho prstenec v dolnom paţerákovom zrierači; býva často 

asymptomatický, v prípade ťaţkostí sa osvedčuje endoskopická dilatácia), Plummerov-Winsonov sy. 

(častejší u ţien, spája sa s postkrikoidovou stenotizujúcou membránou a anémiou z nedostatku 

ţeleza), achalázia, difúzny spazmus paţeráka, paraezofágová prietrţ (hiátová hernia), prehltnuté 

cudzie telesá, príp. inštrumentálne porane-nie, obrna hltacích svalov, zriedka generalizovaná 

sklerodermia, Taylorov sy., Barsonyho-Teschendorfov sy., myasthenia gravis pseudoparalytica, 

myotonická dystrofia a i. 

Dg. dôleţitá je anamnéza. Pacienti obyčajne nepokladajú pocit tlaku al. prekáţky za dolným 

sternom za hltaciu poruchu; preto sa treba na tento druh ťaţkostí cielene pýtať. D. po poţití tuhej 

potravy býva pri mechanickom zúţení priesvitu (nádory, striktúry), po tuhej i tekutej potrave pri 

achalázii a neskorom štádiu rakoviny paţeráka. Ťaţkosti zhoršujúce sa po týţdni sú suspektné z 

karcinómu, pomaly (roky) sa zhoršujúce príznaky z achalázie. Ťaţkosti zhoršujúce sa po jedle 

bývajú pri divertikule al. achalázii. Retrosternálne bolesti pri hltaní svedčia o moţnosti lézie sliznice 

a hlbších vrstiev steny paţeráka (napr. ezofagitída). Pyróza a epigastrické bolesti sú pri refluxnej 

ezofagitíde. Nočná regurgitácia sa spája s divertikulom, achaláziou, parézou n. recurrens (chrapot) 

a ezofagotracheálnou fistulou s chron. kašľom (napr. pri pokročilom karcinóme paţeráka). Anémia 

býva pri refluxnej ezofagitíde, paraezofagovej prietrţi, karcinóme. Súčasné poruchy artikulácie 

(dyzartria) svedčia o poruchách CNS. 

D. sa môţe vyskytovať pri bronchogénnom karcinóme, epibronchiálnom divertikule, 

lymfogranulóme, retikulóze, moniliáze, mitrálnej chybe srdca, aneuryzme a tzv. benígnych 

strikturách po poleptání al. ťaţkej refluxnej ezofagitíde, príp. pri tzv. Barretovom vrede so striktúrou. 

Dg. – u všetkých pacientov s d. treba okrem anamnézy vykonať rtg. a endoskopické vyšetrenie s 

príp. biopsiou. Pri rtg. s báriovou kašou sa sleduje hltací akt a pasáţ paţerákom. Dá sa pritom dg. 

diveritikul, nervosvalové poruchy a ochorenia orofaryngu. Príčiny poruchy motility paţeráka môţe 

objasniť príp. rtg. kinematografia a manometria. jeho okolia, kt. druhotne zuţujú jeho priesvit.  



Dfdg. – od d. treba odlíšiť aerofágiu, psychogénne vracanie a psychogénne podmienené poruchy 

hltania – idiopatický sy. globusu, tzv. globus hystericus, pri kt. uvádzajú pacienti (častejšie ţeny) 

pocit cudzieho telesa (chumáč vlasu, knedľa) v krku, a to neustále al. pri prehltnutí „naprázdno“ – 

teda najmä mimo príjem potravy. Jedlom a pitím sa na rozdiel od d. ťaţkosti nezväčšujú. Paradoxná 

(horšie prehltávanie tekutín ako tuhej potravy) a záchvatovitá d. sa najčastejšie spája s funkčnou 

poruchou paţeráka, ale nie je to vţdy tak. Od odynofágie – retrosternálnych bolestí pri hltaní a 

pasáţi bolusu paţerákom treba odlíšiť stenokardiu pri angina pectoris a infarkte myokardu.  

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

Najčastejšie príčiny dysfágie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Horný typ 

  1. Celkové príčiny: 

    • poruchy CNS  

       – ischemická choroba mozgu (apoplexia, 

           tranzitórny ischemický atak) 

       – pseudobulbárna a progresívne bulbárna 

          paralýza 

       – sclerosis multiplex,  

       – amyotrofická laterálna skleróza 

       – syringomyélia  

    • nervosvalové poruchy 

       – periférna neuritída 

       – obrna po záškrte al. detskej obrne 

       – tyreotoxikóza 

       – myasthenia gravis 

       – dermatomyozitída 

  2. Miestne príčiny 

    • cudzie telesá 

    • poleptania, poranenia (napr. inštrumentálne) 

    • Zenkerov divertikul 

    • nádory hypofaryngu 

    • Sjögrenov syndróm 

    • struma 

    • krikofaryngová achalázia 

 3. ,,Globus hystericus“ 

 Dolný typ  

  1. Karcinóm paţeráka  

  2. Benígne nádory paţeráka (leiomyóm) 

  3. Zenkerov divertikel  

  4. Peptická stenóza 

  5. Mediastinálne procesy (nádory, cievne  

       anomálie) 

  6. Paţerákové membrány, Schatzkiho prstenec  

  7. Plummerov-Winsonov  

  8. Achalázia 

  9. Difúzny spazmus paţeráka 

10. Hiátová hernia 

11. Prehltnuté cudzie telesá, poranenia 

12. Barsonyho-Teschendorfov syndróm 

13. Taylorov syndróm 

14. Sklerodermia, dermatomyozitída 

Kombinovaný typ 

  1. Bronchogénny karcinóm 

  2. Epibronchiálny divertikul 



  3. Lymfogranulóm 

  4. Retikulóza 

  5. Moniliáza 

  6. Mitrálna chyba srdca 

  7. Aneuryzma 

  8. Benígne striktury po poleptání, ťaţkej refluxnej  ezofagitíde a Barretovom vrede 

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

dysfázia – [dysphasia] ľahšia forma →afázie. 

dysfémia – [dysphemia] poruchy artikulácie. Patrí sem afémia (hysterický mutizmus), atelofémia 

(nevyvinutá reč), idiofémia (utvorený jazyk, ,,svojská“ reč), leipofémia (ekision), parafémia 

(substitúcia razených za frikatívy a sykavky), pedofémia (infantilná reč), polyfémia (tlak reči), 

spazmofémia (koktanie), stereofémia (vtieravé slová v reči), tachyfémia (rýchla, nervózna reč). 

dysferlín – proteín sarkolemy s Mr 230 000, kt. sa nachádza na periférii svalových vlákien. Ide o 

nelyzozómovú cysteíntiolovú proteázu aktivovanú Ca
2+

. Štiepi proteíny na krátke polypeptidy. Je 

exprimovaný najmä v kostrovom svale v oblasti čiary N2, je uloţený v jadre a cytozole. Vo svale sa 

spája s C-terminálnym koncom titínu (konektínu) . Jeho t0,5 je < 10 min. Je homologický s faktorom 

spermatogenézy nematód (FER-1), kt. je potrebný pre fúziu buniek. Viaţe sa s kaveolínom-3. Je pp. 

dôleţitý pre fúziu membrány al. jej oprave. Gén, kt. ho kóduje sa nachádza na lokuse 2p12-p14. 

Jeho mutácie podmieňujú myopatiu panvového pletenca typu 2B s jeho deficitom (dysferlinopatie); 

→sval. 

dysfibrinogenémia – [dysfibrinogenaemia] autozómovo dominantne dedičné ochorenie s tvorbou 

abnormálneho, funkčne menejcenného fibrinogénu. Charakterizuje ho porucha tvorby koagula a 

predlţený trombínový a tromboplastínový čas bez zmnoţenia antitrombínu. Opísali sa viaceré 

chybné fibrinogény, kt. sa nazvali podľa miesta ich objavu (Baltimore, Paríţ, Zürich a i.) Klin. sa 

výraznejšie neprejavujú, niekedy je prítomná ľahká hemoragická diatéza, sklon k tromboembóliám, 

hyperfibrinolýza. Nápadná je diskrepancia medzi výsledkami gravimetrického, imunologického a 

biol. stanovenia fibrinogénu.  

dysfónia – [dysphonia] – funkčná porucha kvality hlasu. Patrí sem: afónia (bezhlasnosť), guturofónia 

(hrdelne znejúci hlas), hypofónia (šepkajúci hlas), hyporinofónia (denazalizácia), megafónia 

(abnormálne zvučný hlas), mikrofónia (slabý hlas), oxyfónia (prenikavý hlas), parafónia 

(preskakujúci hlas), pneumafónia (hlas znejúci z hrude), rinofónia (nosový hlas), trachyfónia 

(chrapľavý hlas), tromofónia (trasľavý hlas). 

D. v uţšom slova zmysle sa týka hypofónie a afónie. Môţe byť org. (následkom poškodenia hrtana) 

al. funkčná. Prejavuje sa chripotom aţ stratou hlasu. 

Organické dysfónie – vznikajú pri obrne hrtana, →laryngitídach a nádoroch hrtana.  

Obrna hrtana (paralysis laryngis) môţe byť myopatická (porucha svalov hrtana) a neuropatická 

(porucha motorického n. trigeminus). Hodnotí sa podľa polohy a pohybu hlasiviek pri respirácii a 

fonácii, a to pomocou priamej al. nepriamej laryngoskopie, stroboskopie al. mikrostroboskopie. 

Myopatické obrny hrtana bývajú pri postihnutí svalov zápalom, nádorom al. únavou (pri nadmernej 

hlasovej námahe učiteľov, spevákov). Dg. sa stanovuje podľa tvaru hlasivkovej štrbiny, t. j. miesta v 

kt. sa hlasivky k sebe nepriblíţia. Th. sa zameriava na odstránenie príčiny a reedukáciu hlasu. 

Neuropatické obrny hrtana môţu byť org. al. psychogénne. Pri organických obrnách býva 

najčastejšie poškodený n. laryngeus recurrens, a to v mediastíne (nádor, tlak lymfatických uzlín, 

dilatované srdce) al. častejšie na krku (po strumektómii – discízii, z tlaku hematómu al. jazvy a pri 

syfilise). Pro pozvoľnom vzniku sa najprv vyvíja obrna odťahovača (m. cricothyroideus dorsalis), 

lebo vetva nervu pre tento sval je najmenej odolná proti noxám, potom obrna ostatných svalov 



hrtana, a to najprv hlasivkového (pars vocalis m. thyreoarytaenoidei), potom priťahovača (m. 

arytaenoideus transversus). 

Obrna m. circothyreoideus môţe byť jednostranná al. obojstranná. Jednostranná, izolovaná obrna 

nezapríčiňuje ťaţkosti; pri dýchaní sa hlasivka neodťauje z mediálnej polohy laterálne. Pri 

obojstrannej obrne je síce hlasová funkcia zachovaná, ale vznikajú poruchy dýchania. Hlasivky sú 

pri respirácii v paramediálnej polohe, pri fonácii dobre addukujú. Pri námahe sa pasívne vťahujú, a 

tým sa dych ešte viac zhoršuje (Gerhardov sy.). Pre namáhavé dýchanie sa pacient rýchlo unaví a 

hrozí mu hypoxémia. Často treba vykonať trachetómiu. Pri trvalej obrne moţno hlasivkovú štrbinu 

rozšíriť pomocou laterofixácie al. exstirpácie aryteoidnej chrupavky; tým sa zabezpečí dýchanie, ale 

obyčajne zhorší hlas. Prognóza je rôzna, obrna sa môţe upraviť, ale aj zhoršiť. 

Porucha n. laryngeus recurrens môţe byť tieţ jednostranná al. obojstranná. Jednostrannú obrnu 

charakterizuje obrna odťahovača i priťahovača, Pacient dobre dýcha, ale chripí (vox anserina), al. je 

afonický. Hlasivka je v paramediálnej polohe, nehybná, ochabnutá, poklesnutá. Pri foniatrickom 

cvičení adduktor preťahuje druhú hlasivku k chorej, a tým sa môţe hlas podstatne zlepšiť. 

V th. sa odporúča reedukácia hlasu. Pri trvalej addukovanej hlasivke moţno fonáciu zlepšiť 

pomocou mediofixácie hlasivky (medzi hlasivku a štítnu chrupavku sa implantuje autogénne tkanivo 

al. plastická látka). Pri obosjtrannej úplnej obrne je pacient afonický al. značne chripí, dýcha voľne, 

ale zle sa mu vykašľáva; hrozí mu aspiračná pneumónia. Hlasivky sú nehybné v intermediálnej 

polohe, ale časom sa ich poloha môţe zmeniť na paramediálnu; potom býva zhoršené dýchanie i 

afónia. Foniatrickým cvičením sa niekedy pacient naučí utvoriť náhradný hlas pomocou pritiahnutých 

ventrikulových rias. Pri paramnediálnej polohe hlasiviek je často indikovaná tracehotómia; 

hlasivkovú štrbinu moţno rozšíriť laterofixáciou aryteoidovej chrupavky. 

Funkčné dysfónie – zahrňujú hyperkinetickú d. detí, profesionálnu a psychogénne d. 

Hyperkinetická d. detí – (dysphonia hyperkinetica infantilis) je najčastejšou poruchou hlasu v 

detskom veku. Vzniká z prekrikovania, najčastejšie v kolektíve – pri hrách, zborovom speve 

ap.Poloha hlasu je vyššia, hlas je chripľavý al. chýba, Karyngoskopický nález je spočiatku normálny, 

neskôr bývajú hlasivky vretenovite zhrubnuté a môţu sa v nich tvoriť uzlíky. V th. sa odporúča 

foniatrická úprava hlasovej techniky.  

Profesionálna dysfónia – vzniká u osob s nadmerným zaťaţovaním hlasu (učitelia, speváci)... 

Psychogénne dysfónia moţno rozdeliť na hypokinetické a hyperkinetické. 

Hypokinetická (,,hysterická“) d. je účelová a vzniká náhle, častejšie u ţien po duševnom otrase 

(rozčúlenie, strach, hnev ap.). Na hrtane sa nezisťujú objektívne zmeny ani zmeny reflexnej 

dráţdivosti hlasiviek (zvučný kašeľ). V th. sa pouţívajú rlôzne sugestívne metódy. Niekedy moţno 

obnoviť fonáciu tlakom na oblasť štítnej chrupavky. 

Hyperkinetická (spastická) dysfónia sa vyznačuje tvorbou hlasu nadmerný tlakom za účasti 

vonkajších a auxiliárnych dýchacích svalov. Spazmy hrtana prekáţajú tvorbe hlasu, laryngo-

skopický obraz je pritom normálny. V th. sa osvedčuje reedukácia hlasu a psychoterapia. 

Fonasténia – je úzkostná hlasováneuróza vyskytujúca sa u hlasových profesionálov (speváci) a 

vzniká zo strachu pred verejným vystúpením. Hlas sa zhorší, slabne a chveje. 

Mutácia – zmena detského hlasu na muţský al. ţenský v období dospievania následkom toho, ţe u 

chlapcov hrtan vyraste rýchlo (utvorí sa prominentia thyreoidea), u divčat menej nápadný. U dievčat 

sa hlas prehĺkbi asi o terciu, kým u chlapcov o oktávu. Spočiatku je najmä u chlapcov hlas menlivý 

(,,preskakuje``), ale zvyčajne sa upraví spontánne; inokedy ostáva fistulový (vox fistulosa 

persistens). Pri postmutačných zmenách je dg. mutácie ťaţká, lebo na sliznici hrtana je obraz 

pripomínajúci zápal. Hlas sa nemá v dospievaní preťaţovať.  



Endokrinne podmienená d. – prehĺbený hlas pri menštruácii, v gravidite, menopauze, menlivý hlas 

pri hypertyreóze. 

Paţerákový hlas po laryngektómii – náhradný hlas po odstránení hrtana a rekonštrukcii hltana, kt. 

sa môţe operovaný naučiť. Prehltnutý vzduch sa vytláča z paţeráka (ructus) cez sliznicové riasy v 

hypofaryngu (pseudoglottis). Ich rozkmitaním sa utvorí tón, kt. moţno vyuţiť na mo-notónnu, ale 

zrozumiteľnú reč. Asi 20 % pacientov si túto techniku nedokáţe osvojiť. U nich sa osvedčuje tzv. 

elektrolarynx, kt. pomáha utvárať reč pripomínajúcuu hlas robota. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Stavy spojené s dysfóniou 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Blandov-Whiteov sy.  

Epidermolysis bullosa atrophicans inversa 

Farberova choroba 

Sy. foramen jugulare 

Cornelia-de-Landeho sy. I  

Lipoidová proteinóza Urbach-Wiethe 

Ortnerov sy. I 

Pachyonychia congenita 

Sippleho sy.  

Tayov sy.  

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

dysfória – [dysphoria] porucha afektívity s potlačenou, podráţdenou náladou. Pocit nepríjemnej, 

nevľúdnej, podráţdenej nálady, príp. pokles nálady. Vyskytuje sa pri depresii, intoxikáciách, org. 

psychosyndróme, ale aj u duševne zdravých jedincov; por. →dystýmia; →afektívne poruchy. 

dysforiká →antimaniká; →dysfória. 

dysfrázia – [dysphrasia vesena] – zastar. výraz pre poruchy reči u duševne chorých. Patria sem: 

akatafázia (ţargón, slovný šalát), afrázia (odmietanie hovoriť al. vydať zvuk), apatelo-grafia (bludná 

reč paranoikov), dramatofrázia (dramatická, velikášska reč), embolofrázia (interpolatívna reč pri 

katafrázii – verbigerácii, echofrázii – echomatizme reči), hypofrázia (mlčanlivosť), parafrázia (zmätenie 

slov), planofrázia (trysk myšlienok), polyfrázia (lokva-cita, mnohovravnosť), schizofrázia (inkoherentná, 

fantastická, dezorganizovaná reč schizo-frenikov – nezamieňať so schizofáziou).  

Imitatívna dysfrázia →echolália.  

Imitatórna dysfrázia →echofrázia.  

dysfunctio, onis, f. – [dys- + l. functio činnosť] →dysfunkcia.  

Dysfunctio hepatica paraneoplastica seu reversibilis →Staufferov symptómový komplex. 

dysfunkcia – [dysfunctio] fyziol. porucha funkcie, činnosti niekt. orgánu. 

Dysfunkcia učenia – psychol. psychické poruchy výkonu pri učení v škole bez prejavov celkovej 

mentálnej subnormality, porúch zrakových al. sluchových funkcií, vplyvov psych. problémov, kt. 

spĺňa normy kultúry a výučby svojho socioekonomického prostredia. Postihnuté deti sú často 

hyperaktívne, rozptýlené, nepozorné; nejde o minimálne mozgové d. 

Sociálna dysfunkcia – sociol. negat. dôsledky vedomých ľudských činností na určitý sociálny 

systém al. sociálnu štruktúru (R. K. Merton); väčšinou ide o nezamýšľané dôsledky konania, napr. 

produkcia elekt. energie na báze fosílnych palív má evidentne nezamýšľaný dysfunkcionálny 

dôsledok v podobe splodín, exhalátov atď.  

dysfunkčné krvácanie →metroragia. 



dysgalactia, ae, f. – [dys- + g. gala-galaktos mlieko] dysgalakcia, porucha sekrécie mlieka.  

dysgammaglobulinaemia, ae, f. – [dys- + g. gammaglobulinum] dysgamaglobulinémia, stav 

charakterizovaný zmenene -glogulínov (IgA, IgG, IgM). 

Nejde o nozologickú jednotku. Postihnutí môţu byť úplne zdraví al. majú klin. príznaky protilátkovej 

imunodeficiencie, ale vţdy pomerne miernej. 

Najčastejšou d. je selektívny deficit IgA (hodnoty IgA sú prakticky nemerateľné). Vyskytuje sa v 

populácii 1:600 – 800 osôb. Postihnutí nemusia mať klin. príznaky, pokladajú sa však za rizikovú 

skupinu s častejším výskytom autoimunitných a nádorových chorôb, najmä však alergie. Preto sa 

uznáva ako nozologická jednotka. 

Dfdg. treba odlíšiť dysgamaglobulinémiu IV. typu, pri kt. sú zníţené hodnoty IgA. Pri obi-dvoch 

stavoch bývajú častejší výskyt sínopulmonálnych infekcií, sklon k alergickým al. autoimuinitným 

chorobám a častejší výskyt maligných ochorení, najmä lymfatického a retikulárneho tkaniva. Pri 

alergických chorobách je frekvencia dysgamaglobulínémie IV. typu 1:400, podobne ako lupus 

erythematosus systemicus, reumatoidnej artritídy, dermatomyozitídy, systémovej sklerodermie al. 

vaskulitíd. Častejšia býva aj ulcerózna kolitída a celiakia. 

U niekt. pacientov so selektívnym deficitom IgA sa môţu tvoriť protilátky proti IgA, kt. si vyţaduje 

opatrnosť pri príp. transfúziách (podávajú sa prepraté erytrocyty). 

Pri infekciách treba podať antibitiká. Substitučná th. nie je vyriešená, pretoţe všetky preparáty 

gamaglobulínu obsahujú takmer výlučne IgG a len stopy IgA a IgM. Podaním gamaglobulínu sa 

navyše pacient vystavuje riziku neţiaducich účinkov, a to pre zvýšenú schopnosť tvoriť 

autoprotilátky proti IgA, kt. môţu vyvolať aţ anafylaktickú reakciu po podaní gamaglobulínu. Pri 

infekciách nastáva aj prechodné zníţenie bunkami sprostredkovbanej inmuinity v dôsled-ku 

exhauscie. Pacienti trpia opakovanými vírusovými infekciami (herpes simplex, herpes zoster), 

niekedy pretrvávajú subfebrility. V týchto prípadoch sú indikované imunoreštauračné al. 

imunostimulačné látky (Bronchovaxon, Dacaris, Isoprinosine, TP-1 Serono), ale nikdy nie dlhodobo, 

lebo sa môţu stimulovať autoreaktívne klony a vyvolať autoimunitné procesy. 

Sy. hyperIgM  je prim. imunodeficiencia protilátkového typu, pri kt. je porucha viazaná na 

chromoxóm X. Pacienti mávajú sklon k oportunným infekciám, častým pneumóniám (Pneu-mocystis 

carinii), stomatitídam, hnačkám, parazitózam (črevná lambliáza, kryptosporidiózy), v ranom detstve 

niekedy exitujú na infekcie. Časté sú intermitentné neutropénie, anémie a trombocytopénie. V sére 

sú zvýšené hodnoty IgM, kým IgG, IgA a IgE chýbajú. Býva sklon k systémovým chorobám a 

malignitám (B-lymfómy). 

Prítomný býva aj porucha prešmyku IgM/IgD do iných izotypov v dôsledku bodovej mutácie, príp. 

delécie ligandu CD40. Prešmyk sprostredkúva molekula CD40 (na B-lymfocytoch) a li-gand gp39 

(na T-lymfocytoch). CD40 je dôleţitou signálnou molekulou s mnohostranným účinkom. Za 

normálnych okolností je na B-lymfocytoch prítomná, rovnako ligand pre túto molekulu gp39 je na T-

lymfocytoch, ale je nefunkčný. Cirkulujúce lymfocyty exprimujú len IgM, imunitná odpoveď je výlučne 

izotypu IgM a je veľmi slabá. Lieči sa transplantáciou kostnej drene; →imunodeficiencie. 

dysgenesis, is, f. – [dys- + g. genesis vznik] →dysgenéza.  

Dysgenesis reticularis – de-Vaalov-Seynhaeveho syndróm, najťaţšia forma kombinovanej 

imunodeficiencie (SCID), autozómovo recesívne dedičnú kombinovanú imunodeficiencia s 

neutropénie spojenú s apláziou kostnej drene, lymfocytopéniou, apláziou týmusu, zníţenou tvorbou 

imunoglobulínov a chýbaním všetkej bunkovej i humorálnej imunitnej funkcie . Prvý ju opísal ju de 

Vaal a Seynhaeve (1959). Ochorenie sa manifestuje uţ v prvých d ţivota ťaţkými septickými 

infekciami. Lymfatické uzliny sú zväčšené, v krvi je leukocytopénia, granulocytopénia, lym-

focytopénia (úplne chýbajú malé lymfocyty a silne zníţený je počet veľkých lymfocytov), pričom 



počet erytrocytov a trombocytov je v medziach normy. V kostnej dreni je normálny obraz 

erytropoézy a megakaryocytopoézy, myeloblasty chýbajú a počet monocytov je zníţený. V sére je 

výrazná hypogamaglobulinémia (hodnoty IgG sú IgA je menej zníţené ako IgM a IgE). Na rtg 

snímke hrudníka chýba tien týmusu. Ochorenie má zlú prognózu, exitus sa dostavuje obyčajne uţ v 

1. týţd. po narodení následkom sepsy rezistentnej na th. 

Dysgenesis mesodermalis corneae →Riegerov fenotyp. 

dysgenéza – [dysgenesis] porucha vývoja.  

Dysgenéza gonád – vývojová porucha gonád podmienená zmenou karyotypu, napr. prítomnosťou 

bunkovej línie len s jedinými pohlavným chromozómom X. Ide o vrodenú porucha gonozó-mov, syn. 

monosómia X. Patria sem: 

1. Čistá dysgenéza gonád – pohlavný karyotyp je väčšinou patol.: XY; XO/XX; XO/XY/XYY ap. 

Charakterizuje ju prítomnosť rudimentárneho ,,lištového“ vaječníka, väčšinou bilaterálne v oblasti 

fossa ovarica do forme tuhého belavosivého vretenovitého prúţka. Histol. má charakter strómy 

vaječníka s vlnitým usporiadaním a výraznejšou prímesou kolagénových vlákien. Povrch pokrýva 

kubický epitel. Okrem ojedinelých tubulárnych útvarov chýbajú všetky ostatné štruktúry vaječníka.  

2. Turnerov-Šereševského syndróm – variant čistej d. g., charakterizovaný malým vzrastom (~ 140 

cm) a rozličnými somatickými anomáliami a malformáciami. Ide o vrodenú poruchu gonozómov s 

karyotypom 45,X, kt. vzniká nondisjunkciou pri meióze, 80 % pri oogenéze. Anat. nález je podobný 

ako pri čistej d. g. s rudimentárnymi ,,lištovitými`` gonádami a rovnakým histol. obrazom. Všetky 

nositeľky tejto aberácie sú infertilné. Niekoľko opísaných gravidít bolo pp. pri nepoznaných 

mozaikách; →Turnerov sy. (→syndrómy). 

Klin. sa prejavuje nízkym vzrastom, miernou mentálnou retardáciou (v ostatnom čase sa popiera), 

degeneráciou ovárií, kt. má za následok sterilitu, poruchu vývoja sek. pohlavných znakov, prim. 

amenoreu. Vajíčkovody, maternica a vonkajší genitál sú hypoplastické, detského typu. Prsníky a 

ochlpenie sú nedostatočne vyvinuté následkom výrazného hypestrogenizmu vaječníkového pôvodu. 

Niekedy je prítomné pterygium coli (laterálne riasy na krku), nízka zadná hranica vlasov, cubiti valgi, 

štítovitý hrudník, spina bifida, syndaktylizmus anomálie obličiek, srdca (asi v 20 % koarktácia aorty), 

príp. podkovovitá oblička. V novorodeneckom a dojčenskom období sú lymfedémy na dolných 

končatinách. Turnerov sy. spojený s lymfedémom nôh a rúk a mentálnou retardáciou sa označuje 

ako Bonnevieov-Ullrichov sy. 

Frekvencia aberácie X je asi 0,08 na 1000 ţivo narodených detí. Len asi 80 % pacientiek s d. g. má 

však klasický karyotyp 45,X, zvyšná má mozaiky, štruktúrne aberácie chromozómu X a i. 

Najčastejšie sú tieto štruktúrne anomálie chromozómu X: 

Delécia krátkych ramien chromozómu X, 46,XXp–: ţeny sú infantilné, majú nízku postavu, ale môţu 

byť fertilné. 

Delécie dlhých ramien chromozómu X, 46XXq–: vývoj sek. pohlavných znakov prebieha, ale gonády 

sú rudimentárne a ţeny majú prim. amenoreu. 

Prstencový chromozóm X, 46Xr(X), čiastočná monozómia pX a qX: nositeľky majú kompletné ťaţké 

príznaky Turnerovho sy. 

Izochromozóm X, 46,X,i (Xq): najčasatejšie ide o trizómiu dlhých ramien chromozómu X a 

monozómiu krátkych ramien, výnimočne o trizómiu krátkych a monozómiu dlhých ramien. 

Postihnuté ţeny majú kompletné príznaky Turnervoho sy. Aberácia postihuje prevaţne chromozóm 

X, pri autozómoch sa opisuje len výnimočne v nádorovom tkanive. Izochromozóm vzniká chybným 

rozdelením centroméry v meióze, keď sa centroméra rozdelí priečne namiesto pozdĺţne. V ďalšom 

delení sa dlhé ramená zdvoja do nového chromozómu a zvyšok krátkych ramien sa stratí. 



Dysgenéza hybridov – genet. angl. hybrid dysgenesis, sy. korelovaných genet. abnormalít, kt. sa 

vyskytujú v jednej línii hybridov (samčej al. samičej) vzniknutých kríţením kmeňov Drosophila 

samčieho typu obsahujúceho P- al. I-element a samičieho neobsahujúceho tieto elementy. 

Dysgenéza retikulárna s vrodenou aleukocytózou →dysgenesis reticularis. 

dysgenitalismus, i, m. – [dys- + l. genitalis rodiaci] dysgenitalizmus, funkčná al. anat. porucha 

pohlavných orgánov.  

dysgerminóm – [dysgerminoma] nádor z primordiálnych zárodkových buniek, najčastejším je d. 

ovária. 

Dysgerminóm ovária – malígny nádor vaječníka z primordiálnych zárodkových buniek. Postihujúci 

väčšinou mladé ţeny (asi v 50 % sa vyskytuje u pacientiek < 20. r.), v neskoršom veku je zriedkavý. 

Vysoké riziko vzniku d. o. je pri gonozómovej mozaike 45,X/46,X, príbuzných mozaikách s 

chromozómomY v jednej z bunkových línií a čistej dysgenéze gonád s karyotypom 46,XY. 

Makroskopicky ide o solidný, guľovitý al. hrubo laločnatý nádor medulárnej al. strfedne tuhej 

konzistencie veľkosti 10 cm aţ hlavy. Časté sú v ňom nekrózy a hemorágie. Nádorové bunky sú 

veľké, okrúhle, ich jasná cytoplazma je svetlá, bohatá na glykogén, jadrá obsahujú dvojnásobné 

mnoţstvo DNA. Menlivé mnoţstvo strómy býva prestúpené lymfocytmi. Hormonálne býva nádor 

neaktívny, lebo vzniká z nediferencovanej pohlavnej ţľazy. V 10 – 20 % však má príznaky 

malígnosti. 

Klin. prejavy závisia od veľkosti (tlak na tráviace a močové ústroje). Podlieha degeneratív-nym 

zmenám, môţe torkvovať okolo stopky al. prasknúť pod obrazom akút. brucha; príp. infekcia sa 

prejaví horúčkou. Inokedy sa prejaví účinkom vylučovaných hormónov a svojou malígnosťou. 

Dg. sa stanoví na základe palpačného vyšetrenia vagíny a rekta, príp. sonografie, endoskopie, 

pneumopelvigrafie a CT. Konečnú dg. určí histol. nález. 

Th. je operačná. Jednostranné opuzdrené d. mladých ţien, kt. chcú zachovať moţnosť mať deti, sa 

môţu liečiť jednostrannou ooforektómiou. Druhý vaječník moţno často zachrániť, lebo len 5 – 10 % 

nádorov je obojstranných (th. úspech je 80 – 90 %). Pokročilé formy a u ţien, kt. uţ nechcú mať deti 

by ali byť liečení totálnou brušnou hysterektómiou a obojstrannou salpingo-ooforektómiou s 

omentektómiou. Nádor je rádiosenzitívny. D. o. je homológny, histol. totoţný so →seminómom 

semenníka. 

dysgerminoma, tis, n. – [dys- + l. germen zárodok + -oma bujnenie] →dysgerminóm 

dysgeusia, ae, f. – [dys- + g. geusis chuť] →dysgeuzia. 

dysgeuzia – [dygeusia] parageuzia, prechodná kvalit. al. kvantit. porucha vnímania chuti, analógia 

somestetickej parestézie. D. vzniká kvalit. zmenou vzruchovej signalizácie v chuťovom analyzátore, 

neobvyklou kombináciou dráţdenia jednotiek rôznych zmyslových kvalít; →chuť. Za patol. stavov 

môţe byť vnímanie chuti zníţené al. úplne chýbať. Ageuzia – úplné chýbanie chuti, je ajčastejšie 

následkom kôrových lézií v oblasti gyrus hippocampi al. prerušenia tractus solitarius v ponse. 

Čiastočná strata chuti (len na niekt. časti jazyka) byvá pri nervových léziách uloţených viac na 

periférii. Hypogeuzia – zníţené vnímanie chuti sa vyskytuje u silných fajčiarov a ľudí zvyknutých na 

horúcu a dráţdivú stravu, ako aj so zníţeným čuchom (pri nádche). 

Stratu chuti v predných 2/3 jazyka vyvolávajú lézie chorda tympani al. ggl. geniculatum, najčastejšie 

následkom stredoušnéhozápalu, pri kt. vzniká poškodenie vláken chorda tympani al. n. facialis. Pri 

dlhotrvajúcich zápaloch stredoušia môţe nastať úplná strata chuti v predných častiach jazyka. 

Podobne pri herpes zoster oticus môţe vzniknúť ageuzia tým, ţe vírus vyvolá poškodenie n. facialis. 

Zníţené vnímanie chuti má za následok aj vymiznutie hubovitých a listovitých papíl (pri karenčnej 



glositíde). Niekedy sa ageuzia al. dysgeuzia vyskytuje u adolescentov a hysterických pacientov, kt. 

ich núti jesť popol, soľ, ocot ap.  

Okrem zníţenia aţ straty vnímania chuti môţe ísť o rôzne pachute v zmysle nepríjemných 

chuťovych vnemov (pocity horkosti, slaného, kovovej, korenenej chuti ap.), tzv. dysgeuzie. Ich 

najčastejšou príčinou je prítomnosť rôznych kovov v ústach, kt. vyvolávajú galvanické dráţdenie. 

Okrem iných pocitov si pacienti sťaţujú na pocit kyslosti al. kovovú príchuť (ako keď sa dotknú 

jazykom nabitej vreckovej batérie). Kovové pocity sa dostavujú pri otravách soľami ťaţkých kovov 

(Hg, Bi, As) al. pri th. zlúč. týchto kovov. Nepríjemnmé chuťové pocity sa udávajú aj pri niekt. 

zápalových ochoreniach sliznice ústnej dutiny, hnisavom procese v ústach al. nosohltane, 

presakovaní dezinfekčných rozt. zo zubov ap. Pri niekt. chorobách ţalúdka a lingua villosa uvádzajú 

pacienti nepríjmené chuťoivé pocity v ústach (nezamenť s foetor ex ore). Pomerne časté, najmä v 

pokročilejšom veku sú pocity horkosti, slanej al. sladkej chuti bez zjavnej objektívnej príčiny. 

Súčasne bývajú príznaky neurastenického sy., príp. mozgovej aterosklerózy. Tieto chuťové 

parestézie vznikajú pp. dráţdením parasympatikových vláken chorda tympani. 

Th. – je kauzálna, th. neurogénnych a psychogénnych d. býva ťaţká, treba konzultovať s 

neurológom, príp. psychiatrom. 

dysglossia, ae, f. – [dys- + g. glóssa jazyk] dysglosia, porucha výslovnosti. 

dysgnathia, ae, f. – [dys- + g. gnathos čeľusť] →dysgnátia. 

dysgnátia – [dysgnathia] nepravidelné utváranie čeľusti s poruchami uloţenia chrupu. 

dysgnosia, ae, f. – [dys- + g. gnósis poznávanie] dysgnózia, porucha gnostickej funkcie, porucha 

identifikácie a poznania predmetov.  

Dysgnosia acustica – ,,duševná hluchota“, neschopnosť rozpoznávať predmety a zvieratá podľa 

zvuku, kt. vydávajú. 

Dysgnosia tactilis – hmatová dysgnózia, neschopnosť rozpoznávať predmety hmatom. 

Dysgbosia visualis – porucha rozpoznávania predmetov podľa ich vzhľadu. 

dysgrafia – [dysgraphia] porucha písania, písomného vyjadrovania, pokladá sa za jeden aspekt 

→dysfázie. Porucha reči podmienená fokálnou léziou mozgu. Pacient sa vedel predtým vyjadrovať 

písomne, nejde teda o neschopnosť písania malých detí al. sotva gramotnej, resp. mentálne 

retardovanej osoby. Schopnosť písomného prejavu sa vyvíja neskoršie neţ hovorená reč. Preto u 

afatikov je porucha písania postihnutá výraznejšie ako schopnosť artikulácie. 

dysgraphia, ae, f. – [dys- + g. grafein písať] →dysgrafia.  

dysgramatizmus – [dysgrammatismus] – psych. neschopnosť produkovať gramaticky správnu reč. 

Na rozdiel od →agramatizmu sa týka viac gramatických chýb v reči detí. Môţe ísť o neschopnosť 

tvoriť vety, chybnú tvorbu koncoviek a i. funkčných zloţiek slov. Vyskytuje sa pri oneskorom vývoji 

reči, centrálnych poruchách reči, sluchu, familiárnych rečových poruchách a mentálnej retardácii; 

→akatafázia. 

dysgrammatismus, i, m. – [dys- + g. gramma zápis] →dysgramatizmus. 

dysgrypnia, ae, f. – [dys- + g. agreó zápasím o spánok] dysgrypnia, porucha spánku, zaspávania.  

dyshaematopo(i)esis, is, f. – [dys- + g. haima krv + g. poiésis tvorenie] dyshemopoéza, porušená 

tvorba krvi.  

dyshaemia, ae, f. – [dys- + g. haima krv] →dyzémia. 

dyshaphia, ae, f. – [dys- + g. hafé dotyk] dyshafia, porucha hmatu.  



dys(h)idrosis, is, f. – [dys- + g. hidros pot + -osis stav] →dyshidróza. 

Dys(h)idrosis lamellosa sicca – syn. exfoliatio areata manuum, odlupovanie koţe na dlaniach v 

letných mes. Ojedinelé loţiská môţu slynúť do väčších loţísk polycyklického tvaru aţ veľkosti mince 

s golierikom odlupujúcej sa rohovej vrstvy. Prítomný je pocit suchej koţe, na rozdiel od 

epidermofýcie svrbenie chýba a huby sa nedajú dokázať. Môţe recidivovať. Príčinou môţe byť: 1. 

mykid na rukách pri mykóze nôh; 2. poškodenie koţe exsikáciou následkom častého umývania rúk, 

ich expozície org. rozpúšťadlám; 3. ľahká forma esenciálnej dyshidrózy; 4. alergické ochorenie GIT?  

dyshidróza – [dyshidrosis] 1. porucha vylučovania potu; →anhidróza; →hyperhidróza; 2. 

dyshidroziformný →ekzém. 

dyshidroziformný ekzém →ekzém. 

dyshormonalis, e – [dys- +  hormonum] dyshormonálny, týkajúci sa poruchy hormonálnej rovnováhy 

v tele.  

dyshormonismus, i, m. – [dys- + hormonum + -ismus] dyshormonizmus, stav hormonálnej 

nerovnováhy.  

dyshormonogenesis, is, f. – [dys- + hormon + g. genesis vznik, vývoj] dyshormonogenéza, porucha 

biosyntézy hormónov, napr. hormónov štítnej ţľazy, obyčajne vrodená. 

dyshormonosis, is, f. – [dys- + hormonum + -osis stav] dyshormonóza, porušená tvorba al. 

vylučovanie hormónov.  

dyshorosis, is, f. – [dys- + g. horos hranica] →dyzória. 

dysch(e)iria, ae, f. – [dys- + g. cheir-cheiros ruka] porucha rozpoznávania lateralizácie dotyku; 

chybná lokalizácia podnetu (napr. vpich do pravej ruky udáva pacient do ľavej ruky; Bambergerov 

príznak III; →alloch(e)iria.  

dyschesia, ae, f. – [dys- + g. chezein vyprázdňovať stolicu] →dyschézia.  

dyschézia – [dyschesia] sťaţené al. bolestivé vyprázdňovanie stolice. Ide o zníţenú aţ vy-hnasnutú 

citlivosť konečníka na rozpínanie s následkom stratou defekačného reflexu a útlm pocitu na stolicu. 

Pri vyšetrení konečníka indagáciou a rektoskopii býva konečník rozopnutý a naplnený stolicou. Pri 

rtg. vyšetrení kontrastná látka stagnuje v rozopnutom konečníku; →obstipácia. 

dyscholia, ae, f. – [dys- + g. cholé ţlč] dyschólia, patol. zmenené zloţenie ţlče, nadmerný obsah 

precipitujúcich zloţiek, chýbanie solí ţlčových kys., nedostatočná choleréza; →cholelitiáza.  

dyschondroplasia, ae, f. – [dys- + g. chondros chrupavka + g. plassein tvoriť] dyschondroplázia; 1. 

súhrnný názov pre rozličné vrodené poruchy metafýzovej chondrogenézy, napr. →achondrogenézu, 

→chondrodystrofiu, →Parrotov-Kaufmannov sy. (→syndrómy); →hemichondrodystrofia. 2. syn. 

enchondromatosis Ollier, Ollierova choroba, dysplázia kostry charakterizovaná mnohopočetnými 

enchondrómami, lokalizovanými prevaţne jednostranne. Prvý ju opísal Ollier (1898). Manifestuje sa 

väčšinou medzi 2. a 10. r. veku benígne tumory na prstových a i. rúrovitých kostiach, príp. 

spontánnymi fraktúrami následkom enchondromatózne zmenených oblastí. V kostre sa zisťujú 

mnohopočetné enchondrómy, kt. sa na rtg javia ako oválne al. pyramídovité, nepravidelné štrukúrne 

vyjasnenia v oblasti metafýz rúrovitých kostí, často aj ako tumorózne expanzie. Lézie vznikajú do 

uzáveru epifýzových šrbín, s rasom kosí prenika-jú do diafýz a presupujú kosťou. Vyvolávajú sek. 

skrátenie a deformácie rúrovitých kostí, stavcov, koţe; zápästné, priehlavkové kosti a lebkový kryt 

nebývajú postihnuté. Zriedka však môţu enchondrómy vychádza zo synchondróz lebkovej bázy. 

dyschondroplasia haemangiomatosa – syn. Maffuciho-Kastov sy., sy. chondrodysplázie s 

hemangiómom. Je to zriedkavá komplexná vývojová porucha mezodermového tkaniva s tvorbou 

hemangiómov, enchondrómov a dyschondropláziou končatinových kostí. Ide pp. o dedičnú 



dyspláziu mezodermu neznámej genézy so vzťahom k Sturgeho-Weberovej-Krabbeho chorobe a 

Klippelovmu-Trenaunayovmu sy. Manifestuje sa v neskorom destkom veku al. adoslescencii 

ťaţkými deformitami končatín a angiomatózou koţe a vnútorných orgánov s androtropizmom Je tu 

riziko krvácanido GIT a malígneho zvrhnutia (20 %). 

dyschondrosteosis familiaris – syn. d. Léri-Weill, Léri-Weillov sy., autozómovo dominant-ne dedičný 

sy. s rozličnou expresivitou a asi 50 % penetranciou charakterizovaný disproporč-ným, symetrickým, 

mezomelickým nanizmom. Prvý ho opísal Léri a Weill (1929). Postihuje najmä ţenské pohlavie 

(pomer ţien k muţom je asi 4:1). Manifestuje sa v neskorom detstve. Charakterizuje ho 

dysproporčný, symetrický, mezomelický nanizmus (konečná telesná výška ~ 135 cm), 

nedostatočným vývojom rádia a ulny (Magelundova deformita) s bajonetovým postavením rúk, ako 

aj tíbie a fibuly. Ku komplikáciám patria bolestivé obmedzenia pohyblivosti ručných a kolenových 

kĺbov. Ostatná kostra je nepostihnutá, intelekt neporušený. Dfdg. treba odlíšiť úrazy, infekcie, 

mnohopočetné chrupavčité exostózy, hypochondroplázia, Turnerov sy. (ţenské pohlavie). 

dyschromatopsia, ae, f. – [dys- + g. chróma-chrómatos farba + g. opsis videnie] farbosleposť, 

daltonizmus. 

dyschromia, ae, f. – [dys- + g. chróma-chrómatos farba] dyschrómia, zmeny zafarbenia koţe 

následkom nadbytku al. nedostatku koţného pigmentu.  

dyschylia, ae, f. – [dys- + g. chýlos šťava] dyschýlia, porucha vylučovania štiav; por. achylia; patrí 

sem: 

• Porucha vylučovania slín, syn. sialoadenóza, patol.-anat. pojem, kt. vyjadruje morfol. zmeny 

vývodov slinových ţliaz následkom metabolických poruchy ich epitelu. Rozoznáva sa 

proteodyschýlia – následok vyčerpania sekrécie spojeného s regresívnymi zmenami, napr. 

rozpadom ribozómov a vezikulárnymi aţ vopojasným vzhľadom buniek slinových ţliaz. Vyskytuje sa 

najčastejšie pri celkovom nedostatku bielkovín a pôsobení cytotoxických látok. Mukodyschýlia sa 

prejavuje hlienovou premenou špecializovaných buniek slinových ţliaz. Hydrodyschýlia je hydrops 

buniek vývodov slinových ţliaz. Sialoadenózy sa môţu spájať s rozličnými stavmi, ako sú 

endokrinné ochorenia (diabetes mellitus, akromegália, hypertyreóza), nedostatočná výţiva 

(avitaminózy, malabsorpčný sy., psychózy), hepatopatie (cirhóza a steatóza pečene, alkoholizmus) 

a i. 

• Porucha vylučovania pankreatickej šťavy – patol.-anat. pojem, vyjadrujúci zmeny kvantity a 

kvality sekrétu, kt. korešpondujú morfologickým zmenám. Rozoznáva sa: a) acinárna; b) istmická; c) 

kanalikulárna; d) papilárna d. Acinárna d. môţe byť prim. al. sek. Pri prim. d. sú prim. postihnuté 

sekrečné aciny, pri sek. postihnutie vzniká následkom stagnácie sekrétu. Zásahom do metabolizmu 

sekrečnej bunky vznikajú regresívne zmeny (acidofilná degenerácia, vakuolárna dystrofia, atrofia, 

nekróza). Patrí sem diabetická atrofia a atrofia z podvýţivy (trofopatická pankreatopatia). Istmická d. 

je vyvolaná poruchou vsunutých častí vývodov, a to následkom poruchy regulácie systému gastrín–

ţalúdková HCl–sekretín. Zníţenie funkcie má za následok zahustenie sekrétu, rozšírenie acinov, 

atrofiu uch epitelu a fibrózu. Vyskytuje sa po Billrothovej operácii ţalúdka typu II, pri pečeňovej 

cirhóze, urémii a i. stavoch. Kanalikulárna d. vzniká následkom poruchy ďalšej časti vývodového 

systému. Môţe ísť o spazmus, zúţenie, upchatie priesvitu konkrementom, metaplastický procesom 

mimop vývodu. Vyvoláva dilatáciu vývodu a edém pankreasu. Papilárnu d. vyvolávajú procesy 

lokalizované na Vaterovej papile al. jej okolí (zápal, hyperplázia, nádory). Následkom je edém 

pankreasu; por. parachýlia.  

dysidrosis →dyshidrosis. 

dyskaryóza – [dyscaryosis] abnormálne zmeny bunkového jadra, napr. v epitelových bunkách krčka 

maternice v priebehu gravidity. 



dyskatabróza – [dyscatabrosis] syn. dyskataporia; zastar. výraz pre →dysfágiu.  

dyskefalia mandibulo-oculo-facialis – dysmorphia mandibulo-oculo-facialis, vtáčia tvár; dyscefalický 

sy.)(→syndrómy). 

dyskeratóm – [dyskeratoma] dyskeratotický nádor.  

Bradavicovitý dyskeratóm – syn. izolovaná folikulová dyskeratóza, je benígna, obyčajne solitárna, 

typicky mäsovo sfarbená aţ hnedá, vyvýšená papula s vpáčeným krustóznym stredom obsahujúcim 

keratotickú zátku súvisiacu s vlasovomazovou jednotkou, najmä na hlave, šiji a pazuche, kt. sa 

vyskytuje u starších ľudí. Histol. sa podobá léziam pri keratosis follicularis. 

dyskeratoma, tis, n. – [dys- + g. keras-kerastos roh + -oma bujnenie] →dyskeratóm.  

dyskeratosis, is, f. – [dys- + g. keras-keratos roh + -osis stav] dyskeratóza, abnormálna, predčasná 

al. nedokonalá keratinizácia keratinocytov.  

Dyskeratosis congenita – syn. Zinsserov-Engmannov-Coleov sy., atrophia cutis recicularis cum 

pigmentatione, dystrophia unguium et leukoplakia oris; zriedkavé androtropné ochorenie s 

leukoplakiou slizníc, sieťovitou poikilodermiou koţe najmä na šiji, hrudníka, hyperhidrózou rúk a 

nôh, poruchami ovlasenia a chrupu. Manifestuje sa aţ po 10. r. Môţe sa pridruţiť pancytopénia 

(Fanconiho-Zinsserov sy.). Dfdg. treba odlíšiť paronychia congenita s typickou palmoplantárnou 

keratózou. 

Dyskeratosis follicularis – Darrierov →syndróm. 

Dyskeratosis hereditaria benigna intraepithelialis – syn. Witkopova-von Sallmannova choroba, 

autozómovo dominantne dedičné ochorenie charakterizované penovitými ţelatinóznymi plakmi na 

spojovkách s belavými hrubnutiami podobnými leukoplakii na sliznici ústnej dutiny, u detí býva častá 

fotofóbia, niekedy vzniká slepota. 

Dyskinébyl
®
 (Saunier) – choleretikum; 4,4

,
-oxydi-2-butanol. 

dyskinesis, is, f. – [dys- + g. kinesis pohyb]  syn. dyscinesis; →dyskinéza. 

Dyskinesis tarda – d. tardiva, neskorá dyskinéza; franc. dyskinésie tardive, nem. Spätdyskinesie, 

syn. buko-lingvo-mastikatorický sy., BLM sy., cerviko-lingvo-mastikatorický sy. Ide o iatrogén-ny 

extrapyramídový sy. s choreatickými, balistickými a atetoidnými hyperkinézami najmä v oblasti tváre 

(mľaskavé a ţuvacie pohyby) pri dlhodobej th. al. po zníţení dávky po dlhodobej th. neuroleptikami; 

môţu byť vratné. Úzko. súvisí so zvýšeným obratom dopamínu. D. t. charakterizuje oro-lingvo-

bukálna dyskinéza odobná ţuvaniu ţuvačiek prerušovanému zášklbmi jazyka. Môţu byť prítomné aj 

choreoatetoidné pohyby končatín, dystónia a tiky, zriedka tetanoidné spazmy. D. t. nie je vţdy 

indikáciou na ukončenie podávania neuroleptika. Rezerpín v experimente vyvoláva akinézu, tremor 

a rigiditu, pričom sa zisťuje deplécia monoamínov. Fenotiazín a butyrofenóny vyvolávajú dystóniu a 

blokádu amínových receptorov, takţe sa kompenzačne aktivujú monoamínergické neuróny, kt. 

zvýšene uvoľňujú funkčne neúčinné amíny do synaptickej štrbiny. Zvyšuje sa syntéza 

katecholamínov, na kt. sa zúčastňuje extraneuronálna O-metyltransferáza; v corpus striatum sa 

zvyšuje obsah kys. 3,4-dihydroxyfenyloctovej a kys. homovanilovej, nie však dopamínu. D. t. po 

podávaní L-DOPA sa tieţ spája so zvýšením dopamínergickej a sérotonínergickej aktivity. 

Na hodnotenie t. d. sa pouţívajú rôzne testy, ako je skrátená stupnica dyskinézie (Abbreviated 

Dyskinesia Scale, ADS), stupnica na hodnotenie abnormálnych mimovôľových pohybov (Abnormal 

Involuntary Movement Scale, AIMS), Maršálkov vstupný záznam (Introduction Record of Tardive 

Dyskinesia, IR-TD) a i. 

ADS – Abbreviated Dyskinesia Scale (A Rating Scale for Tardive Dyskinesia) Skrátená 

posudzovacia stupnica dyskinézií (Simpson a spol., 1979), stupnica určená na skríning, individuálne 



hodnotenie a klin. pozorovanie pacientov s t. d. a i. extrapyramídovými poruchami indukovanými 

neuroleptikami. Dáta sa získavajú štandardným cieleným neurol. vyšetrením vyţadujúcim 

elementárnu spoluprácu pacienta; hodnotenie trvá ~ 10 min. Hodnotia sa: 

Faciálne a orálne pohyby 

01 Periokulárna oblasť (ţmurkanie, tras mihalníc). 

02 Pohyby pier (špúlenie pier – vysunutie dolnej pery ako pri usilovnom váţnom zamyslení; 

zvieranie pier – sťahovanie a špúlenie pier; pomľaskavanie – rýchle oddďalenie pier vyvolávajúce 

ostrý zvuk). 

03 Ţuvacie pohyby  

04 Príznak bonbónu (pohyby jazyka v ústnej dutine, kt. vykleňujú tvár a pôsobia dojmom, akoby mal 

pacient v ústach tvrdý bonbón; občas opakované prechádzanie jazykom po bukálnej sliznici, kt. 

vysúvajú ústa dopredu (treba odlííšiť od choreoatetoidných pohybov jazyka; hodnotí sa frekvencia a 

stupeň pohybov jazyka v ústnej dutine proti lícam). 

05 Vyplazovanie jazyka (klonické – rytmické vysúvanie a zasúvanie jazyka; tonické – trvalé plazenie 

jazyka; ,,lapavé pohyby“, angl. fly catcher – bleskové vymrštenie jazyka z úst v nepravidelných 

sériách; hodnotí sa frekvencia, stupeň a čas vyplazovania jazyka a úst). 

06 Tras (jemný al. pomalý, sledovaný pri otvorených ústach s jazykom v ústnej dutine) a/al. 

choreoatetoidné pohyby jazyka (kývavé, červovité pohyby jazykových svalov bez vysunutia jazyka z 

úst; jazyk sa môţe stáčať podľa svojej pozdĺţnej osi, sleduje sa pri otvorených ústach; hodnotí sa 

intenzita a frekvencia pohybu jazyka. 

07 Iné (napr. králičí sy. – jemný, veľmi rýchly tras hornej pery, 5c/s, tiky al. grimasovanie). 

Šija a trup 

08 Axiálna hyperkinéza v stojacej polohe (húpavé bedrové pohyby dopredu a dozadu, 

pripomínajúce pohyby pri kopulácii; líšia sa od húpavých pohybov, pri kt. sa pohybuje sem a tam 

hornou časťou trupu; hodnotí sa frekvencia a rozsah pohybov) 

09 Húpavé pohyby (súvislé al. epizodické rytmické pohyby hornou časťou trupu dopredu a dozadu 

zo strany na stranu, zjavujú sa v sediacej polohe pri opakovaných vychýleniach lumbálnej chrbtice) 

10 Torzné pohyby (krútivé, vlnivé pohyby hornou al. dolnou časťou trupu, ramenami al. bokmi; 

pohyby nie sú rýchle a postihujú veľké oblasti tela; hodnotí sa frekvencia a intenzita) 

11 Iné (napr. pokyvovanie hlavou, retrocollis a torticollis) 

Končatiny 

12 Pohyby prstov rúk a zápästia (nepravidelné, neúčelné, hrubé, trhavé arytmické a rytmické 

pohyby, ,,hra na gitaru“, kt. sa začínajú náhle a trvajú krátko al. môţu byť súvislé; môţu postihovať 

niekoľko prstov al. celú ruku a zápästie. Pohyby prstov sú rytmickejšie, občas hrubé a červovité. 

Obidva typy pohybov sa konštantne vyskytujú spoločne. Hodnotí sa frekvencia a intenzita. 

13 Pohyby členkov a prstov na nohách (ritácie a flexie, pomalé, nepravidelné, hrubé, mimovôľové 

pohyby členkov, epizodické al. súvislé; hodnotí sa frekvencia a intenzita. 

14. Podupávanie al. poklepávanie celou nohou o podlahu v sediacej al. stojacej  polohe;  hodnotí  

sa frekvencia a intenzita. 

15 Iné (napr. ţmúlavé pohyby – pill-rolling, opakované pohyby palca cez niekoľko prstov, hladenie 

al. trenie tváre a/al. vlasov) 



Celé telo 

16 Akatízia (mimovôľový nepokoj, súvislý al. v návaloch, s neschopnosťou pokojne sedieť al. stáť – 

nie vnútorný nepokoj; hodnotí sa intenzita a frekvencia nepokoja) 

17 Iné (napr. holokinetické pohyby, t., j. extenzívne, prerušované, hrubšie pohyby veľkých telesných 

oblastí al. celého tela)  

IR-TD – pred vyšetrením sa pacient nenápadne pozoruje v pokoji (v čakárni), stolička pouţitá na 

vyšetrenie má byť tvrdá, pevná, bez operadiel. Pacient nemá mať nič v ústach (ţuvačku, bonbón 

ap.), dotazom treba zistiť, či pacient nosí zubnú protézu a či má s ňou problémy. Dotazom sa 

zisťuje, či pacient sám nezaznamenal dajaké pohyby úst, tváre, rúk al. nôh. Pacient sa posadí na 

stoličku s rukami na kolenách, dolnými končatinami mierne od seba a stupajmi na podloţke, pritom 

sa pozoruje celé telo a jeho pohyby. Potom sa pacient vyzve, aby si sadol s rukami voľne visiacimi u 

muţa prepadávajúcimi medzi stehnami, u ţeny v šatách, visiacimi cez kolená, pričom sa pozorujú 

ruky a i. časti tela. Potom má pacient 2-krát otvoriť ústa, pričom sa sleduje jazyk v ústach v pokoji. 

Pacient sa vyzve, aby 2-krát vyplazil jazyk. Aktivačný manéver sa vykoná poklepávaním palca proti 

kaţdému prstu čo moţno najrýchlejšie počas 10 – 15 s, a to osobitne pravou a potom ľavou rukou 

(pozorujú sa pohyby tváre a nôh). Pacientovi sa opakovane ohýba a napína pravé a ľavé rameno 

(vţdy len jedno). Pacient sa vyzve, aby vstal a z profilu sa sledujú všetky časti tela vrátane bokov. 

Potom sa pacient vyzve, aby predpaţil s dlaňami nadol a pozoruje trup. nohy a ústa. Nakoniec sa 

nechá urobiť 2-krát pár krokov, otočiť sa a vrátiť k stoličke, pričom sa sledujú ruky a chôdza. 

Hodnotí sa: 1. mimické svalstvo, napr. pohyby čela, obočia, periorbitálne oblasti, líc vrátane 

mraštenia čela, ţmurkania, usmievania sa, grimasovania; 2. pery a periorálna oblasť, napr. špúlenie 

úst, ohrňovanie pier, mľaskanie; 3. čeľuste a sánky, napr. kúsanie, zvieranie čeľustí, ţuvanie, 

otváranie úst, pohyba do strán; 4. jazyk – hodnotí sa prírastok pohybu v ústach aj mimo nich, nie 

schopnosť udrţať pohyb; 5. horné končatiny (ramená, zápästia, ruky, prsty) choreatické pohyby 

(rýchle, objektívne neúčelné, nepravidelné, spontánne atetoidné pohyby, t. j. pomalé nepravidelné, 

komplexné, hadovité; nehodnotí sa tu tras, t. j. opakovaný, pravidelný, rytmický pohyb; 6. dolné 

končatiny (nohy, kolená, členky, prsty), napr. pohyby kolien do strán, poklepávanie nohami, klapanie 

podpätkami, vyvracanie nôh dovnútra a navonok; 7. šija, plecia a boky, napr. húpanie a krútenie 

bokov, zvíjanie sa, krúţivé pohyby panvy; 8. závaţnosť abnormálnych pohybov; 9. obmedzenia 

vplyvom abnormálnych pohybov; 10. uvedomovanie si abnormálnych pohybov; 11. beţné problémy 

s chrupom a/al. zubnou protézou. 

Transformované veličiny (arbitrárne stanovené faktory): I – faciálne a orálne pohyby: poloţky 1, 2, 3, 

4; II – končatinové pohyby: poloţky 5 a 6; III –pohyby trupu: poloţka: 7; IV – globálne hodnotenie: 

poloţky 8, 9 a 10 

AIMS – (NIMH, Bethesda; Guy, 1976) je určená pre pacientov s t. d. následkom th. neuroleptikami, 

kt. sa sústreďuje na zber dát, kt. moţno získať pohovorom s pacientom a zdrav. dokumentácie. 

Zahrňuje tieto poloţky: 1. č. pacienta; 2. pohlavie; 3. rok narodenia; 4. vek; 5. zákl. psychiatrická dg.; 

6. vedľajšia psychiatrická dg.; 7. vek začiatku psychiatrického ochorenia; 8. trvanie zákl. 

psychiatrického ochorenia (r.); 9. počet psychiatrických hospitalizácií; 10. ich celkové trvanie 

psychiatrických hospitalizácií; 10. úrazy hlavy; 13. telesné ochorenia; 14. pravidelnosť uţívania 

psychofarmák; 15. trvanie neuroleptickej th.; 16. priemerná celoţivotná dávka neuro-leptika (mng 

chlórporomazínového ekvivalentu); 17. celková dávka neuroleptík (ekvivalentu chlórpromazínu) za 

ostatný r.; 18. najvyššia denná dávka neuroleptík v ostatnom r. (ekvivalentu chlórpromazínu); 19. 

najvyšší počet druhov neuroleptík v kombinácii v ostatnom r.; 20. typ pouţitého neuroleptika; 21. 

trvanie antidepresívnej th. (r.); 22. trvanie antiparkinsonskej th. (r.); 23. trvanie litioterapie (r.); 24. 

elektrokonvulzie; 25. inzulínové kómy a subkómy. 

Dyskinesis viarum biliferarum – →dyskinéza ţlčových ciest; →cholecystiopatie. 



dyskinéza – [dyskinesis] poruchy motoriky charakterizované chybným vzorcom al. rozsahom 

vôľových pohybov, obyčajne spojené s poruchami tonusu svalstva vyvolané léziou 

extrapyramídového systému. Tradične sa rozlišuje: 1. hypokineticko-hypertonický (akinetic-ko-

rigídny) sy. so zníţenou schopnosťou iniciovať vôľové i mimovôľové pohyby a zvýšeným svalovým 

pohybom (Parkinsonov →syndróm); 2. hyperkineticko-hypotonický sy., pri kt. dominujú minovoľné 

hyperkinézy. K hyperkinézam patria: 

• Atetóza – vyznačuje sa pomalými, krútivými pohybmi lokalizovanými na distálnych častiach 

končatín, krku a tvári. Ruka a prsty sa dostávajú do bizarných polôh, v kt. zotrvávajú viac sekúnd. 

Svalový tonus býva zvýšený a pohyby vykonávané veľkou silou, takţe pacienta vyčerpávajú. Pri 

emóciách sa zhoršujú, v spánku ustávajú. Môţe byť bilaterálna (atetosis duplex) al. bilaterálna 

(hemiatetosis), príp. kombinovaná s choreou (choreoatetosis). A. vznikajú pri léziách striáta, 

najčastejšie perinatálne (m. haemolyticus neonatorum), u dospelých pri cievnych príhodách 

(hemiatetóza na strane hemiparézy).  

• Balizmus – charakterizujú rýchle, masívne hyperkinézy s veľkou exkurziou vykonávané celými 

končatinami, takţe sa pacient môţe poraniť. V spánku ustávajú, ale v bdelom stave sú nepretrţité, 

zhoršujú sa pri afektoch a pacienta veľmi vyčerpávajú. Jednostranné postihnutie sa naýva 

hemibalizmus. Vzniká pri lézii ncl. subthalamicus Luysi (cievna mozgová príhoda, loţisková lézia). 

Moţno ho utlmiť rezerpínom al. haloperidolom, inak môţe zaviniť exitus. Pri cievnych príhodách 

môţe hemibalizmus vyhasnúť spontánne. 

• Chorea – rýchle mimovôľové pohyby vznikajúce náhodne, v pokoji i pri vôľovom pohybe, ktorého 

vykonávanie rušia; svalový tonus býva zníţený. Vzniká následkom poškodenia malých buniek 

striáta pri rozličných ochoreniach, ako je →chorea minor, chorea gravidarum, lupus erythematosus 

systemicum, →Huntingtonova chorea, cerebrovaskulárne ochorenia, nádory mozgu, encefalitída, 

hepatolentikulárna degenerácia (→Wilsonova choroba), →Creutzfeldtova-Jakobova choroba a i. 

formy demencie, tyreotoxikóza, polycythaemia vera, portokaválna encefalopia a i. V th. sa 

osvedčuje rezerpín a haloperidol. 

• Dystonické sy. – charakterizuje tonická kontrakcia niekt. svalov (fokálna dystónia) al. viacerých 

svalových skupín (multifokálna, segmentová dystónia). Pri generalizovanej svalovej dystónii 

(→dystonia musculorum progressiva) býva postihnuté najmä osové svalstvo, a to asymetricky, preto 

vzniká torzné drţanie, pri intermitentnom spazme opakované torzné pohy-by, rytmické zášklby. Dajú 

sa vyprovokovať aktívnym pohybom. Ďalej sem patrí →dystonia myoclonica, →dystonia 

paroxysmalis (paroxyzmálna kinezigénna a nonkinezigénna dystónia), oro-buko-lingválna dyskinéza 

(→dystonia oro-bucco-lingualis), →blefarospazmus, spazmodická →dysfónia, →grafospazmus, a i. 

• Myoklónia – krátke klonické zášklby jednotlivých svalov s malým motorickým efektom al. bez 

neho. Vyskytuje sa fyziol.pri zaspávaní a prebúdzaní. Patol. sa vyksytuje pri postihnutí miechy, 

extrapyramídového systému, mozočka a mozgovej kôry, napr. pri sclerosis multiplex, encephalitis 

epidemica, meningeálnych a mozočkových sy., ako aj pri samostatných ochoreniach: 

paramyoclonus multiplex, myoklonická epipelsia, a nystagmus–myoklónia.  

• Tik – [franc. zášklb tváre] mimovôľový (ale vôľou čiastočne ovplyvniteľný), kompulzívny, náhle 

vzniknutý, rýchly, opakujúci sa zášklb svalov tváre, hlavy al. pliec v zmysle stereotypie výrazových, 

obranných al. reflexných pohybov. Vzniká väčšinou na psychogénnom (napr. pri →konverzných 

poruchách) al. neurogénnom podklade, napr. pri extrapyramídových sy. (Touretteov sy.), v súvislosti 

s blefarospazmom. 

Osobitnú skupiny tvoria liekmi a chem. látkami vyvolané d. Patrí sem d. po chron. podávaní 

neuroleptík (→dyskinesis tarda). U baníkov v mangánových baniach po dlhodobom vdychovaní 

prachu z horniny môţe vzniknúť mangánová d. Prejavuje sa psych. a neurol. poruchami, väčšinou je 



prítomný typický parkinsonizmus a svalové dystrofie. Pri experimentálnej m. d. V substantia nigra sú 

prítomné uloţeniny melanínu. V th. sa osvedčuje L-DOPA a 5-hydroxytryptamín. 

dyskinéza žlčových ciest – porucha funkcie ţlčových ústrojov, kt. vyvoláva príznaky bez toho, aby 

boli na nich prítomné anat. zmeny. Nejde len o zmeny motility, ale celkovú diskoordináciu, najmä so 

zmenami intraduktálnych tlakov. Výstiţnejší je preto termín dysfunkcia ako dyskinéza. Označuje sa 

aj ako hyperestézia ţlčníka, dráţdivý ţlčník. Úplne normálny ţlčník je len výnimočne príčinou 

ťaţkostí a indikáciou na cholecystektómiu. U pacientov po cholecystektómii bývajú príčinou d. ţ. c. 

spazmy Oddiho zvierača. Moţno ich vyvolať u citlivých osôb napr. inj. morfínu. Môţu sa vyskytnúť 

samostatne al. ako prejav zvýšenej neuromuskulárnej dráţdivosti, najmä u neurotikov, spoločne s 

ďalšími poruchami funkcie GIT. U niekt. pacientov je prítomná chron. pankreatitída, príp. sa zjavujú 

záchvaty akút. pankreatitídy. Môţe ísť aj o tzv. cholesterolózu ţlčníka; →cholecystopatie. 

Klin. príznaky – v popredí klin. obrazu sú záchvaty bolestí bez komplikujúcich zápalových 

obštrukčných príznakov. Bolesti sú lokalizované najčastejšie v epigastriu a pod pravým rebrovým 

oblúkom, zriedkavejšie v oblasti dolného sterna a medzi lopatkami., Niekedy býva prítomná nauzea, 

vracanie, eruktácie zvyčajne viazané na príjem potravy. V niekt. prípadoch sa zisťujú zvýšené 

hodnoty aktivity alkalickej fosfatázy a aminotransferáz v sére.  

Dg. – na d. ţ. c. treba myslieť pri rozpore medzi biliárnymi príznakmi a negat. výsledkom vyšetrení 

(cholecystografie). Objektivizácia d. ţ. c. pomocou peroperačnej manometrie a cholecystokinínovej 

cholecystografie s planimetrickým meraním tieňa ţlčníka a provokáciou normálne pociťovaných 

záchvatov sa v dg. neposvedčili. Nezachytávajú totiţ jemnejšie zmeny evakuácie ţlčníka (hypotóniu 

al. hypertóniu). Zmeny tvaru (septá, zárezy, tzv. deformácie v tvare frygickej čiapky) sú väčšinou dg. 

bezvýznamné. Pri cholangiografii sa nezobrazia prítomné konkrementy napriek naplneniu ţlčníka aţ 

v 5 % prípadov. Bývajú pritom záchvaty bolestí aţ miernej cholecytitídy s akút. hydropsom a nor- 

málnou náplňou ţlčníka medzi záchvatmi. Klamné výsledky sa dostavujú aj v prípadoch tzv. 

infundibulárneho sy. (,,sifopatia“) a pri zriedkavej prim. stenóze papily, pri kt. sa zisťuje mierna 

dilatácia ţlčovodov pri normálnom al. hypofunkčnom a zväčšenom ţlčníku. Dg. sa však nemá 

stanovovať per exclusionem. Ako skríningový test sa osvedčuje dynamická sonografia (pred 

podaním tučného jedla al. cholecystokinínu a po ňom), kt. sa dá napr. dokázať dilatácia 

hepatocholedochu a oneskorené vyprázdňovanie kontrastnej látky zo ţlčovodov do dvanástnika. 

Menej významná je kvantit. hepatobiliárna scintigrafia. Základnou dg. metódou je endoskopická 

retrográdna cholecystopankreatikografia (ERCP – vylúči org. zmeny biliárneho a pankreatického 

vývodného systému) a endoskopická manometria (dokáţe dysfunkciu Oddiho zvierača, t. j. jeho 

hypertóniu al. spazmus, paradoxnú hypertóniu sfinktera po podaní cholecystokinínu, zvýšenie 

kontrakcie sfinktera a zvýšenú frekvenciu retrogdrádne prebiehajúcich kontrakčných vĺn). 

Dfdg. – treba odlíšiť org. ochorenia hepatobilárneho a pankreatického vývodného systému 

(konkrementy, stenózy, nádory). O stenóze ţlčových ciest v oblasti Vaterovej papily svedčia biliárne 

bolesti, abnormálne výsledky biochem. vyšetrení, dilatácia hepatocholedochu a oneskorené 

vyprázdňovanie choledochu, príp. ataky akút. pankreatitídy so zvýšením aktivity amyláz. Treba 

vylúčiť aj ostatné ochorenia GIT (refluxná choroba, deficit laktázy, choroby ţalúdka, dvanástnika a 

hrubého čreva), ochorenia srdca (angina pectoris), bránice, obličiek a neurotické ťaţkosti. 

Th. – v prípade manometricky potvrdenej dysfunkcie Oddiho sfinktera, najmä jeho spazmu a 

hypertrofie, je indikovaná endoskopická papilosfinkterotómia (EPS), zriedka chir. papiloplastika. U 

pacientov, u kt. sa nedokáţe hypertónia al. spazmus sfinktera, sú výsledky EPS nepresvedčivé a 

vhodnejšia je konzervatívna th. – diéta, nitity a nitroglycerín, anticholínergiká, blokátory vápnikových 

kanálov a hymekromon. Priaznivé výsledky sa dosahujú aj glukagónom, cholecystokinínom al. 

ceruleínom.  

dyskoiméza – [dyskoimesis] sťaţené usínanie. 



diskoordinácia – [dyscoordinatio] porucha usporiadania, súhry vôľových pohybov.  

dyskória – [dyscoria] nepravidelné, abnormálne zrenice a ich abnormálne reakcie.  

dyskorticizmus – [dyscorticismus] stav podmienený poruchou funkcie kôry nadobličiek. 

dyskránia – [dyscrania] deformácia lebky pri poruche rastu kostí. 

dyskránio-dyzopický syndróm – syn. Ullrichov-Fremeho-Reyov-Dohnov sy., zriedkavý súbor 

dyscefalických anomálií s kataraktou a hypotrichózou podobných Hallermannovmu-Streiffovmu-

Francoisovmu sy. Ide o fetopatiu charakterizovanú poruchou vývoja mezoektodermu nejasnej 

genézy. Charakterizuje ju trigonocefália s dehiscenciou lebkových švov, mikrogénia, mikrostómia 

(,,vtáčia“ tvár), cataracta congenita, anomálie očí a alopecia.  

dyskrániopygofalangia – [dyscraniopyrophalangia] anomália s deformáciou lebky, očí, uší, panvy a 

končatín; Ullrichov-Feichtigerov sy. (→syncrómy). 

dyskrínia – [dyscrinia] 1. porucha vnútornej sekrécie, endokrinná porucha; 2. vylučovanie 

abnormálneho sekrétu, napr. príliš viskózneho.  

dyslalia, ae, f. – [dys- + g. lalein bľabotať] syn. pselizmus, neschopnosť vyslovovať al. správne tvoriť 

niekt. hlásky al. hláskové zhluky. Môţe byť obmedzená na jednu hlásku al. je rozšírená na niekoľko 

hlások. Chýbanie jednej hlásky sa označuje ako mogilalia, nahradenie hlásky inou paralalia. 

Vyskytuje sa najčastejšie u detí.  

dyslexia, ae, f. – [dys- + l. legere čítať] syn. legasténia, porucha čítania, kt. sa vyznačuje striedaním 

úseku s relat. dobrými výkonmi a úseku s ťaţkou poruchou aţ neschopnosťou čítať (,,claudicatio 

inetrmittens“ čítania). Názov sa pochádza od S. Kussmaula (1877). Trpí ňou asi 2 – 15 % detí. 

Porucha sa zjavuje v priebehu vývoja dieťaťa aţ na určitom stupni zrelosti, obvykle na začiatku 

školskej dochádzky. Dieťa sa nevie naučiť poznávať, rozlišovať jednotlivé písmená, najmä zrkadlové 

(d – d, a – e, p – b ap.), skladať písmenká do slabík a ne-skôr číta zdlhavo, neproduktívne, ,,po 

slovách“. Inokedy nemôţe dobre zvládnuť poradie písmen v slove, pokladá zrakový tvar za zvukový, 

zamieňa slabiky, ale nedokáţe ich spojiť do slov a tie do vety. Vývojová d. je špecifická porucha 

čítania podmienená nedostatkom niekt. prim. schopností, z kt. sa skladá komplexná schopnosť 

určovať, čítať v danej jazykovej štruktúre danou výučbovou metódou. Ide o poruchu prejavujúcu sa 

ťaţkosťami naučiť sa čítať pomocou konvenčných inštrukcií napriek adekvátnej inteligencii a 

sociokultúrnym moţnos-tiam. Príčinou d. môţe byť encefalopatia, hereditárne faktory, zriedka 

neurózy. Pre dg. d. sú dôleţité tieto príznaky: ťaţkosti s názorovou orientáciou, motorická 

neobratnosť, kt. zasahuje aj mikromotoriku očných bulbov, poruchy percepcie, sluchovej analýzy 

zvukových celkov, nepohotovosť zrakovej analýzy, nedostatky v performačných úlohách, mierne 

difúzne poškodenie CNS a i. Úroveň čítania je v rozpore s úrovňou intelektových schopností dieťaťa. 

Podľa niekt. autorov ide o prim. konštitučnú poruchu na dedičnom podklade, podľa iných o sy. 

s nejasným vzťahom k min. mozgovej dysfunkcii. D. sa vyskytuje aj u epileptických detí s fokálnymi 

abnormalitami najmä v ľavej hemisfére. Por. slovná hluchota, slovná slepota. 

dyslipoproteinémia – [dyslipoproteinaemia] ochorenie charakterizované porušenou koncentráciou 

→lipoproteínov v krvi; syn. hyperlipoproteinémia. Je to najčastejšia porucha metabolizmu lipidov. 

Rozoznáva sa prim. a sek. h. Prim. h. sa podľa Fredericksena delia na 5 typov. 

Hyperlipoproteinémia typu I – syn. Bürgerova-Grützova choroba, Bürgerov-Grützov sy., 

esenciálna hyperlipidémia, esenciálna xantomatóza, exogénna hypertriglyceridémia, familiárna 

hyperchylomikronémia, familiárny deficit postheparínovej lipolytickej aktivity, hepatomegalická 

hyperlipidémia, hyperlipémia indukovaná tukmi, hyperlipidémia indukovaná tukmi, idiopatická 

familiárna hyperlipémia, idiopatická hyperlipémia, idiopatická lipoidóza, retenčná hyperlipémia; 

exogénna hyperlipémia; familárna h. podmienená deficitom lipoproteínovej lipázy s 



hyperchylomikronémiou a hypertriacylglycerolémiou. Ide o zriedkavú familiárne-hereditárnu 

hyperlipoproteinémiu s mnohopočetnými xantómami, prvýkrát opísanú Bürgerom a Grützom r. 1932. 

Ide o autozómovo recesívne dedičnú poruchu metabolizmu tukov, podmienenú deficitom 

lipoproteínovej lipázy, plazmatického vyčírujúceho (klíringového) faktora. Tento enzým je na povrch 

buniek viazaný heparánsulfátom. Jeho väzbu moţno uvoľniť podaním heparínu, čo sa spája so 

zvýšením jeho aktivity. Expresia choroby závisí od exogénneho prívodu tukov. Alimentárne 

privádzaný tuk sa nemôţe odstraňovať z tukových zásob (,,retenčná hyperlipémia“). Zníţená je 

postheparínová lipolytická aktivita plazmy. Histol. prevaţujú v eruptívnych xantómoch reaktívne 

bunkové elementy, penovitých buniek je menej. 

Klin. sa manifestuje uţ v destve intermitentnými kolikovitými bolesťami brucha, najmä po poţití 

tučného jedla. Koliky môţu byť spojené so zvýšenou teplotou, leukocytózou a prostráciou. Nauzea a 

vracanie nie sú časté. V 20 – 30 % prípadov s brušnou kolikou moţno dokázať laborat. príznaky 

akút. pankreatitídy. Prítomná býva hepatomegália, často aj splenomegália. Prítomné bývajú 

eruptívne zapálené mnohopočetné xantómy koţe (najmä na tvári a končatinách) a slizníc s Ø 1 – 3 

mm, ţltej farby s červeným okrajom bez tendencie k splývaniu. Xantómy sa manifestujú vo > 50 % 

prípadov, obvykle keď hodnoty triacylglycerolov dosiahne 22 – 40 mmol/l. Niekedy sa zisťujú 

výpadové príznaky zo strany CNS, pocity pálenia nôh (burning feet syndrome). V časti prípadov ide 

o pankreatitídu s hypoglykemic-kými príznakmi a zvýšenou citlivosťou na inzulín. Niekedy sa zisťuje 

lipaemia retinalis, nie je však špecifická pre typ I h. a spája sa aj s inými stavmi s 

hypertriacylglycerolémiou. Ku klin. prejavom h. typu I nepatrí arcus lipoides corneae, xanthelasma 

palpebrarum, šľachová a tu-berózna xantomatóza, diabetes mellitus, artériová hypertenzia ani 

zvýšená incidencia akút. koronárnej insuficiencie. 

Nalačno odobraté sérum je extrémne chylózne, mliečne smotanovitého vhľadu, po odstredení krvi je 

nad čírym sérom krémová vrstva, po 24 h státia v chladničke pri + 4 °C sa na povrchu séra tvorí 

hrubá tuková (chylomikrónová) vrstva, kt. tvorí 20 – 50 % výšky celého stĺpca. Hodnoty celkového 

cholesterolu (TC) v sére sú len mierne, triacylglyceroly (TG) výrazne zvýšené (11 – 140 mmol/l); 

pomer TG/TC je < 0,2. Po zaťaţení tukmi sa zisťuje chylomikronémia. Zníţená je postheparínová 

lipolytická aktivita séra. V bunkách kostnej drene sa zisťujú lipoidové inklúzie. Niekedy sú prítomné 

zmeny na sietnici (fundus lipaemicus, lipaemia retinalis). Hoci ide o kongenitálne ochorenie, 

častejšie sa prejaví aţ v strednom veku. Nepredpokladá sa dispozícia k infarktu myokardu. 

Hyperlipoproteinémia typu IIa – syn. familiárna hypercholesterolémia a polygénna 

hypercholesterolémia, familiárna hypercholesterolemická xantomatóza, hyper- -lipoproteinémia. 

Vyznačuje zvýšenými hodnotami LDL a hypercholesterolémiou (hodnoty TC 7,8–15,5 mmol/l). 

Sérum býva číre, hodnoty TG v sére bývajú normálne.  

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia (FH) je autozómovo dominantne dedičná choroba, 

kt. sa spája s včasným rozvojom aterosklerózy a včasnými úmrtiami. Podmieňujú ho gen. poruchy 

receptora pre LDL (Apo B), preto v bunke mechanizmom spätnej väzby nevzniká normálna inhibícia 

syntézy cholesterolu. Okrem toho je -lipoproteínov.  

 

U zriedkavých homozygotov (so 6 – 8-násobnými hodnotami TC) je osobitne výrazná meta-bolická 

porucha i jej následky (infarkt myokardu v mladom veku ap.). Aj u heterozygotov má urýchlenie 

aterosklerózy závaţné dôsledky. 

 

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

––– 

Klasifikácia hyperlipoproteinémií podľa Fredericksena 



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

–––-   

 Typ  Cholesterol   LDL-cholesterol     Triacylglyceroly                  Lipoproteíny 

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

––  

 I    ↑         ↓    ↑↑↑    Nadbytok chylomikrónov 

 IIa   ↑↑          ↑                   (>5 mmol/l)  N  Nadbytok LDL 

 IIb    ↑↑          ↑      ↑    Nadbytok LDL a VLDL 

 III   ↑↑               ↓/N    ↑↑   Nadbytok zvyškov chylomikrónov a IDL 

 IV  ↑/N         N    ↑     Nadbytok VLDL 

 V   ↑↑         N  ↑↑↑     Nadbytok chylomikrónov a VLDL 

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

––– 

Najčastejšie typy sú IIa, IIb a IV 

Dieťa postihnutého rodiča má 50 % pravdepodobnosť, ţe bude nositeľom vlohy na FH. Odhaduje 

sa, ţe na svete ţije asi 10 miliónov ľudí s FH. V Európe a Sev. Amerike sa vyskytu-je u 1 z 500 ľudí. 

Th. spočíva v diéte s nízkym obsahom tukov a cholesterolu, farmakoterapii a modifikácii ostatných 

rizikových faktorov.  

Existuje aj tzv. polygénna d. (nález ako pri type IIa al. IIb) a tzv. viacnásobná d. (niekt. členovia 

rodiny majú prejavy IIa, iní typu IV a ďalší typu IIb). 

Hyperlipoproteinémia typ IIb – familiárna kombinovaná hyperlipidémia so zvýšením hodnôt LDL a 

VLDL, hypercholesterolémiou (hodnoty TC 6,5 aţ 15,5 mmol/l) a hypertriacylglycerolémiou (hodnoty 

TG 2,3 – 6,9 mmol/l). Pomer TG/VLDL je normálny. Zvýšené bývajú aj hodnoty apoproteínu B, 

apoproteínu A-I sú zníţené. Šľachové xantómy chýbajú, zvýšené je však riziko predčasnej ICHS. 

Vyskytuje sa v 1:200. Zo sek. d. treba vylúčiť ochorenia ako pri type IIa. 

Hyperlipoproteinémia typ III – -frakciou, remnantná hyperlipidémia, 

-VLDL, hypercholesterolémiou; d. podmienená 

gen. poruchou tvorby apo-E. 

Gén apo-E je polymorfný a vyskytuje sa u nás v 3 alelách E2 v 13 %, E3 v 74 % a E4 v 13 % 

populácie. Existencia 3 alel umoţňuje vznik 6 fenotypov. Ochorenia postihujú len osoby, kt. sú 

homozygotné v alele E2, t. j. majú genotyp E2/E2 a súčasne aj inú poruchu metabolizmu 

lipoproteínov. Proteín utvorený touto alelou má porušenú schopnosť viazať sa na receptory 

hepatocytov sprostredkujúcich vychytávanie remnantných chylomikrónov a LDL, následkom čoho sa 

tie hromadia v plazme. Polymorfizmus apolipoproteínu E stanovujú len špecializované laboratóriá. 

Väčšina homozygotov syntetizuje len apoproteín E-IV, nesyntetizuje E-III, kt. je potrebný na 

normálne odbúravanie intermediárnych lipoproteínových častíc (IDL), čo sa pri elektroforetickom 

-lipoproteínov ( -migrujúce VLDL, 

broad- -frakcia). Podľa hustoty patria lipoproteíny tvoriace široký pruh v uvedenej oblasti k lipo-

proteínom s veľmi nízkou hustotou (VLDL). Medzi nimi sa dajú rozlíšiť dve frakcie: normálna frakcia 

- -VLDL, putuj - -VLVL 

-VLDL. Sérum pacientov je mierne 

skalené, po státi sa na jej hladine tvorí asi 1 mm vrstva chylomikrónov, hodnoty TC v sére sú veľmi 

menlivé (od takmer normálnych hodnôt po 26 mmol/l) a kolísavé sú aj hodnoty TG (2 – 7 mmol/l). 



Pomer TC/TG je 3,3, hodnoty HDL-C bývajú zníţené, pomer VLDL-C/VLDL-TG > 0,92. 

Friedewaldov vzorec na výpočet LDL-C a VLDL-C je nepouţiteľný; hodnoty lipoproteínov moţno 

získať len ultracentrifugáciou. 

Homozygoti apo-E sa vyskytujú u nás asi v 1 % populácie. Mnohí nositelia tejto gen. dispozí-cie sú 

-migrujúcim VLDL vykazuje klin. príznaky. Na 

rozvinutie choroby sú zrejme potrebné ešte ďalšie gen. faktory, ako aj faktory vonkajšieho 

prostredia.  

Ochorenie je zriedkavé (prevalencia v populácii je 1:5000), prenáša sa pp. autozómovo dominantne 

s neúplnou penetráciou. Charakteristické klin. príznaky – xantómy na dlaniach a bruškách prstov, 

periorbitálne xantelazmy a arcus lipoides corneae – sa zjavujú aţ po 20. r. ţivota. Vysoké je riziko 

periférnej a koronárnej aterosklerózy. 

- -frakcia). Zo 

sek. d. treba vylúčiť hepatopatiu, hypotereózu, diabetes mellitus a dysgamaglobulinémiu. 

Vzhľadom na relat. dobrú odpoveď na reţimové, diétne a liekové vplyvy sa odporúča včasná dg. 

tejto formy d. 

Hyperlipoproteinémia typu IV – syn. endogénna hyperlipémia, endogénna hypertriacylglyce-

rolémia, hyperpre- -lipoproteinémia, hyperlipidémia indukovaná sacharidmi. Patogenéza ochorenia 

nie je objasnená. Ide o autozómovo dominantne dedičnú poruchu odbúravania pre- -lipoproteínov 

(VLDL, TG), kt. sa tvoria v pečeni a pp. aj v čreve, pp. s tvorbou atypického lipoproteínu, kt. nevie 

odbprať atypická lipoproteínová lipáza. V skalenom sére sú zvýšené hodnoty TC (7,8 – 20 mmol/l), 

TG (2,3 – 57 mmol/l) a VLDL-C. Chylomikrónový test (skalenie séra po státí) môţe byť v závislosti 

od hodnôt TG negat. al. pozit., smotanovitá vrstva chylomikrónov však chýba. Gen. porucha sa týka 

familiárnej hypertriacylglycerolémie stredného stupňa z nadmernej tvorby VLDL v pečeni, ich 

nedosta-točného odbúravania, príp. o kombináciu obidvoch porúch. Ide o veľmi časté ochorenie, 

postihujúce zvyčajne dospelé osoby. Častá je kombinácia h. typu IV s nadhmotnosťou, diabetes 

mellitus a hyperurikémiou. Občas sa zisťujú eruptívne koţné xantómy a xantelazma ako pri type II. 

Hepatosplenomegália a pankreatitída sa na rozdiel od typu I a V nezisťujú. Častá je skorá, rýchlo 

progredujúca ateroskleróza kornárneho a periférneho typu. 

Treba vylúčiť sek. d. pri diabetes mellitus, urémii, Gierkeho chorobe, akromegálii, chron. 

alkoholizme, nefropatiách, pankreatopatiách, paraproteinémii, po uţívaní perorálnych anti-

koncepčných prostriedkov. Typ IV sa vyskytuje aj v gravidite.  

Hyperlipoproteinémia typu V – syn. zmiešaná hyperlipémia, zmiešaná hypertriacylglycerolé-mia, 

zmiešaná exogénno-endogénna hypertriacyglyceroémia, d. indukovaná potravou. Ide o ťaţkú 

familiárnu hypertriacylglycerolémiu. Je podmienený deficitom lipoproteínovej lipázy a 

apolipoproteínu C-II. Ochorenie sa manifestuje po 25. r. ţivota eruptívnymi xantómami, kolikovitými 

bolesťami brucha a príznakmi pankreatitídy. Riziko včasnej aterosklerózy je menšie ako pri iných 

typoch. Spôsobo dedičnosti nie je známy. V sére sa zisťujú zvýšené hodnoty VLVL (pre- -

lipoproteíny) a chylomikróny, hypercho-lesterolémia (hodnoty TC 7,8 – 26 mmol/l) a 

hypertriacylglycerolémia (hodnoty TG 5,7 – 114 mmol/l). Laboratórne ide o kombináciu typu I a IV. 

Po uloţení séra pacienta do chladničky (4 °C) na 18 – 24 h sa na jeho povrchu zisťuje smotanovitá 

vrstva chylomikrónov. Poruchu výrazne zhoršuje alkoholový exces. Niekedy sa v dôsledku th. zmení 

spektrum lipoproteínov v sére do obrazu typu IV. Th. je ako pri type IV s obmedzením tuku ako pri 

type I. 

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

Frekvencia výskytu primárnych hyperlipoproteinémií (%) 

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

                 Typ                  Beţná populácia     Infarkt myokardu 



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

Familiárna hypercholesterolémia            0,2            3 – 6 

 Kombinovaná familiárna hyperlipidémia              0,5          10 – 20 

 Familiárna hypertriacylglycerolémia           0,3   5 

 Familiárna dysbetalipoproteinémia (typ III)          0,1   1 

 Hyperlipidémia typ V             0,02              < 1 

 

Zjednodušená 8-typová klasifikácia 

1. Izolovaná hypercholesterolémia – d. s fenotypom IIa, zriedkabejšie IIb. Môţe byť mono-génová al. 

polygénová. Monogénová forma je autozómovo dominantne dedičná (familiárna heterozygotná al. 

homozygotná). Frekvencia heterozygotov v populácii ~ 0,1 %, homozygo-tov 1 – 5.10
-6

. Tvorí asi 20 

– 50 % všetkých d.  

Pri obidvoch formách je zvýšená hodnota len cholesterolu (u heterozygotov > 7,8 mmol/l, u 

homozygotov > 15,0 mmol/l), LDL-C (u heterozygotov > 6,5 mmol/l, u homozygotov > 13 mmol/l) a 

apo-B. Klin. ich charakterizujú xantómy, arcus lipoides a prejavy predčanej ateromatrózy. V 3/5 

prípadov LDL-receptory chýbajú, v 2/3 sú receptory porušené, z toho v ~ 1 % ide o poruchu 

internalizácie LDL-receptorov. 

Dfdg. – fenotyp IIa je podmienený prim. hypercholesterolémiou len asi v 20 %; treba dlíšiť 

kombinovanú familiárnu hyperlipidémiu a sek. d. s fenotypom IIa. Zo sek. d. treba vylúčiť 

hypotyreózu, nefrotický sy., biliárnu hepatopatiu, th. glukokortikoidmi, Cushingov sy., mentálnu 

anorexiu, graviditu, porfýriu a myelóm. 

2. Familiárna hyperlipoproteinémia typ III – d. s fenotypom III. Vyskytuje sa v populácii v 0,02 – 0,03 

%; u pacientov s prekonaným infarktom myokardu asi v 1 %. Ide o následok koncidencie 

homozygotného stavu E 2 a inej prim. al. sek. d., obezity, hypotyreózy, porušenej toleranciu glukózy 

a u ţien hypoestrogenizmu. 

3. Familiárna hypertriacylglycerolémia – d. s fenotypom IV, zriedkavejšie V a zvýšenými hodnotami 

TG a VLDL. Ide o gen. heterogénne ochorenie, príp. variabilnú expresiu mutant-ného génu. V časti 

prípadov ide o poruchu katabolizmu VLDL. Hypertriacylglycerolémia môţe byť následkom 

neschopnosti organizmu katabolkizovať zvýšene produkované VLDL, napr. pri diabetes mellitus al. 

obezite. Frekvencia v populácii sa odhaduje na 0,2 – 0,3 %, u pacientovm s infarktom myokardu na 

6 %. Predpokladá sa, ţe ide o monogénové ochorenie s autozómovo dominantným typom 

dedičnosti. Na dg. je potrebné genealogické vyšetrenie. Častaý je súčasný diabetes mellitus, 

hyperinzulinémia a inzulínová rezistencia, veľmi častá súčasná hyperurikémia. Stav zhoršuje prívod 

sacharidov, alkohol, estrogény, metabolcká acidóza. Dfdg. – treba odlíšiť familiárnu kombinovanú 

hyperlipidémiu a sek. h.  

4. Familiárna kombinovaná hyperlipidémia – h. s fenotypom IIa, IIb, IV al. V so zvýšenou hodnotou 

T-C a TG.Je to pp. druhá najčastejšia forma h. Spája sa s vyským rizkom infarktu myokardu. 

5. Familiárna h. typ V – fenotyp V al. IV v závislosti od stravy, konzumu alkoholu a liekov. 

Podmieňujú ju viaceré biochem. a gen. poruchy al. ich kombinácia. Vyskytuje sa ai v 0,5 % 

populácie. Môţe sa vyskytovať v rodinách s familiárnou kombinovanou hyperlipémiou al. 

hypertriacylglycerolémiou. Vysoké hodnoty chylomikrónov v plazme u osôb s nízkym príjmom tuku 

svedčia o poruche klírensu. Ďalšou moţno príčinou je nadmerne zvýšená tvorba TG a sekrécia 



VLDFL pečeňou, náslekom čoho sa saturuje mechanizmus odstraňovania chylomkrónov. 

Prepokladá sa aj moţnosť deficitu apo C-II vyvolaný jeho gen. polymorfizmom. Dedičnosť je 

polygénová. 

Genetická klasifikácia dyslipoproteinémií 

 Dyslipoproteinémia               Chol       TAG      ↓ HDL  ICHS+PC   Xantomatóza    Pankreatitída  

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

 Polygénová hypercholesterolémia          +    –  +/–      +             +/–            

 Familiárna hypercholesterolémia             +++  +/–   +/–     +++            +++            

    a familiárna porucha apo-B100 

 Familiárna kombin. dyslipoproteinémia  ++/+/–    ++/+/–   +/–     ++             +/–           –/+ 

 Dysbetalipoproteinémia        +   ++   +/–    +/–             ++          +/– 

 (dyslipoproteinémia III) 

 Familiárna hypertriacylglycerolémia  –   ++    +    +/–             +/–          +/– 

 Prim. chylomikronémia       –  +++    +      –             ++          +++ 

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

Chol – cholesterol; ICHS+PC – ischemická choroba srdca a periférnych ciev; TAG – triacylglyceroly 

Dg. potvrdzuje nález zakaleného séra s vrstvou chylomikrónov, zvýšené hodnoty TG (> 10 mmol/l), 

kt. neklesajú po obmedzení tuku v potrave.  

Dfdg. – treba odlíšiť familiárnu kombinovanú hyperlipidémiu (vplyv diéty pri type V), familiárnu 

hypertriacylglycerolémiu, d. typu I (ochorenie sa manifestuje skôr, tolerancia glukózy je neporušená, 

poheparínová aktivita lipázy nezmenená). Treba vylúčiť sek. d. pri diabetes mellitus s nedostatkom 

inzulínu, pankreatitídou, chron. obličkovej nedostatočnoti a alkoholizme. 

6. Deficit lipoproteínovej lipázy – d. s fenotypom I, výnimočne V. Je následkom deficitu 

lipoproteínovej lipázy. Ide o jeden z membránovo viazaných enzýmových lipolytických systémov, kt. 

aktivita stúpa po aplikácii heparínu. Nachádza sa v kapilárach tukového a svalového tkaniva. Jeho 

špecifickýmkofaktorom je apolipoproteín C-II.  

Dg. sa obyčajne náhodne pri odbere krvi (mliečne skalená plazma). Charakteristický je začiatok 

ochorenia uţ v detstve brušnými kolikami, hepatosplenomegáliou, xantómami, retinálnou lipémiou. 

Dg. potvrdí pozit. chylomikrónový test, hodnoty TG 20 – 50 mmol/l, charakteristický elektroforetický 

obraz; poruchu apo C-II vylúči al. potvrdí gélová ektroforéza apolipoproteínov VLDL. Lipoproteínová, 

príp. poheparínová aktivita, sa stanovuje priamo. Aktivita pečeňovej lipázy je nezmenená. 

Glukózový tolerančný test poskytuje normálne výsledky. 

Dfdg. – všetky ostatné h., →xantomatózy; Bournevilleov sy., Fracoisov sy., Niemannova-Pickova 

choroba, Gaucherova choroba, Handova-Schüllerova-Christianova choroba, histiocytóza X, 

pseudodna. Na rozdiel od h. typu V nebývajú pacienti obézni a nemajú artériovú hypertenziu ani 

diabetes meliitus. Zo sek. h. treba vylúčiť aj h. pri pankreatitíde, diabetes mellitus, systémovom 

lupus erythematosus a dysgamaglobulinémii; heparínový test býva pri týchto ochoreniach pozit. 

7. Familiárny deficit apolipoproteínu C-II (apo C-II) – zriedkavé autozómovo recesívne dedičné 

ochorenie s laborat. a klin. príznakmi podobnými stavom s deficitom lipoproteínovej lipázy. 

Dôsledkom chýbania apo C-II, kt. je aktivátorom lipoproteínovej lipázy je taktieţ neschopnosť 

odbúravania chylomikronov a rovnaký klin. obraz ako pri chýbaní enzýmu. 

8. Familiárny deficit apolipoproteínu B-100 – FDA B-100, autozómovo dominantne dedične 

podmienené zvýšenie nízkodenzitných lipoproteínov (LDL). Jeho príčinou je pp. zámena glutamínu 

za arginín v polohe 3500 v obrovskej molekule apolipoproteínu B-100. Takto zmenené LDL nie sú 



schopné viazať sa na receptor LDL. Dôsledkom toho je zvýšenie koncentrácie cholesterolu v plazme 

a predčasná manifestácia aterosklerózy. Výskyt ochorenia v populácii sa odhaduje na 1:500 

(podobne ako familárna hypercholesterolémia). 

Klin. sa prejavuje príznakmi podobnými familiárnej hypercholesterolémii: šľachová xantomatóza, 

gerontoxon a xanthelasma palpebrae, arcus senilis corneae, predčasný vývoj aterosklerózy a 

ischemickej choroby srdca, zvýšené hodnoty cholesterolu v sére, (najniţšie priemerné hodnoty sú 

7,0 mmol/l). 

Na dg. a dfdg. FDA B-100 slúţia tieto metódy: 1. sledovanie väzby častíc LDL na receptory LDL 

kultivovaných ľudských fibroblastov; 2. vyuţitie monoklonových protilátok MB 47; 3. metódy 

molekulovej biológie. 

FDA B-100 opísali a patogenézu objasnili prvýkrát v The Gladstone Foundation Laboratories for 

Cardiovascular Disease v San Franciscu. R. 1985 Vega a Grundy opísali pacienta, kt. mal poruchu 

klírensu LDL z plazmy. 

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

Zjednodušená 3-typová klasifikácia EAS  

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

  EAS                      WHO              Zvýšené lipopropteíny 

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

Hypercholesterolémia       IIA          LDL al. HDL 

Kombinovaná dyslipoproteinémia      IIB, III       VLDL + LDL, pri type III remnantné častice 

Hypertriacylglycerolémia        IV, V         VLDL, chylomikróny 

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

Na th. účely v klin. praxi zaviedla Európska spoločnosť aterosklerózy r. 1992 zjednodušenú 

fenotypovú klasifikáciu d. (→dyslipoproteinémie). 

Sek. d. sprevádza rôzne ochorenia, najčastejšie diabetes mellitus, nefrotický sy., hepatopatie, 

pankreatopatie a i., príp. ju vyvolávajú lieky (napr. kortikoidy, neselektívne -blokátory a i.). 

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

Frekvencia výskytu primárnych hyperlipoproteinémií (%) 

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

                            Typ                   Beţná populácia  Infarkt myokardu 

 Familiárna hypercholesterolémia               0,2           3 – 6 

 Kombinovaná familiárna hyperlipidémia               0,5        10 – 20 

 Familiárna hypertriacylglycerolémia               0,3              5 

 Familiárna dysbetalipoproteinémia (typ III)              0,1              1 

 Hyperlipidémia typ V    0,02           < 1 

Sekundárne hyperlipoproteinémie sa vyskytujú pri týchto stavoch: 

Sekundárna hypercholesterolémia: mentálna anorexia, hypotyreóza, nefrotický sy., biliárna 

hepato-patia, th. glukokortikoidmi, Cushingov sy., mentálna anorexia, gravidita, porfýria a myelóm. 

Sekundárna hypertriacylglycerolémia: diabetes mellitus, urémia, alkoholizmus, obezita, th. 

neselek-tívnymi b-blokátormi, systémový lupus erythematosus, dysgamaglobulinémia, glykogenóza 

typu I, lipodystrofia 

Sekundárna kombinovaná hyperlipidémia: hypertyreóza, nefrotický sy., akromegália 

Sekundárna hyperlipoproteinémia typ V: diabetes mellitus typ I, pankreatitídou, chron. obličkovej 

nedostatočnoti a alkoholizme. 

Deficit lipoproteínovej lipázy: Bournevilleov sy., Fracoisov sy., Niemannova-Pickova choroba, 

Gaucherova choroba, Handova-Schüllerova-Christianova choroba, histiocytóza X, pseudodna. S 



výnimkou d. typu V nebývajú pacienti obézni a nemajú artériovú hypertenziu ani diabetes mellitus. 

Od prim. d. treba odlíšiť d. pri pankreatitíde, diabetes mellitus, systémo-vom lupus erythematosus 

a dysgamaglobulinémii. 

Th. dyslipoproteinémií – má byť komplexná. Stratégia th. d. sa zakladá na dvoch prístupoch – 

populačnom a individuálnom. Populačný prístup sa zameriava na ovplyvnenie ţivotného štýlu a 

diétnych návykov populácie. Sem patrí vyšetrenie rizikových faktorov aterosklerózy a stanovenie 

celkového rizika. Rizikové faktory aterosklerózy sa delia na ovplyvniteľné a neovplyvniteľné.  

Ovplvyniteľné rizikové faktory aterosklerózy 

Faktory ţivotného štýlu 

1. Strava bohatá na nasýtené tuky, cholesterol s vysokým energetickým obsahom, trans-izoméry 

karboxylových kys. 

2. Fajčenie 

3. Nadmerná konzumácia alkoholu 

4. Nízka telesná aktivita 

Biochemické a klinické faktory 

1. Zvýšená koncentrácia celkového a LDL-cholesterolu a triacylglycerolov v krvi 

2. Nízka koncentrácia HDL-cholesterolu 

3. Obezita 

5. Hyperfibrinogenémnia a i. trombogénne faktory 

6. Hyperhomocysteinémia 

7. Postmenopauzový status 

Neovplyvniteľné rizikové faktory 

1. Vek – muţí > 4é-r., ţeny v menopauze 

2. Muţské pohlavie 

3. Pozit. rodinná anamnéza aterosklerózy 

4. Pozit. osobná anamnéza aterosklerózy a/al. diabetes mellitus 

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

Vhodná hmotnosť (podľa Európskej spoločnosti pre aterosklerózu) 

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

 Výška*          Muţi           Ţeny 

        x
–
  rozpätie  obézni      x

–
  rozpätie  obézne 

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

 1,45     46,0  42 – 53     64 

 1,48     46,5  42 – 54     65 

 1,50     47,0  43 – 55     66 

 1,52     48,5  44 – 57     68 

 1,54     49,5  44 – 58     70  

 1.56     50,4  45 – 58     70 

 1,68  55,8  51 – 64   77   51,3  46 – 59     71  

 1,60  57,6  52 – 65   78   52,6  48 – 61     73 

 1,62  58,6  53 – 66   79   54,0  49 – 62     74 

 1,64  59,6  54 – 67   80   55,4  50 – 64     77 

 1.66  60,6  55 – 69   83   56,8  51 – 65     78 

 1,68  61,7  56 – 71   85   60,0  52 – 66     79 

 1,70  63,5  58 – 73   88   60,0  53 – 67     80 

 1,72  65,0  59 – 74   89   61,3  55 – 69     83  

 1,74  66,5  60 – 75   90   62,6  56 – 70     84 

 1,76  68,0  62 – 77   92   64,0  58 – 72     86 

 1,78  69,4  64 – 79   95   65,3  59 – 74     89  



 1,80  71,0  65 – 80   96 

 1,82  72,6  66 – 82   98 

 1,84  74,2  67 – 84 101  

 1,86  75,8  69 – 86  103 

 1,88    77,6  71 – 88 106 

 1,90  79,3  73 – 90 108   

 1,92   81,0  75 – 93 112 

 BMI   22,0       20,1 – 25,0   30,0   20,9    18,7 – 23,8  28,6 

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

* bez topánok 

Pravdepodobnosť vzniku ischemickej choroby srdca do 10 r. sa zaraďuje do 3 kategórií: 1. vysoké 

riziko > 20 %; 2. stredné riziko 10 – 20 %; 3. nízke riziko < 10 %. Vţdy je riziko vysoké u pacienta, 

kt. má symptomatickú ischemickú chorobu srdca a/al. periférnych ciev al. diabetes mellitus. 

Th. d. typu I spočíva v max. obmedzení tukov v diéte (nasýtených i nenasýtených). U detí nemá 

prívod tukov prekročiť 30 g, u dospelých 40 – 60 g/d. Pri dodrţovaní diétnych zásad nastáva rýchly 

pokles triacylglycerolémie, vymiznú eruptívne xantómy a abdominálne koliky. Diétna náhrada 

prirodzených tukov umelými, kt. obsahujú karboxylové kys. so stredne dlhými reťazcami (C8 aţ C12) 

nevyvoláva hyperlipidémiu ani abdominálne koliky. Podávanie klofibrátu je kontraindikované (má za 

následok paradoxné zvýšenie lipidov v plazme a provokáciu kolík v dôsledku inhibície reziduálnej 

aktivity lipoproteínovej lipázy).  

Antihyperlipoproteinemiká sú indikované najmä u osôb s manifestnou ICHS, teda v sek. prevencii, 

kým v prim. prevencii sa kladie dôraz na diétu a farmaká sa podávajú v špeciálnych indikáciách, 

najmä pri monogénnej familiárnej hypercholesterolémii v homozygotnej al. heterozygotnej forme.  

U dospelých je ţiaduca hodnota TC v sére < 5,2 mmol/l; v takýchto prípadoch stačí kontrola za 2 r. 

Keď je hodnota TC > 5,2 mmol/l a pacient má ICHS al. 2 iné rizikové faktory, resp. hodnota TC je > 

6,2 mmol/l bez ICHS al. 2 iných rizikových faktorov treba vyšetriť TC, TG a HDL-C, stanoviť 

výpočtom LDL-C podľa vzorca LDL-C = TC – HDL-C – (TG/2,2) mmol/l; ak nie sú hodnoty TG > 4,5 

mmol/l, vypočíta sa pomer HDL-C/TG podľa vzorca HDL-C/TG = HDL-C/(TC–HDL-C). 

Rizikové skóre pouţívajúce pomer HDL-C k TC dáva presnejší obraz rizika ako len hodnota TC. 

Normálne hodnoty TC a zníţený HDL-C predstavuje tieţ zvýšené riziko ICHS. 

Priority liečby hyperlipoproteinémie 

1. Pacienti s dokázanou ischemickou chorobou srdca (ICHS) vrátane stavov po infarkte,    

aortokoronárnom bypasse a perkutánnej koronárnej angioplastiike; pacienti s aterosklerózou ciev v 

iných oblastiach, napr. tepien dolných končatín, karotických tepien ap. 

2. Asymptomatickí pacienti so značným rizikom (ťaţká hypercholesterolémia a i. forma dyslipidémie 

spojená s ďalším rizikovým faktorom – diabetes mellitus, hypertenzia; pacienti s nahromadením 

viacerých rizikových faktorov. 

3. Blízki príbuzní pacientov s včasne vzniknutou ICHS a iným aterosklerotickým cievnym ochorením; 

asymptomatické osoby so značným rizikom. 

4. Ostatní pacienti. 

Zásady diétnych opatrení 

K zásadám diétnych opatrení patria:  

• Dosiahnuť normálnu telesnú hmotnosť (index telesnej hmotnosti < 25 kg/m2). 

• Zníţiť podiel tukov na celkovom energetickom príjme na < 30 %. 



Zásadne obmedziť: maslo, šľahačku, loj, sadlo, bravčový a hovädzí tuk, tvrdý margarín, kon-

denzované a plnotučné mieko, smotanu, plnotučné jogurty, tvrdé syry, tučné a smotanové syry, 

viditeľný mastný tuk, bôčik, mäsové konzervy, paštéty, kačicu, hus, obvyklé udeniny, tučné pečivo, 

kokosový olej, olivy, kakao, plnotučné a mastné koktajly, múčniky, polárkové torty, zmrzlinu. 

Vhodné sú: netučný tvaroh, syry s minimom tuku v sušine, jogurt s nízkym obsahom tuku, vaječný 

bielok. 

• Preferovať nenasýtené tuky, najmä obsahujúce monoénové karboxylové kys. na 15 – 20 %. 

Polyénové karboxylové kys. majú tvoriť 7 – 10 % a monoénové 10 – 15 % energie. Zníţiť nasýtené 

karboxylové kys. na < 10 %. 

Vhodné zdroje: ryby sladkovodné, najmä morské, potraviny z ďalších morských ţivočíchov, kurčatá, 

králik, moriak, zverina. 

• Zníţiť prívod cholesterolu < 300 mg/d. 

• Zvýšiť prívod rozp. vlákniny (cereálie, čerstvé ovocie, čerstvá zelenina); vhodné sú ryţa, šošovica, 

jablká, citrusové plody. 

• Zvýšiť prívod potravín, kt. obsahujú antioxidanty (vitamíny A, C, E, flavonoidy). Denná odporúčaná 

dávka ovocia a zeleniny je 400 mg/d. Pri obezite al. diabetes mellitus nekonzumovať sladké ovocie 

(banány, slivky, hrozno). 

• Zníţiť prívod soli na < 7 g/d. 

• U pacientov s hypertriacylglycerolémiou metabolickú poruchu zhoršuje alkohol. 

Na th. h. vypracovala EAS trojstupňový diétny systém: 

I. stupeň: podiel sacharidiov 50–60 % (prevaha zloţených cukrov), bielkovín 15 %, tukov < 30 %; 

nasýtené, monoénové a polyénové karboxylové kys. tvoria po 10 %. 

II. stupeň: podiel tukov 25 %, nasýtené, monoénové a polyénové karboxylové kys. tvoria po 10 %, 

cholesterol 200 – 250 mg/d. 

III. stupeň: podiel tukov 25 %, proteínov 15 % energetického príjmu a sacharidov 65 %; cholesterol 

< 100 – 150 mg/g, nasýtené karboxylové kys. < 7 %, nenastýtené, monoénové a polyénové 

karboxylové kys. tvoria po 10 %. 

Koncentráciu lipidov v krvi nepriaznivo ovplyvňuje konzumácia margarínov, kt. obsahujú trans-

izoméry karboxylových kys. (vznikajúcich v dôsledku technologického postupu hydrogenáciou olejov 

– pri príprave koláčov, zákuskov, mäsových produktov, polotovarov a i.). 

Farmakoterapia hyperlipoproteinémií 

K všeobecným zásadám antihyperlipoproteinemickej th. patria: 

• Farmakoterapia sa začína ako monoterapia najniţšou dávkou, pri kt. sa dá očakávať účinnosť. 

Účinok kontinuálnej th. u pacienta, kt. dodrţuje reţimové odporúčania, by sa mal dostaviť do 3 mes.  

• Pri podávaní statínov počas akút. koronárnej príhody treba vykonať kontrolu stavu po 3 mes od 

príhody. V tomto období moţno očakávať opätovný vzostup prechodne zníţených hodnôt lipidov v 

krvi v dôsledku stresovej reakcie. 

• Pri úvode a kaţdej zmene th. treba vyšetriť hodnoty lipidov, aktivity pečeňových enzýmov 

a kreatínfosfokinázy (> 10-násobný vzostup CK je dôvodom na prerušenie th.), počas uţívania 

antihyperlipoproteinemika v priebehu 4 – 6 týţd. th. 



• Po nastavení dávky treba u pacienta kontrolovať lipidy, pečeňové enzýmy a dodrţovanie diétnych 

opatrení v 3 – 4-mes. intervaloch. 

• Pri prim. d. je th. dlhodobáa pri prerušení th. nastáva opätovný vzostup hodnôt lipoproteínov. 

• Kombinovaná th. sa má realizovať na pracovisku, kt. má s touto th. skúsenosti. Pri kombinácii 

statíny – fibrát (al. kys. nikjotínová) je ţiaduca opatrnosť pri vyšších dávkach a časté monitorovanie 

pacienta vrátane aktivity CK. Táto kombinácia sa podáva len pacientom s dobrou komplianciou.  

Antihyperlipoproteinemiká sa delia na: 1. látky ovplyvňujúce cholesterol; 2. triacylglyceroly a 

cholesterol (→antihyperlipoproteinemiká). 

Statíny – inihibítory HMG-CoA-reduktázy, kľúčového enzýmu v biosyntéze cholesterolu a stimulátory 

indukcie tvorby receptorov vychytávajúcich cholesterol v bunkách cieľových tkanív. Statíny zniţujú 

syntézu a zvyšujú katabolizmus aterogénnej frakcie LDL-C a stimu-lujú expresiu LDL-receptorov v 

pečeni. Zniţujú syntézu lipoproteínov. Sú účinné pri všetkých typoch h., pri kt. sú zvýšené hodnoty 

LDL-C, mierne zniţujú aj hodnoty TG a zvyšujú hodnoty HDL-C. Th. sa začína najmenšou dávkou. 

Kontraindikáciou statínov je hypersenzi-ti-vita na liečivo, porucha funkcie pečene, gravidita a 

laktácia. Neţiaduce účinky su zriedkavé (1 %), zahrňujú poruchy GIT (zápcha, hnačka, flatulencia, 

nauzea, brušné kŕče), porucha funkcie pečene, zvýšenie pečeňových enzýmov. Pred th. a počas nej 

(v 6. a 12. týţd. a raz za ½ r.) treba sledovať pečeňové testy. Ojedinele vzniká pruritus, urtikária, 

prechodné bolesti hlavy, poruchy videnia, chuti do jedenia a periférna neuropatia. Výnimočná je 

myopa-tia, kt. sa prejavuje svalovou slabosťou, difúznou myalgiou a výrazným (aţ 10-násobným) 

zvýšením kreatínkinázy. Výskyt (0,1 – 0,2 %) je vyšší u pacientov liečených súčasne cyklosporínom 

A, gemfibrozilom, kys. nikotínovou al. erytromycínom, ako aj pri hepatopatii; opísalo sa niekoľko 

prípadov rabdomyolýzy s akút. zlyhaním obličiek v dôsledku myoglobinúrie. Pri vysokej 

hypercholesterolémii sa kombinujú so ţivicami. Statíny sa nepodávajú ţenám pred menopauzou, ak 

nie je zabezpečená účinná antikoncepcia. K statínom patria: 

• Fluvastatín – syntetický prípravok, potrava neovplyvňuje resorpciu v GIT, na plazmatické proteíny 

sa viaţe z 98 %, z 95 % sa vylučuje pečeňou. (Lescol
®
, podáva sa v dávke 20 – 80 mg/d). 

• Lovastatín – metabolit huby Aspergillus terreus (Mevacor
®
, Mevinacor

®
, podáva 20 – 80 mg/d). 

• Pravastatín – metabolit huby Aspergillus terreus (Lipostat
®
, Pravaselect

®
, podáva sa 10 aţ 40 

mg/d). 

• Simvastatín – metabolit huby Aspergillus terreus (Zocor
®
, podáva sa 10 – 40 mg/d).  

Vymieňače iónov (ţivice) – prerušujú enterohepatálny obeh ţlčových kys., zvyšujú syntézu ţlčových 

kys. v pečeni, čím klesá obsah cholesterolu v pečeni. Zniţujú hodnoty LDL-C pri familiárnej 

hypercholesterolémii nereagujúcej na diétu. Nie sú vhodné pri zmiešanej hyperlipidémii al. prim. 

hypertriacylglycerolémii, pretoţe môţu zvýšiť hodnoty TG. Mierne zvyšujú hodnoty HDL-C. Vhodná 

je kombinácia so statínmi. Keď sa pri th. zvýšia TG, je vhodné pridať fibrát. Moţno ich uţívať aj v 

gravidite (neresorbujú sa). Kontraindikáciou je obštrukcia ţlčových ciest, urolitiáza, 

hyperparatyreóza. K neţiaducim účinkom patria poruchy GIT (zápcha – 30 aţ 60 %, zhoršenie 

hemoroidov, bolesti brucha, meteorizmus, nauzea, krvácanie); dôleţitá je dostatočná hydratácia. 

Patria sem: cholestyramín (Holestan
®
,Questran

®
, Vasosan P

®
, podáva sa 8 – 12 mg/d) a kolestipol 

(Colestid
®
. podáva sa 10 – 15 mg/d).  

Fibráty – bezafibrát (Bezalip
®
, Cedur

®
, podáva sa 400 – 600 mg/d), ciprofibrát (Lipanor

®
), 

etofylínklofibrát (Duolip
®
, Etolip

®
), fenofibrát (Lipanthyl

®
, Lipanthyl 200 M

®
; podáva sa 200 aţ 300 

mg/d), gemfibrozil (Gevilon
®
, Lopid

®
), klofibrát (Atromid S

®
, Ipolipid

®
, Normalip

®
). 

Kys. nikotínová – (Peviton
®
, Nicolar

®
, Nicotid

®
)  



Acipimox – derivát kys. nikotínovej. K neţiaducim účinkom patria bolesti hlavy, koţná vazodilatácia, 

pocit tepla, flaš. Kontraindikáciou je peptický vred, precitlivenosť na liečivo. Podáva sa v dávkach 

500 – 750 mg/d (dmd 1250 mg); (Olbetam
®
 250 mg v 1 tbl.). 

Probukol (Lurselle‹) – zvyšuje klírens častíc LDL z plazmy, nie však cestou LDL-receptorov, lebo je 

účinný aj u pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou. Zniţuje hodnoty LDL-C, 

ale aj HDL-C. Má aj antioxidačný účinok, zmenšuje šľachové xantómy. K neţiaducim účinkom patrí 

predĺţenie intervalu Q–T, hnačky, plynatosť, bolesti brucha, nauzea, pruritus, nespavosť, 

hyperhidróza, angioneurotický edém. Je nevhodný u pacientov s arytmiami. Podáva sa v dávke 250 

mg 2-krát/d. 

Kombinácia antihyperlipoproteinemík umoţňuje zníţiť dávky jednotlivých liečiv, väčšia je však 

moţnosť neţiaducich účinkov. Kombinácia statínov a fibrátov môţe vyvolať vznik myopatií 

(odporúča sa sledovať aktivitu kreatínkinázy v sére, max. prípustné sú jej 3-násobné hodnoty, inak 

treba th. prerušiť). Najčastejšie kombinácie sú: statíny + ţivice, fibráty a ţivice, statíny + probukol, 

statíny + niacín, ţivice + niacín. Pri ťaţkej heterozygotnej familiárnej h. moţno pouţiť aj 

trojkombináciu, napr. statín + ţivica + fibrát. 

 

 

Intermediárne a konečné ciele diéty pri hyperlipoproteinémii 

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

 % energetickej spotreby   Intermediárne    Riziková      Konečné  

 celkovej populácie                  ciele            skupina           ciele 

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

 Zloţité sacharidy             > 40     > 45         45 – 55  

 Proteíny (P)            12 – 13         12 – 13       12 –13 

 Sacharidy (S)                        10        10            10  

 Tuky celkove                35        30          > 1,0 

 Nasýtené karboxylové kys.         15        10            10 

 Pomer P/S             > 0,5     > 1,0           > 1,0 

 Cholesterol mg/d            < 300     < 300          < 300  

 Vláknina g/d                30     > 30          > 30 

 Soľ g/d              7 – 8         5             5 

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

Ciele farmakoterapie dyslipoproteinémií 

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

 Celkové                    Cieľový 

 riziko  LDL-C       non-HDL-C     HDL-C      TAG 

                 muţi     ţeny      muţi ţeny 

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

  > 20 %     < 2,5         < 3,5    > 1,4      > 1,6 < 1,5 

 10 – 20 %     < 3,5        < 4,5    > 1,2      > 1,4 < 2,0 

 < 10 %     < 4,5         < 5,5     > 1,0     > 1,2 < 3,0 

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

Výber vhodného farmaka: 

Izolovaná hypercholesterolémia:  statíny al. ţivice, príp. ich kombinácia 

Kombinovaná hyperlipidémia:   statíny, fibráty, kys., nikotínová, acipimox 

Hypertriacylglycerolémia:    fibráty, kys. nikotínová 

Prim. prevencia u dospelých bez ICHS – stanoví sa TC (ţiaduca je hodnota < 5,2 mmol/l) a HDL-C v 

sére a pátra sa po rizikových faktoroch ICHS.  



Ak je hodnota TC < 5,2 mmol/l a HDL-C > 0,9 mmol/l, opakuje sa stanovenie TC a HDL-C do 5 r. 

spolu s fyzikálnym vyšetrením. Pri hodnote HDL-C > 0,9 mmol/l postupuje sa podľa schémy A. 

Ak sú hodnoty TC hraničné (5,2 – 6,2 mmol/l), HDL-C > 0,9 mmol/l a prítomné sú < 2 rizi-kové 

faktory ICHS, poučí sa pacient o úprave diéty, telesnej aktivity a spôsobe ovplyvňovania rizikových 

faktorov. Kontrolné vyšetrenie pacienta sa vykoná po 1 – 2 r.; opakuje sa stanovenie TC a HDL-C, 

sprísni sa diéta a telesná aktivita. Ak sú hodnoty HDL-C < 0,9 mmol/l a prítomné sú > 2 rizikové 

faktory, vykoná sa vyšetrenie LDL-C (schéma A). 

Ak sú hodnoty TC > 6,2 mmol/l, vykoná sa vyšetrenie lipoproteínov (schéma A). 

Schéma A: vyšetrenie hodnôt LDL-C v sére po 9 – 12-h lačnení; ak sa hodnoty líšia o > 0,7 mmol/l, 

treba vykonať tretie vyšetrenie s odstupom 1 – 8 týţd. (hodnotí sa priemer z 3 vyšetrení). 

Pri hodnote LDL-C < 3,4 mmol/l sa opakuje vyšetrenie celkového a HDL-C v priebehu 5 r. Pacient 

sa poučí o význame diéty, telesnej aktivity, rizikových faktorov a ich ovplyvnení. 

Pri hodnote LDL-C 3,4 – 4,1 mmol/l v prítomnosti < 2 ďalších rizikových faktorov sa kaţdoročne 

kontroluje rizikový status vrátane zníţenia výskytu rizikových faktorov, opakuje stanovenie LDL-C, 

sprísni diéta a telesná aktivita. 

Pri hodnote LDL-C 3,4 – 4,1 mmol/l v prítomnosti > 2 rizikových faktorov sa vykoná klin. vyšetrenie 

(anamnéza, fyzikálne a laborat. vyšetrenie), pátra sa po príp. sek. príčinách h. a chorobách s 

familiárnym výskytom; zváţi sa vplyv veku, pohlavia a ďalších rizikových faktorov ICHS a začne sa s 

diétou. 

Pri vysokorizikových hodnotách LDL-C > 4,1 mmol/l sa vykoná klin. vyšetrenie, zistí sa príp. sek. 

príčina h. a pátra sa po chorobách s familiárnym výskytom; zváţi sa vplyv veku, pohlavia a ďalších 

rizikových faktorov ICHS a začne s diétnou th. 

Sek. prevencia u dospelých s ICHS – klasifikácia je zaloţená na hodnotách LDL-C: vyšetria sa 

lipoproteíny po 9 – 12-h lačnení (hodnotí sa priemerná hodnota z 2 meraní v odstupe 1 – 8 týţd.). 

Pri hodnote LDL-C < 2,6 mmol/l odporúča sa diéta a zvýšenie telesnej aktivity a vyšetrenie sa 

opakuje kaţdý rok. Pri hodnote > 2,6 mmol/l sa pacient vyšetrí klinicky, pátra sa po sek. príčinách h. 

a chorobách s familiárnym výskytom. Zváţi sa vplyv veku, pohlavia a i. rizikových faktorov ICHS a 

začne sa s th. 

dyslipoproteinemická dystrofia rohovky →sy. rybích očí (→syndrómy). 

dyslogia, ae, f. – [dys- + g. logos reč, slovo] dyslógia, porucha reči, pri kt. nie sú myšlienky 

usporiadané do súvislého a zrozumiteľného celku.  

Dyslogia graphica – poruchy písma vplyvom →agrafie. 

dyslochia, ae, f. – [dys- + g. lochía očistky] nepravidelné vylučovanie očistiek.  

dysmasesia, ae, f. – [dys- + g. masésis ţuvanie] poruchy ţuvania. 

Dysmalgine
®
 – antispazmodikum; →racefemín. 

dysmaturitas, tis, f. – [dys- + l. maturitas dospelosť, zrelosť] poruchy dozrievania, nezrelosť.  

dysmaturity syndrome – angl. sy. nezrelého plodu. Vzniká následkom insuficiencie placenty, kt. 

vyvoláva chron. kompresiu a hypoxiu plodu. Postihuje prenášané plody a novorodencov. 

Charakterizuje ho zníţené mnoţstvo podkoţného tuku, deskvamácia koţe, dlhé, často mekóniom 

ţlto sfarbené nechty, koţa a koţného mazu  



 

dysmegalopsia, ae, f. – [dys- + g. megas.megalú veľký + g. óps-ópos oko, opsis videnie] porucha 

vnímania veľkosti predmetov; →dysmorfopsia. 

dysmelia, ae, f. – [dys- + g. melos úd] dysmélia, poruchy vývoja končatín. Teratologicky kritické 

obdobie je 20. – 46. d gravidity. Príčinou d. s. môţu byť rozličné exogénne faktory (hypoxia, lieky a i.). 

Patrí sem: 1. amélia – chýbanie celej končatiny, niekedy spojené aj s 

hypopláziou časti pleca al. panvy s kýpťami mäkkých tkanív; kritické 

obdobie je 29. – 38. d; 2. ektromélia – najčastejší typ, hypo- aţ aplázia 

jednotlivých al. viacerých rúrovitých kostí s následným chybným 

postavením končatín; 3. fokomélia – chybný vývoj, pri kt. ruky al. nohy 

nasadajú priamo na plece, resp. panvu; kritické obdobie je 29. – 32. d; 

4. peromélia – intrauterinne vzniknutý kýpeť končatín. Dysmelia 

atriodigitalis →Holtov-Oramov sy. (→syndrómy). 

 Obr. Dysmélie (podľa Pschyrembela,1990) 

 

dysmelický syndróm →talidomidový sy. (→syndrómy). 

Dysmenalgit N
®
 (Krewel) – antiflogistikum, analgetikum, antipyretikum; →naproxén. 

dysmenorea – [dysmenorrhoea] bolestivá menštruácia, epizódy panvových bolestí, kt. trvanie sa 

obmedzuje na obdobie menštruačného krvácania al. sa začínajú 1 – 2 d pred menštruáciou a končia 1 

– 2 d po ukončení krvácania. Podľa príčiny sa rozoznáva dysfunkčná a organická d. (algomenorea). 

Podľa času vzniku sa rozlišuje prim. (esenciálna, zjavuje sa od menarché) a sek. d. (symptomatická, 

vzniká po období normálneho priebehu menštruácií). Počas menštruácie sa ţena ponosuje na bolesti 

v podbruší, kríţoch, máva aj nauzeu, bolesti hlavy, vracanie, kolapsové stavy. Tieto príznaky môţu 

byť tak vystupňované, ţe je neschopná práce. V 5 – 10 % prípadov treba zasahovať th.  

Primárna d. – pri prim. d. je bolesť lokalizovaná v dolnej oblasti brucha je symetrická a klin. 

vyšetrením sa nezistia štruktúrne abnormality. Asi 5 – 10 % dievčat do 20 r. trpí v prvých h ich 

menštruácie na ťaţkú, obyčajne prim. dysmenoreu, niekt. autori uvádzajú aj vyšší výskyt. Prim. 

dysmenorea sa začína väčšinou po menarché a trvá roky. Bolesti bývajú kolikovité, väčšinou 

mierne, ~ v 1/4 prípadov stále; druhý stupeň intenzity sťaţuje vykonávanie pracovnej činnosti, kým 

tretí stupeň znemoţňuje akúkoľvek aktivitu a núti pacientku zostať v posteli; niekedy sa pridruţuje 

nauzea, vracanie, príp. hnačky. Bolesti sa začína obyčajne niekoľko h al. 1/2 d pred začiatkom 

krvácania a trvá obvykle menej ako 1 d. 

Bolesti pri prim. dysmenorei sú lokalizované v hypogastriu skoro vţdy symetricky al. vo fossa iliaca. 

Môţu vyţarovať smerom do kríţovobedrovej oblasti, t. j. hornej polovice kríţo-vej kosti a laterálne 

do jednej al. obidvoch sedacích oblastí, niekedy aj do prednej a hornej strany obidvoch stehien. 

Prim. dysmenorea sa zisťuje na konci ovulačného cyklu; častejšie sa pozorovala u ţien uţívajúcich 

perorálne antikoncepčné prostriedky. Môţe ísť o koordinované kontrakcie počas epizód d. s 

extrémne vysokými intrauterinnými tlakmi, ,,dysrytmické“ kontrakcie s nízkymi al. vysokými tlakmi al. 

zvýšené intrauterinné tlaky medzi kontrakciami. V endometriu a menštruačnej tekutine sú zvýšené 

hodnoty prostaglandínov. Bolesti sú väčšinou následkom hypertónie istmu maternice, t. j. poruchy 

normálnej relaxácie s dočasnou obštrukciou toku menštruačnej krvi. K tomu pristupuje zvýšená 

produkcia (al. retencia?) prostaglandínov, čo vyvoláva zvýšené al. dysrytmické kontrakcie 

myometria, senzibilizáciu nervových zakončení na prostaglandíny a ischémiu steny maternice. 

Dfdg. – treba odlíšiť stavy vyvolávajúce sek. dysmenoreu, ako je →endometrióza ap. Prim. 

dysmenoreu charakterizuje neprítomnosť  štruktúrnych  abnormalít vnútorných genitálií. Asi v 10 % 

prípadov s negat. klin. nálezom sa dá laparoskopiou vnútorných genitálií dokázať endometrióza. 



Sekundárna dysmenorea – syn. organická d. je d., pri kt. sa zistia štruktúrne abnormality, kt. sú pp. 

zodpovedné za bolesti, al. keď sú bolesti psychol. pôvodu. Bolesti sa pociťujú v panve a sú na 

rozdiel od prim. dysmenorey častejšie unilaterálne, najmä ak sú organicky podmienené (napr. 

endometriózou). K hlavným príčinám sek. dysmenorey patrí endometrióza, adenomyóza, 

submukózne fibroidy a rôzne stavy vyvolávajúce obštrukčnú dysmenoreu. 

• Endometrióza – stav vyvolaný loţiskami ektopického endometria, lokalizovanými v Douglasovom 

priestore, ováriách al. lig. latum, kt. v rôznej miere podliehajú vplyvom pohlavných hormónov 

secernovaných počas menštruačného cyklu. Aţ 40 % endometrióz je asymptomatických. 

Najčastejším príznakom je bolesť, kt. sa prejavuje ako dysmenorea, premenštruačné bolesti s 

mesačnými exacerbáciami al. trvalá bolesť, príp. s mesačnými exacerbáciami. Menštruačné bolesti 

môţu trvať počas celej periódy menštruácie, niekedy aj o 1 d dlhšie. 

• Fibroidy – vyvolávajú zriedka bbolesť al. dysmenoreu. Môţe vyvolávať kolikovité bolesti spojené s 

menorágiou, kedy sa vypudzujú z myometria do dutiny maternice al. vytláčajú do istmu krčka. 

Submukózny fibroid al. fibroidový polyp sa dá dokázať hysterografiou, ak je maternica len mierne 

zväčšená. Na rozdiel od sliznicových polypov sa prejavia cirkulárnymi al. polycyklickými defektmi 

náplne, deformujúcimi celú dutinu maternice.  

• Obštrukčná dysmenorea – sek. dysmenorea sa označuje ako obštrukčná, ak ide o obštrukciu 

výtoku menštruačnej krvi následkom org. príčiny; môţu to byť príčiny kongenitálne al. získané. Pri 

kongenitálnych formách sa b. začínajú niekoľko mes. po menarche, keď sa uţ retinuje objem krvi 

dostatočný na distenziu pošvy al. maternice. Pri atrézii hymenu ide o dysmenoreu s 

kryptomenoreou, pretoţe krv sa retinuje v pošve. Keď sa krv zadrţiava v jednej polovici uterus 

duplex, b. sú unilaterálne. Asymetrický typ uterus duplex sa často zdruţuje s chýbaním al. atrofiou 

jednej obličky. 

Retinovaná krv môţe distendovať pošvu a maternicu a vyvolávať retrográdnu menštruáciu, kt. po 

niekoľkých mes. môţe zapríčiniť implantáciu menštruačného detritu, endometriózu. Objektívne sa 

môţe zistiť atrézia hymenu, retencia krvi v pošve, kt. sa prejavuje distenziou pošvy a vyklenutím 

hymenu v pošvovom vchode a vyklenutie zadnej steny pošvy do rekta. Retencia krvi v jednej 

polovici zdvojenej maternice vyvoláva asymetrické zväčšenie maternice. Distendovaná slepá 

polovica zdvojenej maternice sa vykleňuje do druhej polovice pošvy. Sek. dysmenoreu môţu 

vyvolávať rôzne anomálie, ako je atrézia hymenu, rudimentárny roh maternice, uterus duplex, kt. 

jedna polovica nekomunikuje s pošvou al. uterus duplex bicollis, kt. jedna polovica sa otvára do 

slepej polovice zdvojenej pošvy. Získané formy môţu byť následkom adhézií cervikálneho kanála po 

amputácii krčka, konizácii al. elektrokoagulácii. Adhézie sa môţu nachádzať aj v dolnej časti dutiny 

maternice, napr. pri Ashermanovom sy. Dg. sek. dysmenorey sa stanovuje na základe anamnézy a 

klin. vyšetrenia. Včasná unilaterálna dysmenorea spojená s prítomnosťou asymetrických útvarov v 

hypogastriu al. v pošve poukazuje na moţnosť asymetrickej deformácie následkom malfúzie. K dg. 

môţe prispieť vagínografia po inj. kontrastnej látky do slepej vagíny pošvy al. hysterografia cez 

sprístupnený krčok maternice. Indikované je aj rtg. vyšetrenie renoureterálneho traktu. Dg. 

získaných foriem je obyčajne ľahká. Keď sa dysmenorea al. kryptomenorea zjaví po amputácii, 

elektrokoagulácii, konizácii krčka al. kyretáţi vykonanej pre retenciu produktov koncepcie je dg. 

ľahká a dá sa liečiť dilatáciou krčka al. uvoľnením adhézií pomocou kyretáţe al. zriedkavejšie 

laparotómie pod kontrolou zraku. 

• Dysmenorea psychol. pôvodu – táto dg. sa stanovuje len po vylúčení org. pôvodu b. a 

psychopatologický rozbor poukazuje na neurotické správanie a i. psychopatologické problémy, kt. 

sa dajú vysvetliť ťaţkosti pacientky. 

Dysfunkčná dysmenorea – býva vyvolaná poruchou endokrinnej rovnováhy, neurovegetatívnou 

dystóniou, zvýšenou tvorbou prostaglandínov v sekrečnom endometriu a následnou ischémiou 



maternice. Inklinujú k nej ţeny astenického typou, utiahnuté, potláčajúce svoju ţenskosť, s 

nedobrými sexuálnymi skúsenosťami, ovplyvnené nesprávnou výchovou. Často sú to duševne 

pracujúce ţeny s neúspechmi v práci, najčastejšie vo veku 18 – 25 r. Bolesti sa hlásia pri 

ovulačných cykloch, obyčajne 1. d pred menštruáciou, vrcholia 1. d menštruácie a doznievajú 2. – 3. 

d. Po gravidite sa stav obyčajne zlepšuje. 

Dg. – okrem gynekol. vyšetrenia si často vyţaduje endokrinologické, psychologické, príp. 

neurospychiatrické vyšetrenie. Treba vylúčiť org. etiológiu. Príčin môţe byť aj viac, nie vţdy sa dajú 

dg. 

Th. – časté psychogénne príčiny sa dajú zmeniť psychoterapiou. Pri bolestiach je potrebný pokoj a 

teplo na podbrušie, príp. kríţe (elektr. poduška). Bolesť sa tíši spazmolytikami, analgetikami 

(butylskopolamíniumbromid ap.), príp. sa podávajú nízke dávky psychofarmák. D. pri ovulačnom 

cykle sa podarí zvládnuť podávaním antikoncepčných prostriedkov (Norbiogest
®
, Nonovlon

®
, 

Stediril
®
 ap.) počas niekoľkých cyklov. U mladých dievčas sa odporúča podávať gestagéíny od 5. do 

25. d cyklu. Ďalej sa môţe blokovať syntéza prostaglandínov kys. acetylsalicylovou al. 

indometacínom. Pri úporných stavoch, nezvládnuteľných konzervatívnou th. prichádza do úvahy 

Cotteho operácia s resekciou plexus hypogastricus superior. V prevencii a ako pomocná th. sa 

osvedčuje gymnastika, hydroterapia a komplexná balneoterapia, príp. iná fyz. th. 

Organická dysmenorea – býva podmienená lokálnou, morfologickou príčinou, napr. 

endometriózou, stenózou cervixu, intramurálnymi a submukóznymi fibromyómami, fixovanou 

retroflexiou uteru, následkami zápalov vo forme zrastov okolo vnútorných rodidiel, vývojovými 

chybami a hypopláziou uteru. 

Osobitným druhom je dysmenorrhoea memberanacea, pri kt. sa počas menštruácie za kŕčovitých 

bolestí vypudzuje funkčná vrstva endometria ako odliatok maternicovej dutiny. Odliatok je 

pseudodeciduálne zmenená sliznica a jej vznik sa vysvetľuje nedostatkom proteolytických enzýmov 

a nadbytkom progesterónu. 

Niekt. autori priraďujú k d. aj intermenštruálnu bolesť, tzv. dysmenorrhoea intermenstrualis 

(→Mittelschemrz), bolestiv podbruší pri prasknutí folikula počas ovulácie, niekedy sledované aj 1 aţ 

2-d slabým ,,špinením“. 

Dg. – sa opiera o anamnézu, gynekol. vyšetrenie a pomocné vyšetrenia (rtg., sonografia, 

laparoskopia, sondáţ ap.); endokrinologické a psychologické vyšetrenia k dg. prispievajú menej. 

Th. – pri endometrióze sa treba usilovať vyvolaním pseudogravidity pomocou gestagénov 

(Norethisteronu
®
, Orgametril

®
) utvoriť th. amenoreu a antikoncepčnými prostriedkami blokovať 

ovuláciu. Pri neúspechu hormónovej th. je indikovaná operácia. Pri hypoplázii naternice sa podáva 

kombinácia estrogénov a gestagénov. Fixovaná retroflexia maternice, fibromyómy, vývojové chyby, 

pozápalové zrasty a stenózy maternice sa liečia operačne. 

Súhrn nepríjemných telesných a psychických ťaţkostí, kt., sa dostavujú pred menštruáciou sa 

nazýva predmenštruačný syndróm (tensio praemenstrualis); poruchy →menštruačného cyklu. 

dysmenorrhoeae, ae, f. – [dys- + g. mén-ménos mesiac + g. rhoia tok] →dysmenorea. 

D. intermenstrualis – intermenštruačná →dysmenorea. 

D. membranacea – bolestivý odchod sliznice maternice al. vúčších kusov tkaniva maternice; 

→dysmenorea. 

dysmetria, ae, f. – [dys- + g. metron miera] syn. hypermetria (Babinski), porucha schopnosti 

prispôsobiť pohyby tela danému priestoru, času, úsiliu. Ide o poruchu regulácie a koordinácie 

pohybových výkonov, výrazný neocerebelárny príznak, hlavný prvok cerebelárnej →ataxie, 



následok lézie mozočkovej hemisféry. Porucha odmeriavania inervačného podnetu, nadmerná 

inervácia, kt. má za následok prestreľovanie cieľa, pohybovú prenáhlenosť, prudkosť.  

dysmetropsia, ae, f. – [dys- + g. metron miera + g. óps-ópos oko, opsis videnie] porucha vizuálneho 

hodnotenia rozmerov al. veľkosti objektu. 

dysmesobrachydactylia, ae, f. – [dys- + g. mesos stredný + g. brachys krátky + g. daktylos prst] 

dysmezobrachydaktýlia; →brachydaktýlia. 

dysmikróbia – [dysmicrobia] obsol. termíny, kt. sa označovala porucha črevnej mikroflóry s prevahou 

anaeróbnych laktobacilov. Podľa toho, či prevaţujú baktérie skvasujúce sacharidové zvyšky potravy 

al. vyvolávajúce hnilobu jej bielkovinových zvyškov sa rozlišovala kvasná a hnilobná d.; 

→dyspepsie. 

Kvasná dysmikróbia sa vyznačuje kašovitou al. vodnatou stolicou s prenikavo kyslým zápachom, 

kyslej reakcie. Mikroskopicky sa zisťuje zvýšené mnoţstvo škrobu a jodofilných baktérií. Pri kvasení 

vznikajú org. kys. a oxid uhličitý, kt. vyvoláva plynatosť čriev, nafúknutie a flatulenciu. 

Hnilobnú dysmikróbia charakterizujú riedke, tmavohnedé stolice zásaditej reakcie, s hnilobným 

zápachom. Býva častá pri zápalových procesoch a karcinómoch, keď zápalový exsudát obsahujúci 

rozpadnuté tkanivá, poskytuje priaznivú pôdu na rozmnoţenie hnilobných baktérií.  

dysmimia, ae, f. – [dys- + g. mimiá napodobenie] chorobná porucha mimiky a gestikulácie 

(Kussmaul).  

dysmnesia, ae, f. – [dys- + g. mnésis pamäť] dysmnézia, nešpecifická porucha pamäti.  

Dysmnesia verbalis – zastar. výraz pre amnestickú →afáziu. 

dysmorfofóbia – [dysmorphophobia] dysmorfóbia, prejavuje sa obavami pacienta, ţe sa mu zmení 

časť tváre, deformuje nos, ústa, brada, hlava ap. D. patrí k →fóbiám, môţe však prechádzať do 

obrazu schizofrénie. Pacient s úzkosťou sleduje ,,transformáciu“ svojej tváre v zrkadle (pri 

schizofrénii ,,príznak zrkadla“). Kraepelin (1894) zaraďoval d. k neurotickým vtieravým pocitom, 

Janet ju pokladal za chorobný vtieravý pocit ,,hanby za vlastné telo“, Dosuţkov za osobitný druh 

neurózy s hanbou za seba samého (skoptofóbia). Ide o nešpecifický príznak vyskytujúci sa častejšie 

u tzv. senzitívnych, príp. iných neistých jedincov (Schneider). Podľa Andreasena a Bardacha 

(19677) sa má termín pouţívať: 1. pri súčasných črtách porúch osobnosti; 2. pri snahe operačne 

zmeniť tento ,,defekt“; 3. pri schizoidii, kompulzivite, narcizme; 4. ak chýbajú bludy a halucinácie, 

hlbšia depresívna nálada, aj keď pod vplyvom pocitu ,,deformity“ môţe byť pacient skleslý al. 

vzťahovačný. Ide obyčajne o mladších jedincov, perfekcionalistov so schizoidnými a narcistickými 

črtami. 

dysmorfopsia – [dysmorphopsia] bludné vnímanie predmetu, kt. je svojím obsahom rovnaký, ale jeho 

vzhľad je zmenený (steny sa zdajú krivé, šikmé ap.). D. patrí k zánikovým príznakom lézie 

zrakového analyzátora v okcipitálnom laloku; bludná →ilúzia, metamorfóza. 

dysmorphophobia, ae, f. – [dys- + g. morfé tvar + g. fobos strach] →dysmorfofóbia. 

dysmorphopsia, ae, f. – [dys- + g. morfé tvar + g. óps-ópos oko, ópsis videnie] →dysmorfopsia. 

dysmotilitas, atis, f. – [dys- + l. movere hýbať] dysmotilita, obmedzenie al. porucha hybnosti, 

pohyblivosti. 

dysmyotonia, ae, f. – [dys- + g. mýs-myos sval + g. tonos napätie] dysmyotónia, porucha svalového 

napätia. 

dysneuria, ae, f. – [dys- + g. neuron nerv] dysneuria, porucha funkcie nervov, nervovej činnosti; 

zriedk. 



dysnoesis, is, f. – [dys- + g. nús rozum] psych. porucha konceptuálneho myslenia a inteligencie. 

dysnoia, ae, f. – [dys- + g. nús rozmu] porucha myslenia zodpovedajúca akút., remitujúcim formám 

schizofrénie (Korsakow, 1891); por. anioa. 

dysnusia, ae, f. – [dys- + g. nús rozum] zastar. výraz pre slabomyseľnosť.  

dysnystaxis, is, f. – [dys- + g. nystarein šklbať, mykať] – dysnystaxia, stav polospánku (Lechner). 

dysodia, ae, f. – [dys- + g. ódé spev] dyzódia, porucha spevného hlasu. 

dysodontia-leukotrichosis capitis-Sanguinatio – DLS sy., trichodonto(-onycho)-hypohidrotický sy., 

osobitná forma hypohidrotickej ektodermovej dysplázie s triádou: anomálie zubov + leukotrichosis 

capitis + sliznicové krvácania. Ide pp. o autozómovo dominantne dedičné ochorenie s variabilnou 

expresivitou a úpplnou penetranciou. Manifestuje sa v mladosti predčasným osivením (poliosis 

praecox) pri normálnej pigmentácii obočia a sek. ovlasenia vrátane brady (u muţov). Prítomné sú 

anomálie zubov (hyperdoncia, odontoidy, hypoplázia skloviny, anomálie postavenia zubov, 

diastémia, anomálie oklúzie a i.). Typické sú oro-intestinálne sliznicové krvácania pri normálnych 

hodnotách koagulácie, ako aj z krvácanie z nosa. Zvýšená býva fragilita normálne vyvinutých 

nechtov, častá je hypohidróza. Prvý ju opísal Weyers (1971). 

dysodontiasis, is, f. – [dys- + g. odús-odontos zub] dyzodontiáza, porucha vývoja zubov, sťaţené a 

nepravidelné prerezávanie zubov. 

dysodynia, ae, f. – [dys- + g. odyné bolesť] dyzodýnia, porušené vnímanie bolesti, zried.; 

→dyzestézia.  

dysontogenesis, is, f. – [dys- + g. ón-ontos existujúci + g. gennán plodiť, gignesthai vznikať] 

dyzontogenéza, porucha vývoja jedinca, ontogenézy.  

dysontogeneticus, a, um – [dys- + g. ón-ontos existujúci + g. gennán plodiť, gignesthai vznikať] 

dyzontogenetický, vyvolávajúci poruchu vývoja jedinca, ontogenézy, charakteristický chybným 

vývojom. 

dysopsia, ae, f. – [dys- + g. óps-ópsis oko, g. ópsis videnie] dyzopsia, zraková porucha. 

dysorexia, ae, f. – [dys- + g. orexis chuť] dyzorexia, porucha chuti, zníţená chuť do jedenia, pachuť. 

dysoria, ae, f. – [dys- + g. oros sérum] dyzória, porucha permeability ciev. 

dysorthographia, ae, f. – [dys- + g. ortho + g. grafein písať] dyzortografia, →dysgrafia. 

dysosmia, ae, f. – [dys- + g. osmé čuch] dyzozmia, porucha →čuchu. 

dysosteogenesis, si, f. – [dys- + g. osteon kosť + g. genesis vznik] →dyzosteogenéza. 

dysosteosclerosis, is, f. – [dys- + g. osteon kosť + g. skleros tvrdý + -osis stav] →dyzosteoskleróza.  

dysostosis, is, f. – [dys- + g. osteon kosť + -osis stav] dyzostóza, porucha prenatálneho vývoja kostí, 

porucha osifikácie fetálnej chrupavky. Podľa lokalizácie poruchy a štádia, v kt. porucha osifikácie 

vzniká, sa d. delia na: 1. dezmálne dyzostózy (d. cleidocranialis s chýbaním tvorby kosti a d. 

craniofacialis s predčasným uzavretím švov lebkových kostí); 2. enchondrálne dyzostózy, kt. 

vznikajú prevaţne epifýzové (d. enchondralis epiphysaria) al. metafýzové (d. enchondralis 

metaphysaria), príp. kombinovaná s poruchou periostálnej osifikácie. Podľa hlavnej lokalizácie sa 

rozoznáva prevaţné postihnutie lebky (akrocefalosyndaktylické sy., napr. d. acrofacialis, d. 

craniophacialis, rázštepy tváre).  

Dysostosis acrofacialis Nagerov typ – akrofaciálna dyzostóza, syn. Nagerova akrofaciálna 

dyzostóza, Weyersov sy. II, dedičná anomália s poruchou vývoja (rázštepom) sánky, hypopláziou 

stredných rezákov, hexadaktýliou, chýbaním rádia, rádioulnárnou synostózou a chýbaním palcov. 



Dysostosis acrofacialis postaxiálny typ – syn. akrofaciálna dyzostóza typ Genée-Widermann, 

Genéeov-Wiedermannov sy., Millerov sy. Pp. autozómovo recesívne dedičné ochorenie s 

chýbaním, 5. prsta rúk a nôh, abnormálne krátkym predlaktím, rázštepom podnebia, mikrogrnátiou, 

anomáliami mihalníc a ušníc, príp. inými malformáciami (srdca, obličiek, genitálií) a poruchami 

sluchu. Prvý ho opísal ho Genée (1969), kt. ho pokladal za extrémnui formu mandibulofaciálnej 

dyzostózy. Ako samostatný sy. ho definoval Wiedermann (1973). Dfdg. ho treba odlíšiť od ostatných 

akrofaciálnych dyzostóz, najmä od Nagerovho typu a mandibulofaciálnej dyzostózy. 

Dysostosis acrofacialis Weyersov typ – syn. akrodentálna dyzostóza, Weyersov sy. I; 

autozómovo dominantne dedičná kraniomandibulo- faciálna dyzostóza. Charakterizuje ju 

postaxiálna hexadaktýlia rúk a nôh so synostózou zápútsných a priehlavkových kostí, rázštepom 

sánky, hypopláziou al. apláziou stredných dolných al. horných rezákov, chýbaním vestibulum oris, 

dyspláziou nechtov, príp. prominenciou anthelixu, radiálnou klinodaktýliou a nanizmom. Dfdg. treba 

odlíšiť Ellisov-Creveldov sy. Známa je aj autozómovo recesívna forma s postaxiálnou polydaktýliou, 

anomáliami zubov a stavcov, ako aj pterygium colli. 

Dysosotosis cleidocranialis – kleidokraniálna dyzostóza, zriedkavé autozómovo dominantne 

dedičné úplné al. čiastočné vrodené obojstranné nevyvinutie kľúčnej kosti spolu s príslušným 

svalom. Po narodení sa zisťujú veľké fontanely, kt. sa oneskorene zatvárajú. Stredné články 

malíčkov bývajú skrátené a prítomné sú aj iné anomálie chrbtice a chrupu. 

Dysostosis cleidofacialis – recesívne dedičná hypoplázia kľúčnej kosti s mikrocefáliou, dysmorfiou 

tváre (mikrocefália, brachycefália, exoftalmus s plochou očnicou, hypoplázia hornej mihalice, 

sedlovitý nos), kamptodaktýliou a ťaţkou mentálnou retardáciou. Prvý ju opísal Kozlowski a spol. 

(1970). 

Dysostosis costovertebralis – syn. Jarchov-Levinov sy., Lavyho-PalmerovMerrittov sy., anomálie 

kostovertebrálnes segmentácie, spondylotorakálna dyzostóza; nepresne ohraničená porucha 

kostovertebrálnej segmentácie s autozómovo recesívnym a autozómovo dominantným typom 

dedičnosti. Charakterizuje ho skrátenie stavcov so skoliózou, resp. kyfoskoliózou, spina bifida 

occulta a krátkym krkom a dispproporčným nanizmom, malformácie rebier (ich chýbanie al. fúzia s 

deformitami hrudníka) , často prominujúcim čelom, širokým nosom, dlhým filtrom a tenkými perami, 

vypuklým záhlavím, zriedka mikrocefáliou. Niekedy je prítomná syndaktýlia, kamptodaktýlia a 

defekty brušnej steny.  

Dysostosis craniofacialis hereditaria (Crouzon) – autozómovo dominanente dedičná 

kraniofaciálna dyzostóza charakterizované akrocefáliou, predčasným zrastením lebečných švov, 

škúlením, exoftalmom s očami uloţenými blízko seba, hypoplastickou maxilou a prognátiou sánky, 

hypertelorizmom; →Crouzonov sy. (→syndrómy). 

Dysostosis desmalis – dezmálna, väzivová dyzostóza, porucha osifikácie; patrí sem napr. 

→dysostosis cleidocranialis. 

Dysostosis enchondralis epiphysaria →dysplasia epiphysaria multiplex. 

Dysostosis enchrondralis metaphysaria →dysostosis metaphysaria. 

Dysostosis epiphysaria multiplex – syn. Fairbankova choroba (1934/35), Ribbingova choroba 

(1937), autozómovo dominantne dedičné ochorenie charakterizované nedostatočným vývinom 

epifýz. Prejavuje sa artralgiami, obmedzenou pohyblivosťou, najmä bedrových kĺbov a kačacou 

chôdzou. Výška tela a jeho proporcie sú väčšinou normálne, niekedy je zvýraznená torakálna kyfóza 

a bo- lesti kríţov. Predčasne sa vyvíja osteoartróza. Na rtg sa zisťuje oneskorená osifikácia, malé, 

ploché, nepravidelné, príp. multicentrické osifikačné centrá v epifýzach dlhých am krátkych 

rúrovitých kostí, mierne sploštenie stavcov s nepravidelne ohraničenými fazetami, príp. deformitami 

kostí zápästia (Fairbankov typ). Rozoznávajú sa viaceré typy, ako je Fairbankov typ (s malými 



epifýzovými jadrami, výraznými zmenami stavcov, ale normálnymi zápästnými kosťam i), Ribbingov 

typ (s plochými epifýzami bez postihnutia stavcov a zápästia), tzv. d. e. capitis femoris, kt. sa od 

Meyerovej formy dysplázie hlavice stehnovej kosti líši dobrou prognózou a ďalšie formy postihujúce 

epifýzy iných kostí. Dfdg. treba od tejto vrodenej d. e. capitis femoris odlíšiť Perthesovu chorobu, pri 

kt. ide o degeneratívne ochorenie s tendenciou k vyhojeniu. Na rozdiel od iných 

spondyloepifýzových dysplázií nebývajú postihnuté oči a uši. 

Dysostosis mandibulofacialis – mandibulofaciálna dyzostóza, dedičná porucha prenatálneho 

vývoja kostí. Vyskytuje sa v dvoch formách: 1. úplná forma (Franceschettiho sy.) – vyznačuje sa 

antimongoloidným sklonom očných štrbín, kolobómom dolnej mihalnice, mikrognatiou, hypopláziou 

zygomatických oblúkov a mikróciou; dedí sa autozómovo dominantne; 2. neúplná forma (Treacher 

Collinsov sy.) – charakterizuje ju menej výrazný stupeň uvedených anomálií; vyskytuje sa 

sporadicky, predpokladá sa autozómovo dominantný spôsob dedičnosti; Mandibulofaciálna 

dyzostóza s epibulbárnymi dermoidmi (→dysplasia oculoauriculo-vertebralis).  

Dysostosis maxillofacialis – nepresne ohraničený klin. obraz pp. autozómovo dominantne 

dedičných anomálií 1. a 2. ţiabrového oblúka s hypopláziou čeľuste, poruchami reči a ptózou.  

Dysostosis metaphysaria Murk Jansen →chondrodysplasia metaphysaria Murk Jansenov typ. 

Dysostosis metaphysaria Schmid – syn. Jansenova choroba, porucha vývoja kostí, pri kt. epifýzy sú 

normálne, tkanivo metafýz je však nahradené masami chrupavky, kt. bránia enchodnrálnej tvorbe 

kosti, expandujú a stenčujú kôru metafýz; →chondrodystrophia metaphysaria Schmidov typ. 

Dysostosis multiplex – mnohopočetná dysostóza, syn. gargoylizmus, morbus Pfaundleri-Hurleri; 

dedičné ochorenie s nadmerným ukladaním tukových látok v tele, charakterizované porušeným 

vývojom kostry, zväčšením sleziny a pečene a duševnou zaotalosťou; →mukopolysacharidózy. 

Dysostosis orodigitofacialis →orofaciodigitálny sy. (→syndrómy). 

Dysostosis spondylocostalis →dysostosis costovertebralis. 

Dyspamet
®
 (Bridge) – antiulcerózoum, kompetitívny inhibítor histamínových H2-receptorov; 

→cimetidín. 

dyspareunia, ae, f. – [dys- + g. pareunos pridruţený (v posteli)] sexuálna porucha charakterizovaná 

nepríjemnými pocitmi, príp. fyzickou nevoľnosťou aţ bolesťami pri pohlavnom styku a po ňom u 

ţeny, výnimočne u muţov. Rozoznáva sa org. a funkčná d. Org. d. (algopareunia) je podmienená 

miestnymi org. zmenami, ku kt. patria: 1. afekcie pošvového vchodu – zápaly (→bartolinitída, 

→vulvitída), traumatické a jazvovité procesy, trofické, napr. involučné poruchy, príp. vrodené 

anomálie; 2. afekcie dráţdca – iritácia retenciou smegmy, adhézia prepúcia, nevhodná manipulácia 

partnerom; 3. afekcie pošvy – krátka a úzka pošva, suchosť pošvového vchodu a pošvy, nepoddajný 

tuhý hymen, baktériové, trichomonádové a hubové infekcie pošvy (→kolpitída), alergie na lokálne 

antikoncepočné prostriedky, niekt. druhy bielizne, pracie prostriedky, stenóza, trofické poruchy; 4. 

afekcie vnútorných pohlav-ných orgánov a parametrií – hypoplastické aţ infantilné rodidlá a 

vnútorné pohlavné orgány, traumatická lacerácia parametrií po pôrode, znásilnení (najmú pri 

disproporcii a poruche trofiky), kriminálnom aborte, výnimočne po interrupcii, endometrióza, 

adnexitída, parametri-tída, perimetritída, nádor, pooperačné zmeny, sklerotizujúce procesy v 

panvových štruktúrach po aktinoterapii a i. Patria sem aj tzv. vegetatívne pelipatie. 

Psychogénnu d. vyvolávajú psych. faktory, ako je strach pred graviditou, odpor k partnerovi (pri 

narušených interpersonálnych vzťahoch, neuspokojivom sexuálnom ţivote, ak partner trpí napr. 

chron. poruchou erektívnej potencie), zlé zafixované traumatizujúce spomienky na prvé pohlavné 

styky (pohlavné zneuţitie, znásilnenie, citové sklamanie), chýbanie libida a orgazmu. Moţná je aj 



sek. neurotizácia pri chron. algopareunii D. sa môţe stupňovať k odporu k pohlavnému ţivotu s 

pocitmi znechutenia, príp. →vaginizmu.  

Dfdg. – treba rozlíšiť psychogénnu d. a algopareuniu, pri kt. nepríjmené aţ bolestivé pocity pri koite 

majú väčšinou lokálnych charakter a nie sú viazané afektívnym zaujatím proti partnerovi al. 

sexuálnemu ţivotu. 

Th. – zameriava sa na odstránenie príp. org. príčiny, psychoterapiu, inštruktáţ partnera i dvojice, v 

ťaţších prípadoch sexuologické konzílium. 

Dyspas
®
 (Byk-Gulden) – anticholínergikum; →dicyklomínhydrochlorid. 

dyspepsia, ae, f. – [dys- + g. pepsis trávenie] syn. indigescia, porucha trávenia. Ako d. (syn. 

dyspeptický sy.) sa označujú stavy, pri kt. dyspeptické ťaţkosti trvajú > 3 mes. Dyspeptické ťaţkosti 

môţu pochádzať z hornej (d. gastrica), dolnej časti (d. intestinalis) al. celého GIT (neurodigestívna 

asténia).  

Dyspepsia gastrica – ţalúdková dyspepsia, je široký pojem, kt. sa označujú rozmanité, 

nešpecifické ťaţkosti, kt. môţu, ale nemusia byť viazané na príjem potravy. Najčastejšie ide o 

rekurentné al. perzistujúce bolesti brucha (,,diskomfort“) al. tlak v epigastriu, nafukovanie, grganie, 

pocit predčasnej sýtosti, anorexiu, vracanie, pálenie záhy a kyslú regurgitáciu. Prejavom ţalúdkovej 

d. môţe byť aj aerofágia, ruminácia a tachygastria. Aerogastria je prítomnosť väčšiheo objemu 

vzduchu v ţalúdku. Fyziol. odrgnutie po jedení pri ţalúdkovej peristole má za cieľ zmenšiť obsah 

ţal´údka a odstráuniť potcit plného ţalúdka. Ak sa opakovane vzduch prehltáva a v snahe uľaviť 

nepríjmenému pocitu tlaku v nadbruší odgrgáva, môţe sa vyvinúť návyk grgania, kt. neuľavuje. Prah 

vzniku nepríjmeného pocitu nútiaceho odgrgnúť si je u zdravého jedinca pri veľkosti ţalúdkovej 

bubliny 700 ml, pri d. 50 – 100 ml. 

Ruminácia (merycizmus) je vracanie ţalúdkového obsahu do úst bez nauzey, regurguitácie a 

prímesi tráviacich štiav (niekedy s nimi) spojené s grganím a pocitom tlaku v nadbruší. Vývratky sa 

môţu opäť prehltnúť. Môţe sa vyskytnúť u psychicky labilných a stresovaných osôb. 

Tachygastria je hypermotilita ţalúdka s jeho rýchlym vyprázdňovaním. Má vzťah k morskej chorobe 

a v experimente ju moţno vyvolať glukagónom. Môţe byť aj asymptomatická. 

Jestvuje mnoţstvo rozličných termínov a klasifikácií, čo je nielen výrazom moţných rozličných 

kombinácií uvedených symptómov, ale aj našich nedostatočných znalostí ich patofyziológie. Niekt. 

chorobné jednotky sú uţ obsolétne (tzv. gastritída nepotvrdená histologicky, gastroptóza, 

enteroptóza, achylická, kvasná a hnilobná d.), iné neustále pribúdajú. 

Podľa porúch motility rozlišuje Mařatka dva druhy d.:  

• Hyperstenická dyspepsia – syn. dráţdivý ţalúdok, kt. sa prejavuje hypertonickým kaskádovým 

ţalúdkom, pyrózou al. regurgitáciou pri zvýšenej sekrečnej činnosti (vysoká krivka acidity), pyrózy, 

zvýšeného slinenia, nauzey a vracania, kŕčmi (príznakmi podobnými vredovej chorobe). Prítomná 

býva zvýšená dráţdivosť pyloroduodenálnej oblasti, ojedinele aj transpylorický prolaps sliznice. 

Dfdg. treba vylúčiť vredovú chorobu (pseudoulcerózny sy.). 

• Hypostenická dyspepsia – ochabnutý ţalúdok, funkčná gastropatia, pri kt. býva ţalúdok hypotonic-

ký, elongovaný; prejavuje sa najmä príznakmi nedostatočného trávenia, anorexiou, tlakom a 

pocitom plnosti a nafúknutia po jedení, grgania a regurgitácie; bývajú pri nej výraznejšie príznaky 

nervovej lability ako pri hyperstenickej d. 

Ani pacienti s výraznými poruchami motility však nemusia mať príznaky d. a naopak poruchy motility 

sa nezisťujú u kaţdého pacienta s d.  Na praktické učely sa preto lepšie hodí klasifikácia d. podľa 

prevaţujúcich príznakov (Tygat, 1992): 



1. Dyspepsia podobné refluxnej chorobe (angl. reflux-like dyspepsia) s pálením záhy (niekedy 

mizne s vekom) a kyslou regurgitáciou, kyslým grganím, vodnou rumináciou (,,water brash“), 

bolesťami brucha, nafukovaním, predčasným pocitom sýtosti a zvýšením gastroezofágovým 

refluxom, kt. súvisí s kyslým grganím. Pálenie záhy sa dostavuje pri poklese pH  v  paţeráku < 3,0. 

Prítomná býva intolerancia čiernej kávy, ovocných štiav, čokolády, tukov, bobuľového ovocia a 

sčasti aj kyslého mlieka. Zle sa znášajú aj niekt. lieky (kys. acetylsalicylová, nesteroidové 

antireumatiká, rezerpín, niekedy syntofylín) a kys. rozp. v tukoch (ocot). Uvedené potraviny a lieky 

môţu porušiť sliznicovú bariéru pre ióny H
+
, kt. prenikajú ţalúdkovou stenou a stimulujú motilitu 

ţalúdka, vnímanú ako zvieravá aţ kŕčovitá bolesť upokojujúca sa po jedení a antacidách. Prejavom 

menejcennosti ţalúdkovej sliznice u pacientov s pálením záhy je niţší rozdiel potenciálov v ţalúdku 

nalačno, kt. po 10 % alkohole al. kys. acetylsali-cylovej klesá výraznejšie a dlhšie.Táto forma d. sa 

vyskytuje u alkoholikov, pri refluxnej ezofagitíde a vredovej chorobe (kde pretrváva aj v regresii a 

niekedy aj remisii ťaţkostí).  

Tzv. flatulentnú d. charakterizuje grganie, pocit plnosti, regurgitácia pálčivej al. horkej tekutiny do úst 

po tučnom jedle a zníţená sekrécia ţalúdkovej šťavy. Častý je duodenogastrický reflux. Vyskytuje 

pri cholelitiáze. 

Ţlčovitosť [angl. biliosness] charakterizuje neznášanlivosť tukov, alkoholu, mlieka a i. spojená s 

rannými ťaţkosťami, ako je nauzea, vracanie, tlak v nadbruší, často podobnými ţlčníkovým 

príznakom pri →cholecystopatiách al. bez nich, niekedy po cholecystektómii. 

Pri tzv. horkej regurgitácii ide o grganie s príchuťou predtým poţitého jedla s horkým vracaním a 

intermitentným pocitom horkosti v ústach, podmieneným prítomnosťou ţlčových kys. Častá je 

lenivšia peristaltika antra s hypotonickým a inkompetentným pylorom; prítomnosť ţlče v ţalúdku ani 

poškodenie sliznice sa nezisťuje. U osôb s inkompetentným pylorom býva pálenie záhy, 

duodenogastrický reflux a prítomnosť ţlče v ţalúdkuako aj mierna nelaktózová intolerancia surového 

mlieka (porucha zráţania mlieka v ţalúdku v prítomnosti ţlče), častejšie sú cholecystopatie. 

Duodenogastrický reflux po jedle je častejší u osôb s neoperovanou cholelitiázou, reflux nalačno u 

osôb po cholecystektómii. Pocit horkosti ráno nalačno a v noci sa vyskytuje pri cholecystopatiách a 

nelaktózovej intolerancii mlieka. Kyslé regurgitácie pri refluxnej ezofagitíde ustupujú po blokátoroch 

histamínových receptorov H2 (ranitidín), zvýšené grganie a pocit plnosti po jedení po prokinetikách 

(cizaprid). 

2. Dyspepsia odobná vredovej chorobe – (angl. ulcus-like dyspepsia) –  syn. nervová d., nonulcer 

d., pseudoulcerózna d., pyloroduodenálna iritabilita, dráţdivý ţalúdok, idiopatická d., d. podobná 

vredovej chorobe. Charakterizujú ju bolesti v strednom epigastriu ovplyvniteľné jedlom a anacidami 

a periodickosť, čím pripomínajú peptický vred. Niekt. autori ju stotoţňujú s d. podobnej refluxnej 

chorobe. Dyspeptické ťaţkosti sú vyvolané poruchou trávenia v hornej časti GIT bez org. zmien. 

Etiopatogenéza ochorenia nie je objasnená. Nezisťuje sa hypersekrécia HCl, prítomnosť 

Helicobacter pylori, aktívna gastritída ani duodenitída. Za príčinu d. f. sa pokladala neurovegetatívna 

porucha s poruchou nervovej regulácie, vyvolaná stresovými podnetmi, emocionálnymi faktormi a 

hrubými chybami v stravovaní a ţivotospráve. V časti prípadov sa zisťujú neurózy, depresívne a 

anxiózne stavy. Pacienti s d. však na stres reagujú ako zdraví jedinci, hoci majú niţší prah vnímania 

viscerálnej bolesti. Nelíšia sa významne ani v pôsobení vonkajších škodlivín (nikotín, alkohol, káva). 

Pomerne časté sú poruchy motility (aţ 50 %), zníţená motilita antra po jedle a oneskorené 

vyprázňovanie tuhej stravy zo ţalúdka. 

3. Dyspepsia podobná dysmotilite – (angl. dysmotility-like d.) syn. dyskinéza, vyvolaná 

regulačnou poruchou hybnosti GIT. Vyznačuje sa nepresne lokalizovanými ťaţkosťami po jedle, 

nafukovaním, predčasnýum pocitom sýtosti, nauzeou. Patrí sem aj d. s dysmotilitou antra, pri kt. 

býva postprandiálny pocit plnosti, grganie, vracanie, pálenie záhy, nechuť do jedenia. Objektívne sa 



zisťuje hypomotilita antra s hyperkinézou dvanástnika, kt. bráni včasnému stekuteniu obsahu 

ţalúdka, ako aj oneskorený začiatok vyprázdňovania ţalúdka. Táto porucha môţe vzniknúť pri 

diabetes mellitus (diabetická gastroparéza) al. poruche trávenia v tenkom čreve. Vyprázdňovanie 

ţalúdka ovplyvňujú aj ţenské pohlavné hormóny a menopauza. Tlak v nadbruší sa zmierňuje po 

prokinetikách, niekedy však po nich vzniká hnačka. Tzv. sy. miernej reverznej peristaltiky (Alvarez, 

1917) sa vyznačuje vracaním, regurgitáciou, nauzeou, pálením záhy, ,,ţlčovitosťou“, povlečeným 

jazykom, pocitom globu, zapáchajúcim dychom, pocitom plnosti ihneď po začiatku jedenia). Dá sa 

vyvolať experimentálne. 

4. Nešpecifická dyspepsia – zahrňuje všetky ostatné al. nezaraditeľné d. 

Organicky podmienená ţalúdková d. môţe byť vyvolaná rozmanitými anat. poruchami ţalúdka, 

hepatobiliárneho systému al. pankreasu. Patria sem dyspeptické ťaţkosti pri refluxnej chorobe, 

ezofagitíde, peptickom vrede, rakovine, ochoreniach biliárneho systému a pankreasu. D. sa môţe 

vyskytovať aj pri iných org. ochoreniach (sek. d.) a môţe, ale nemusí s nimi súvisieť (napr. 

cholecystolitiáza). Pod pojem org. d. sa zahrňujú aj dyspeptické ťaţkosti pri psych., metabolických a 

endokrinných chorobách (diabetes mellitus, choroby štítnej ţľazy a prištítnych ţlia), elektrolytových 

poruchách. Pomerne časté sú dyspeptické ťaţkosti po rôznych liekoch (nesteroidové antireumatiká, 

perorálne antibiotiká, digitalis, teofylín, preparáty ţeleza, draslíka a i.). 

Dyspepsia intestinalis – črevná dyspepsia, syn. dolná d., vyznačuje sa ťaţkosťami podmienenými 

poruchou činnosti dolných častí GIT (ileum, hrubé črevo). Môţe byť org. al. funkčná. Typic-kými 

predstaviteľmi funkčnej d. je →colon irritabile a sy. inertného čreva.  

Colon irritabile (dráţdivé hrubé črevo) sa dg. na základe prítomnosti aspoň dvoch Manningových 

kritérií (striedavé hnačky so zápchou, bolesti v nadbruší, hlien v stolici, nafújnutie brucha). Súčasná 

symptomatológia zo strany vyšších oddielov GIT sa vysvetľuje precitlivenosťou a hyperreaktivitou 

GIT na mechanické a chem. podnety, cholecystokinín a blokátory -adrenegických receptorov, kt. 

zvyšujú črevnú motilitu. Na patogenéze ochorenia sa často zúčastňujú psych. faktory. Niekt. autori 

sem zaraďujú aj hnačky po vagotómii (so ţalúdkovou drenáţou) a flatulentnú d.  

K črevným d. moţno zaradiť aj funkčné hnačky a obstipácie.  

Hnačkové d. (> 200 g stolice/d) zahrňujú kontinuálnu hnačku pri atrofickej gastritíde a anacidite (tzv. 

achylický sy.) a intermitentnú hnačku prevaţne bez steatorey pri intolerancii tučných, kyslých a 

mliečnych jedál, pri dobrej tolerancii laktózy (tzv. funkčná hnačka). Intolerancia sacharidov sa môţe 

prejaviť nafukovaním, hnačkami a oneskorenom vyprázdňovaním ţalúdka aj tlakom v nadbruší, 

grganím a vracaním ţalúdkového obsahu. Okrem deficitu laktázy ide o vrodené malabsorpcie 

monosacharidov, poruchy štiepenia rafinózy, sacharózy a tepelne zmerneného (retrogradovaného) 

škrobu, prekročenie prahu resorpcie fruktózy, manitolu a sorbitolu, príp. ich kombináciu. Glukóza 

zlepšuje toleranciu fruktózy, kým sorbitol a fruktóza si resorpciu vzájomne zniţujú. Hnačku vyvoláva 

aj laktulóza a akarbóza (inhibítor glukozidázy), kt. sa podávajú pri diabetes mellitus. ,,Kvasná“ 

dyspepsia vzniká po prekročení tlmivej kapacity črevného obsahu, kt. vyvoláva 10 – 15 mmol 

acetátu vzniknutého z ne-resorbovaných sacharidov. Intoleranciu tukov, kt. sa prejavuje hnačkou po 

tučných jedlách, moţno objektivizovať vyprovokovaním hnačky infúziou oleátu do dvanástnika al. 

podaním cholecystokinínu; →hnačka. 

D. môţe byť aj prejavom porušenej črevnej flóry s prevahou kvasných al. hnilobných procesov; 

→dysmikróbia. 

Funkčná zápcha – syn. habituálna, jednoduchá zápcha sa vyznačuje tvrdou stolicou a namáhavou, 

bolestivou a málo početnou defekáciou s následným pocitom neúplného vyprázdnenia, ako aj 

nafúknutím, flatulenciou, rozličnými bolestivými pocitmi v bruchu a nechuťou do jedenia. Jej príčinou 

môţe byť zníţený príjem tekutín al. vlákniny v strave a zadrţovanie stolice. Zápchu vyvoláva al. 



zhoršuje čokoláda, čaj, niekedy aj mlieko. Nejde o potravinovú intoleranciu ale konzumáciu 

bezzvyškovej stravy, výnimočne o vplyv potravinových exorfínov; →obstipácia. 

Niekt. d. majú charakter somatoformnej (somatizačnej) vegetatívne dysfunkcie, kt. majú 

psychogénny pôvod. Často sa zisťuje súsvislosť ťaţkostí s psychickým stresom, nepríjemnými 

ţivotnými udalosťami, konfliktami. Prítomná býva nadmerná obava z váţneho ochorenia napriek 

negat. výsledkom vyšetrení, vysvetleniu a ubezpečeniu lekára, ţe ťaţkosti nemajú somatický 

podklad, odmietanie pokusov diskutovať o moţnosti psych. príčin, snaha získať pozornosť 

(histriónske správanie) a uvádzanie ťaţkostí so stálymi ţiadosťami o lekárske vyšetrenie. 

Th. – spočíva v 1. diétnych opatreniach (eliminačné diéty); 2. podávaní zásad a liekov potlá-čajúcich 

sekréciu HCl (pri kyselom refluxe); 3. aplikácii HCl per os (pri duodenogastrickom refluxe); 4. 

aplikácii prokinetík pri dysmotilitnej d. bez hnačiek); 5. aplikácii antidiareík (pri funkčných hnačkách); 

6. substitúcii enzýmov (pri ich predpopkladanom deficite); 7. zvýšenom prívode tekutín a balastných 

látok v strave, ako aj nácviku funkcií (denný reţim pri funkčnej obstipácii). Prevalencia d. je vysoká, 

preto u pacientov < 45-r. pri nízkej pravdepo-dobnosti org. ochorenia sa najprv upravuje 

ţivotosprávu a diétu (zakáz fajčenia, alkoholu, vylúčenie ťaţkých a mastných jedál, zníţenie telesnej 

hmotnosti), príp. sa podávajú sedatíva a anxiolytiká. V prípade neúspechu sa odporúča th. pokus: 

pri d. podobnej refluxnej al. ulkusovej chorobe sa podávajú blokátory histamínových H2 receptorov, 

pri dysmotilite a nešpecifickej d. prikinetiká (cizaprid). Ak sa táto th. neosvedčí, moţno lieky vymeniť 

(blokátory H2 za prokinetiká a naopak). Ak však ťaţkosti napriek th. pretrvávajú > 8 týţd., treba 

pacienta podrobiť podrobnému vyšetreniu (endoskopia, ultrasonografia, pH-metria a manometria) a 

potom liečiť príp. zistené základné ochorenie. 

Dyspepsia acida – kyslá dyspepsia, dyspeptické ťaţkosti spojené so zvýšenou aciditou ţalúdkovej 

šťavy. 

Dyspepsia acuta →gastritis acuta. 

Dyspepsia appendicularis – dyspeptické ťaţkosti spojené s chron. →apendicitídou. 

Dyspepsia functionalis – funkčná d. 

Dyspepsia gastrica – ţalúdková d. 

Dyspepsia intestinalis – črevná d. 

dyspepticus, a, um – [dyspepsia] dyspeptický, týkajúci sa dyspepsie, súvisiaci s dyspepsiou. 

dysperistaltica, ae, f. – [dys- + g. peristaltikos sťahujúci] poruchy rytmických pohybov tráviacej rúry. 

dysphagia, ae, f. – [dys- + g. fagein hltať] porucha hltania; →dysfágia . Syndróm dysfágie-dysfónie 

→Jacksonov sy. (→syndrómy). 

Dysphagia amyotactica – amyotaktická dysfágia d. pri obrne hltacích svalov. 

Dysphagia inflammatoria – d. pri zápalových procesoch. 

Dysphagia lusoria – d. vyvolaná zúţením paţeráka prítomnou a. lusoria, arcus aortae 

circumflexus, zriedka odstupom a. subclavia dx. vychádzajúcej z a. subclavia sin.  

Dysphagia nervosa – dysfágia následkom spazmu paţeráka. 

Dysphagia paralytica – dysfágia následkom paralýzy hltanových al. paţerákových svalov.  

Dysphagia sideropenica – d. pri →Plummerovom-Vinsonovom sy. (→syndrómy). 

Dysphagia spastica – spastická d., vyvolaná spazmom hltacích svalov. 

Dysphagia vallecularis – dysfágia vyvolaná uviaznutím sústa vo valekulách. 



dysphasia, ae, f. – [dys- + g. fásis reč] 1. syn. dysfrázia, dysgramatizmus, porucha reči pri léziach 

mozgu s poruchou koordinácie a neschopnosťou usporadúvať slová do správneho sledu následkom 

centrálnych lézií; 2. oneskorený vývoj reči; →afázia, →parafázia. 

dysphemia, ae, f. – [dys- + g. fémé reč] →dysfémia. 

dysphonia, ae, f. – [dys- + g. fóné hlas] →dysfónia. 

Dysphonia dysplastica – dysplastická dysfónia, d. následkom anomálií hrtana, napr. hypopolázie 

hrtana, sulcus glottidis. 

Dysphonia paretica – d. následkom parézy hlasiviek. 

Dysphonia spastica – spastická d. 

Dysphonia tussigenes – dysfónia spojená s kašľom. 

dysphoria, ae, f. – [g. dysforia nadmerná bolesť, nepokoj] →dysfória. 

dysphrasia versena – zastar. výraz pre poruchy reči u duševne chorých. 

dysphrenia, ae, f. – [dys- + g. frén myseľ, bránica] dysfrénia, 1. funkčná psychóza (Kussmaul); 2. 

psychóza. Kahlbaum (1863) rozlišuje 3 skupiny d.: vesania, vecordia a dysphrenia. Ide o 

symptomatické duševné poruchy celkového charakteru al. len prechodného trvania, napr. epilepsia. 

dysphtongia, ae, f. – [dys- + g. fthongos hláska] dysftongia, porucha reči vplyvom chorobne 

zmenenej artikulácie; por. aftongia. 

dysphylaxia, ae, f. – [dys- + g. fylaxis ochrana] dysfylaxia, poruchy spánku s predčasným 

prebudením (napr. pri endogénnej depresii). 

dyspituitarismus, i, m. – [dys- + glandula pituitaria] dyspituitarizmus, nešpecifikovaná porucha 

hypofýzy. 

dysplasia, ae, f. – [dys- + g. plassein tvoriť] dysplázia, nesprávny vývoj orgánu al. tkaniva, odchylné 

utvárania tela.  

Dysplasia acrodentalis – syn. akrodentálny sy., Weyersov sy. (1967). Charakterizujú ho anomálie 

rúk, niekedy aj nôh s oligodonciou a hypopláziou zubov mliečneho i trvalého chrupu, hyper- al. 

hypotrichózou, príp. hyperhidrózou. Postihuje častejšie muţské pohlavie. Dfdg. treba odlíšiť EEC-

sy., Berndorferov-Wildevanckov sy., mandibulofaciálnu dyzostózu, sy. oligo-daktýlie-retardácie a 

akrorenálny sy. 

Dysplasia acromesomelica – syn. akromezomelický nanizmus, autozómovo recesívne dedičné 

ochorenie následkom homozygotne sa manifestujúcej mutácie autozómového génu s 

disproporčným nanizmom (krátke predlaktia, ruky, predkolenia a nohy). Nanizmus býva prítomný uţ 

pri narodení a s vekom sa zhoršuje (konečná výška 97–130 cm). Typické je prominujúce čelo, 

sedlovitý nos, chabé podkoţné väzivo, zvýšená pohyblivosť kĺbov, zvýraznená torakálna kyfóza a 

lumbálna lordóza s platyspondýliou (dorzálnym sploštením stavcov a ventrálnou protrúziou 

centrálnych častí stavcov). Dg. potvrdzuje rtg. Pacienti nemajú subjektívne ťaţkosti, intelekt majú 

neporušený a doţívajú sa normálneho veku. Relat. veľkou hlavou a sedlovitým nosom sa sy. 

podobá achondroplázii, od kt. sa líši dysplastickými stavcami a výraznejším skrátením krátkych 

rúrovitých kostí; achondroplázia je navyše autozómovo dominantne dedičná.  

Dysplasia acromicrica – akromikrická dysplázia je pp. autozómovo dominantne dedičné ochorenie 

následkom, heterozygotne sa prejavenej mutácie autozómového génu. Manifestuje sa asi v 3. r. 

veku krátkymi rukami a nohami (akromikria), disproporčným nanizmom s konečnou telesnou výškou 



~ 143 cm, okrúhlou tvárou s krátkym nosom. Od tzv. →geleofyzickej dysplázie sa líši rtg a histol. 

obrazom.  

Dysplasia atriodigitalis – syn. Holtov-Oramov sy., autozómovo dominantne dedičné ochorenie 

charakterizované deformáciami kostry horných končatín s defektom predsieňového septa a 

bizarnými arytmiami; v niekt. prípadoch ide o defekt komorového septa. Koexistencia týchto 

abnormalít sa vysvetľuje tým, ţe srdce a horné končatiny sa vyvíjajú simultánne a teratogén 

pôsobiaci v tomto čase môţe vyvolať obidve vývojové abnormality. Dolné končatiny sa vyvíjajú 

neskôr, preto na ne teratogén nepôsobí. Predpokladá sa, ţe niekt. izolované defekty predsieňového 

septa typu ostium secundum, dedený autozómovo dominantne a familiárne prípady defektu ostium 

secundum pri kt. sú poruchy vedenia vzruchu a ne- zvyčajný EKG, môţu byť frustnými formami sy. 

Pri ventrikuloradiálnej dysplázii sú postihnuté aj iné časti kostry, ako krčná chrbtica a i. systémy 

(GIT, obličky, pľúca a i.).  

Dysplasia bronchopulmonalis – bronchopulmonálna dysplázia (DBP) je chron. kardiopul-monálne 

ochorenie detí, kt. vyţaduje trvalú oxygenoterapiu a ventiláciu, s abnormálnym rtg. nálezom v 1. 

mes. ţivota. Ide o následok th. na novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti (aplikácie 

ventilátora a kyslíka pre novorodenecký respiračný distres sy.). Prvý ho opísal Northway a spol. 

(1967). Incidencia DBP je asi 6 % všetkých novonarodených detí a asi 20 % ventilovaných 

novorodencov, závisí od tel. hm. a klesá s gestačným vekom (< 28 týţd. je aţ 67 %, kým vo veku > 

35 týţd. len 0,4 %). DBP zhoršujú pridruţené komplikácie, ako je sy. hyalínových blaniek, 

intersticiálny emfyzém, ťaţká hypoxémia a hypotrofia. K dlhodobým komplikáciám DBP patria chron. 

poruchy funkcie pľúc a výmeny plynov, ako aj kardiovaskulárne následky (pulmonálna a systémová 

hypertenzia a hypertrofia srdca). DBP je multifaktorové ochorenie, na vzniku kt. sa podieľa nezrelosť 

pľúc, hyperoxia, barotrauma, zápal a infekcia. Predisponujúce faktory sú novorodenecká 

pulmonálna hypertenzia, aspirácia mekónia, kongenitálne choroby srdca a pneumónia. Závaţné sú 

kardiovaskulárne komplikácie a infekcie dolných dýchacích ciest. 

Kardiovaskulárne komplikácie zahrňujú pulmonálnu hypertenziu a cor pulmonale, systémovú 

hypertenziu, ľavokomorovú al. biventrikulárnu hypertrofiu a hypertrofiu systémovo-pulmonálnych 

kolaterál. Príčina systémovej hypertenzie nie je jasná; istú úlohu tu však môţu mať trombotické 

komplikácie katetrizácie a. umbilicalis, chron. stimulácia adrenergického systému, systému renín–

angiotenzín a ADH následkom stresu, deplécia objemu, intermitentná spánková hypoxia, farmaká a 

porucha metabolizmu v pľúcach. 

Deti s BPD trpia často recidivujúcimi infekciami dolných dýchacích ciest. V zimných a jarných 

mesiacoch je ich pôvodcom respiračný syncytiálny vírus (RSV). V týchto prípadoch sa osvedčilo 

podávanie RSV imunoglobulínu raz mesačne (Respevir). Akút. bronchopneumopatie často 

vyvolávajú vírusy influenzy A a B, parainfluenzy III, adenovírusy a i. Odporúča sa preto imunizácia 

vakcínou Haemophilus influenzae B detí a osôb prichádzajúcich do styku s ním. Respiračný distres 

je obyčajne následkom ťaţkej obštrukcie vyvolanej bronchokonstrikciou, edémom dýchacích ciest a 

hlienovými zátkami s difúznym edémom pľúc a pulmonálnou hypertenziou. 

Th. spočíva v aplikácii O2, ventilácie a farmák.  

1. Oxygenoterapia – O2 sa podáva kontinuálne nosovým katétrom v dávkach, kt. udrţujú paO2 >7,2 

kPa a saturáciu krvi kyslíkom medzi 0,92 aţ 0,96, a to počas bdenia, spánku, ako aj krmenia; cieľom 

oxygenoterapie je upraviť hypoxémiu, zabrániť vzniku pulmonálnej hypertenzie a cor pulmonale a 

zabezpečiť optimálny rast dieťaťa. Adekvátna oxygenoterapia sa monitoruje najlepšie 

transkutánnym meraním pO2. 

2. Ventilácia – jej cieľom je dosiahnuť adekvátnu výmenu plynov s minimálnou barotraumou, 

redukciou vrcholových inspiračných tlakov a hyperinflácie. Vo včasných štádiách BPD sa tolerujú aj 

niţšie hodnoty paO2 a vyššie hodnoty paCO2, aby sa zmenšila barotrauma. Dlhodobá hyperkapnia 



má však neţiaduce kardiovaskulárne a metabolické účinky so vzostupom tlaku v a. pulmonalis a 

výdajom ADH. V chron. štádiu sa aplikuje ventilácia s niţšou frekvenciou s dlhším trvaním 

inspiračných a exspiračných časov, aby sa zabránilo zväčšeniu mŕtveho priestoru a zhoršeniu 

výmeny plynov. Ventilácia s pozitívnym koncovým exspiračným tlakom (positive end-expiratory 

pressure – PEEP) sa aplikuje len u väčších detí s tracheomaláciou (,,tracheobronchomegáliou“) s 

intermitentnými záchvatmi cyanózy. Niekt. deti s BPD si vyţadujú tracheostómiu a dlhodobú 

asistovanú ventiláciu. 

3. Farmakoterapia – pozostáva v podávaní bronchodilatancií, diuretík, kromolynu, steroidov, príp. 

antibiotík a imunomodulátorov. Z bronchodilatancií sa osvedčujú -adrenergiká, anticholínergiká, 

teofylín a kromolýn. Výhodne sa aplikujú inhalačne (či uţ ventilátorom, dávkovacími inhalátormi, 

ultrazvukovými nebulizátormi al. tvárovou maskou; →aerosóloterapia). Akút. zniţujú odpor v 

dýchacích cestách a zlepšujú mechaniku dýchania. Osvedčuje sa aj kombinácia bronchodilatancií, 

-adrenergík s atropínom (zniţuje aktivitu n. vagus, kt. sa tieţ podieľa na zvýšenom odpore v 

dýchacích cestách). Perorálne al. i. v. sa podávajú preparáty teofylínu, kt. zvyšujú citlivosť 

dýchacieho centra na CO2, pôsobia mierne diureticky, zvyšujú kontraktilitu bránice a zlepšujú 

roztiahnuteľnosť a rezistenciu pľúc. Neţiaduce účinky teofylínu zahrňujú vracanie, 

gastroezofageálny reflux, hnačky, dráţdivosť, agitáciu, kŕče, tachykardiu, hypertenziu a arytmie. 

Jeho kinetika a metabolizmus sú u novorodencov navyše menlivé a jeho koncentráciu v krvi 

ovplyvňuje mnoho faktorov, ako sú vírusové infekcie, resorpcia, liekové interakcie a rýchle zmeny 

metabolizmu s vekom. K neţiaducim účinkom -adrenergík patria arytmie, hypokaliémia, 

zaostávanie v raste a poruchy metabolizmu. Adrenergiká môţu podporiť vznik hypertenzie a 

hypertofie srdca. Dlhodobé podávanie albuterolu podporuje vývoj hypertrofie myocytov 

pulmonálnych ciev a pravej komory. Funk-ciu pľúc akút. zlepšujú diuretiká (furosemid, chlorotiazid 

al. hydrochlorotiazid a spironolak-tón). Kontrakcia objemu stimuluje výdaj ADH, aldosterónu a 

katecholamínov, kt. môţu nepriaznivo ovplyvniť klin. priebeh BPD. Častejšia aplikácia vyšších dávok 

furosemidu môţe vyvolať poruchy hydrominerálnej rovnováhy, kontrakciu objemu, metabolickú 

alkalózu, hyperkalciúria, osteopéniu a nefrokalcinózu); preto sa podáva obdeň (4 mg/kg tel. h./d) 

počas 8 d. Niekt. autori uprednostňujú tiazidy, kt. zniţujú straty vápnika močom. Incidenciu a prie-

beh BPD priaznivo ovplyvňujú steroidy. Osvedčuje sa najmä krátkodobé podávanie dexametazónu 

nebulizátorom, kt. zlepšuje funkciu pľúc a prejavy zápalu, priamo modulujú lymfoproliferatívne 

úpravné procesy a zvyšujú reaktivitu na b-adrenergiká. Dlhšie podávanie steroidov však môţe 

prispievať k vývoju hypertenzie, infekcie, vyvoláva inhibíciu kôry nadobličiek, poruchy rastu a 

hypertrofiu srdca. Dexametazón navyše negatívne ovplyvňuje alveolarizáciu pľúc. Tieto neţiaduce 

účinky sa nepozorujú po beklometazóne. 

Dysplasia cerebro-ocularis →HARD + E sy. 

Dysplasia campomelica – sy. →kampomélie (→syndrómy). 

Dysplasia cleidocranialis – syn. Scheuthauerov-Marieho sy., dominantne dedičné ochorenie s rôz-

nymi anomáliami kostry. Charakterizuje ho dysmorfia tváre (veľká, široká a krátka lebka, vypuklé 

čelové a temenné hrboly), oneskorená osifikácia lebkových švov s nadmerným počtom ossa 

Wormiana vo švoch, hypertelorizmus, široký a vpáčený koreň nosa, mnohopočetné anomálie 

zhryzu, malformácie chrbtice, hrudníka, panvy, proximálneho konca femoru, ako aj odchýlky kostry 

rúk a nôh. 

Dysplasia coxae congenita – syn. luxatio coxae congenita, vrodené vykĺbenie bedrového kĺbu, 

veľmi častá, nepravidelne recesívna vrodená chyba pohybového ústroja. Dievčatá postihuje 4 – 6-

krát častejšie ako chlapcov. Vyskytuje sa častejšie jednostranne. Prejavuje sa oneskoreným 

vývojom celého bedrového kĺbu. Hlavica femoru je malá, osifikuje neskoršie, kĺbové puzdro je voľné, 

strieška nevyvinutá. Pri somatickom vyšetrení sa zisťuje: 1. asymetria koţných brázd, najmä vulvy, 



análnej brázdy, ingivinálnych a gluteálnych brázd a dĺţky dolných končatín; 2. obmedzenie 

abdukcie, najmä jednostranné; 3. skrátenie dĺţky končatín: dolné končatiny dieťaťa flektované v 90° 

sa tlačia smerom nadol, palcami proti podloţke; skrátenie sa prejaví poklesom na jednej strane; 4. 

pozit. Ortolaniho fenomén (príznak ,,preskočenia“): dieťa v úplnom pokoji sa uchopí jemne dolnou 

končatinou tak, ţe tri prsty spočívajú na veľkých trochanteroch, bedrá a kolená sú uhnuté v 90°. 

Prstami na trochanteroch sa vykonáva tlak zozadu dopredu a súčasne sa vykonáva abdukcia v 

bedrových kĺboch. Asi pri 70° abdukcie je v pozit. prípade hmatateľný, niekedy aj počuteľný a 

viditeľný charakteristický preskok. Novorodenca moţno vyšetriť tak, ţe ho poloţíme na pevnú 

podloţku, fixujeme panvu ľavou rukou, palec na os pubis a tretí prst na os sacrum. Pravou rukou 

fixujeme stehno dieťaťa palcom v ingvíne a tretím prstom na veľkom trochanteri pri 90° a 45° 

abdukcii v bed-rovom kĺbe. Tretím prstom pravej ruky tlačíme dopredu. Ak hlavičku moţno pohnúť 

dopredu, je to pozit. ide o d. c. c. 

Rozoznávaju sa tieto formy: 1. acetabulová dysplázia – klin. nález môţe byť normálny al. je len 

obmedzenie abdukcie, na rtg. je zväčšený uhol striešky > 30° (u dievčat > 35°); 2. subluxácia – uhly 

proximálneho konca femuru sú patol. zmenené, často ide o zväčšenie uhlu – anteverziu často o 

valgozitu; môţe ísť aj o sek. subluxáciu na podklade acetabulovej dysplázie; subluxácia môţe 

výnimočne prechádzať do luxácie; 3. luxácia – hlavica je mimo kĺbovej jamky, acetabulový uhol i 

uhly proximálneho konca femoru môţu byť však normálne. Vzhľadom na preventívne prehliadky sa 

u nás luxácia dg. len výnimočne po 2. r. Dieťa začína oneskorene chodiť, pri jednostrannom 

postihnutí je končatina kratšia, Trendelenergov príznak je pozit. Pri obojstranných luxáciách je 

typická kolísavá ,,kačacia“ chôdza a zvýšená bedrová lordóza. Pohyblivosť bedier môţe byť 

obmedzená len v abdukcii. Pri tlaku na dlhú os končatiny býva teleskopický pohyb. Niekedy moţno 

luxovanú hlavicu priamo nahmatať. 

Th. – pouţívajú sa rôzne ortopedické pomôcky, kt. zabezpečujú základnú flekčnú a abdukčnú 

polohu bedrových kĺbov (Frejkova perinka, Pavlíkove strmene, Hanauskov aparát a Hněvkovského 

prístroj). Ich princíp spočíva v pozvoľnom uvoľňovaní bedrového kĺbu s cieľom umoţniť organizmu, 

aby dohonil oneskorený vývoj a pri odľahčení kĺbu utvoril správny tvar striešky. Th. trvá 6 – 8 mes. 

Dieťa má byť spočiatku pod sústavnou kontrolou, aby sa nevyvinula avaskulárna nekróza hlavičky 

femoru. Táto komplikácia sa prejaví najprv bolesťami, krčovitou flexiou končatiny, príp. kontraktúrou 

a bolestivým zdurením v oblasti bedra. Dieťa sa potom musí hospitalizovať, aparát odstrániť a 

končatiny extendovať v závese. Ak je do 18 – 24 mes. konzervatívna th. neúspešná (asi 5 % 

prípadov), vykoná sa artrografia bedrového kĺbu, kt. často ukáţe repozičnú prekáţku (veľký 

chrupavkový limbus acetabula, hyperplastické lig. teres, istmické puzdro kĺbu a obliterovanú jamku). 

S istým rizikom moţno potom vykonať jednorazovú repozíciu luxovaného kĺbu v Hanauskovom 

aparáte. Vhodný čas na operáciu je medzi 2. – 5. r., v neskoršom veku sa vykonáva len paliatívna 

operácia, a to len pri jednostrannom postihnutí. Pri obojstrannom postihnutí sa zváţi operácia v 

dospelom veku.  

Dysplasia craniometaphysaris – zriedkavé pp. autozómovo dominantne dedičné ochorenie s 

hyperpláziou a dyspláziou lebečných kostí a metafáz rúrovitých kostí podobných Pyleho sy. 

Súčasne býva prítomná hluchota, atrofia optika, obrna n. facialis a zníţenie intelektu. 

Dysplasia caudalis – sy. kaudálnej regresie. 

Dysplasia diastrophica – syn. →Lamyho-Maroteauxov sy. I (→syndrómy). Zriedkavé autozómovo 

dominantne recesívne dedičné ochorenie charakterizované osteochondrodystrofiou s nanizmom 

a malfor-máciami končatín. Manifestuje sa uţ pri narodení disproporcionálnou nanozómiou s 

proximálne vyznačeným skrátením končatín a trupu, kontraktúrami kĺbov, anomáliami palcov (hitch-

hiker thumb), ušníc, kyfoskoliózou, často s rázštepom pier pri normálnom psychickom vývoji. 



Dysplasia dyssegmentalis – syn. d. dyssegmentalis typ Silverman-Handmaker (ťaţšia forma), d. 

dyssegmantalis typ Rolland-Desbuquois (ľahšia forma), Rollandov-Desbuquoisov sy., 

anizospondylické, dyssegmentálne kamptomikromelické trpaslíctvo. Ide o letálnu chondrodyspláziu 

podmienenú anarchickou osifikáciou stavcov, pp. následkom mutácie alely neznámeho génu. Prvé 

ťaţšie formy opísal Simmonds (1900). Ochorenie charakterizuje ťaţký intrauterinný nanizmus a 

hydrops, relat. veľká hlava, plochý nos, malá brada, častý je rázštep podnebia, príp. hernie a 

vrodené srdcové chyby. Exitus sa dostavuje krátko po narodení. Na rtg. sa zisťujú poruchy osifikácie 

stavcov, deformácie rúrovitých kostí, nanizmus. 

Dysplasia ectodermalis – syn. →Christov-Siemensov-Touraineov sy. (→syndrómy). 

Dysplasia epimetaphysaria →Bartenwerferov sy. (→syndrómy). 

Dysplasia epiphysealis multiplex – syn. d. enchondralis epiphysaria, vývojová anomália rôznych 

epifýz, kt. sú plochšie, škvrnité, fragmentované a obyčajne hypoplastické; prsty sú krátke a hrubé, v 

dôsledku deformít dolných končatín je niţšia postava.  

Dysplasia epiphysealis hemimelica – syn. Trevorov sy., Trevorova choroba, hemimelická 

dysplázia epifýz, osteochondromatóza epifýz, tarzoepifýzová aklázia, tarzomegália. Ide o nededičnú 

dyspláziu kostry podmienenú epifýzovými, tarzálnymi, príp. karpálnymi osteochondrómami. Prvý ju 

opísal Mouchet a Belot (1926), presnejšie definoval Trevor (1950). 

Dysplasia epithelialis – reverzibilná atypia epitelových buniek s poruchami diferenciácie 

epitelových tkanív (najmä dlaţdicovitého epitelu). Rozoznávajú sa tri stupne (zvýšená regenerácia, 

irever-zibilná porucha dozrievania a dediferenciácia), ako aj koilocytárna (vyvolaná ľudským 

Papilomavírusom) a nekoilocytárna forma. Pokladá sa za prekancerózu. 

Dysplasia exostotica – mnohopočetné chrupavčité →exostózy. 

Dysplasia faciogenitalis →Aarskogov-Scottov sy. (→syndrómy). 

Dysplasia fibromuscularis – fibromuskulárna dysplázia, hyperplázia hladkého svalstva médie 

a fibróza intimy artérií. Stena tepien je miestami zhrubnutá a priesvit v dôsledku stenózy zmenšený, 

na iných miestach je v dôsledku prerušenia lamina elastica interna stena tenšia. Vyskytuje sa 

častejšie u muţov ako ţien (1 : 3 – 8), a to v mladšom a strednom veku. Pri postihnutí aa. renales 

vyvoláva renovaskulárnu hypertenziu, inokedy postihuje a. carotis interna v strednom 

extrakraniálnom úseku, príp. a. vertebralis, a. axillaris, a. mesenterica superior al. inferior a a. 

lienalis s príslušnou ischemickou regionálnou al. orgánovou symptomatológiou. Priebeh ochorenia 

je pomalý, ale progredujúci. Dg. sa stanovuje artériografiou; na artériograme sa zobrazuje striedanie 

stenóz s dilatáciami ako ,,šnúra perál“. Na dostup-ných miestach moţno zistiť cievny šelest. Th. je 

chir. – resekcia postihnutého úseku a anastomóza end to end, pouţitie ţilového štepu, príp. 

perkutánna angioplastika (dilatácia tepny pomocou špeciálneho katétra). 

Dysplasia fibrosa ossis – fibrózna dysplázia kostí, syn. Jaffého-Lichtensteinova choroba, 

polyostotic-ká dysplázia, ,,pletivová kosť“. Ide o mnohopočetné loţiská fibrózneho tkaniva v kostnej 

dreni s novotvorbou kosti vo väzive neznámej etiológie. Familiárny výskyt nie je známy. Manifestuje 

sa medzi 5. a 10. r. ţivota, zriedka ako monostotické postihnutie v dospelosti. Loţiská pozvoľne 

progredujú, expandujú kortikálnu kosť a tú erodujú. Ostávajú však vţdy ohraničené aspoň tenkou 

vrstvou kortikalis, pretoţe periostová osifikácia je neporušená. V oslabenej kortikalis vznikajú patol. 

zlomeniny, kt. sa obvykle dobre hoja. Pri biopsii sa zisťuje hutné fibrózne tkanivo s kostnými 

spikulmi. Len zriedka ide o monostotické, častejšie je segmentárno-monomelické a polyostotické 

postihnutie. Postihnuté sú diafýzy i metafýzy dlhých kostí končatín a priľahlé časti lopatky al. 

bedrových panvových kostí. Epifýzy bývajú postihnuté aţ sek. po zániku rastovej platničky s 

ukončením rastu. Typické je varózne zakrivenie hornej časti femoru, takţe sa veľký trochanter 

opiera o panvu (deformita pastierskej palice). Ploché kosti sú zhrubnuté a rozšírené fibrocystickými 



zmenami. Najčastejšie je postihnutý horný koniec femuru, bedrová kosť, tíbia, I. metatarzus a palec 

nohy. Na lebkovej báze a záhlavnej kosti vzniká niekedy hyperostóza s prominujúcim záhlavím, 

proptózou (vytlačenie očných bulbov) a poruchami mozgových nervov. 

Priebeh ochorenia je pozvoľný, v destve rýchlejší, pri ukončení rastu sa stav stabilizuje a nové 

loţiská vznikajú len výnimočne. Najstaršie loţiská sú vţdy v proximálnej metafýze. Dolné končatiny 

sú postihuté skôr ako horné. Asi v 2 – 3 % sa opísali sarkomatózne premeny loţísk.  

Dfdg. – treba odlíšiť kostné cysty (v dospelosti môţu spontánne vymiznúť), rachitídu, 

Recklinghausenovu neurofibromatózu, hyperparatyreoidizmus s generalizovanými osteomala-

tickými zmenami na všetkých kostiach, zmeny Ca a P v sére, lipoidné granulomatózy, 

enchondrómy, centrálny fibróm, solitárny myelóm, Pagetovu chorobu, →Albrightov sy. (→syndrómy) 

(postihuje len dievčatá, prítomná je melanotická pigmentácia koţe a endokrinné poruchy – pubertas 

praecox). 

Th. – špecifická th. nie je známa. Deformitám dolných končatín sa zabraňuje ortopedickými 

pomôckami, patol zlomeniny a ťaţké deformity sa liečia chir. osteosyntézou s príp. vonkajšou 

fixáciou a trakciou; operačný výsledok je lepší po ukončení rastu.  

Dysplasia geleophysica – autozómovo recesívne dedičná lyzozómová tezaurizmóza charakte-

rizovaná osobitnou fyziognómiou. Prvý ju opísal Spranger a spol. (1971). Ide o genopatiu 

následkom homozygotne sa manifestúceho autozómového génu. Histol. sa dá v hepatocytoch 

dokázať akumulácia osobitného glykoproteínu. Uţ pri narodení sú prítomné malé ruky a nohy (akro-

mikria), neskôr disporporčný nanizmus s obmedzenou pohyblivosťou kĺbov. Typická je okrúhla tvár s 

krátkym nadvihnutým nosom, úzke pery a mongoloidné očné štrbiny, čo podmieňuje ,,veselý“ výraz 

tváre (angl. geleos, odtiaľ názov). Koţa je tuhá, menej posúvateľná. V dôsledku ukladania zatiaľ 

nedefinovaného materiálu do srcvoých chlopní sa vyvíja progredujúca chlopňová insffuficiencia. Ku 

komplikáciám patria recidivujúce infekcie dýchacích ciest, otitídy s poruchami sluchu a následnými 

poruchami reči. Intelekt býva neporušený. Ku klin. obrazu patrí aj hepatosplenomegália. Na rtg 

snímkach sa zisťuje brachymetakarpia a brachyfalangia, pričom sú krátke rúrovité kosti nielen 

skrátené, ale vykazujú aj prejasnenia diafýz, môţe byť prítomné dysplastické sploštenie 

proximálnych epifýz stehnovej kosti. Histol. a elektrónovomikroskopicky sa dá dokázať v 

lyzozómoch hepatocytov a fibroblastov chlopní uloţený materiál, kt. reaguje ako glykoproteín. Dfdg. 

treba odlíšiť →dysplasia acromicrica.  

Dysplasia hereditaria anhidrotica – syn. →Christov-Siemensov-Touraineov sy. (→syndrómy). 

Dysplasia chondroectodermalis – syn.  →Ellisov-Creveldov sy. (→syndrómy). 

Dysplasia chorioretinalis – syn.  →Aicardiho sy. (→syndrómy). 

Dysplasia linguofacialis →orofaciálnodigitálny sy. (→syndrómy). 

Dysplasia metaphysaria – syn. d. craniometaphysaria, Pyleova choroba, porucha enchondrálnej 

osifikácie, porucha modelovania kosti s nad merným rastom metafýz do šírky. 

Dysplasia metaphysaria Schmid →chondrodysplasia metaphysaria Schmidov typ. 

Dysplasia metatropica – metatropická nanozómia, monogénne podmienená (jednoducho 

dominantne al. recesívne dedičná) vývojová anomália s nanizmom, poruchami pohyblivosti veľkých 

kĺbov, deformáciami chrbtice a kostrče. Dfdg. prichádza do úvahy najmä Morquiov-Brailsfordov sy. a 

Kniestov sy. 

Dysplasia muco׀epithelialis – syn. dysplastický sy., chron. mukokutánna →kandidóza. Ide o 

zriedkavé autozómovo dominantne dedičné ochorenie malých detí, kt. sa prejavuje chron. 

periorificiálnou kandidózou, ťaţkou včasnou kataraktou a recividujúcimi pneumóniami následnou 



fibrózou a cor pulmonale. Prvéé prejavy sa dostavujú uţ v dojčenskom veku: výrazná fotofóbia, 

blefarospazmus a nystagmus. V 1. r. ţivota sa zjavujú perzistujúäce, ploché červené loţiská okolo 

nosa, úst, očí, uretry, vagíny a konečníkového otvoru. V 2. – 4. r. ţivota býva zvýšený sklon k 

baktériovým infekciám s chron. rinitídou a recidivujúcimi pleumóniami. Môţe sa vyvinúť nejazviaca 

sa alopecia universalis a folikulová hyperkeratóza, časté bývajú hnačky, meléna, enuréza a 

hematúria; u chlapcov je časté striktúry uretry. Okolo 5. r. ţivota vzniká bilaterálna 

keratokonjunktivitída, vaskularizácia rohovky s tvorbu panusu (následkom zjazvenia rohovky) a 

zadná subkapsulárna katarakta. Histol. sa v epidermis a všetkých slizniciach zisťuje zníţenie počtu 

epitelových buniek, porucha keratinizácie a výrazná redukcia intercelulárnych mostíkov s 

akantolýzou. Výrazný je pokles počtu dezmozómov a špecializovaných bunkových spojení (,,gap 

junc-tions“) následkom hromade-nia materiálu týchto spojení v bunkách; tieto zmeny sú osobitne 

významné v avaskulárnych tkanivách (napr. šošovke). Dg. sa stanovuje na základe uvedených 

koţných a sliznicových zmien a pozit. rodinnej anamnézy. Dfdg. treba vylúčiť očné prejavy atopickej 

dermatitídy, Stevensov-Johnsonov sy., stafylogénnu chron. befarokonjunktivitídu. Konzervatívna th. 

býva málo účinná, odporúča sa včasná keratoplastika. 

Dysplasia multiplex – syn. gargoylizmus, Hurlerovej choroba, familiárne sa vyskytujúca 

→mukopolysacharidóza, dedičná enzýmopatia s poruchou metabolizmu lipidov, najmä gangliových 

buniek. Močom sa vylučuje chondroitínsulfát B a heparínsulfát B. Manifestuje sa v prvých r. po 

narodení hrubým opičím výrazom tváre s hypertrichózou a makroglosiou, zvislou bradou a zvislými 

perami (franc. gargouille chrlič). Hlava nasadá priamo na kyfotický trup a je disproporcionálne 

trpaslíctvo pripomínajúce kretenizmus. Mikroskopicky sa zisťuje hromadenie mukoidných látok vo 

väzive RES, chrupavkových bunkách a vnútorných orgánoch. Porušená je najmä enchondrálna 

osifikácia následkom zmien chupavky. Zmeny v mozgu pripomínajú Tayovu-Sachsovu familiárnu 

amyotrofickú idióciu. Postihnuté deti sa len zriedka doţívajú 10. r. ţivota. 

Dysplasia oculoauriculovertebralis – syn. dysostosis mandibulofacialis, Goldenharov sy., 

kongeni-tálne ochorenie s kolobomami hornej mihalnice, epibulbárnymi dermoidmi, bilaterálnymi 

akcesórnymi lalôčikmi ušníc a typickou tvárou, asymetriou lebky, zníţenou hranicou ovlasenia, 

prominujúcimi čelovými hrboľmi, hypopláziou sánky, zníţenými ušnicami.  

Dysplasia oculodentodigitalis – syn. d. oculo-dento-ossea, Weyersov sy., zriedkavá autozó-movo 

dominantne dedičná vývojová anomália charakterizovaná bilaterálnym mikroftalmom, abnormálne 

úzkym nosom s vyvrátenými nozdrami, hypotrichózou, anomáliou chrupu, kamptodaktýliou, 

syndaktýliou a chýbaním článkov na prstoch.  

Dysplasia oculodentoossea →dysplasia oculodentodigitalis. 

Dysplasia ophthalmomandibulomelica – OOM sy., autozómovo dominantne dedičné ochorenie 

charakterizované slepotou vyvolanou zákalom rohovky, temporomandibulárnou fúziou, chýbaním 

processus coronoides, tupým sankovým uhlom, rádiohumerálnou a rádio-ulnárnou dislokáciou, 

apláziou laterálneho kondylu humeru, hlavice rádia a distálnej časti ulny. 

Dysplasia ossium – dysplázie kostí, dedičné rastové poruchy postihujúce celý kostný systém al. 

jeho určité časti v typickej kombinácii. Kostné dysplázie môţu byť prítomné uţ od narodenia al. sa 

vyvíjajú aţ neskôr. Delia sa na: 1. d. so zníţením enchondrálnej osifikácie (chondrodystrophia 

fetalis, dystrophia familiaris ossea, Lobsteinova choroba, plenosteosis familiaris Léri); 2. d. s 

prevahou enchondrálnej osifikácie (arachnodaktýlia, dolichosteno-mélia); 3. d. so zníţením 

endostálnej a periostálnej osifikácie (osteogenesis imperfecta); 4. d. s endostálnou osifikáciou 

(osteodysplasia fibrosa Jaffé-Lichtenstein, cherubinizmus, leontiasis ossea, Albersova-Schön-

bergova osteoskleróza, syn. mramorovitosť kostí, toxické osteorózy, osteomyeloskleróza); 5. d. so 

zvýšením periostálnej osifikácie (hyperostosis generalisata cum pachydermia, pachykakria, 

infantilná kortikálna hyperostóza); 6. komplexné osteodysplázie; →dysostosis; →osteodysplázie. 



Dysplasia periapicalis cementalis – nenádorové bujnenie fibrózneho a kostného tkaniva, ako aj 

cementu okolo hrotov zubov, najmä dolných rezákov. Býva asymptomatické a vitalita zubov býva 

zachovaná. 

Dysplasia polyostotica fibrosa – syn. Jaffého-Lichtensteinov sy.  

Dysplasia progressiva diaphysaria – syn. osteopathia hyperostotica multiplex infantilis; 

→dysplasia diaphysaria. 

Dysplasia pseudodiastrophica – syn. Burgiov sy. Zriedkavá autozómovo recesívne dedičná 

choroba s disproporcionálnym nanizmom skrátením a dyspláziou všetkých končatinových kostí. 

Dysplasia reno׀facialis →Potterov sy. (→syndrómy). 

Dysplasia retinalis – 1. všeobecný názov pre kongenitálne poruchy charakterizované poruchou 

rastu a diferenciácie sietnice, kt. je afunkčná a vykazuje tubulárne a rozetovité útvary, ako aj 

mikroftalmom; 2. amaurosis congenita; 3. včasný Krauseho a Patauov sy. 

Dysplasia septoptica – syn. Morsierov sy., hypoplázia optického terča a i. abnormity, chýbaním 

septum pellucidum a hypopituitarizmus s poruchou rastu. 

Dysplasia spondyloepiphysaria congenita – autozómovo dominantne dedičná včasná mani-

festácia spondyloepifýzovej dysplázie, opísaná Wiedermannom (1966). Jestvuje aj autozómovo 

recesívna forma a forma s dedičnosťou viazanou na chromozóm X. Charakterizuje ju dysplázia 

stavcov a končatín, nanizmom (telesná výška ~ 140 cm) s krátkym trupom a relat. dlhými 

končatinami, normálne vyvinutými rukami a nohami, plochá tvár a asi v 1/2 prípadov myopia s 

rizikom ablácie sietnice a oslepnutím. Niekedy je prítomný rázštep podnebia. Na rtg. sa u 

novorodencov a dojčiat zisťujú poruchy osifikácie lonovej kosti, neskôr oploštené stavce, 

oneskorená osifikácia hlavice a krčka stehnovej kosti, coxa vara, v ťaších prípadoch poruchy 

štruktúry metafýz dlhých rúrovitých kostí. Ochorenie neskracuje dĺţku ţivota.  

Dysplasia spondyloepiphysaria tarda – pokladá sa za osobitnú, neskorú formu spondylo-

epifýzovej dysplázie podmienenú dominantnou dedičnosťou viazanou na chromozóm X. Je 

následkom mutácie jedného hemizygotne manifestného génu na chromozóme X. Opísal ju 

Maroteaux a Lamy (1957). Ochorenie sa manifestuje medzi 6. a 12. r. veku. Prejavuje sa nanizmom 

s krátkym trupom, miernym pectus carinatum, relat, širokým hrudníkom a zúţenou panvou. V 

popredí klin. obrazu je predčasná osteoartróza, niekedy sa dostavujú bolesti chrbta a kĺbov. Na rtg 

sa zisťuje platyspondýlia s typickým vydvihnutím dorzálnych častí stavcov a mierne sploštenie 

proximálnych epifýz stehnovej a ramennej kosti.  

Dysplasia spondylohumerofemoralis – syn. atelosteogenesis, genopatia s neznámym typom 

dedičnosti. Ide o letálnu osteochondrodys- pláziu s charakteristickými zmenami chrbtice, ramennej, 

stehnovej a krátkych rúrovitých kostí. Prvý ju oppísal ju Maroteaux (1972). Prejavuje sa uţ 

prenatálne zistiteľným disproporčným nanizmom so skrátením proximálnych častí končatín, 

kraniofaciálnymi anomáliami (sedlovitý nos, mikroretrogénia, často aj rázštep podnebia). Prítomné 

bývajú deformity končatín, niekedy stenóza laryngu a hypoplázia obličiek. Na rtg. sa zisťujú zmeny 

kostry, oneskorená osifikácia stredných torakálnych stavcov, skrátenie stehnovej a ramennej kosti a 

poruchy osifikácie krátkych rúrovitých kostí rúk a nôh. Exitus sa dostavuje krátko po narodení.  

Dysplasia spondylometaphysaria Typ Kozlowski – spondylometafýzová dysplázia, hereditárna 

porucha kostry postihujúca najmú stavce a metafýzy. Prvý ju opísal Kozlowski a spol. (1966). 

Prejavuje sa disproporčným nanizmom s krátkym truppom (telesná výška ~ 140 cm), obmedzenou 

pohyblivosťou kĺbov, kývavou chôdzou, niekedy genua valga, neskôr kyfózou a skoliózou. Na rtg sa 

zisťuje generalizovaná platyspondýlia, skrátenie dlhých rôrovitých kostí s dyspláziou metafýz a coxa 

vara. Jestvujú aj autozómovo recesívne dedičné formy tohto ochorenia. 



Dysplasia spondylometaphysaria typ Kozlowski – vrodená porucha vývoja stavcov a metafýz 

opísaná Kozlowskim a spol. (1966). Ide o heterozygotne exprimovanú mutáciu autozómového génu 

s autozómovo dominantným typom dedičnosti. Charakterizuje ju disproporčný nanizmus s krátkym 

truppom (konečná telesná výška ~ 140 cm). Manifestuje sa v detskom veku kačacou chôdzou, 

mierne obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, niekedy genua valga, neskôr kyfózoiu a skoliózou. Na rtg. 

sa zisťuje generalizovaná platyspondýlia, skrátenie rúrovitých kostí s dyspláziou metafýz. Jestvujú aj 

autozómovo recesívne dedičné formy.  

Dysplasia spondylo-metaepiphysaria-metaphysaria – syn. anosteogenesis partialis, genopatia s 

pp. autozómovo recesívnym typom dedičnosti. Prvý ju opísal ju Fauré a spol. (1965). Manifestuje sa 

v 1. r. veku disproporčným nanizmom, kt. sa vekom zvýrazňuje; krk a trup je krátky, končatiny relat. 

dlhé. Prítomné bývajú kraniofaciálne anomálie s hypertelorizmom a nadvihnutým nosom. Na rtg sa 

zisťujue chýbajúca osifikácia lonovej kosti, makroepifýzy, mnohopočetné akcesórne osifikačné 

centrá v krátkach rúrovitých kostiach rúk, hypoplastickéé koncové články. Od d. cleidocranialis sa 

líši intaktnou kľúčnou kosťou a neporušenou osifikácia lebky neporušená. 

Dysplasia spondylothoracica →Jarchov-Levinov sy. (→syndrómy). 

Dysplasia thanatophorica – fatálny typ dysplázie kostí s extrémne krátkymi končatinami, 

deformitami hrudníka a relat. cefalomegáliou; →nanizmus. 

Dysplasia thymica – skupina autozómovo recesívne dedičných porúch, príp. s recesívnou 

dedičnosťou viazanou na pohlavie charakterizovaných apláziou týmusu, kt. sa môţu spájať: 1. s 

normálnymi hodnotami umunoglobulínov v sére a poruchou bunkovej imnity (Nezelofov sy.); 2. so 

švajčiarskym typom agamalgobulinémie; 3. s deficitmi rôznych imunoglobulínov.  

Dysplasia ventriculoradialis →d. atriodigitalis. 

dysplastický typ – psych. v Kretschmerovom systéme konštitučných typov (astenický, atletický a 

pyknický typ) štvrtý typ zahrňujúci heterogénnu skupinu psychiatrických pacientov, do kt. patria 

eunuchoidi, jedinci s polyglandulárnymi sy., infantilizmom a hypopláziou.  

dysplázia →dysplasia. 

dyspnoe, es, f., dyspnoea, ae, f. – [dys- + g. pnoé dýchanie] dýchavica, nepríjemný subjektívny pocit 

nedostatku vzduchu vyvolávajúci úsilné dýchanie. Môţe sa prejaviť len u osôb, kt. sú pri vedomí. 

Patofyziológia dyspney – ide o syntetický pocit podobný smädu al. hladu, kt. vzniká následkom 

zloţitej interakcie signálov vychádzajúcich z CNS (autonómnych centier v mozgovom kmeni a 

motorickej kôry) a rôznych receptorov v horných dýchacích cestách, pľúcach a hrudníku.Na rozdiel 

od iných pocitov nie sú dostatočne preskúmané receptory, nervové dráhy ani kôrové centrá, resp. 

oblasti, kt. sú zodpovedné za d. Nie sú ani presne definované podnety vyolávajúce d. D. zahrňuje 

rozličné kvalit. odlišné pocity, kt. vznikajú pp. odlišným mechanizmom. Pacienti ich opisujú rôznymi 

výrazmi al. ich kombináciami (tab. 1). 

D. sa často spája so stavmi, pri kt. je zvýšená →dýchacia práca al. sú dýchacie ústroje vystavené 

väčšej mechanickej záťaţi. Tieto stavy charakterizuje pocit hladu po vzduchu al. namáhavé 

dýchanie. Niekt. poruchy vyvoláva stimulácia receptorov dráţdidiel v pľúcach s pocitom zvierania, 

stlačenia, stiahnutia hrudníka a nemoţnosti nadýchnuť sa. Intenzitu d. môţu navyše modifikovať 

nepomer medzi eferentnými motorickými signálmi vychádzajúcimi z CNS k dýchacím ústrojom a 

aferentnými podnetmi vychádzajúcimi z rôznych receptoprov v dýchacích ústrojoch. 

Aferentné signály – pocit namáhy je uvedomovanie si vôľovej aktivácie kostrových svalov. Vzniká 

simultánnou aktiváciou senzorickej kôry v čase, keď svaly dostávajú signál na kontrakciu. Väčší 

odpor si vyţaduje väčšiu prácu. Pocit námahy závisí od pomeru medzi tlakom vyvíjaným dýchacími 

svalmi a maximálnou kapacitou svalov utvárať tento tlak. Pocit namáhavého dýchania vzniká vţdy, 



keď sa zvýšia signály z CNS k dýchacím svalom, teda keď sa zvýšia dýchacie odpory al. zmenší sila 

dýchacích svalov následkom únavy, obrny al. zvýšenie objemu pľúc. U zdravých osôb je dobrá 

korelácia medzi svalovou namáha a d. K vzniku dýchavice však prispievajú aj ďalšie faktory, ako 

hyperkapnia, hypoxia, zvýšená stimulácia chemoreceptorov následkom hyperkapnie a hypoxie. 

Hyperkapnia vyvoláva d. aj bez zvýšenia aktivity dýchacích svalov, a to pp. prostrednítcvom zmien 

pH v oblasti centrálnych chemoreceptorov. D. však môţe vzniknúť aj bez zmien pCO2.  

D. počas telesnej námahy je u zdravých osôb väčšie, keď dýchajú hypoxickú zmes plynov, ako keď 

sa im podáva 100 % kyslík. Aj u pacientov s obštrukčnou bronchopneumopatiou sa d. zmierňuje po 

aplikácii kyslíka, pp. následkom zníţenia svalovej práce. Pri kardiálnej insuficiencii má však hypoxia 

pre vznik d. obmedzný význam. Niekt. kardiaci s d. nie sú hypoxickí a tí, čo sú hypoxickí, vykazujú 

len mierne zmiernenie d. po aplikácii kyslíka. 

D. modifikujú rozličné podnety vychádzajúce z mechanoreceptorov v horných dýchacích cestách, 

pľúcach a hrudníku. D. sa často zmierňuje, keď si pacient zapne ventilátor al. sa posadí k 

otvorenému oknu. Naopak, d. sa zhorší pri dýchaní cez náustok počas funkčného vyšetrenia pľúc. 

Intenzitu d. ovplyvňujú teda podnety z inervačanej oblasti n. trigeminus. D. u pacientov s 

obštrukčnou bronchopneumopatiou sa zhoršuje aj po dýchaní chladného vzduchu. 

D. ovplyvňujú aj podnety vychádzajúce z receptorov napätia v dýchacích cestách (reagujú na 

infláciu pľúc a zúčastňujú sa na ukončovaní vdychu), mechanoreceptory a chemoreceptory 

v respiračnom epiteli (citlivé na iritanciá a sprostredkujúce bronchokonstrikciu) a nemyelini-zované 

nervové zákončenia v stene alveol a krvných ciev (nervové vlákna C, citlivé na kongesciu 

interstícia). Aferentná informácie z pľúc ide cestou n. vagus; jeho anestézia v experimente zmierňuje 

d. Bronchokonstrikcia vyvoláva väčší stupeň d. ako dýchanie proti vonkajšiemu odporu; inhalácia 

lidokaínu zmierňuje d. vyvolanú bronchokonstriciou, ale neovplyvňuje d. vyvolanú dýchaním proti 

vonkajšiemu odporu. D. sa zhoršuje následkom zvýšenia signálov z vágových mechanoreceptorov 

citlivých na iritanciá al. zníţenia signálov z pľúcnych receptorov napätia.  

Do CNS prichádzajú aj aferencie z rozličných receptorov v kĺboch, šľachách a svaloch hrudníka. 

Zvýšené podnety z týchto receptorov môţu prispievať k vzniku d. Dôkazom toho je aj zmiernenie d. 

po aplikácii vibrátora na parasternálne intervertebrálne svaly pri chron. pľúcnych ochoreniach. 

Za najvýznamnejší faktor vyvolávajúci d. sa pokladá porucha pomeru medzi tenziou (silou) 

vyvíjanou dýchacími svalmi a ich dĺţkou, kt. vyvoláva nepomer medzi eferentnými motorickými 

podnetmi prichádzajúcimi z CNS a aferentnými signálmi vychádzajúcicmi z dýchacích ústrojov. 

Príkladom toho je vznik d. pri dočasnom potlačení dýchania počas hovoru al. jedenia al. následkom 

nesprávneho nastavenia rýchlosti a objemu prúdu plynov aplikovaných respirátorom. D. vzniká 

vţdy, ak sa do CNS dostanú z periférie neadekvátne informácie o ventilácii, teda iné neţ CNS 

„očakáva“. 

Tab. 1. Mechanizmus dyspnoe pri niektorých ochoreniach 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Ochorenie      Mechanizmus 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Asthma bronchiale           Zvýšený pocit námahy 

             Stimulácia receptorov dráţdidiel  v dýchacích cestách 

 Neuromuskulárne ochorenia      Zvýšený pocit námahy 

 Obštrukčné bronchopneumopatie Zvýšený pocit námahy 

      Hypoxia 

     Hyperkapnia 

     Dynamická kompresia dýchacích ciest 

 Mechanická ventilácia   Faktory súvisiace so základným ochorením 

 Embólia pľúcnice   Stimulácia presoreceptorov v pľúc. riečisku a pravej predsieni srdca 

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



Tab. 2. Príčiny dyspnoe 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––– 

Intratorkálne príčiny 

 1. kardiálne  

     • ľavostranná insuficiencia srdca 

     • pravostranná insuficiencia srdca 

     • infarkt myokardu 

     • chlopňové chyby 

     • dilatačná kardiomyopatia 

     • ľavopravý skrat (defekt predsieňového al. komorového septa, perzistujúci ductus Botalli, komplexné chyby) 

     • perikarditída, perikardiálny výpotok, konstrikcia perikardu 

     • bradyarytmie 

 2. bronchopulmonálne 

     • bronchiálne, najmä obštrukcia (asthma bronchiale, chron. obštukčná bronchitída 

     • pľúcne – hypoxémia pri zníţenej difúzii, zvýšené mŕtveho priestoru al. predĺţenej difúznej dráhe (emfyzém,  

        atelektáza, resekcia pľúc, pneumónia, fibróza pľúc, Wegenerova granulomatóza) 

     • pleurálne (pneumotorax, hydrotorax, fibrotorax, hematotorax,nádory pohrudnice) 

     • pľúcne cievy (embólia pľúcnice, infarkt pľúc) 

     • hrudník (obezita, kyfoskolióza, úraz) 

Extratorakálne príčiny 

 1. centrálna hypoxémia následkom porucha transportu kyslíka, napr. anémia, otrava (CO, HCN) 

 2. kompenzačná hyperventilácia pri metabolickej acidóze (napr. pri diabetickej ketoacidóze, urémii. šoku)  

 3. poruchy CNS (encefalitída, nádor mozgu, ischemická príhoda) 

 4. nervosvalové poruchy (myasthenia gravis, Guillainov-Barrého sy., poliomyelitída, amyotrofická laterálna – 

     skleróza, paréza n. phrenicus)  

 5. psychogéna hyperventilácia (hyperventilačný sy. s respiračnou alkalózou a tetaniou) 

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

Podľa SZO sa na základe anamnézy rozlišujú 4 stupne d.: 1 – zadýchavnie sa pri rýchlej chôdzi po 

rovine, v horách al. stúpaní do schodov; 2 – zadýchavanie sa pri normálnej chôdzi po rovine so 

svojimi vrstovníkmi; 3 – zadýchavanie pri chôdzi dvojím tempom po rovine, kt. núti k zastavovaniu a 

chytaniu dychu; 4 – zadýchavanie sa v pokoji. Pre dfdg. d. je dôleţité rozlíšiť trvalú a záchvatovú, 

ďalej dennú a nočnú d. Príčiny d. moţu byť intratorakálne a extratorakálne (tab. 3).  

Z intratorakálnych príčin je významná kardiálna d., kt. môţu vyvolať ľavostranná i pravostranná 

insuficiencia srdca. 

Ľavostranná insuficiencia srdca sa prejavuje ortopnoe, tachypnoe, vlhkými rachotmi výraznejšími na 

dáze pľúc, asthma cardiale, pleurálnym exsudátom, hypoperfúziou periférie. Pri akút. ľavostrannej 

insuficiencii srdca môţe vzniknúť edém pľúc, distančné chropy, príp. cvalový rytmus. 

Pravostrannú insuficienciu srdca charakterizujú edémy rozloţené podľa zákonov gravitácie 

(predkolenia, anasarka), zvýšený centrálny ţilový tlak (naplnené krčné ţily i pri 45° elevácii trupu), 

bolestivá hepatomegália, pozit. hepatojugulárny reflux, pleurálny exsudát, ascites. Zaťaţenie 

pravého srdca pri pľúcnom ochorení je typické pre →cor pumonale chronicum. 

D. pri infarkte myokardu sa spája s krutou bolesťou, zmenami na EKG a zvýšenou aktivitou 

enzýmov v sére. 

Z chlopňových chýb sa d. spája najčastejšie s mitrálnou stenózou, aortálnou stenózou, mitrálnou 

insuficienciou, aortálnou insuficienciou. Ich dg. sa potvrdzuje auskultáciou, rtg. hrudníka a 

echokardiografiou. 

Z ďalších kardiálnych príčin d. vyvoláva ľavopravý skrat (defekt predsieňového al. komorového 

septa, peristujúci ductus Botalli, kompexné chyby), ochorenia perikardu (perikardiálny výpotok, 

konstrikcia perikardu), bradyarytmia a i. 



Dg. kardiálnej d. umoţňuje: 1. auskultácia (vlhké rachoty, symetrické, skôr na bázach pľúc, nemenia 

sa po zakašľaní); 2. EKG (prejavy ischemickej choroby srdca, infarktu, hypertrofie komôr, arytmie, 

blokády a zníţená voltáţ); 3. rtg. hrudníka (veľkosť srdcového tieňa, prejavy kongescie pľúc, 

výpotok, prejavy pľúcnej hypertenzie, infiltráty, pneumotorax); 4. echokardiografia (veľkosť oddielov 

srdca, kontraktilita, funkcia chlopní, prítomnosť perikardiálneho výpotku). 

Postup pri akút. kardiálnej d.: 1. elevácia trupu, oxygenoterapia; 2. zhodnotenie TK a tepu (vylúčiť 

šok, hypertenznú krízu), telesnú teplotu; 3. auskultácia: prízvučné rachoty svedčia o moţnosti 

edému pľúc, spastický nález a predĺţené exspírium o asthma bronchiale, exacerbácii chron. 

bronchitídy, príp. asthma cardiale); 3. EKG: vylúčiť infarkt myokardu, embólia pľúcnice, arytmie; 4. 

KO (leukocytóza?, anémia?, relat. polyglobúlia pri chron. hypoxii?); 5. vyšetriť ukazovatele 

acidobázickej rovnováhy pokiaľ moţno pred podaním kyslíka; 6. v prípade podozrenia na 

bronchopulmonálnu poruchu vyšetrenie pľúcnych funkcií (dôkaz obštrukcie, resp. reštrikcie, 

stanovenie difúznej kapacity – DLCO, bronchoskopia, CT hrudníka). 

K dg. prispeje vyšetrenie stavu respirácie (odporu dychacích ciest, príp. i poddajnosti pľúc, 

distribúcie a ventilace, difúznej kapacity) a krvného obehu. 

Obštrukcie v horných dýchacích cestách, bronchoch a bronchioloch (anat. al. funkčné spazmy), 

zmeny štruktúry pľúc (starata elastickosti pri emfyzéme pľúc, zmnoţenie väzivového tkaniva pri 

koniózach, intersticiálnych fibrózach, vylúčenie väčších častí pľúc z dýchania, pohrudničné zmeny, 

choroby srdca, zmeny pľúcneho obehu, poruchy hybnosti hrudníku, ochorenia dýchacích svalov, 

nervové, metabolické poruchy, otravy, anémie, bolestivé stavy, šokové stavy, neuróza a i. 

Nepriaznivý vplyv má obezita a nedostatočná telesná zdatnosť. 

Dfdg. – treba odlíšiť d. pľúcneho a srdcového pôvodu od neurotickej d. O d. pľúcneho pôvodu 

svedčí: 1. náhle vznikajúca pokojová d. so suchýmii distančnými fenoménmi („pískanie“ pri 

bronchiálnej astme; 2. d. výlučne viazaná na telesnú námahu (najčastejšie chron. obštrukčná 

choroba pľúc); 3. k námahovej d. sa časom pridává aj pokojová d. s distančnými piskotmi, d. sa 

prechodne horší a lepší, nedosahuje síce intenzitu ,,záchvatu“, ale zato býva protrahovanejšia 

(typické pro tzv. astmoidnú bronchitídu, resp. chron. obštrukčnú chorobu pľúc s astmou). 

Dyspnoe srdcového pôvodu charakterizuje: 1. námahová d. s prízvučnými (venostatickými) 

chropkami nad bázami pľúc (pri insuficiencii ľavého srdcalevého srdce); 2. námahová d. s 

dráţdením ku kašľu, príp. malou hemoptýzou (pri tesnej mitrálnej stenóze); 3. ortopnoe (býva aj pri 

pľúcnej d., ale pri kardiálnej d. nemôţe pacient ani na poţiadanie vydrţať v leţiacej polohe); 4. 

typický klin. obraz má astma cardiale a pľúcny edém; 5. charakteristická porucha pri mozgovej 

ateroskleróze je Cheyneovo-Stokesovo dýchanieh. Pre emočnú d. je chakteristický údaj o 

občasnom nútení k hlbokému nadýchnutiu. Prítomné bývají dalšie ťaţkosti, ako opresie na hrudi, 

búčenie srdca. Emočná zloţka, obavy a úzkosť môţu významné zhoršovať aj „organickú pľúcnu al. 

srdcovú d. 

Th. – spočíva v th. základného ochorenia.  

Bronchopulmonálne príčiny d. zahrňujú:  

1. Zúţenie al. upchatie horných dýchacích ciest (edém laryngu, cudzie teleso, stenóza trachey ap.). 

Typické je predĺţenie inspíria so stridorom, vťahovaním nadkľúčnych jám a medzirebrí. Dýchanie 

nie je zrýchlené napriek max. dýchaciemu úsiliu. Keď je prekáţka vo väčších prieduškách al. 

priedušnici pouť intenzívne sipenie, kt. umoţní niekedy lateralizáciu prekáţky. Urgentne treba 

vykonať laryngoskopické al. bronchoskopické vyšetrenie. 

2. Zúţenie al. upchatie bronchov zápalovými al. nezápalovými procesmi (asthma bronchiale, chron. 

obštukčná bronchitída). Býva pri nej predĺţené exspírium a spastické a bronchitické fenomény. 



3. Reštrikčné pneumopatie – hypoxémia pri zníţenej difúzii a zväčšenom mŕtvom priestore, príp. 

predĺţenej difúznej dráhe (emfyzém, atelektáza, resekcia pľúc, pneumónia, fibróza pľúc, 

Wegenerova granulomatóza). D. sa vţdy spája so zrýchlením dychovej frekvencie, tachykardiou a 

často aj cyanózou centrálneho typu. 

4. Pleurálne procesy (pneumotorax, hydrotorax, fibrotorax, hematotorax,nádory pohrudnice) – 

charakterizujú ich podobné príznaky ako reštrikčné pneumopatie. 

5. Postihnutie pľúcnych ciev (embólia pľúcnice, infarkt pľúc) – typický je náhly začiatok, prítomné 

býva zrýchlené dýchanie, často kašeľ s bolesťami pleuritického al. stenokardického charakteru, 

motorickým a psychickým nepokojom, úzkosťou, strachom pred smrťou, studeným potom, nauzeou, 

často šokovým stavom. 

6. Postihnutie hrudníka (obezita, kyfoskolióza, úraz) – charakterizujú ich podobné príznaky ako 

reštrikčné pneumopatie. 

K extratorakálnym príčinám d. patria: 

1. Centrálna hypoxémia následkom poruchy transportu kyslíka, napr. anémie, otravy (CO, HCN) 

vyvoláva zrýchlené a mierne prehĺbené dýchanie a zhoršuje sa pri námahe. 

2. Kompenzačná hyperventilácia pri metabolickej acidóze (napr. pri diabetickej ketoacidóze, urémii. 

šoku, intoxikácii salicylátmi a i.) – prejavuje sa Kussmaulovým dýchaním. Je to pravidelné, mierne 

zrýchlené prehĺbené dýchanie. 

3. Poruchy CNS (encefalitída, nádor mozgu, ischemická príhoda) – máva charakter polypnoe al. 

Cheynovho-Stokesovho, príp. Biotovho dýchania. Ak ho pacient subjektívne nevníma, nejde o 

skutočné d. Cheynovo-Stokesovo dýchanie je striedanie plytkého dýchania s postupne 

narastahjúäcopu dychovou amplitúdopu, motorickým nepokojom a opätovným prechodom do apnoe 

trvakňjúcom 10 aţ 30 s. Vyskytuje sa u starších pacientov s mozgovou artériosklerózou a príznakmi 

zlyhávania ľavého srdca pri zaspávaní al. v spánku a i. poškodení CNS následkom útlmu 

dýchacieho centra. Biotovo dýchanie je nepravidlné, nervonakej amplitúdy s nerovnakými 

prestávkami. Vyskytuje sa pri ťaţkých poruchách CNS a znamená váţnu prognózu.  

4. Nervosvalové poruchy (myasthenia gravis, Guillainov-Barrého sy., poliomyelitída, amyotrofická 

laterálna skleróza, paréza n. phrenicus) vyvolávajú podobný typ d. ako pri postihnutí CNS. 

5. Psychogéna hyperventilácia – charakterizuje ju narastajúci pocit nedostatku vzduchu, kt. sa 

kompenzuje hlbokým vzdychom prinášajúpcim dočasnú úľavu. Môţu ho vyvolať emočné príčiny 

(strach, úzkosť, stresové situácie). Vyskytuje sa pri neurocirkulačnej asténii, disociatívnych 

poruchách, neurotikov. Následkom hyperventilácie je hypokapnia a respiračná alkalóza spojená s 

tetanickými príznakmi (hyperventilačný sy.). Môţe byť zloţkou iných foriem d., napr. kardiálnej, 

anemickej a i.  

dyspnoicus, a, um – [dys- + g. pnoe dych] dyspnoický, dýchavičný. 

Dysport
®
 inj. sicc. (Porten) – Clostridium botulinum Type A toxin – haematoagglutinin complex 500 IU 

suchej substancie v 1 amp.; →botulotoxín. 

dyspragia, ae, f. – [dys- + g. prassein činiť] bolestivá porucha činnosti jednotlivých orgánov. 

Dyspragia intermittens angiosclerotica intestinalis – bolesti brucha po jedení vyvolané poruchou 

prekrvenia pri ateroskleróze brušných tepien; →angina abdominalis. 

dyspraxia, ae. f. – [dys- + g. práxis práca] ľahká forma neschopnosti vykonávať zloţitejšie úkony 

(→apraxie).  



Dyspraxia intestinalis arteriosclerotica →angina abdominalis.  

dysproportionalitas, tis, f. – [dys- + g. próportió úmernosť, pomer] dysproporcionalita, nepomer 

jednotlivých častí tela, porušenie rovnováhy. 

dysprosodia, ae, f. – [dys- + g. prosodos slávnostný, pokojný, rozváţny prednes] dysprozódia, 

porucha intonácie reči; por. prosodia. 

dysproteinaemia, ae, f. – [dys- + l. proteinum bielkovina + g. haima krv] dysproteinémia, abnormálne 

zloţenie plazmatických bielkovín. 

dysprothrombinaemia, ae, f. – [dys- + prothrominum + g. haima krv] dysprotrombinémia, vrodená 

koagulopatia, kvalitat. porucha faktora II. Prejavuje sa po veľkej záťaţi (úraz, operácie ap.) u 

homozygotne postihnutých jedincov krvácavosťou. Na substitúciu pri krvácaní moţno pouţiť frakciu 

PPSB (koncentrát faktorov II, VII, X a IX); por. hypoprotrombinaemia. 

dysprózium – symbol Dy, Ar 162,50, Z = 66, valencia 3. Vzácny kov z ytriovej skupiny. V prírode sa 

vyskytuje vo forme 7 izotopov 156, 158 a 160 – 164; k umelým izotopom patria 149 – 155, 157, 159, 

165 – 167. V zemskej kôre sa nachádza v koncentrácii 4,5 – 7,5 ppm. Nachádza sa v gadolinite, 

xenotíme, samarskite a i. mineráloch. Oxid sa pouţíva v jadrových reaktoroch. 

dyspsychofóbia – [dys- + g. psyché duša + g. fobiá strach] chorobný strach z psychol. a sociálneho 

vykoľajenia, dysfunkcie, napr. zošalieť al. stať sa zločincom. 

dyspygia, ae, f. – [dys- + g. pýgé sedacia časť] dyspýgia, chybný vývoj kríţovej a sedacej kosti. 

dysrafia – [dysrrhaphia] sy. podmienený kongenitálnou poruchou uzatvorenia švov prim. neurálnej 

platničky. Prejavuje sa spina bifida (aperta, occulta), pes varus (equinovarus, valgus, planus), 

poruchami chrbtice (sek. kyfózy a skoliózy), sakrálna hypertrichóza, krčným rebrom, pectus 

excavatum, neurol. poruchami trofiky, citlivosti a motoriky dolných končatín, anomáliami spinálnych 

reflexov, poruchami sfinkterov (močového mechúra, konečníka). Patrí sem →syringomyélia. 

dysregulatio, onis, f. – [dys- + l. regula pravidlo] dysregulácia, porucha regulácie, usporiadania 

systému. 

dysrrhaphia, ae, f. – [dys- + g. rhafé šev] →dysrafia. 

dysrrythmia, ae, f. – [dys- + g. rhytmos rytmus] dysrytmia, porucha rytmu; →arytmia. 

dyssomnia, ae, f. – [dys- + l. somnus spánok] porucha spánku. Podľa Medzinárodnej klasifikácie 

porúch spánku a bdenia vydanej r. 1990 Americkou spoločnosťou pre poruchy spánku v spolupráci 

s európskou, japonskou a latinskoamerickou asociáciou pre výskum spánku sa neuznáva pôvodne 

pouţívaná skupina ,,poruchy iniciácie a udrţovania spánku“, ale nespavosť sa zahrňuje do skupiny 

d. spolu s hypersomniami. Zákl. črtou a podmienkou stanovenia dg. insomnie je totiţ sek. zníţenie 

dennej bdelosti aţ nadmerná denná spavosť. 

Dg. d. sa opiera o anamnézu. Ak nie je príčina evidentná, treba vylúčiť somatické a psychické 

choroby, kt. by mohli d. vyvolať. V neobjasnených prípadoch je vhodné vyšetrenie na špecia-

lizovanom pracovisku, kde sa preveria anamnestické údaje, pacient zaznamenáva 1 – 3 týţd. 

zaznamenáva svoj reţim zaškrtávacími dotazníkmi na spánok a bdelosť (sleep log). Objektívne ba 

mal byť vyšetrený nočný spánok. Zákl. monitorovaním je celonočná, príp. dlhšia polysomnografia. 

Jednoduchšie, lacnejšie a menej zaťaţujúce je viacdenné monitorovanie nespavosti pomocou 

aktigrafie al. elektrostatických matrací. Dennú spavosť moţno kvantifikovať pomocou testu 

mnohopočetnej latencie usnutia. 

K d. patria: 1. poruchy spánku z vnútorných príčin; 2. poruchy spánku z vonkajších príčin; 3. poruchy 

cirkadiánnej rytmickosti. 



Poruchy spánku z vnútorných príčin 

Psychofyziologická insomnia – syn. naučená insomnia, prevaţne porucha usínania, kt. sa vyvíja ako 

dôsledok dvoch vzájomne sa podporujúcich faktorov: 1. somatizovanej tenzie; 2. získanej asociácie 

predstáv a pocitov s usínaním, kt. zabraňujú spánku. Naučenými asociáciami so spánkom sa 

označuje vplyv negat. skúsenosti s nespavosťou a anticipácia nespavosti a zhoršenej ,,kondície“ 

nasledujúci deň. Tento stav má za následok intenzívnu snahu usnúť, čo pochopiteľne spánku bráni. 

Pacienti sa snaţia spánok ,,oklamať“ atypicky včasným uľahnutím, s predstavou, ţe usnú podobne, 

ako usínajú pri poradách, televízii ap. Preto v posteli, pripravení na spánok čítajú, jedia, pozerajú 

televíziu al. dokonca pracujú – tým všetkým podporujú väzbu bdelosti na pobyt v posteli. Mimo svoje 

domáce prostredie spia pacienti obyčajne veľmi dobre. Sú typicky zameraní na svoj spánkový 

problém a potláčajú príp. ďalšie choroby, kt. môţu mať vzťah k nespavosti. Častejšie trpia 

rozladami, zníţením pozornosti, vigilancie a súsetredenosti. Majú častejšie psychosomatické 

ťaţkosti, napr. tenzné bolesti hlavy, digiti mortui atď. 

Psychofyziologická insomnia vzniká obyčajne vypestovaním uvedených asociácií. Pôvodný dôvod 

insomnie väčšinou odznie, ale insomnia ostáva. Pri trvaní do 1 mes. sa pokladá za akút., pri trvaní 1 

aţ 6 mes. za subakút. a pri trvaní > 6 mes. za chron. 

Pseudoinsomnia – nesprávne vnímanie spánku, je chorobný stav, keď pacient je mylne 

presvedčený, ţe nespí. Odhaduje sa, ţe touto poruchou trpí < 5 % prípadov insomnie. 

Idiopatická insomnia – je pomerne zriedkavá porucha spánku, kt. sa začína v detstve, trvá celý ţivot 

a je vyvolaná abnormitami ascendentného aktivačného systému retikulárnej formácie al. ďalších 

mozgových centier riadiacich spánok a bdenie.  

Narkolepsia – prejavuje sa dennými imperatívnymi spánkami. Vyvoláva však aj poruchy nočného 

spánku, kt. v neskoršom veku obťaţujú pacienta niekedy viac ako denný spánok. Pacienti rýchlo 

usínajú, ale budia sa (niekedy skoro po usnutí), a to opakovane, a trvanie nočnej bdelosti môţe byť 

dlhšie ako vlastný spánok. Prítomné bývajú ţivé sny, hypnagogické halucinácie a spánková obrna. 

Spánkový apnoický sy. – angl. sleep apnoe syndrome, SAS, vyvoláva poruchu nočného spánku. 

Spánok je rušený opakovanými prebudeniami, kt. sú podmienkou obnovenia respirácie na konci 

apnoickej pauzy. Pacient si tieto prebudenia neuvedomuje a väčšinou si sťaţuje na nadmernú 

dennú spavosť a neosvieţujúci nočný spánok. Len niekt. pacienti vnímajú SAS ako insomniu (10 – 

20 %). Myorelaxačne pôsobiace hypnotiká a hypnotiká tlmiace dýchanie sú kontraindikované. 

Periodické pohyby končatinami – angl. periodic limb movements, noctural myoclonus, PLMS, 

rytmické pohyby väčšinou dolnými končatinami unilaterálne, menej často bilaterálne. Najčastejšie 

ide o pohybový stereotyp s extenziou palca a čiastočnou flexiou v kolene, členku a bedrovom kĺbe 

(trojflexia), kt. trvá krátko a rytmicky sa opakuje, najčastejšie po 30 – 120 s. Stav môţe trvať aţ 

niekoľko h. Pohyb sa spája s prebudením, príp. subklinickým prebudením. Pacienti si sťaţujú na 

nekvalitný spánok s častými prebudeniami a ranný pocit nevyspania aţ nadmernú dennú spavosť. 

SAS je častejší v pokročilom veku, niekedy sa spája s narkolepsiou, obštrukčnou SAS, chron. 

urémiou al. pouţívaním niekt. liekov, napr. tricyklických antidepresív, benzodiazepínov, barbiturátov. 

Môţe mať rodinný výskyt. Ddfg. treba odlíšiť hypnagogické zášklby (sleep starts), jednorazové, 

výnimočne len niekoľkokrát sa opakujúce zášklby pri usínaní, kt. sa vyskytujú u zdravých osôb. 

Sy. nepokojných nôh – angl. restless legs syndrome, nepríjemné pocity na končatinách (najmä 

dolných a akrálne) pred spánkom, kt. pacienti väčšinou potláčajú pohybovaním končatinami 

a trením jednu o druhú. Pohyb končatinami však bráni usnutiu, pričom takýto stav trvá aj niekoľko h. 

Príčinou môţe byť polyneuropatia, gravidita, anémia a reumatoidná artritída. Porucha postihuje 

dospelé osoby a je pomerne častá (5 – 15 % populácie). Častejšie sa zjavujú periodické pohyby 

končatinami. 



Poruchy spánku z vonkajších príčin 

Neprimeraná spánková hygiena – stav, pri kt. nie sú kaţdodenné činnosti pacienta zlučiteľné s 

dobrým nočným spánkom a dobrou dennou bdelosťou (zvyky, kt. vyvolávajú zvýšenú bdelosť, 

kofeinizmus, nikotinizmus, zvýšený stres a excitácia, cvičenie pred usnutím, intenzívna duševná 

činnosť neskoro v noci atď., ako aj zvyky, kt. vyvolávajú poruchu rytmizácie spánku: ukladanie sa k 

spánku a vstávanie atď.). 

Porucha spánku vyvolaná prostredím – nespavosť al. nadmerná spavosť vyvolaná fyz. faktormi 

(teplo, zima, hluk, svetlo, pohyb spoluspiaceho atď.) Táto porucha sa typicky vyskytuje pri 

hospitalizácii al. niekt. th. a dg. postupoch. Dôleţité je odstrániť príčinu, v niekt prípadoch aj 

podávanie hypnotík, aby sa zabránilo chronifikácii insomnie. Sem patrí aj výšková insomnia. 

Sy. insuficientného spánku – charakterizuje neschopnosť spať v beţných podmienkach primeraný 

čas a z toho vyplývajúce zníţenie dennej výkonnosti. Túto neschopnosť nevysvetľujú vonkajšie 

príčiny, akút. stres, psych. al. somatické ochorenia. Polysomnografické vyšetrenie vykazuje krátku 

latenciu usnutia, vysokú efektívnosť spánku (vyše ako 85 % času stráveného na posteli za noc sa 

strávi v jednotlivých spánkových štádiách), normálny hypnogram a dlhšie trvanie spánku ako udáva 

pacient v beţných podmienkach. Test mnohopočetnej latencie usnutia vykazuje pritom pomerne 

kratšiu priemernú latenciu usnutia (5 – 8 min). 

Sy. nočného ujedania (upíjania) – pacient sa v noci budí a musí niečo zjesť al vypiť, aby mohol 

znova zaspať. Takéto prebudenie sa môţe dostaviť viackrát za noc. Prítomná býva obezita, kt. takto 

vzniká, ako aj spoločensky nepríhodné nočné správanie a menej často pocit závaţného rušenia 

nočného spánku a zníţenie dennej vigilancie. 

Insomnia zo závislosti od hypnotík – vzniká pri rozvoji tolerancie na hypnotiká al. abstinenčnom sy. 

po ich dlhodobom podávaní. Dlhodobá medikácia hypnotík najmä benzodiazepínového typu má za 

následkok zhoršenie architektúry spánku, pričom dĺţka spánku nemusí byť zmenená. Skrátené sú 

väčšinou štádia 1, 3 a 4 NREM-spánku a REM-spánok, zvýšená je fragmentácia spánku a značné 

mnoţstvo zmien štádií. Zmenený i je i EEG-záznam: zníţený počet K-komplexov, delta vĺn, zvýšenie 

výskytu frekvencií 14–18 Hz, zvýšenie podielu alfa- a betaaktivity. Môţe byť zníţený počet rýchlych 

očných pohybov pri REM-spánku. 

Porucha spánku zo závislosti od stimulancií – vzniká následkom nadmerného pouţívania liekov s 

centrálne stimulačným účinkom, ako je efedrín, amfetamíny, fenmetrazín, kokaín, tyreoidálne 

hormóny, xantínové deriváty, sympatikomimetiká, niekt. anorektiká. Predlţujú latenciu usnutia, 

skracujú celkové trvanie spánku, zvyšujú počet spontánnych prebudení, predlţujú latecniu REM-

spánku a jeho celkové trvanie. 

Poruchy spánku zo závislosti od alkoholu – sú časté a väčšinou prehliadané. Charakterizuje ich pitie 

alkoholu pri usínaní s cieľom navodiť spánok, alkohol je v tomto prípade sedatívom a hypnotikom, 

kt. si pacient ordinuje sám. Ďalšie charakteristiky alkoholizmu chýbajú, pacient nepije cez deň, 

alkohol nenarušuje jeho spoločenské aktivty a fyzické zdravie. Problémom sa stáva pri náhlom 

prerušení poţívania alkoholu, keď môţe vzniknúť akút. nespavosť, ako aj pri vzniku tolerancie a 

zníţení hypnotického účinku. Pacienti si potom často sťaţujú na náhle prebudenia zo sna, keď sú 

spotení, majú bolesti hlavy a sucho v ústach.  

Insomniu al. naopak nadmernú dennú spavosť môţe typicky vyvolať chron. otrava ortuťou, olovom, 

arzénom a meďou. 

Poruchy cirkadiánnej rytmickosti 

Sy. zmeny časového pásma – angl. jet lag time syndrome, podobá sa poruche spánku pri 

smenovom pracovnom reţime. Ide o prejav intolerancie nevhodného reţimu. Dôsledkom je 



neschopnosť spať v čase, keď má byť na to vyhradený čas, neschopnosť spať v noci, trvalá 

nadmerná denná spavosť, nekvalitný nočný spánok s početnými prebudeniami, zmeny nálady a 

zvýšený výskyt psychosomatických ťaţkostí. Podobne sa prejavuje syndróm nepravidelného reţimu 

spánku a bdenia.  

Sy. oneskorenej spánkovej fázy – prejavuje sa neschopnosťou usnúť v primeraný čas a pokiaľ musí 

pacient ráno vstávať skoro, na nedostatok spánku a dennú somnolenciu. Väčšinou sa im predpisujú 

hypnotik s krátkodobým účinkom. Ide o však poruchu „nastavenia“ cirkadiánneho rytmu, kt. 

nemoţno väčšinou zmeniť jednoduchým podávaním hypnotík.  

Sy. predchádzajúcej spánkovej fázy – ide o opačnú situáciu načasovania spánku ako pri sy. 

oneskorenej spánkovej fázy. Postihuje skôr starších jedincov. 

Ďalšia porucha chronobiologickej povahy je iný (obyčajne dlhší) reţim spánku a bdenia ako 24-h. 

Pacienti majú tendenciu usínať kaţdý d o 1 – 2 h neskôr ako predchádzajúci d.; →melatonín. 

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

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA PORÚCH SPÁNKU [ICSD – International classification of sleep disorders: 

Diagnostic and coding manual. Diagnostic Classification Steering Committee. M. Thorpy (Ed.). Rochester, 

American Sleep Disorder Association 1990] 

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

 I. Dyssomnia 

    A. Poruchy spánku z vnútorných príčin 

        Psychofyziologická insomnia 

        Pseudoinsomnia 

        Idiopatická insomnia 

        Narkolepsia 

        Spánkový apnoický syndróm 

        Periodické pohyby končatinami 

        Syndróm nepokojných nôh 

    B. Poruchy spánku z vonkajších príčin 

        Neprimeraná spánková hygiena 

        Porucha spánku vyvolaná prostredím 

        Sy. insuficientného spánku 

        Sy. nočného ujedania (upíjania) 

        Insomnia zo závislosti od hypnotík 

        • Porucha spánku zo závislosti od stimulancií 

        • Poruchy spánka zo závislosti od alkoholu  

    C. Poruchy cirkadiánnej rytmickosti 

        • Sy. zmeny časového pásma 

        • Sy. nepravidelného reţimu spánku a bdenia 

        • Sy. oneskorenej spánkovej fázy 

        • Sy. predchádzajúcej spánkovej fázy 

 II. Parasomnia 

        • Nočné kŕče 

        • Bruxizmus (škrípanie zubami) 

        • Nočné rytmické pohyby hlavou al. telom 

        • Abnormálne hltanie a vracanie v spánku  

        • Nočné bolestivé erekcie 

 III. Poruchy spánku pri psychiatrických  

        a somatických chorobách  

        Psychiatrické choroby 

        • Psychózy 

        • Poruchy nálady 



        • Úzkostné stavy 

        • Panická porucha 

        • Alkoholizmus 

 Neurologické choroby 

        • Atrofické mozgové procesy  

           Alzheimerova choroba 

           Parkinsonizmus a i. 

        • Autozómovo dominantne dedičná familiárna 

           insomnia 

        • Insomnia pri migréne 

        • Insomnia pri epilepsii 

       • Insomnie pri cerebrovaskulárnych chorobách,  

          najmä léziách talamu  

       • Insomnia pri periférnej lézii a nervosvalových  

          ochoreniach 

 Ďalšie somatické choroby 

       • Bolestivé stavy 

       • Pruritus 

       • Renálna insuficiencia 

       • Iniciálne štádiá hepatálnej insuficiencie 

       • Tyreotoxikóza 

       • Arytmie 

       • Gastroduodenálna vredová choroba a gastro- 

          ezofagový reflux, príp. so sek. obštrukčným  

          apnoickým sy. 

           • Nočná astma 

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

––––––––––––––––––––––– 

dysspermia, ae, f., dysspermatismus, i, m. – [dys- + g. sperma semeno] dyspermia, 

dyspermatizmus, bolestivá porucha výtoku semena, nedokonalá ejakulácia. 

dyssplenia, ae, f. – [dys- + g. splen slezina] dyssplénia, funkčná porucha sleziny, hypersple-nický sy. 

dysstasia, ae, f. – [dys- + g. stasis zastavenie] dysstázia, neistý, sťaţený postoj, státie; por. astasia. 

dyssteatosis, is, f. – [dys- + g. stear-steatos tuk] dysteatóza, porucha vylučovania koţného mazu.  

dyssymbolia, ae, f. – [dys- + g. symbolon znak] porucha koncepčného myslienia s neschopnosťou 

formulovať myšlienky a vyjadrovať ich rečou; môţe ísť o formu →asymbólie al. prejav schozofrénie. 

dyssynergia, ae, f. – [dys- + g. synergeiá spolupráca, spolupôsobenie] dysynergia, strata schopnosti 

vykonývať pohyby v celkovej nadväznosti a účelovej spojitosti; por. →asynergia.  

Dyssynergia cerebellaris progressiva sive myoclonica →Huntov sy. III (→syndrómy). 

dystanázia – [dysthanasia] op. eutanázie, ,,zadrţaná smrť“, prdlţenie ţivota nevyliečiteľného 

pacienta, a to aj za cenu jeho utrpenia. 

dystasia, ae, f. – [dys- + g. stasis zastavenie] syn. dysstasia, neistý, sťaţený postoj, neschopnosť 

státia.  

Dystasia areflectorica hereditaria →Roussyho-Lévyho sy. (→syndrómy). 

dystaxia, ae, f. – [dys- + g. taxis usporiadanie] dystaxia, porucha kontroly vôľových pohybov. D. 

agitans menej výrazný ataxia, zlá koordinácia pohybov. 



dystectia, ae, f. – [dys- + l. tectum strecha] dystektia, chybný uzáver nervovej trubice prejavujúci sa 

rôznymi anomáliami, napr. anencefáliou, meroanencefáliou, porencefáliou, meningokélou a spina 

bifida. 

dystelectasis, is, f. – [dys- + g. telos koniec + g. ektasis rozšírenie] →dystelektáza. 

dystelektáza – [dystelectasis] nedostatočná vzdušnosť oblasti pľúc následkom čiastočnej obštrukcie 

bronchu. Na rtrg. sa prejavuje zníţenou transparenciou. Často z nej neskôr vzniká →atelektáza. 

dystelefalangia →Kirnerova deformita. 

dystermia – [dysthermia] porucha termoregulácie, napr. následkom hypotalamických porúch. 

dysthanasia, ae, f. – [dys- + g. thanatos smrť] →dystanázia. 

dysthermia, ae, f. – [dys- + g. thermos teplo] →dystermia. 

dysthymia, ae, f. – [dys- + g. thýmos myseľ] →dystýmia. 

dysthyreoidismus, i, m. – [dys- +  thyreoidea štítna ţľaza] →dystyreóza. 

dysthyreosis, is, f. – [dys- +  thyreoidea štítna ţľaza] →dystyreóza. 

dystokia, ae, f. – [dys- + g. tokos pôrod] dystokia, nepravidelný, sťaţený pôrod.  

dystonia, ae, f. – [dys- + g. tonos napätie] dystónia; 1. zníţená schopnosť pruţne vyrovnávať výkyvy 

organizmu, porucha rovnováhy medzi sympatikovým a parasypatikovým systémom 

(→neurovegetatívna dystónia); 2. skupina ochorení s poruchou tonusu svalstva a hyperkinézami. D. 

sa môţu vyskytovať pri loţiskových léziách mozgu v putamen, napr. cievnej lézii, úraze, nádore 

mozgu, ecefalitíde, Huntingtonovej chorei, hepatolentikulárnej degenerácii, ale aj bez zistiteľnej 

lézie; dystonické →syndrómy. 

Dystonia deformans progressiva →dystrophia musculorum deformans. 

Dystonia lenticularis – dystónia následkom lézie ncl. lenticularis. 

Dystonia lordotica progressiva – lordotická progresívna dystónia, krútý kŕč, krútivá choroba. 

Dystonia musculorum deformans – syn. Schwalbeho-Ziehenov-Oppenheimov sy., Ziehenov-

Oppenheimov sy., d. deformans progressiva, dysbasia lordotica progressiva, tortipelvis, torzná 

dystónia. Ide o zriedkavú, chron. svalovú deformujúcu dystóniu charakterizovanú skrivením chrbtice 

a kŕčovitými kontraktúrami svalstva. Prvý ju opísal Oppenheim a nezávisle od neho Ziehen (1911). 

Prejavuje sa asymetrickým postihnutím osového svalstva, preto vzniká torzné drţanie, pri 

intermitentnom spazme opakované torzné pohyby, rytmické zášklby a grotesknými poruchami 

chôdze. Dajú sa vyprovokovať aktívnym pohybom. Ide o heterogénnu skupinu ochorení. Rozoznáva 

sa: 1. autozómovo recesívna forma, kt. sa zjavuje pred pubertou (15 %), postihuje najmä Ţidov; 2. 

autozómovo dominantná forma (Ziehenova-Oppenheimova choroba) s génom lokalizovaným na 

chromozóme 9, kt. sa sa manifestuje neskôr, a to spočiatku prejavmi dystónie dolných končatín a 

poruchami chôdze; ochorenie reaguje na dopu a má ľahší priebeh. Tvorí aţ 85 % prípadov 

idiopatickej hereditárnej generalizovanej dystónie. 

Dystonia myoclonica – myoklonická dystónia, je autozómovo dominantne dedičné ochorenie, kt. 

sa začína v detstve. Okrem dysónie majú pacienti bleskovo rýchle myoklonické zášklby, kt. výrazne 

potláčajú stredné dávky alkoholu (dystóniu však neovplyvnia). 

Dystonia neurocirculatoria – neurocirkulačná dystónia. 

Dystonia neurovegetativa – neurovegetatívna dystónia. 



Dystonia oro-bucco-lingualis – oro-buko-lingválna dystónia (dyskinéza). Charakterizujú ju rozličné 

dystopické pohyby čeľuste, jazyka a pier, napr. mimovôľové tonické otváranie úst al. tonický trizmus, 

vyplazovanie jazyka, nepokoj jazyka v ústach, špúlenie pier, ţuvacie pohyby ap. Intenzita môţe 

kolísať. Vyskytuje sa spontánne v séniu, pri encephalitis lethargica a po nej al. po uţívaní niekt. 

neuroleptík (→dyskinesis tardiva), metoklopramidu a trietyperazínu (Cerucal
®
, Torecan

®
). 

Dystonia oromandibularis – spastické kontrakcie svalstva úst a čeľuste vyvolávajúce mimovôľové 

pohyby úst a pier; →Meigeho sy. (→syndrómy). 

Dystonia paroxysmalis kinesigenes – paroxyzmálna kinezigénna dystónia, autozómovo 

dominantne dedičné ochorenie, kt. sa začína v detstve. Prejavuje a krátkymi (s aţ min) epizódami 

dystónie al. chorey provokovanými nmáhlymi pohybmi. Pacient máva mnoho epizód denne. 

Vedomie nebýva počas epizód porušené. Stav priaznivo reaguje na podávanie antiepileptík 

(fenytoín, karbamazepín), nejde však o epilepsiu. Pri paroxyzmálnej non-kinezigénnej dystónii 

epizódy trvajú dlhšie (min aţ h) a sú zriedkavejšie. Občas reagujú na klonazepam (Antelepsin
®
). 

Neprogredujúce formy sa vyskytujú aj u dospelých.  

dystonické syndrómy – skupina ochorení s hyperkinézami spojenými s poruchou tonusu svalstva; 

→syndrómy. Charakterizuje ich tonická kontrakcia niekt. svalov (fokálna dystónia), viacerých 

svalových skupín (multifokálna, segmentová dystónia), príp. celého svalstva (generalizovaná 

svalová dystónia, →dystonia musculorum deformans). Patrí sem aj →blefarospazmus, spazmodická 

→dysfónia, →grafospazmus, →torticollis spastica (s pomalými tonickými kontrakciami s predklonmi 

al. úklonmi hlavy) a retrocollis spastica (so záklonmi hlavy) a i. . 

dystopia, ae, f. – [dys- + g. topos miesto + -ia stav] 1. anat. nenormálna poloha, chybné uloţenie 

niekt. orgánu; 2. sociol. osobitný druh utopie, ,,utopia so znamienkom mínus“, antiutopia, 

kontrautopia, negat. utopia, varovná utopia, odstrašujúca utopia, kakotónia; pesimistická, 

pochmúrna vízia všeobecne neţiaducej spoločnosti. 

Dystopia canthi medialis lateroversa →Kleinov-Waardengurov sy. (→syndrómy). 

Dystopia renis – dystopia obličky, vrodená abnormálna poloha obličky (obykle dole v panve) s krát-

kym močovodom a abnormálnym odstrupom a. renalis; →malformácie obličiek. 

dystrichosis, is, f. – [dys- + g. trichos vlas + -osis stav] dystrichóza, porucha rastu vlasov. 

dystrobrevíny – DB, svalové proteíny, kt. vykazujú homológiu s C-terminálnou oblasťou dystrofínu. 

me buniek mozgu, kostrovom a srdcovom svale, je koncentrovaný 

spolu so synkoilínom na nervosvalovej junkcii, kde spája komplex asociovaný s dystrofínom so 

nachádza v mozgu, obličkách a pankrease.  

dystrofia – [dystrophia] porucha výţivy spojená so zhoršením vitality a metabolizmu buniek, tkanív, 

orgánov, príp. celého org. Patol. anat. syn. je degenerácia, regresia (zhoršenie vitality) prejavujúca 

sa úchylkou metabolizmu buniek. V rade regresií – nekróza, atrofia, dystrofia – je najmenším 

stupňom poškodenia tkaniva. Podľa prevaţujúcej zloţky sa d. rozdeľujú na poruchy metabolizmu 

bielkovín, tukov, sacharidov, hydrominerálnej rovnováhy a pomocných mechanizmov; väčšinou sú 

však zmiešané. 

K poruchám metabolizmu bielkovín patrí: 1. kalné zdurenie (albuminoidová d.); 2. vakuolárna d.; 3. 

hyalínová d. (hyalínové skvapôčkovanie); 4. poruchy zloţitých bielkovín, kt. predstavuje najmä 

hlienová d., fibrinoidná d., hyalinóza a →amyloidóza. K poruchám metabolizmu tukov patria 

→steatózy a lipidózy. K poruchám metabolizmu sacharidov patri zmeny glykogénu pri diabetes 

mellitus, →glykogenózach a dystrofické glykogénové infiltrácie. Infiltrácia obličiek glykogénom pri 



diabetes mellitus, najmä v pars recta proximálneho stočeného tubulu a proximálnom úseku tenkého 

ramena Henleho slučky (tzv. Armaniho zóna, Armaniho bunky). 

Adipogenetická dystrofia →dystrophia adipogenetica. 

Adipózogenitálna dystrofia →dystrophia adiposogenitalis. 

Albrightova dystrofia →Albrightov sy. (→syndrómy). 

Albuminoidová dystrofia – kalné zdurenie, porucha metabolizmu bielkovín, postihuje prevaţne 

parenchýmové orgány, najmä pečeň, obličky, myokard a kostrové svaly. Zákl. vzhľad tkanív nebýva 

výrazne zmenený, väčšinou je postihnutý orgán mierne zväčšený, krehkejší, na reze má kalnejšiu 

farbu. Podobá sa teda včasnejším autolytickým zmenám. Zmeny sú lepšie viditeľné vo fázovom 

kontraste v bunkách obličkových tubulov a pečene. Bunky sú zväčšené, ich cytoplazma je 

granulárna a jadro menej kontrastné. Granuly (aspoň sčasti) sú zmenené mitochondrie, ich zdurenie 

je viditeľné v elektrónovom mikroskope. Ide o následok poruchy oxidačnej fosforylácie, kt. sa spája s 

metabolickým a energetickýmvyčerpaním buniek, únikom K a Mg a zvýšeným vtokom Na, Ca a 

vody do buniek, intracelulárnou acidózou, čo sa prejaví čiastočným vyvločkovaním bielkovín. Kalné 

zdurenie sa spája s infekčnými procesmi, napr. sepsou, peritonitídou, pneumóniou a niekt. otravami. 

Môţu ho vyvolať aj veľké funkčné nároky na orgán, napr. unilaterálna nefrektómia má za následok 

kalné zdurenie zvyšnej obličky. Ide o reverzibilný stav, pri väčšom rozsahu a dlhšom trvaní nastáva 

rozpad buniek. 

Beckerova dystrofia →dystrophia musculorum progressiva. 

Bestova dystrofia →dystrophia maculae Besti. 

Biberiho-Habova-Dimmerova dystrofia – [dystrophia Biberi-Habi-Dimmeri] mrieţková dystrofia 

rohovky, kt. sa prejavuje lineárnymi léziami podmienenými oblasťami hyalínovej degenerácie a 

depozitami hyalínu medzi epitelom a Bowmanovou membránou. 

Bernardova-Soulierova dystrofia →Bernardov-Soulierov sy. (→syndrómy). 

Dystrofia dojčiat – odchýlky od eutrofie – dobrého stavu výţivy (hodnoteného podľa hmotnosti) a 

imunity zodpovedajúceho veku a výške dieťaťa. 

Môţe byť pozit. (→pastózna dystrofia) al. častejšie negat. – d. v uţšom slova zmysle, chron. 

porucha výţivy s plynulým prechodom do atrofie (syn. hypotrofia, podvýţiva, chron. porucha výţivy, 

malnutrícia). Pri kvalit. nesprávnej výţive je síce energetický prívod dostatočný, ale jednostranná a 

ťaţko stráviteľná strava vyvoláva malabsorpciu a maldigesciu (napr. nedostatočný prívod 

sacharidov pri nadmernom prívode mlieka, príp. nezriedeného kravského mlieka). Prejavuje sa 

obstipáciou, meteorizmom, prítomnosťou vápnikových mydiel v stolici deficitom vápnika, ţeleza s 

anémiou.  

Dg. d. sa opiera o anamnézu a porovnanie hmotnosti, výšky, obvodu hlavy, obvodu ramena a 

hrúbky koţnej riasy na bruchu so skupinovým referenčnou hodnotou dojčiat rovnakej dĺţky a veku. 

Najskôr mizne a obnovuje sa podkoţný tuk na bruchu, postupne mizne na trupe, končatinách a 

tvári, zniţuje sa masa a tonus svalstva, zväčšuje sa brucho a zjavujú sa celkové príznaky. Stav 

čistej telesnej hmotnosti, najmä svalstva, odráţa vylučovanie kreatinínu močom. Nedostatok 

bielkovín sa prejaví zníţenou koncentráciou transferínu, prealbmínu, albumínu, hemoglobínu, 

bielkoviny viaţucej retinol a väčším poklesom koncentrácie esenciálnych ako neesenciálnych 

aminokyselín. 

Podľa klin. obrazu a telesnej hmotnosti sa rozoznávajú tri stupne d. d.: Pri I. stupni je mnoţstvo 

podkoţného tuku na bruch zníţené (hrúbka koţnej riasy < 1,5 cm), deficit tel. hm. 10 – 15 %; deti 

dobre znášajú zvyšovanie dávok potravy, sú dobre odolné proti infekciám. Pri II. stupni je zníţené 



mnoţstvo podkoţného tuku aj na trupe a končatinách, na tvári je však zachovaný; deficit tel. hm. je 

15 – 20 %. Pri d. III. stupňa (marazmusm inanícia, infantilná atrofia, atrepsia) je podkoţný tuk 

vymiznutý aj na tvári, deficit telesnej hmotnosti dosahuje  20 – 40 % i viac. Lebková časť hlavy 

prevaţuje nad tvárovou, na tvári prominujú relat. veľké oči, dieťa má starecký výzor. Koţa je sivastá, 

akrálne cyanotická, stráca elastickosť, vráskavie, tvoria sa na nej riasy (šija, sedacia časť, stehná). 

Brucho je distendované, cez oslabenú brušnú stenu moţno pozorovať črevnú peristaltiku, prítomný 

je meteorizmus a vysoký stav bránice; niekedy je brucho vpadnuté. Atrofia svalov sa prejaví v 

zmenšení obvodu ramien a celkovej hypotónmie. Môţu sa zjaviť hladové opuchy a hnačky (časté, 

hlienovité, nazelenalé, máloobsaţné), hoci prevaţuje obstipácia. Zisťuje sa sideropenická anémia, 

zníţená teplota a bazálny metabolizmus.  

Osobitnú formu d. III. stupňa predstavuje →kwashiorkor. 

Deti II. a III. stupňa majú zníţenú toleranciu na zvýšenú dávku potravy, na zvýšenú dávku reagujú 

skôr úbytkom hmotnosti (paradoxná reakcia) a dlho neznášajú tuky. Môţu realimentovať len veľmi 

opatrne a postupne, a to mliečnymi prípravkami so zníţeným obsahom tuku (Lacton, Evico 12 – 14 

%) s dostatočným mnoţstvom sacharidov (600 – 800 kJ/kg), napr. vo forme medu. V ťaţších 

prípadoch treba podávať Darrowov rozt. (glukóza, fruktóza, draslík), príp. aminokyseliny a tukové 

emulzie, príp. transfúzie čerstvej krvi, vitamíny a chrániť dieťa pred stratami tepla. Deti treba chrániť 

pred infekciou (úprava prostredia, zvýšená hygiena) a infekty včas liečiť antibiotikami. 

Príčiny d. môţu byť exogénne a endogénne. 

Exogénne podmienené d. spočívajú v nedostatočnom príjme potravy (kvantit. porucha) al. chýbaní 

niekt. nevyhnutnej zloţky potravy (kvalit. porucha výţivy). Kvantit. poruchy (skutočné hladovanie) sú 

v našich podmienkach zriedkavé, častejšie ide o izolovaný nedostatok niekt. ţivín, napr. bielkovín, 

sacharidov al. vitamínov. Patrí sem: 

• tzv. múčna choroba – vzniká u detí prekrmovaných vysokoenergetickými múčnymi jedlami 

(krupičná kaša ap.). Deti sú pastózne, deficit bielkovín má však za následok úbytok čistej telesnej 

hmoty, najmä svalstva a lymfatického tkaniva. 

• d. následkom chron. al. opakovaných infekcií – črevných (E. coli, Proteus, Pseudomonas, vírusy, 

plesne), ušných (otitíd), uropoetických, respiračných (bronchopneumónie, tbc), encefalitíd, syfilisu a 

i. 

• d. následkom zlej starostlivosti o dojča – nedostatočnej hygieny (nedostatočná starostlivosť o 

prsníky, prípravu mlieka, hygienu úst, koţe dýchacích ciest, najmä nosa), prehriatia (zlé balenie, 

prekúrený byt, klimatické vplyvy) al. podchladenia, nedostatočného prívodu tekutín, fajčenia a 

poţívania alkoholu u matky, psych. faktorov (nedostatočná starostlivosť rodičov, hospitalizmus). 

Endogénne príčiny d. d. môţu byť funkčné al. org. Môţe ísť o nedostatočné vyuţitie potravy 

následkom: 1. anat. zmien ţalúdka a čreva; 2. poruchy trávenia; 3. poruchy resorpcie; 4. poruchy 

tvorby a vylučovania ţalúdkovej, črevnej šťavy, ţlče al. pankreatickej šťavy; 5. poruchy 

metabolizmu; 6. endokrinopatie. 

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

Tab. 1. Endogénne príčiny dystrofie dojčiat 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 1. Anatomické zmeny čreva 

     1.1. Syndróm slepej slučky 

     1.2. Syndróm krátkeho čreva 

     1.3. Megacolon a dolichocolon 

 2. Poruchy trávenia 

     2.1. Poruchy tvorby a vylučovania tráviacich štiav 

        2.1.1. Poruchy tvorby vylučovania ţalúdkovej šťavy 



        2.1.2. Poruchy tvorby vylučovania črevnej šťavy 

        2.1.3. Poruchy tvorby vylučovania ţlče 

        2.1.4. Poruchy tvorby vylučovania pankreatickej šťavy 

 3. Poruchy resorpcie 

     3.1. Celiakia (Herterova-Heubnerova choroba) 

     3.2. Celiakálny syndróm 

 4. Poruchy metabolizmu 

     4.1. Poruchy metabolizmu sacharidov (galaktozémia, intolerancia fruktózy, glykogenózy, deficit disacharidáz  

             a i.) 

     4.2. Poruchy metabolizmu aminokyselín (aminoacidúrie a hyperaminoacidémie a i.)  

     4.3. Poruchy metabolizmu lipidov (Gaucherova choroba, Niemannova-Pickova choroba, Wolmanova choro- 

             ba a i.) 

     4.4. Deficit 1-antitrypsínu 

     4.5. Zellwegerov cerebrohepatorenálny syndróm 

 5. Endokrinopatie 

 5.1. Hypopituitarizmus 

 5.3. Hypokorticizmus (Addisonova choroba) 

 5.2. Hypotyreóza 

 6. Neurogénne  

     Vývojové chyby CNS 

  7. Psychogénne 

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

Psychogénna anorexia – podvýţiva môţe vzniknúť pri org. ochoreniach s častým vracaním, napr. 

hypertrofickej stenózy pyloru, sy. slepej slučky spojenom so stázou obsahu v tenkom čreve pre 

čiastočnú obštrukciou jeho priesvitu (malrotácia, stenóza, divertikul, po chir. výkonoch, Crohnovej 

chorobe), sy. krátkeho čreva – vrodenom spojenom s malrotáciou čreva al. získanom po veľkej 

resekcii, napr. pre mekóniový ileus, vrodených vývojových chybách, megacolon a dolichocolon. 

Poruchy trávenia (maldigescia) môţu vyvolať poruchy tvorby a vylučovania ţalúdkovej a črevnej 

šťavy, častejšie ţlče a pankreatickej šťavy.  

Poruchy tvorby a vylučovania ţlče môţu nastať pri hepatopatiách al. obštrukcii, resp. agenéze al. 

atrézii ţlčových ciest. Dieťa dystrofizuje, má intoleranciu tukov, steatoreu (obsah neutrálneho tuku v 

stolici > 5 %), často hepatomegáliu, ikterus al. subikterus (hyperbilirubinémia), distenziu ţlčníka, 

palmárny erytém, príznaky deficitu vitamínov rozp. v tukoch (A, D, E, K), príznaky portálnej 

hypertenzie. 

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

Tab. 2. Poruchy tvorby a vylučovania ţlče u dojčiat 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 1. hepatopatie  

     1.1. hepatitídy prenesené od matky (hepatitída B, pri vrodenom syfilise, cytomegálii, listerióze,  

            toxoplazmóze a obrovskobunková novorodenecká hepatitída) 

     1.2. hepatitída dojčiat (hepatitída vyvolaná vírusom hepatitídy B, C, ECHO-vírusmi, Coxsaie, reovírusom typ  

            3, herpes simplex) 

     1.3. poškodenie hepatocytov pri sepse, pyelonefritíde 

     1.4. poškodenie hepatocytov po liekoch a toxických látkach 

 2. Obštrukcia ţlčových ciest  

 3. Atrézia extrahepatálnych ciest 

 4. Agenéza intrahepatálnych ciest 

 5. Syndróm zahustenej ţlče 

 6. Alagilleho syndróm (artériohepatálna dysplázia) 

 7. Bylerova choroba 

 8. Caroliho syndróm (cystická dilatácia intrahepatálnych ciest) 



 9. Kongenitálna fibróza pečene 

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

O poškodení pečene svedčia zvýšené hodnoty aminotransferáz a konjugovaného 

i nekonjugovaného bilirubínu v sére. V moči sa zisťuú zvýšené hodnoty urobilinogénu a konjugovaný 

bilirubín. Pri cholestáze sú zvýšené hodnoty cholesterolu a alkalickej fosfatázy v sére. Dôleţité je 

sonografické vyšetrenie, kt. sa zobrazí veľkosť perčene a ţlčníka, dilatácia ţlčových ciest. V prípade 

potreby sa vyšetrenie doplní rádionuklidovým vyšetrením podomou 
99m

Tc al. 77Ga, CT a 

cholangiografiou. Th. spočíva v diéte, najmä obmedzení tukov a th. základného ochorenia.  

Poruchy tvorby vylučovania pankreatickej šťavy môţu byť vyvolané vrodenou hypopláziou 

pankreasu s neutropéniou (Schwachmannov-Diamondov sy.), mukoviscidózou (→cystickou 

fibrózou) a i. chron. chorobami pankreasu, ako je Johansonov-Blizzardov sy., izolovaný deficit 

pankreatických enzýmov (lipázy, enterokinázy), porucha sekrécie hormónov stimulujúcich pankreas 

(sekretín, pankreozymín-cholecystokinín), fibróza pankreasu (pri Klinefelterovom syndróme, 

kardiálnej insuficiencii a i.), chron. recidivujúca pankreatitída, kt. môţe byť samostatným 

autozómovo recesívne dedičným ochorením al. súčasťou familiárnej hyperlipidémie, lipodystrofie a 

hyperparatyreózy. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tab. 4. Poruchy tvorby vylučovania pankreatickej šťavy u dojčiat  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
1. Cystická fibróza 

2. Schwachmannov-Diamondov sy. 

3. Iné chronické choroby pankreasu  

3.1. Johansonov-Blizzardov sy. 

3.2. Izolovaný deficit pankreatických enzýmov (lipázy, enterokinázy)  

3.3. Porucha sekrécie hormónov stimulujúcich pankreas (sekretín, pankreozymín-cholecystokinín)  

3.4. Fibróza pankreasu (pri Klinefelterovom syndróme, kardiálnej insuficiencii a i.) 

3.5. Chronická recidivujúca pankreatitída (autozómovo recesívne dedičné ochorenie, pri familiárnej hyperlipi- 

       démii, lipodystrofii, hyperparatyreóze)  

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

Poruchy resorpcie moţno rozdeliť na: 1. prim. malabsorpčný sy. (→celiakia a selektívne 

malabosprpcie); 2. poškodenie črevnej sliznice (fyz. a chem. vplyvy, infekcie, zápaly, systémové 

choroby, nádory); 3. blokádu ciev a lymfatických ciest; 4. obmedzenie resorpčnej kapacity. 

Celiakálny sy. zahrňuje veľkú skupinu porúch resorpcie rôznej etiológie vrátane selektívnych 

malabsorpcií rôznych látok; →celiakia. 

Fibrinoidná dystrofia – porucha metabolizmu bielkovín, charakterizovaná regresívnymi zmenami 

kolagénneho väziva. Prejavuje sa zmenou fibrilárneho usporiadania väziva. V základnej hmote 

väziva sú kolagénne, retikulárne a elastické vlákna, kt. moţno beţne rozlíšiť tinkčnými metódami. 

Kolagén sa farbí kyslým fuchsínom, anilínovou modrou al. šafránom, pri impregnácii striebrom sa 

farbia hrdzavohnedo a dáva salbú reakciuu PAS. Retikulárne vlákna sa impregnáciou farbí na 

čierno a dáva silnú reakciu PAS. Elastické vlákna sa znázornia rezorcínfuchsínom, 

aldehydfuchsínom al. orceínom. 

V elektrónovom mikroskope sú fibrily s priečnym pruhovaním o periodicite 65 nm. V kolagénnych 

vláknach sú tieto fibrily pravidelne usporiadané do početných zväzkov. V retikulárnych vláknach nie 

je usporiadanie do zväzkov také pravidelné a zrejme v nich viac tmelovej substancie, kt. je 

zodpovedná aj za výsledok impregnačných metód a reakciu PAS. V bielkovinách kolagénnych a 

retikulárnych vláken je z aminokyselín typicky zastúpený prolín, hydroxyprolín a glycín. V 

retikulárnych vláknach sa nachádza aj kys. myristová. Bielkoviny v elastických vláknach sa od 

kolagénu líšič v tom, ţe neobsahuje hydroxyprolín a má menej arginínu, histidínu a lyzínu, ale viac 

valínu a leucínu. V elastáíne sa nachádza aj sfingomyelín. Materiál na tvorbu vláken sa produkuje 



fibroblastami a príbuznými bunkami, v stene ciev napr. myocytmi. Vlastné fibrily sa tvoria 

extracelulárne a na ich správnu funkciu je dôleţitá prítomnosť hlienových látok. K elastickým vlákna 

majú vzťah oxatalanové vlákna, kt. sa znázorňujú po oxidácii kys. perchlóroctovou 

aldehydfuchsínom. Kolagén a elastín nie sú celkom interné. Kolagén a elastín podlieha zmenám 

napr. pri starnutí.  

Hladová dystrofia – syn. hladový opuch (angl. nutritional edema, franc. oedéme par carence, nem. 

Hungerödem). Vzniká následkom dlhodobého energetického deficitu so súčasne zníţeným 

prívodom bielkovín. Rozoznáva sa: 1. vlhká d. s edémami; 2. suchá d. bez edémov (pozorovaná u 

vojnových zajatcov); 3. lipofilná d. (paradoxná tučnota). Hladová d. sa prejavuje hladom, zníţenou 

tel. hmotnosťou, stratou libida, poruchami menštruácie, vypadávaním vlasov, stareckýum vzľadom, 

často prítomnými edémami, kt. môţu maskovať pokles tel. hmotnosti; →hladovanie. 

Hlienová dystrofia – [dystrophia mucosa] porucha metabolizmu bielkovín, prejavuje sa 

hromadením polysacharidových a polysacharidoporteínových látok vysokej viskozity. Hlienové 

substancie produkované epitelovými bunkami majú kratšie reťazce polysacharidových jednotiek, kt. 

sú viazané na proteíny. Urónové kys. sa v nich beţne nevyskytujú. Zastúpené sú v nich 

hexozamíny, galaktóza, kys. sialová a fukóza. Hyaluronidáza ich neštiepi. Kys. sialovú moţno 

rozštiepiť neuraminidázou. 

Hlien v tkanive sa dokazuje empirickými metódami (mucikarmín, mukhematín) al. histochemicky. 

Polysacharidové zloţky s voľnými vicinálnymi glykolovými skupinami sa dokazujú metódou PAS 

(Periodic Acid Schiff, kt. nemiznú po natrávaní amylázou. Kaboxylové a sulfátové (kyslé) skupiny sa 

dokazujú farbením alciánovou modrou, koloidným ţelezom (Fe
3+

) a metachromatickou reakciou s 

toluidínovou modrou al. azúrom. Jednotlivé typy moţno rozlíšiť natrávením hyaluronidázou a 

stanovením kritickej koncentrácie solí, pri kt. sa prestáývajú kyslé mukopolysacharidy farbiť 

alciánovou modrou. Po formolovej fixácii sa voľné heteroglykány z takniva strácajú a nemoţno ich 

teda dokázať. 

Hromadenie hlienu epitelového pôvodu nemá obyčajne vlastnosti dystrofie a zodpovedá 

hyperfunkcii buniek dráţdených zápalom. Skutočných hlienových dystrofií je len málo (napr. 

→cystická fibróza). Mucinosis follicularis (alopecia mucinosa) sa vyznačuje nahromadením 

hlienových látok medzi dlaţdicovitým epitelom vlasových folikulov a mazových ţliaz vlasatej časti 

lebky. 

Hlienové látky základnej hmoty spojivových tkanív sú vysokomolekulové aniónové polyméry, 

obvykle glykozamínoglykány viazané na proteíny. Na rozdiel od epitelových hlienových látok sa v 

nich vyskytujú urónové kys. a estericky viazaná kys. sírová. Hyaluronová kys. a chondroitínsulfáty A 

a C (4 a 6) sa štiepia testikulárnou hyaluronidázou.  

Hlienové látky spojivových tkanív reagujú kyslo, nie sú inertné, obrat je však vo vyzrelých tkanivách 

malý. Zloţenie sa mení s vekom. Na ich biosyntézu má vplyv vitamín C, glukokortikoidy a tyroxín. 

Príkladom hromadenia mezenchýmového hlienu v podkoţnom väzive je →ganglión. Vo väzive koţe 

al. periartikulárnom spojive sa hromadí hlienová látka, takţe kanivo nadobúda podobu 

embryonálneho hlienového spojiva pupočníka. Časom sa v ňom utvorí drobná dutinka s hlienom, kt. 

sa neskôr väzivovo opuzdrí na drobný guľatý útvar veľkosti hrášku. Hromadenie hlienových látok v 

škáre koţe je charakteristické pre →myxedém. Úbytok mezenchýmového hlienu základnej hmoty 

väziva má za následok sklerotizáciu a atrofiu koţe. Príkladom zmien pomerného zastúpenia 

hlienových látok sú zmeny v stene tepien pri →ateroskleróze. V postihnutej intime sa zmnoţuje 

dermatánsulfát a heparánsulfátm kým mnoţstvom chondroitínsulfátu A a C klesá. Pri idiopatickej 

cystickej →medionekróze aorty (na podklade kt. môţe vzniknúť aneuryzma aorty) ide o loţiskové 

pškodenie a zánik svalových buniek a elastických membrán v médii aorty a hromadenie kyslých 

hlienových láto s prevahou chondroitínsulfátu A a C. 



Experimentálne moţno medionekrózu vyvolať podaním semien hrachora (Lathyrus odoratus) al. ich 

účinného princípu (-aminopropionitrilu) mladým zvieratám, následkom čoho vznikajú poruchy 

syntézy kolagénu a sekundárne akumulácia kyslých hlienových látok. Na tomto podklade sa vyvíja 

disekujúca aneuryzma, príp. s ruptúrou aorty. Fibrinoidná d. postihuje napr. steny arteriol pri 

hypertenzévnej chorobe, ateroskleróze, infekčných procesoch ap. Fibrinoidné zmeny vo väzive 

vznikajú pri febris rheumatica. 

Hyalínová dystrofia – [dystrophia hyalinosa] je charakterizovaná prítomnosťou hyalínových 

kvapôčiek (bezštruktúrneho materiálu, kt. sa farbí eozínom ruţovočerveno) v bunkách. Príkladom sú 

dystrofické zmeny hepatocytov vzniknuté následkom hypoxie. Veľmi časté sú aj u novorodencov, kt. 

exitovali po pôrodnej asfyxii. Ide o silne svetlolomné oxyfilné kvapôčky v cytoplazme hepatocytov, 

veľké aţ ako erytrocyty, ich výraznosť moţno zvýšiť farbením na bielkoviny. Podobajú sa do istej 

miery telieskam vyskytujúcim sa v hepatocytoch a nesakôr v Kupfferových bunkách pri vírusových 

hepatitídach (tzv. Councilmannove telieska). Ide o veľké lyzozómy obsahujúce materiál z 

poškodených al. rozpadnutých hepatocytov. 

Tzv. Malloryho telieska (tzv. alkoholický hyalín) v cytoplazme hepatocytov predstavujú 

lipoproteínové látky, kt. pochádza z poškodených mitochondrií. 

Osobitný obraz hyalínového skvapôčkovania sa zisťuje bunkách proximálneho tubulu pri 

nefrotickom sy. Kvapôčky v cytoplazmer buniek husto vyplňajú supranukleárnu zónu buniek a 

dosahujú aţ veľkosti erytrocytov. Farbia sa silne eozínom a Weigertovou metódou na fibrín. 

Vznikajú vstrebávaním a hromadením bielkovín z priesvitu tubulov. 

Sem patria aj Russelove telieska v cytoplazme plazmatických buniek pri chron. zápaloch. Sú to silne 

svetlolomné guličky, kt. sa intenzívne farbia eozínom a i. kyslými farbivami. Moţno ich tieţ znázorniť 

farbením na fibrín. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tab. 3. Intracelulárne steatózy 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

• Steatóza z nadmerného prívodu tukov v bunke 

   – saginatívna steatóza 

   – trasportatívna steatóza 

   – dyskrastická steatóza 

   – resorptívna steatóza 

   – pozápalový pseudoxantóm 

• Retentívna steatóza 

   – selektívne – abetalipoproteinémia a hyperlipoproteinémie 

      Lipidózy 

      Gangliozidózy 

      Gaucherova choroba 

      Niemannova-Pickova choroba 

      Wolmanova choroba 

      Metachromatická leukodystrofia 

      Fabryho choroba 

      Refsumova choroba   

      Tangierska choroba 

• Dystrofická steatóza 

 Intersticiálne (extracelulárne) steatózy 

• infiltrácia intimy ciev lipidmi pri ateroskleróze 

• stukovatenie senilne zmeneného väziva  

   – rohovky (arcus senilis corneae) 

   – ušnice (arcus senilis miryngis) 

   – obličkovej papily (tukový infarkt papily obličiek) 



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

Spočatku sú celkom malé, neskôr je nimi bunka tak naplnená, ţe nadobúda vzhľad moruše. Z 

pôvodnej cytoplazme zvyšujú len septá medzi kvapôčkami (telieskami) a jadro je zatlačené úplne na 

perifériu. Bunka potom zaniká a v tkanive sú uvoľnené telieska. Vznik Rusellových teliesok súvisí s 

lokálnou tvorbou protilátok pri zápale, kt. z veľkej časti prebieha v cisternách endoplazmatického 

retikula plazmatických buniek. Menej výrazné sú podobné telieska pri rôznych záťaţiach organizmu 

v bunkách retikula. 

Inklúzie (inklúzne telieska) pri rôznych vírusových ochoreniach sú do istej miery podobné 

hyalínového skvapôčkovaniu. Často ide o prejav dekompozície bielkovín bunky poškodenej 

vírusom, čo sa prejavuje zhluknutím bielkovín a iných súčastí bunky. 

Hyalínová dystrofia väziva – vyznačuje sa spevnením väzby stavebných súčastí kolagénu. 

Príkladom je corpus albicans v ováriu. Tam, kde sa hromadí viac hyalínu, podobá sa chrupke. 

Mikroskopicky je hyalín nápadný značnou priesvitnosťou a bezštruktúrnosťou, pričom tinkčné 

vlastnosti ostávajú rovnaké ako pri kolagéne. Elektronopticky sú však v hyalíne zreteľné kolagénové 

vlákna, líšiace sa od normálnych pomerov značnou nepravidelnosťou smeru vláken aţ k úplnej 

strate snopcovitého usporiadania. Navyše je medzi vláknami veľký počet jemných filamentov a 

amorfnej bielkovinovej zrnitej hmoty. Hyalínové väzivo má značný sklon k druhotnej steatóze a 

zvápenateniu, čo sa v uvedenej kombinácii vyskytuje najmä pri ateroskleróze. Hyalín sa typicky 

nachádza v jazvách a pri procese postihujúcom serózne blany vo forme tzv. polyserozitídy. 

Častejšie ich zisťujeme vo frustnej forme ako kartilaginóznu perisplenitídu. Javí sa ako chrupkovité 

tuhé, belavé loţiská v puzdre sleziny, príp. môţe byť takto zmenený celý povrch sleziny (polevová 

slezina). 

Hydropická dystrofia – [dystrophia hydropica] →vakuolárna dystrofia. 

Chorioidoretinálna dystrofia →denegeneratio tapetoretinalis. 

Dystrofia makuly s hluchonemotou →Diallinasov-Amalricov sy. (→syndrómy). 

Kránio-karpo-tarzálna dystrofia →dystrophia craniocarpotarsalis. 

Myopatická dystrofia →dystrophia musculorum.  

Myotonická dystrofia →myotonia.  

Neuroaxónová infantilná Seitelbergerova dystrofia – rozsiahle sféroidné zmeny v axónoch 

neurónov lokalizované najmä v mozočku, bazálnych gangliách a Gollových povrazcoch, menej 

kortikálne, spolu s výraznými sek. dystrofickými zmenami neurónov a poruchami myelinizácie. 

Perivaskulárne býva hemosideróza. Postihuje malé deti, u kt. sa rozvíja obraz idiócie.  

Pastózna dystrofia – forma →dystrofia dojčiat charakterizovaná nadmernou vrstvopu podkoţného 

tuku, pričom tel. hm. môţe byť nezmenená (obézne dieťa) al. dokonca zníţená (skutočná d.).  

Príčinou pastóznej dystrofia bývajú chron. choroby, zlé hygienické prostredie a rôzne psychické 

faktory, napr. zlé vzťahy rodičov a detí, nesprávne stravovacie návyky u starších členov rodiny, 

stresy v rodine, detských kolektívoch a i. Prítomná býva únavnosť, slabosť aţ apatia al. naopak 

dráţdivosť, nadmerná aktivita, anorexia, zápacha a zvýšená náklonnosť k infekciám. Typický je 

sklon k dehydratácii uţ pri banálnych infekciách. Svalsvto je ochabnuté, čo sa prejaví v postoji a 

chôdzi dieťaťa – ochabnuté ramená v oblúku, plochý hrudník, odstávajúce lopatky, veľké a 

ochabnuté brucho, skolióza. Zisťuje sa sideropenická anémia, osifikácia epifýz, dentícia a nástup 

puberty sú oneskorené. Osobitnou formnou u starších detí a adolescentov je →anorexia nervosa. 

Dystrofia pečene – starší nem. patol.anat. pojem pre ťaţké poškodenie pečene s rozsiahlou 

nekrózou pačeňového parenchýmu, napr. v priebehu akút. vírusovej hepatitíde, toxickej hepatopatii 



(fosfor, huby a i.) al. v priebehu chron. aktívnej hepatitídy, príp. v terminánom štádiu cirhózy pečene. 

Podľa farby pečene sa rozlišovala ţltá, červená a sivá d.  

Reflexná dystrofia →Sudeckova atrofia. 

Dystrofia rohovky – degeneratívne zmeny rohovky. Môţu postihovať prednú hraničnú membránu, 

strómu al. zadnú hraničnú membránu. Charakterizuje ich deskvamácia povrchového epitelu s 

exulceráciou povrchu, po infekcii sa môţe vyvinúť ulcus corneae. Rozoznávajú sa prim. a sek. d.  

• Prim. d. r. sú pomerne zriedkavé degeneratívne procesy charakterizované obojstranným 

postihnutím, vznikom na dosiaľ zdravom oku, pomalým postupom, neznámou etiológiou a 

heredofamiliárnym výskytom. Môţu byť vordené al. získané. Vrodené d. r. sa prejavia uzlíkovitou, 

mrieţkovitou a bodkovitou štruktúrou na epiteli. Patrí sem: a) epitelová d. – Meesmannova-Wilkeho 

choroba; b) subepitelová d. – Reisova-Bucklersova choroba spojená s eróziami epitelu; c) 

endotelovoepitelová d. – Fuchsova choroba, kt. sa začína ako cornea guttata, komorový mok pre 

poruchy endotelu preniká do parenchýmu rohovky, čo vyvoláva edém rohovky, buly epitelu a 

skalenie rohovky; d) štruktúrne d. – sú granulárneho al. mrieţkového typu s autozómovo 

dominantnou dedičnosťou, resp, škvrnitého typu s autozómovo recesívnou dedičnosťou; začínajú sa 

v mladosti a majú progresívny charakter, liečebne sa nedajú ovplyvniť; okolo 4. decénia vyvolávajú 

uţ značný pokles vízusu, čo si vyţaduje mikrochir. výkon (keratoplastiku).  

Vo vyššom veku sa zjavuje arcus lipoides senilis (gerontoxon). Ide o ukladanie cholesterolu do 

parenchýmu na periférii rohovky v podobe dvoch polmesiacov, kt. postupne splývajú do prstenca. 

Oproti limbu je vţdy asi 1 mm široký číry, ostro ohraničený pás. Smerom k centru rohovky je 

prechod pozvoľnejší. Prítomná býva hyalinóza rohovky. Vyskytuje sa pri familiárnej hyperlipidémii, 

zriedka je prítomný uţ pri narodení. Patrí sam aj →Kayserov-Fleischerov prstenec, →keratopatia 

zonularis, →pannus degenerativus. 

• Sek. d. r. sa zjavujú pri chron. uveitídach, keratitídach, úrazoch, absolútnom glaukóme a i. stavoch 

spojených so slepotou daného oka (leucoma degenerativum), ďalej pri Stillovom-Chauffardovom sy. 

(iridocyklitída, zonulárna kreatopatia a komplikovaná katarakta), juvenilnej reumatoidnej artritíde, 

keratokone, keratoglobe, ako aj poškodení rohovky po dlhodobom nosení kontaktných šošoviek. Po 

operácii katarakty s implantáciou umelých vnútroočných šošoviek sa vyskytuje keratopathia 

(keratitis) bullosa; →keratopatie.  

Tapetochorioidová dystrofia →dystrophia tapetochorioidalis. 

Tuková dystrofia – syn. steatóza. Vzniká nadmerným intracelulárnym al. extracelulárnym 

hromadením lipidov. Intraceluklárne steatózy môţu vznikať pri nadmernom prívode tukov do bunky, 

ich selektívnym ukladaním, napr. pri dedičných metabolických poruchách a následkom 

degeneratívnych procesov. K extracelulárnym steatózam patrí infiltrácia intimy ciev lipidmi pri 

ateroskleróze a stukovatenie senilne zmeneného väziva. 

Vakuolárna dystrofia – [dystrophia vacuolaris] hydropická d., porucha metabolizmu bielkovín, 

variant kalného zdurenia. Obsah vody v bunkách je ešte vyšší, nastáva tvorba dutiniek – vakuol – 

obsahujúcich vodu. Bunka obsahuje obyčajne veľký počet týchto vakuol, z cytoplazmy ostávajú len 

tenké prepáţky a bunky majú penovitý al. sieťovitý vzhľad. Iné druhy vakuol (lipidových, 

glykogénových), resp. inklúzií k obrazu hyalínovej d. nepatria. Ide obyčajne o následok hypoxie a 

hladovania, napr. v pečeni, pri nadbytočnom prívode tekutín k bunkám a osmotických zmenách. 

Príkladom je osmotická nefróza, kt. vzniká napr. o infúzii glukózy. Oblička býva zväčšená, bledá, 

bunky voštinovitého vzhľadu. Tieto zmeny sú do značnej miery reverzibilné. O niečo závaţnejšie sú 

zmeny pri kaliopenickej nefropatii. Pri určitých virózach nastáva v bunkách napadnutých vírusom 

také hromadenie tekutín, ţe bunka sa postupne zväčšuje – balónovito degeneruje – aţ praská. 

Príkladom sú intradermálne puchieriky pri herpes simplex. 



dystrofická infiltrácia glykogénu – patol. anat. porucha metabolizmu sacharidov. Je veľmi častá, ale 

nie je charakteristická. Vyskytuje sa pri toxických a metabolických podmienkach so zníţeným 

metabolizmom. Tkanivá sú tak poškodené, ţe nie sú schopné zbaviť sa glykogénu. Takáto 

stagnácia glykogénu je beţná napr. v poškodených hepatocytoch po prekonanej hepatitíde, 

poškodených keratocytoch epidermis, v granulocytoch a i. V nádoroch sa glykogén hromadí veľmi 

často a pre niekt. nádory je príznačný. Sú to nádory zo svetlých buniek, napr. Grawitzov nádor 

obličiek. 

dystrofín – proteín kostrového a srdcového svalstva, (Mr ~ 400 000) produkovaný ľudským génom 

pre Duchennovu svalovú dystrofiu. Je prítomný v malých mnoţstvách v normálnych svaloch (asi 

0,002 % celkového svalového proteínu), ako súčasť membránového systému svalových vláken pod 

sarkolemou a spevňuje ju pri pohybe svalových vláken. Pri svalovej dystrofii však chýba al. je 

prítomný abnormálny proteín. Pripravil ho klónovaním cDNA Koenig a spol. (1987). Deficit dystrofínu 

je charakteristický pre dystrofinopatie; →dystrophia musculorum. 

dystrofinopatia – [dystrophinopathia] myopatia charakterizovaná deficitom →dystrofínu al. 

prítomnosťou jej patol. zmenenej formy; →dystrophia musculorum. 

dystrophia, ae, f. – [dys- + g. trofé výţiva] dystrofia, porucha výţivy spojená so zhoršením vitality a 

úchylkou metabolizmu buniek, vyvolávajúca zmeny vzhľadu, zloţenia a činnosti buniek; 

→degenerácia; →dystrofia. 

Dystrophia adipogenetica – adipogenetická dystrofia, porucha metabolizmu tukov pri beztukovej 

strave dojčiat; nápadný je sklon k infekciám. 

Dystrophia adiposogenitalis – syn. Fröhlichova choroba, ochorenie charakterizované adipozitou 

ţenského typu, hypogenitalizmom, väčšinou nanizmom, poruchou zorného poľa, diabetes insipidus, 

príp. mentálnou retardáciou následkom nádoru hypofýzy al. hypotalamu.Dg. sa potvrdzuje CT 

nálezom. Dfdg. prichádza do úvahy: 1. ,,exogénna“ obezita (pseudodystrophia adiposogenitalis); 2. 

Praderov-Labhartov-Willyho sy. (obezita, nanizmus, kryptorchizmus, oligofrénia, hypotalamický 

hypogonadizmus); 3. Lawrenceov-Moonov-Biedlov sy. (mentálna retardácia, retinitis pigmentosa, 

polydaktýlia, mierna obezita, občas nanizmus a hypogonadizmus). Th. je chir. (ak sa dokáţe nádor 

a je moţná), súčasne sa koriguje hypopituitarizmus substitúciou chýbajúcich hormónov; 

→Fröhlichov sy. (→syndrómy). 

Dystrophia Albrighti →Albrightov sy. (→syndrómy). 

Dystrophia albuminoidea – albuminoidná dystrofia postihujúca prevaţne parenchýmové orgány 

(kalné zdurenie); →hyalínová dystrofia.  

Dystrophia asphyctica thoracica – syn. d. thoraco-pelvico-phalengealis, vrodená autozómovo 

recesívne dedičná porucha postihujúca novorodencov. Charakterizuje ju chondrodystrofia rebier; 

súčasne býva prítomná anomália článkov prstov a panvy; →Jeunov sy. (→syndrómy). 

Dystrophia Beckeri →dystrophia musculorum progressiva. 

Dystrophia Besti →dystrophia maculae Besti. 

Dystrophia Biberi-Haabi-Dimmeri →dystrophia corneae.  

Dystrophia brevicollis congenita – kombinácia pterýgia s malformáciou chrbtice (napr. Klippelov-

Feilov sy.), por. Bonnevieho-Ullrichov sy. 

Dystrophia corneae – dystrofia rohovky. Patria sem: 1. d. Biberi-Haabi-Dimmeri – mrieţková 

dystrofia rohovky, kt. sa prejavuje lineárnymi léziami podmienenými oblasťami hyalínovej 

degenerácie a depozitami hyalínu medzi epitelom a Bowmanovou membránou; →Haabrov-Dimerov 

sy. (→syndrómy). 2. D. nodularis corneae Salzmanni – d. corneae nodulosa, progresívna hypertro-



fická degenerácia epitelovej vrstvy rohovky, Bowmanovej membrány a vonkajšej časti rohovkovej 

strómy; →Fehrov sy. (→syndrómy). 3. Dystrofia rohovky Groenouwovho typu I (granulárna dystrofia 

rohovky, dominantne prenášaná forma dystrofie rohovky vyskytujúca sa v prvom decéniu) a 

Groenouwovho typu II (makulárna dystrofia rohovky); →Groenouwov sy. (→syndrómy). 4. Fuchsova 

dystrofia rohovky – syn. d. epithelialis Fuchs, Fuchsov-Kraov sy., Kraupov sy., kongenittálna 

endotelová dystrofia rohovky. Ide o familiárnu endoepitelovú dystrofiu rohovky (juvenilný variant, 

niekedy autozomovo dominantne dedkčný) al. vznikajúcu po 40. r. ţivota (senilný variant). Prejavuje 

sa spočiatku edémom endotelu a postupným vývojom cornea guttata s početnými tenkými (0,04 aţ 

0,08 mm) exkrescenciami na Descemetovej membráne, kt. vyvolávajú difúzne zhrubnutie rohovky. 

Citlivosť rohovky a vízus bývajú zníţené. Ako komplikácia môţe vzniknúť glaukóm.  

Dystrophia cranio-carpo-tarsalis – syn. →dysplasia cranio-carpo-tarsalis; Freemanov-Sheldonov 

sy. (autori ho opísali r. 1938). 

Dystrophia cutis spinalis congenita →epidermolysis bullosa dystrophica et albopapuloidea 

Pasini. 

Dystrophia Dejerine-Landouzy – syn. facioskapulohumerálna svalová dystrofia; →dystrophia 

musculorum progressiva. 

Dystrophia dermo-chondro-cornealis familiaris →osteolysis idiopathica hereditaria typ V 

(François). 

Dystrophia Duchenne–Landouzy – syn. facioskapulohumerálna svalová dystrofia; →dystrophia 

musculorum progressiva.  

Dystrophia ectodermalis – ektodermová dystrofia. 

Dystrophia epithelialis Fuchs →dystrophia corneae. 

Dystrophia fibrinoidea →fibrinoidná dystrofia.  

Dystrophia foetalis – syn. hypotrofia plodu. 

Dystrophia hyalinosa – hyalínová dystrofia.  

Dystrophia hydropica – hydropická dystrofia, syn. d. vacuolaris.  

Dystrophia chorioidoretinalis – chorioidoretinálna dystrofia.  

Dystrophia maculae Besti – forma včasnej degenerácie makuly. 

Dystrophia mesodermalis congenita →Ehlersov-Danlosov sy. (→syndrómy). 

Dystrophia mucosa – hlienová dystrofia vyznačujúca sa tvorbou a hromadením hlienových látok. 

Dystrophia musculorum – DM, dystrofie svalov. Sem patria dystrofie svalov panvového pletenca 

(angl. limb girdle muscular dystrophies, LGMD), kt. môţu byť AD (GMD1), AR (LGMD2) al. viazané 

na chromozóm X. Typická je svalová slabosť, kt. pomaly progreduje, býva symetrická, postihuje 

proximálne svaly. K ťaţkým formám patrí Duchennova myopatia, sarkoglynopatie (2C, 2D, 2E, 2F a 

niekt. prípady 2A), mierna býva Beckerova myopatia, kalpaínová (2A), dysferlínová (2B) a 

teletonínová myopatia (2G). Selektívne formy zahrňujú postihnutie extraokulárnych svalov, svalov 

ramien, m. quadriceps, m. paraspinosus, distálnu myopatiu (kaveolínovú, 1C) a dysferlínovú, 2B) 

myopatiu. SDS môţe sprevádzať myoglobinúria, myalgie, myotónia, systémové prejavý, 

kardiomyopatia, zvýšené hodnoty CK (najmä Duchennova myopatia, sarkoglykogenopatie, 

dysferlínová myopatia). 

Dystrofické myopatie podmienené deficitom glykozyltransferáz, kt. majú úlohu pri glykácii 

dystroglykánov, molekúl s dôleţitou úlohou v organizácii svalového vlákna. Deficit rôznych 



glykozyltransferáz podmieňuje 4 podtypy DS: 1. →Walkerov-Warburgov sy. (→syndrómy); 2. 

→Fukuyamov sy. (→syndrómy); 3. choroba svalov – očí – mozgu; 4. DS 1C/DS panvového 

pletenca (MDC1C/-LGMD2I), ako aj príbuzné poruchy, kt. sa vyskytujú spontánne pri myšiach. 

Podobnú patogenézu majú pp. mnohé ďalšie sy. DS, pri kt. nie je prim. poruch známa. 

• D. muscularis myotonica – myotonická dystrofia svalov, zriedkavá svalová dystrofia podmienená 

patol. génom na chromozóme 18 pre proteínkinázu kostrového svalu, kt. má pp. regulačnú úlohu. 

Vyznačuje sa tým, ţe sa svaly kontrahujú, ale majú zníţenú schopnosť relaxovať sa. Prítomná je 

svalová slabosť a atrofia, mentálna retardácia, alopecia a katarakta. Manifestuje sa v ranom detstve, 

ale aj neskôr a jej priebeh je značne variabilný. Typické je zhoršovanie choroby v kaţdej 

nasledujúcej generácii, čo je následok chybných oslabených kópií génu z generácie na generáciu a 

amplifikácie genomických opakovaní tripletov AGC/CTG, podobných ako pri Huntingtonovej 

chorobe. Nepostihnutí jedinci majú 5 – 27 kópií AGC/CTG, mierne formy min. 50, kým ťaţké formy 

aţ niekoľko kilobázových párov. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
AD dedičné dystrofie svalov 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Syndróm/choroba    Patol. gén/proteín 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

1A. S dyzartriou   5q31 premyotilín 

 1A1. Emeryho Dreifussov sy.  1q21 pre lamín A/C 

 1A2. Facioskapulohumerálny typ 4q35 

 1A3. Myofibrilárny typ  

           hromadenie dezmínu a  2q35 (AD al. AR) 

           hromadenie aB-krystalínu  11q22 

 1A4. Myotonický typ   19q13 pre DMPK 

 1A5. Okulofaryngový typ  14q11 pre PABP2 

 1A6. Pagetova choroba + myopatia  9p13 

 1A7. Choroba sferoidných teliesok 

1B      1q11 pre lamín  

1C infantilná    3p25 pre kaveolín-3  

1D LGMD 1F     7q pre filamín C? 

Dilatačná kardiomyopatia   6q23 

Bethlemova choroba    21q22 + 2q37 pre kolagén COL6A 

Centronukleárna myopatia  19q13 pre ryanodínový receptor 

Myopatia s cytoplazmatickými telieskami 2q21; 2q24 

Distálne myopatie   5q31 pre MPD2 

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

AR dedičné dystrofie svalov 

2A    15q15 pre kalpaín-3 

2B    2p12 pre dysferlín 

2C    -sarkoglykán 

2D    -sarkoglykán 

2E    -sarkoglykán 

2F    -sarkoglykán 

2G    17q11-12 pre teletonín 

2H    9q31-q33 pre TRIM32 

2I    19q13.3 pre FKRP 

2J    2q31 pre titín  

Merozínová myopatia  6q2 pokles al. absencia merozínu 

    19q13.3 mutácia génu pre merozín 



Kaveolínová myopatia  3p25 mutácia Gly
55

Ser  

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

Dystrofie svalov viazané na chromozóm X  

• Barthov sy.     Xp28 pre tafazíny 

• Beckerova choroba  Xp21 pre dystrofín  

• Duchennova choroba  Xp21 pre dystrofín 

• Emeryho-Dreifussov sy.  Xq28 pre emerín 

• McLeodova choroba   Xp21 pre XK 

• Vakuolárne svalové dystrofie  

 Danonova choroba  Xq24 pre LAMP-2 

 Nadmerná autofágia   Xq28 

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

Dystrophia musculorum congenita – syn. amyoplázia, myatonia congenita Oppenheim, 

myodystrophia congenita, myodystrophia fetalis deformans. Je to sporadicky sa vyskytujúce 

autozómovo recesívne dedičné ochorenie kostrového svalstva so zmnoţením tukového 

a spojivového tkaniva, histol. zmenami, kt. nezodpovedajú zmenám pri →dystrophia muscularis 

progressiva.  

Patrí do skupiny anthrogryposis multiplex congenita (vrodené kontraktúry) s charakteristickým 

postavením rúk (,,policeman tip appearance“ vzhľad úklonu policajta) a redukciou svalovej masy 

končatín (→artrogrypóza). Prvý ho opísal Jules Renée Guerin (1880), názov pochádza od angl. 

pediatra Wilfrida Sheldona (1991). R. 1983 Judith Hallová a spol. definovali amyopláziu ako 

samostatnú nozologickú jednotku.  

Manifestuje sa v ranom detstve, niekedy prenatálne. Postihuje obidve pohlavia. Asi v 1/3 prípadov 

sú postihnutí súrodenci. Klin. sa prejavuje symetrickýmiu atóniami a hypotóniami svalstva (→floppy 

infant). Prítomná je slabosť, zníţené al. vyhasnuté vlastné svalové reflexy, ako aj pseudohypertrofia 

svalstva lýtok. Typický je Gowersov manéver: pri pokuse vstať z leţiacej polohy si pacient pomáha 

rukami, podopierajúc sa rukami o predkolenia, kolená a stehná, akoby šplhal po sebe). V niekt. 

prípadoch sa zisťujú patol. nálezy na EMG a zvýšené hodnoty svalových enzýmov. Psych. vývoj 

býva normálny. Rozoznávajú sa dve formy, malígna a benígna. Malígna forma (de Lange, 1934) sa 

vyznačuje hypotóniou svalstva, kt. sa zjavuje uţ po narodení, niekedy uţ prenatálne. Postihnuté sú 

najmä svaly trupu, končatín a medzirebrové svaly, prítomné sú kontraktúry. Prognóza ochorenia je 

zlá, exitus následkom infekcie dýchacích ústrojov sa môţe dostaviť uţ v 1. r. ţivota. Benígna forma 

(Batten, 1903; Turner, 1940) je zriedkavejšia, kontraktúry po pôrode sú ojedinelé, obmedzenie 

pohyblivosti je len mierne, postihnuté sú viac proximálne svaly končatín. Deti obyčajne zaostávajú v 

telesnom rozvoji, prítomné sú deformity chrbtice (hyperlordóza), genua recurvata a i. Dieťa sa však 

naučí sedieť a chodiť. Priebeh ochorenia je stacionárny, príp. sa môţe mierne upraviť; 

→myodystrofie. 

Dystrophia mysculorum Gowersi – neskorá distálna hereditárna dystrofia; →dystrophia 

musculorum progressiva; →myodystrofie. 

Dystrophia musculorum progressiva – geneticky podmienená progresívna svalová dystrofia. 

Postihuje asi 25 zo 100 000 obyvateľov. Ochorenie charakterizujú progredujúce degeneratívne 

zmeny vo svaloch, kt. zapríčiňujú slabosť a ich postupný zánik. Postihuje symetricky najprv 

mohutnejšie svaly trupu a pri koreňoch končatín. Prejavuje sa plazivým začiatkom a progresívnym 

symetrickým postihnutím svalov, atrofiou a kompenzačným rozmnoţením tukového tkaniva a väziva 

(pseudohypertrofia), neskôr sa vyvíjajú kontraktúry. Typická je kačacia chôdza, neschopnosť 

zdvihnúť sa z drepu bez pomoci horných končatín, pacient sa pritom opiera rukami o stehná (,,šplhá 

sa po vlastnom tele“), nevie vzpaţiť ruky, lopatky odstávajú (scapulae alatae). Zriedka sa ochorenie 

začína atrofiou distálnejších svalov (Gowersov typ). Pre slabosť brušných a gluteálnych svalov je 



vyklenuté brucho a zväčšená lumbálna lordóza. Často býva postihnutý myokard s kardiálnou 

insuficienciou. Dg. sa opiera o elektromyografické a bioptické vyšetrenie svalu. Rozoznávajú sa tieto 

formy:  

• Facioskapulohumerálna forma – Erbov typ, veľmi zriedkavé autozómovo dominantne dedičné 

ochorenie s výskytom 4 : 1 milión. Manifestuje sa v 2. – 3. dekáde ţivota. Postihuje najprv svaly 

tváre a pletenca hornej končatiny a pomaly progreduje. Pacient nedokáţe pískať, nedovrie očné 

mihalnice, dolná pera je previsnutá (,,ústa tapíra``). Priebeh ochorenia je veľmi pomalý, doţitie nie je 

skrátené. 

• Koreňové formy – postihnutie panvového pletenca, kt. má dva typy: ascendentný a descendentný. 

Ide o sporadické autozómovo recesívne ochorenie s výskytom asi 38:1 mil. Vyskytuje sa pri 

obidvoch pohlaviach. Niekedy postihuje skôr svaly horných (skapulohumerálny Landouzyho-

Déjerineov typ), inokedy dolných končatín (pelvifemorálny Leydenov-Moebiusov). Pri začiatku na 

dolných končatinách môţe byť neskôr postihnuté aj mimické svalstvo. Neskorším postihnutím 

mimického svalstva sa líši od facioskapulohumerálnej formy, pri kt. je oveľa častejšie postihnutý 

pletenec hornej končatiny. Môţe sa prejaviť uţ v 1., niekedy sa však manifestuje aţ v 4. dekáde. 

Pracovná schopnosť je značne obmedzená, priebeh variabilný, progresia však vcelku pomalšia ako 

pri Duchennovom type. 

• Koreňová forma viazaná na chromozóm X – Duchennova a Beckerova svalová dystrofia, 

recesívne dedičná choroba viazaná na pohlavie (ochorejú iba chlapci, ţeny sú bezpríznakové 

heterozygotky prenášajúce chorobu na ďalšie pokolenie). Patol. gén sa nachádza na krátkom 

ramene chromozómu X v oblasti Xp21, preto sa toto ochorenie novšie označuje ako myopatia Xp21. 

Ide o neobvykle veľký gén (2 milióny báz DNA), čím sa vysvetľuje aj veľký počet nových mutácií (aţ 

30 %). Normálnym produktom tohto génu je proteín tzv. dystrofín, kt. je normálne jedným zo 

štruktúrnych proteínov membrány svalovej bunky, vystuţuje myocyt tým, ţe zakotvuje elementy 

vnútorného cytoskeletu do povrchovej membrány. Bez neho sa stáva bunková membrána zvýšene 

priepustná, takţe stúpa intracelulárny tlak, aţ bunka podľahne ruptúre a zániku. Na to nadväzuje 

imunitná reakcia. Na myších modeloch sa uţ podarilo zvýšiť produkciu proteínu podobného 

dystrofínu, utrofínu, kt. by sa mohol uplatniť v th.  

Ide o skupinu svalových dystrofií charakterizovaná zväčšením svalov. Je to jedna z najčastejších 

svalových dystrofií. Gén i dystrofín sa dajú u človeka vyšetriť, čo sa vyuţíva v dg. vrátane 

prenatálnej. Ochorenie sa prejaví uţ v školskom veku. Postihuje najprv svaly panvového pletenca s 

pseudohypertrofiou lýtkového svalstva. Rozoznáva sa: 1. malígny Duchennov typ, pri kt. dystrofín 

chýba (prevalencia je ~ 1:3500 chlapcov, 279 chlapcov na milión celkových pôrodov chlapcov, 

vyznačujú sa rýchlou progresiou degenerácie svalov v ranom štádiu ţivota a exitom obyčajne v 20. 

r. ţivota); 2. benígny Beckerov typ, kt. charakterizuje zníţené mnoţstvo dystrofínu, príp. jeho 

zmenená štruktúra (je 5-krát zriedkavejší, manifestuje sa v 1. – 2. dekáde ţivota a pomalšie 

progeduje). 

K zriedkavým typom patria okulárne formy s postihnutím okohybných svalov a distálne formy (typ 

Welanderovej) postihujúce svalstvo predlaktí a prekolení. 

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

Klasifikácia dystrophia musculorum progressiva podľa postihnutých svalov 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 I. Facioskapulohumerálny, AD, výskyt 4:10
6
, manifestácia v 2. – 3. decéniu. Začiatok na tvári a pleci. Pomaly 

progreduje. 

 II. Koreňový typ, AR, výskyt 38:10
6
, manifestácia v 1. – 2.(4.) decéniu. Začiatok v panvovom a                                                                                                    

plecovom svalstve, sčasti na tvári. Rozoznáva sa ascendentný a descendentný typ.     

 III. Koreňový typ viazaný na chromozóm X, dedičnosť X-R. Začiatok na panvovom pletenci, pseudohypertrofia 

lýtkového svalstva. Má dva typy: a) Duchenneov typ, kt. postihuje 297 chlapcov:10
6
,  manifestuje sa v 



batolivom veku a je malígny (rýchlo progreduje), exitus sa dostavuj pred 20. r.; b) Beckerov typ je 5-krát 

zriedkavejší, manifestuje sa v  1. – 2. decéniu, pomaly progreduje a má benígny priebeh. 

 IV. Kongenitálny typ →dystrophia musculorum congenita 

 V. Distálny typ je AD 

 VI. Okulárny typ je AD, postihuje vonkajšie očné svaly, svaly tváre a pleca  

 VII. Okulofaryngeálny, je AD, manifestuje sa v 3. – 4. decéniu. Charakterizuje ho progredujúca ptóza, 

oftalmoplégia a dysfágia 

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

AD – autozómovo dominantná, AR – autozómovo recesívna, X-R – dedičnosť viazaná na chormozóm X 

 

Dg. DM progressiva sa opiera o charakteristický nález pri EMG vyšetrení, kt. spoľahlivo odlíši prim. 

postihnutie svalov od postihnutia nervov. Typ ochorenia moţno dg. histol. a histochem. vyšetrením 

svalu pomocou biopsie, kt. umoţní odlíšenie iných myopatií (metabolických, michochondriových, 

kongenitálnych ap.). Zvýšená býva aktivita svalových enzýmov v sére. Najcitlivejším enzýmom je 

kreatínkináza, resp. jej svalový izoenzým, kt. aktivita v sére býva najvyššia pri Duchenneovom, 

menej pri pletencovom a len nepatrne pri facioskapulohumerálnom type. V súčasnosti sa začína 

vyuţívať aj určovanie génu Xp21 a dystrofínu vo svale. Umoţňuje to rozlíšenie Beckerovho typu od 

pletencového. Pozit. prenatálna dg. ochorenia je indikáciou na prerušenie gravidity. 

Účinná th. nie je známa. Podávanie vitamínu E, kortikoidov, ATP, príp. zmesi nukleotidov a 

nukleozidov (Laevadosin
®
) nemá presvedčivý priaznivý účinok. Dôleţitá je rehabilitácia, prevencia 

kontraktúr a uľahčenie ţivota pacientov protetickými pomôckami; →myodystrofie. 

Dystrophia musculorum scapulo-humeralis →dystrophia musculorum progressiva. 

Dystrophia musculorum scapulo-peronealis →dystrophia musculorum progressiva. 

Dystrophia musculorusm mypathica →myodystrofie. 

Dystrophia musculorum myotonica →Curschmannov-Steinertov-Battenov sy. (→syndrómy). 

Dystrophia nodularis corneae Salzmanni →dystrophia corneae. 

Dystrophia oculo-cerebro-renalis →okulocerebrorenálny sy. (→syndrómy).  

Dystrophia oculopharyngealis – syn. d. muscularis oculopharyngealis, okulofaryngeálny sy. 

Autozó-movo dominantne dedičné ochorenie so začiatkom v dospelosti, charakterizované slabosťou 

vonkajších očných a hltanových svalov, kt. podmieňujú ptózu, oftalmoplégiu a dysfágiu, môţe sa 

pridruţiť slabosť trupových a končatinových svalov; →myodystrofie. 

Dystrophia osteogenitalis – hypofýzová porucha charakterizovaná regresívnymi zmenami kostí 

(akro-mikria), akrocynózou a zmenami genitálií. 

Dystrophia periostalis hyperplastica familiaris →Dzierzynskyho sy. (→syndrómy). 

Dystrophia pigmentosa →Lesckeho sy. (→syndrómy). 

Dystrophia praenatalis – syn. intranatálna dystrofia, fetálna hypotrofia, oneskorený prenatálny 

vývoj podmieňujúci hypotrofiu novorodenca. Rozoznáva sa: 1. harmonická hypotrofia (hmotnosť a 

dĺţka < 10. percentilom); 2. disharmonická hypotrofia (hmotnosť < 10. percentilom, dĺţka normálna; 

môţe postihovať predčasne narodených al. zrelých novorodencov, prenášanie má skôr za následok 

→Cliffordov sy. (→syndrómy). Za rizikové faktory d. p. sa pokladajú: 1. intrauterinná porucha výţivy 

(napr. insuficiencia placenty, gestóza, viacpočetné plody, fajčenie matky); 2. prenatálne ochorenia; 

3. geneticky a konštitučne podmienené zvýšenie neskorej morbidity (napr. neurol. poruchy). 

Dystrophia retinae pigmentosa →Usherov sy. (→syndrómy). 

Dystrophia Salzmanni →dystrophia corneae. 



Dystrophia Simmerlini – syn. d. musculorum scapulohumeralis, Leydenova-Möbiusova svalová 

dys-trofia; →myodystrofie.  

Dystrophia tapetochorioidalis – syn. d. tapetoretinalis, choroiderémia; progresívna tapetoretinálna 

dystrofia. Veľká skupina ochorení sietnice, pri kt. ide o dystrofiu neuroepitelu a pigmentové-ho 

epitelu sietnice. Zahrňuje asi 60 porúch s rozličným typom dedičnosti. Moţno ich rozdeliť na tri 

skupiny: 1. makulárne (najčastejščia je Stagardtova choroba); 2. periférne (najčastejšia je 

pigmentová dystrofia); 3. difúzne (napr. Leberova dystrofia sietnice v detskom veku). Ide väčšinou o 

hereditárnu enzýmopatiu, kt. zapríčiňuje stratu vitality retinálnych štruktúr, prevaţne fotoreceptorov. 

Autozómovo recesívne dedčiné pigmentové dystrofie majú ťaţší priebeh ako autozómovo 

dominante dedičné recesívne dedičné pigmentová dystrofia sietnice s autotómovo recesívne. Z 

prim. d. t. najznámejšou je →dystrophia retinae pigmentosa. 

Dystrophia thoraco-pelvico-phalangealis →Jeuneov sy. (→syndrómy). 

Dystrophia unguium mediana canaliformis – dystrofia nechtov postihujúca stred nechtov, najmä 

palca s tvorbou štrbín a kanálikov tiahnucich sa po ich celej dĺţke. Ide o následok prechodnej 

poruchy matrixu nechta, pp. traumatického pôvodu. Po dlhšom čase sa spontánne upravuje. 

Dystrophia vacuolaris – vakuolárna dystrofia; →dystrophia hydropica. 

dystropia (Meyer) – [dys- + g. tropos smer] abnormálne správanie. 

dystrophinopathia, ae, f. – [dystrophinum + g. pathos choroba] →dystrofinopatia. 

dystrophinum →dystrofín. 

dystrypsia, ae, f. – [dys- + trypsin + -ia] porucha trávenia následkom chýbania trypsínu. 

dystýmia – [dysthymia] rozladenosť, trudnomyseľnosť, chorobná nálada prejavujúca sa mrzutosťou, 

smutnými al. zlostnými afektami, so zníţeným záujmom o okolie. Ide o skupinové označenie porúch 

nálady psychopatických osobností: 1. hypertýmici – ţiví, explozívni, veselí; 2. hypotýmici: a) atýmici 

– otupení; b) dysforici – úzkostní, rozmrzení, smutní; 3. poikilotýmici – náladovo labilní, citliví. 

dystyreoidizmus, dystyreóza – [dysthyreoidismus, dysthyreosis] nešpecifikovaná porucha činnosti 

štítnej ţľazy. 

dysuria, ae, f. – [dys- + g. úron moč + -ia] →dyzúria.  

Dysuria spastica – spastická dyzúria. 

dysvitaminosis, is, f. – [dys- + vitamin + -osis stav] porucha vzniknutá následkom nadbytku al. 

nedostatku vitamínov; →avitaminosis. 

dyszoospermia, ae, f. – [dys- + zoospermia] porucha tvorby spermatozoí; →azoospermia. 

Dytac
®
 cps. – Triameterenum 50 mg v 1 kps; diuretikum saluretikum šetriace draslík; →triamteren. 

Dytransin
®
 – analgetikum, antiflogistikum; →ibufenak. 

dystýmia – [dysthymia] duševné rozladenie, trudnomyseľnosť. 

dystyreoidizmus – [dysthyreoidismus] porucha činnosti štítnej ţľazy.  

dyz- →dys-. 

dýza – 1. súčiastka strojov slúţiaca na premenu tlakovej energie na pohybovú al. naopak; 2. súčiastka 

v karbu- rátoroch spaľovacích motorov, určená na vymedzenie správneho mnoţstva pritekajúceho 

paliva al. pomocného vzduchu; 3. merací orgán určený na meranie mnoţstva kvapaliny prúdiacej 

potrubím. 



dyzadaptácia – [dysadaptatio] porucha adaptácie. 1. Porucha prispôsobenia sa dúhovky a sietnice na 

zmeny osvetlenia, tmu, šero (→hemeralopia). 2. Stav charakterizovaný nadmerným zásahom 

stresorov s následným patol. pôsobením (napr. nadmerná kúpeľná reakcia po →balneoterapii). Pri 

dezaptácii ide zníţenú schopnosť (stratu schopnosti) adaptovať sa na záťaţ. Následkom 

dezadaptácie sa napr. u nedostatočne rehabilitovaného pacienta po prekonanom infarkte myokardu 

vyvíja hypokinetický sy.  

dyzafia – [dysaphia] porucha vnímania dotyku.  

dyzakúzia – [dysacusia] nedoslychavosť, porucha sluchového vnímania, precitlivenosť na určité tóny.  

dyzanalit – minerál, odroda perovskitu bohatá na niób. 

dyzapokastáza – [dysapocastasis] zastar. termín označujúci pocit patol. obsahu s psych. nepokojom.  

dyzarteriotónia – [dysarteriotonia] porucha napätia tepien so zmenami TK; obsol. 

dyzartria – [dysarthria] porucha článkovania reči, nedokonalá artikulácia, chybná výslovnosť správne 

utvorených slov; porucha činnosti artikulačných orgánov. Rozlišuje sa porucha reči (d. v uţšom 

slova zmysle) a porucha jazyka (dysfázia). D. sa týka vokalizácie a artikulácie vrátane rýchlosti, 

rytmu, objemu timbru a fonácie. Niekedy sa hovorí aj o hlasovej apraxii. Z org. príčin sa uvádzajú 

lézie motorickej tvárovej kôry. A. R. Lurija rozoznáva postcentrálnu tzv. aferentne motorickú afáziu 

(d. z výpadu proprioceptívnej aferentácie) a precentrálnej tzv. eferentne motorickú afáziu (ťaţkosti 

so sériovou organizáciou fonémov). Viacerí autori spájajú org. podmienené d. výhradne s 

precentrálnymi léziami. Najťaţšia d. sa pozoruje pri léziách dolného gyrus precentralis a úplne 

intaktnej Brocovej arei. D. pri čistých léziách Brocovej arey sú vzácne a vznikajú len pri léziách 

zasahujúcich hlboko do drene a presahujú do bazálnych ganglií. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Stavy spojené s s dyzartriou 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

• Angelmanov fenotyp – mentálna retardácia, záchvaty cerebrálnych kŕčov a smiechu, makrostómia, 

ataxia, progénia, patol. EEG) 

• Ataxia motorica transkorticalis 

• Ataxia spinocerebellaris, Gerstmannov-Sträusslerov typ  

• Atrophia cerebellaris tardiva, typ Marie-Foix-Alajouanine (ataxia, porucha chôdze, nystagmus, 

demencia) 

• Atrophia olivopontocerebellaris, sporadická forma (SOPCA – ataxia, poruchy chôdze, poruchy 

hltania, nystagmus, tras hlavy a trupu, mikčné poruchy, aknézia, rigor) 

• Behrov sy. (spinocerebelárna dystrofia, ataxia, pyramídové javy, poruchy mikcie, atrofia n. opticus,     

nystagmus, strabizmus) 

• Infantilná bulbárna paralýza (výpadky hlavových nervov, hypersalivácia, stridor, poruchy hltania, 

dyspnoe, fascikulácie jazyka) 

• Sy. corpus Luysi (hemochorea, poruchy hltania, hypotónia svalov) 

• Dysostosis maxillofacialis (hypoplázia čeľuste, osové postavenie ústnych kútikov, oneskorený 

vývoj reči) 

• Friedreichova ataxia (ataxia, poruchy chôdze, areflexia, poruchy citlivosti, nystagmus, poruchy 

hltania, pes excavatum, kyfoskolióza, kardiomyopatia) 

• Gasperiniho sy. (hemiataxia, Hornerova triáda, intenčný tremor. hypotónia svalov, poruchy 

citlivosti, poruchy termickej citlivosti) 



• Glutaracidúria typ I (manifsetácia u dojčiat al. batoliat, choreoatetotické poruchy hybnosti, 

opistotonus, mentálna retardácia, makrocefália) 

• Grollov-Hirschkowitzov sy. (hluchota, výpadky hlavových nervov, ptóza, oftalmoplégia, neuropatie, 

spomalená peristaltika GIT, enteropatie, steatorea, divertikuly dvanástnika a tenkého čreva, 

vegetatívne kardviovaskulárne príznaky, malnutrícia) 

• Hallervordenov-Spatzov sy. (choreoatetotické poruchy pohybov, motorická dystónia, rigor, 

akinézie, tremor, demencia, nočná slepota) 

• Holmesov sy. (ataxia, pokojový a intenčný tras, tras hlavy, nystagmus, poruchy sfinkterov, 

hypotónia svalov) 

• Huntov sy. III (myoklónie, intenčný tremor, ataxia, hypotónia svalov, cerebrálne záchvaty kŕčov) 

• Jacksonov sy. (paréza a atrofia jazyka, poruchy hltania, obrna hlasiviek, hemiparéza) 

• Kennedyho sy. II (fascikulácie, parézy mimických svalov a svalov plecového a panvového 

pletenca, jazyka, hltacie ťaţkosti) 

• Familiárny kortiko-striáto-cerebelárny sy. (ataxia, intenčný tremor, choreoatetotické poruchy 

hybnosti, pyramídové javy, mentálna retardácia, anomálie kostry) 

• Kuru (ataxia pri chôdzi, tremor, choreoatetotické poruchy hybnosti, svalové myoklónie, poruchy 

hltania, nemotivované záchvaty smiechu, neschopnosť chôdze, parézy, demencia, inkontinencia) 

• Laforov sy. (cerebrálne záchvaty kŕčov, ohniskové vizuálne záchvaty, manifestácia v adolescencii, 

psychická degradácia, ataxia, slepota) 

• Leighova encefalomyelopatia (oftalmoúplégia, nystagmus, atrofia n. opticus, zhoršenie vízu, 

poruchy dýchania, spazmy extenzorov, zvýšené reflexy, parézy, ataxia, extrapyramídové príáznaky, 

rigor, choreoatetotické poruchy hybnosti, motorická dystónia, tremor) 

• Metachromatická leukodystrofia typ Austin (poruchy osobnosti, úzkostné stavy, afektová labilita, 

hypobúlia, degradácia psychiky, ataxia, atetóza, motorická dystónia, spastickosť, atrofia n. opticus, 

spomalé vedenie nervového vrzchu) 

• Metachromatická leukodystrofia typ Greenfield (manifstácia v dojčenskom al. batolivom veku, 

mentálna a motorická retardácia, decerebrácia, poruchy chôdze, záchvatová pohotovosť, svalová 

slabosť, poruchy správania, sklon k infekciám, oneskorené vedenie nervových vzruchov, zvýšený 

obsah bielkovín v likvore, slepota, spastická tetraplégia) 

• Metachromatická leukodystrofia typ Scholz (poruchy správania, učenia sa, denné snenie, poruchy   

koordinácie, poruchy motoriky, taxia, záchvatová pohotovosť, cerebrálne záchvaty kŕčov, vyhasnuté   

proprioceptívne reflexy, poruchy vedenia nervových vzruchov, zvýšený obsah bielkovín v likvore,    

extrapyramídové príznaky, spastickosť, decerebrácia)  

• Marchiafavov-Rignaniho choroba (demencia, pyramídové javy, ataxia, hypobúlia, depresie, 

paranoidno-halucinačné stavy, tremor, rigor, apraxia) 

• Pierre Marieho sy. II (ataxia, parézy, výpadky hlavových nervov, demencia) 

• Marinescuov sy. (katarakta, oftalmoplégias, ptóza, ataxia, mentálna retardácia, nanizmus, 

dyskránia) 

• Mast sy. [z g. mastos prsník] (poruchy koncentrácie, chôdze, rigor, bradykinéza, demencia) 

• Mukopolysacharidóza III (poruchy spánku, zvýšená dráţduvosť, demencia, dyzostózy, zvýšené 

vylučovanie heparansulfátu močom) 



• Myasthenia gravis pseudoparalytica (parézy, ptóza, diplopia, facies myopathjica, poruchy hltania a 

dýchania) 

• Paraneoplastická hypoglykémia (pocit hladu, hyperhidróza, tachykardia, tremor, úzkostné stavy, 

pocit celkovej slabosti, bolesti hlavy, zmútenosť, poruchy osobnosti, videnia, cerebrálne kŕče, 

poruchy vedomia, neoplázie) 

• Rettov sy. (strata funkcie rúk, mentálna retardácia, apraxia chôdze, nanizmus, mikrocefália, 

cerebrálne kŕče, skolióza, tachypnoe) 

• Shyov-Drager sy. (poruchy potencie, inkontinencia, obstipácia, ortostatické poruchy obehu, 

anizokória, poruchy akomodácie, bradykinéza, rigor, ataxia, intenčný tremor, arytmie, demencia) 

• Sjögrenov-Larssonov sy. (mentálna retardácia, ichtyóza, cerebrálne poruchy tonusu, a pohybov, 

anomálie očí) 

• Steeleov-Richardsonov-Olszewskiho choroba (bradykinézia, poruchy hltania, rigor, pyramídové 

javy, extenzia šije, demencia, poruchy osobnosti, oftalmoplégia) 

• Traumatická encefalopatia 

• Trimetadiónová embryopatia (poruchy rastu, dysmorfie tváre, srdcové chyby, hypospádia, rázštepy 

tváre, mentálna retardácia) 

• Wilsonova choroba (zníţené hodntoy ceruloplaztmínu v sére, Kayserov-Fleischerov prstenec, 

zvýšené ukladanie medi v rohovke, hepatopatia aţ cirhóza pečene, tremor, rigor, pseudoskleróza) 

dyzartróza – [dysarhrosis] malformácia kĺbu, chybná poloha kĺbu, vrodené vykĺbenie. 

dyzautonómia – [dysautonomia] porucha →autonómneho nervového systému. Môţu byť prim. 

(vrodené) al. sek. (získané).  

Primárne dyzautonómia – zahrňujú familiárna d. – syn. Rileyov-Dayov sy., zriedkavú kongenitálnu 

poruchu, kt. postihuje takmer výlučne deti ţidovského pôvodu v vých. Európe. Prejavuje sa 

autonómnymi poruchami, ako je posturálna hypotenzia, labilná hypertenzia, nadmerné potenie, 

zníţené pociťovanie bolesti, poruchy koordinácie pohybov a chýbanie fungiformných papíl na koreni 

jazyka. Výdaj noradrenalínu je zníţený, ale výdaj adrenalínu normálny. Vylučovanie kys. 4-hydroxy-

3-metoxymandlovej a 4-hydroxy-3-metoxyfenylglykolu močom je zníţené, a to viac u homozygotov 

ako heterozygotov; výrazne zníţený je najmä podiel ich súčtu a kys. homovanilovej (kt. vylučovanie 

býva niekedy zvýšené). Vylučovanie celkových metanefrínov močom a aktivita dopamín--

hydroxylázy v sére neprekračujú referenčné roz-pätie. Deficit katecholamínov je pp. následkom 

deplécie katecholamínov v postgangliových sympatikových neurónoch al. dysfunkcie vezikúl v 

granulách, príp. poruchu uvoľňovania katecholamínov z drene nadobličiek. 

Bradburyho-Egglestonov syndróm – syn. idiopatická ortostatická hypotenzia, progresívna 

autonóm-na insuficiencia, čistá autonómna insuficiencia. Opísal ho Bradbury a Eggleston r. 1925. 

Ide o degeneratívnu poruchu postihujúcu sympatikus i parasympatikus bez iných neurol. Ab-

normalít. Dg. sa stanovuje per exclusionem, pozorovaním pacienta 2 i viac r. Začína sa v strednom 

a vyššom veku a u muţov sa obyčajne prejaví impotenciou a ortostatickou hypotenziou, najmä po 

jedení. Len asi v 5 % prípadov sa zisťuje angina pectoris, zriedkavejšie je ortostatická hypotenzia 

spojená s konvulziami. Hyperventilácia výrazne zniţuje TK, preto pacienti zle znášajú vysoké 

nadmorské výšky. Niekt. pacienti mávajú hypertenziu v leţiacej polohe. Plazmatická aktivita renínu 

je typicky nízka. TK počas dňa – v sediacej al. stojacej polohe – je obyčajne nízky, kým v noci v 

leţiacej polohe je TK zvýšený, čo môţe vyvolávať zvýšený prietok krvi obličkami a nyktúriu. Mnohí 

pacienti majú neurogénnu retenciu moču so sklonom k uroinfekcii a obstipácii. Zisťuje sa 

hypohidróza al. aspoň asymetrická distribúcia potenia. 



Príčinou ochorenia je chýbanie spätnoväzbovej regulácie vazomotorických reflexov. Pacienti sú 

preto citliví na presorické a depresorické stimuly. Po presorických podnetoch (studené tablety so 

sympatikomimetikami, hypoventilácia, poţitie potravy obsahujúcej tryptamín) sa dostavuje výraz né 

zvýšenie krvného tlaku. Naproti tomu po depresorických podnetoch (nitroglycerín, hyperventilácia, 

poţitie jedla, telesná námaha) nastáva silný pokles tlaku. Pred th. takýchto pacientov treba preto 

najprv kaţdé liečivo starostlivo preveriť. 

Hodnoty adrenalínu v plazme sú sotva 10 % normy; hodnoty noradrenalínu su tieţ zníţené, ale 

menej výrazne (nejde o významnejšie postihnutie drene nadobličiek). Hodnoty dopamínu v moči sú 

v porovnaní s normou asi polovičné. 

Insuficiencia baroreflexov – charakterizuje ju hypertenzia a tachykardia, inokedy hypotenzia a 

bradykardia. Ide pp. o heterogénnu skupinu porúch deaferentácie následkom poruchy zadnej oblasti 

mozgového kmeňa. Hodnoty TK môţu kolísať v rozpätí od 280/160 po 80/50. Porucha vzniká 

obyčajne po úrazoch, pri nádoroch al. chir. zákroku na mozgovom kmeni, krku al. hrudníku. V niekt. 

prípadoch ide o stav po oţiarení karcinómu hrtana. Nejde o ortostatickú hypotenziu; hypertenzia ani 

hypotenzia nezávisí od polohy tela. Prevaţujúca hodnota TK závisí skôr od cerebrálnej stimulácie. 

Úzkosť a zvýšená bdelosť zvyšujú TK a plazmatickú koncentráciu noradrenalínu nad 2 mg/l, kým 

sospalosť a sedácia (napr. 5 mg diazepamu) zniţujú hodnoty TK i noradrenalínu. Keď sú pacienti 

hypertenzívni, sú extrémne citliví na klonidín, po kt. sa dostavuje hypotenzia a bradykardia. 

Nezriedka sa pozorujú aj poruchy nálady (nestálosť, napätosť). 

Insuficiencia barorcepetorov sa líši od paroxyzmálnej hypertenzie, pozorovanej niekedy pri 

hypovolémii. Mierne poruchy baroreceptorov pri esenciálnej hypertenzii nie sú taktieţ spojené s 

takými dramatickými prejavmi. Mierna porucha baroreflexov sa pozoruje po endarterektómii. 

Poruchy baroreflexov sa neraz mylne pokladajú za labilnú hypertenziu. V th. sa snaţíme zmierniť 

extrémne hodnoty TK (pri hypertenzii sa podávajú nízke dávky diazepamu, kým pri hypotenzii nízke 

dávky fludrokortizónu). 

Intolerancia ortostázy vyvolaná mikrogravitáciou – postihuje kozmonautov pri návrate z kozmu. 

Neznášanlivosť ortostázy po návrate z kozmu netrvá obyčajne dlhšie ako niekoľko d, ale môţe sa 

dostaviť pri opakovanom cestovaní kozmom a pristání. Porucha sa podobá akceleračnému stresu 

vo výkonných lietadlách, ale pokles intravaskulárneho objemu je výraznejší. Na zmiernenie tejto 

poruchy sa odporúča profylakticky pred opätovným letom podávať tekutiny, soli a fludrokortizón. 

K prim. d. patrí →vazomotorická dyzautonómia., deficit →dopamín--hydroxylázy a porucha 

→mastocytov.  

Sekundárne dyzautonómie – autonómnu poruchu môţe vyvolať akýkoľvek patol. proces, kt. 

zapríčiňuje periférnu neuropatiu, napr. vírusové, infekčné, toxické, metabolické a i. ochorenia. Patria 

sem: 

Akút. d. – vyskytuje sa po niekt. vírusových ochoreniach. Príkladom je →Guillainov-Barrého sy. 

(→syndrómy), kt. vzniká typicky 3 týţd. po vírusovom ochorení s prevaţne motorickým postihnutím, 

najmä svalov dolných končatín. Zisťujú sa poruchy chôdze, niekedy aj dýchania, takţe v ťaţších 

prípadoch treba zaviesť umelé dýchanie.  

Najčastejšia je d. pri diabetes mellitus (→diabetická neuropatia). Vyskytuje sa asi v 1/3 prípadov 

ochorenia. V klin. obraze dominuje periférna senzomotorická polyneuropatia, pomerne časté sú 

však poruchy motorickej, senzitívnej a reflexnej funkcie rôznych systémov. A. p. môţe zakryť 

príznaky iných ochorení (napr. bezbolestný infarkt myokardu). V začiatočných fázach poškodenia 

ANS je viac postihnutý parasympatikus. Pri diabetických d. sa zisťuje strata myelínu, degenerácia 

axónov a vakuolizácia a degenerácia v intermediolaterálnom povrazci miechy a sympatikových 

gangliách. Zisťuje sa aj strata myelinizovaných vláken. V susedstve poškodenia nervov sa 



nachádzajú mononukleárne bunky a mastocyty. Diabetická d. sa môţe prejaviť ako 

kardiovaskulárna, gastrointestinálna a urogenitálna autonómna neuropatia (→neuropathia 

diabetica), sudoromotorická dysfunkcia, abnormálne reakcie zreníca, symptomatická hypoglykémia 

a i. (→diabetes mellitus). 

dyzekvilibračný syndróm →syndrómy. 

dyzekvilibrium – [dysequilibrium] nerovnováha. 

dyzembryóm – [dysembryoma] útvar vzniknutý následkom poruchy embryonálneho vývoja z 

jednotlivých zárodočncýh listov. 

Heteroplastické dyzembryóm pozostávajú z buniek, kt. nie sú miestneho pôvodu. Patria sem napr. 

epidermoidné a dermoidné cysty a teratómy. 

Homoplastické dyzmebryóm sa skladajú z bunkových elementov, kt. svojou morfológiou 

pripomínajú tkanivá al. orgány z blízkeho susedstva. Zahrňujú bronchogénne, ezafagogénne, 

gastrogénne, enterogénne cysty a i. 

dyzémia – [dyshaemia] chorobné zloţenie krvi, porušené, nerovnomerné prekrvenie tkaniva; zried. 

dyzentéria – [dysenteria] črevná úplavica. Rozoznáva sa amébová a bacilárna d.  

Amébová dyzentéria →amebóza.  

Bacilárna dyzentéria – syn. šigelóza, akút. kolitída vyvolaná →Shigella dysenteriae 

(Enterobacteriaceae). V typických prípadoch býva spojená s tenezmami, hnačkou a 

hlienovokrvavou stolicou. Šigely sú gramnegat., nepohyblivé paličk, odolné voči chladu, dobre 

rostúce v zásaditom pH, citlivé na teplotu nad 60 °C, vyschnutie i beţné dezinfekčné prostriedky. 

Podľa sérologických vlastností sa zaraďujú do 4 skupín: 1. Shigella dysenteriae s typmi 1 – 10. Typ 

1 sa predtým označoval ako Sh. shigae. Je to jediný typ produkujúci exotoxin; tento mikrób vyvoláva 

na Ďalekom východe a v oblasti trópov ťaţké ochorenie. Do této skupiny patria mikróby predtým 

označované ako Sh. schmitzi a Sh. parashigae. Sérotypy tejto skupiny patria u nás k výnimočne sa 

vyskytujúcim. 2. Shigella flexneri so sérotypmi la, lb, 2a, 2b 3a 3b, 3c 4a 4b, 5, 6, X a Y. U nás sú 

pôvodcom asi 10 % prípadov d. V Európe ich pribúda smerom na vcýhod, v USA tvoria 70 – 80 %. 

3. Shigella boydii s typmi 1 – 15. Tieto ochorenia sú u nás ojedinelé, obvykle importované z vých. 

Stredomoria a Blízkeho východu. Priebeh býva veľmi mierny. 4. Shigella sonnei-sérotyp – u nás 

najbeţnejší, v Európe častosti pribúda smerom na západ. Sh. sonnei sa na epidemiol. účely delí na 

lyzotypy. 

Prameňom nákazy je chorý človek, rekonvalescent al. nosič bacilov. Nebezpečné sú najmä 

ambulantné formy ochorenia ľudí, kt. prichádzajú do styku s potravou. Človek vylučujúci šigely môţe 

preniesť nákazu priamo rukami znečistenými mikročiastočkami stolice (nákaza špinavých rúk), 

kontaminovanými potravinami, vodou a predmetmi. Na šírení pôvodcov nákazy sa môţu 

zúčastňovať aj muchy, najmú ak majú prístup k výkalom a odtiaľ k jedlu. Nákazlivosť trva do 

skončenia vylučovania šigel stolicou. Počet hlásených prípadov nezodpovedá skutočnému výskytu 

ochorenia.Pretoţe šigely ľahko prerastá beţná flóra, je vhodné pri podozrení na d. odoberať stolicu 

na deoxycholátové tampóny, na kt. šigely pretrvávajú dlhý čas a znesú aj dlhší transport. 

Pozitivita v rekonvalescencii býva obyčajne krátkodobá, ale môţe petrvávať aj týţdne a mesiace. D. 

je typická choroba špinavých rúk. Vnímavosť je všeobecná, kontagiozita vysoká; medzi jednotlivými 

sérotypmi nie je skríţená imunita. Po prekonaní choroby je len nízky stupeň odolnosti, protilátková 

odpoveď je nízká a recidívy tým istým sérotypom sú časté. Napriek tomu, ţe šigely preţívajú na 

potravinách aj niekoľko d (v mlieku 12 d, vo vode > 100 d, v sére a mäse i mesiace), je častšjší 

priamy prenos. U nás v lete a v teplom pásme po celý rok sú pre prenos významné muchy, kt. 



prenášajú nákazu mechanicky na nohách. D. je častá vo všetkých zempisných šírkach. Epidemický 

výskyt je častý najmä v kolektívoch, kde sa ťaţko dodrţujú hygienické pravidlá, ako sú zariadenia 

pre batoľatá a predškolské deti, letné rekreačné tábory, ubytovanie pri nárazových akciách, 

geriatrické ústavy a iuavreté psychiatrické oddelenia. 

Priebeh d. závisí aj od stavu výţivy, vnímavosti populácie a veľkosti infekčnej dávky; menej od 

sérotypu – s výnimkou Sh. dysenteriae typ l. D. sa vyskytuje po celý rok s vyvrcholením v neskorom 

lete.  

Šigely po nákaze prenikajú do buniek črevnej sliznice, kde sa rozmnoţujú a vyvolávajú katarálny 

zápal sliznice hrubého čreva so začervenaním a opuchom sliznice. Prenikanie do submukózy a 

lamina propria má za následok pseudomembranovo-nekrotickým zápalom, deštrukciu tkaniva a 

tvorbu povrchových vredov. Perforácia, príp. periproktitický absces sú však zriedkavé, ak nevznikne 

sek. infekcia. Môţu sa vyvinúť aj polypózne zmeny, príp. toxické zmeny v parenchýmových 

orgánoch a nešpecifická lymfadenitída regionálnych lymfatických uzlín. Exotoxín produkovaný S. 

dysenteriae 1 má paralyzujúci účinok na cievy, endotoxín spoločný pre všetky šigely, na sliznicu 

pôsobí asi len lokálne. 

Klin. obraz – inkubačný čas sa pohybuje medzi 1 a 7 , najčastejšie je 36 – 72 h. V typických 

prípadoch sa ochorenie začína náhle pocitom zimy, horúčkou trvajúcou 3 – 4 d, nauzeou a 

hnačkami. Dostavujú sa kolikovité bolesti v bruchu spojené s odchodom riedkej stolice, tenezmy a 

časté stolice (aţ 20 – 30-krát/d). Stolica je spočiatku kašovitá, rýchlo sa mení na vodnatú s 

mnoţstvom hlienu a krvi, stráca zápach a na 2. d sa vyprázdňuje len malé mnoţstvo krvavo 

sfarbeného hlienu, kt. má vzhľad malinového ţelé. V nasledujúcich d sa môţe v stolici zjaviť hnis, 

takţe sa jej farba zmení na belavú. V dôsledlu častých stolíc, kŕčovitých bolestí brucha a tenezmov 

sú pacienti zoslabení a apatickí, dehydratácia s metabolickou acidózou sa vyvíja zriedka (častá je v 

trópoch). Brucho je meteoristické al. vpadnuté, v priebehu hrubého čreva, najmä však v oblasti 

esovitej slučky je hmatateľná bolestivosť, niekedy vo forme elastického pruhu. Prítomná býva 

mierna leukocytóza, v ťaţších prípadoch leukopénia s granulocytopéniou. 

U malých detí, najmä dojčiat, starých a oslabených osôb prebieha ochorenie ťaţšie. Pri toxickej 

forme ochorenia vyvolanej najčastejšie S. dysenteriae 1 býva začiatok búrlivý, spojený so zimnicou, 

vracaním horúčkou > 40 °C. U dojčiat a detí sa zjavujú tonicko-klonické kŕče. Enormné objemy, 

hlienu a krvi, niekedy aj zdrapov nekrotickej sliznice. Intenzívne tenezmy môţu vyvolať prolaps 

rektálnej sliznice. Pravidlom býva ťaţká dehydratácia s acidózou a disponovaných jedincov poruchy 

obehu (tachykardia, hypotenzia aţ šok). 

Dyzentéria pošvy – prejavuje sa hnisovým al. krvavým výtokom z rodidiel s pozit. kultiváciou 

Shigella Sonnei. U nás sa pozoroval len ojedinele, v USA tvorí 2 % pozit. pošvových nálezov. Po 

vyliečení d. sa má vţdy vykonať nielen kultivácia materiálu z čreva al. aj pošvy. V th. d. p. sa podáva 

chloramfenikol celkove ako aj vo vagínových čapíkov po 0,5 g/d. počas 7 d. 

Imunita získaná prekonaním ochorenia al. skrytým premorením nemá veľkú a dlhšie trvajúcu 

hodnotu a nechráni pred infekciou inými typmi šigel. Nosičstvo trvá obvykle počas rekonva-

lescencie.  

Z komplikácií najčastejšie vzniká nehnisavá artritída, najmä kolenového kĺbu (po infekcii S. 

dysenteriae 1). U starších osôb a malých detí sa môţe pripojiť pneumónia, parotitída, sepsa al. soor. 

Dfdg. – 1. salmonelóza (kratšie inkubačné obdobie a trvanie, prevládajú príznaky z enteritídy, v 

popredí je vracanie, profúzne hnačky s vodnatou zelenkastou a spenenou stolicouu bez väčšieho 

mnoţstva hlienu a krvi, nebývajú tenezmy); 2. alimentárna intoxikácia vyvolaná Proteus morganii, P. 

vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, u detí aj E. coli; 3. stafylokoková enterotoxikóza (inkubačný čas 

1 – 2 h, príznaky gastritídy, afebrilný priebeh a negat. kultivačný nález v stolici); 4. stafylokoková 



pseudomembránová enterokolitída (postihuje najmä ľudí zoslabených, po operácii a dlhodobej th. 

širokospektrálnymi antibiotikami, vyznačuje sa hnačkou s páchnucimi černavými stolicami a 

kolapsovým stavom, v stolici sa vykultivuje Staphylococcus aureus); 5. amebóza (vyskytuje sa v 

trópoch a subtrópoch, dg. dôleţitý je mikroskopický a kultivačný nález pôvodcu v stolici); 6. 

balantadiáza; 7. lambliáza; 8. cholera (jej netypická forma prichádza do úvahy v oblastiach jej 

výskytu, dg. dôkaz poskytuje kultivácia stolice); 9. tbc. čreva; 10. antrax; 11. enteroviróza; 12. 

polypóza čreva; 13. rakovina čreva a karcionoid; 14. akút. brušná príhoda (najmä u detí); 15. otrava 

ťaţkými kovmi; 16. nutričné podmienené hnačky (po ovocí, niekt. druhoch korenia, deficite vitamínu 

A, kwashiorkor, pelagra). 

Th. – dôleţitý je pokoj na posteli, diéta (spočiatku čaj, ryţový odvar, sucháre, po ústupe horúčky a 

hnačiek kašovité nemastné jedlá, zemiakové pyré, ovocná kaša, ovocné šťavy, krémy, mrkvové 

pyré, banány a i. jedlá obsahujúce pektín. Na normálnu stravu sa prechádza v rekonvalescencii ( asi 

po 2 týţd.). V prípade dehydratácie a odmietania tekutín sa podávajú i. v. infúzie fyziol. rozt., príp. s 

Darrowovým rozt., pri vracaní infúzie fyziol. rozt. s 5 % glukózou. Draslík sa nahradzuje aţ po 

úprave diurézy. Antibiotiká nemajú väčší význam, môţu dokonca predĺţiť interval vylučovania a 

podmieniť vznik geneticky viazanej rezistencie šigel voči antibiotikám. Šigely sa totiţ správajú ako 

intracelulárne parazity a vnútri bunky preţívajú napriek th. Antibiotiká sú indikované len pri riziku 

komplikácií, veľmi ťaţkom priebehu, u malých detí a starších osôb. Na zmiernenie kŕčov a tenezmov 

sú vhodné spazmolytiká, len výnimočne pri silných bolestiach s hroziacim prolapsom rekta opiáty. 

Pri ľahších formách sú vhodné halogenované hydroxychinolínové preparáty (Endiaron N
®
, 

Endiform
®
), v ťaţších prípadoch ampicilín 100 mg/kg/d v 4 – 5 d, príp. kotrimoxazol 2 – 3-krát/d 2 

tbl., nezávisle od kultivačného nálezu. Nerozp. sulfónamidy sa pre zvyšujúcu sa rezistenciu 

nepouţívajú. Polyvalentný bakteriofág sa neosvedčil, špecifický bakteriofág sa pouţíva pri hroziacej 

epidémii, napr. v psychiatrických ústavoch. 

Osoby zamestnané v potravinárstve a rizikoví jedinci (deti, dojčatá, mladiství) sa liečia ústavne, 

ostatní pacienti sa izolujú a liečia doma. Po skončení th. sa 3-krát v po sebe idúcich d odoberajú 

vzorky stolice na kultiváciu na zistenie bacilonosičstva. U detí sa pred prijatím do detského 

zariadenia vyţadujú ďalšie 2 negat. kultivácie. 

Po rýchlom prechode na normálnu stravu a komplikáciách (napr. parazitózach) sa môţu dostaviť 

recidívy ochorenia, príp. prechod do chronicity. Ochorenie a úmrtie na šigelózu sa má do 24 h hlásiť 

písomne, hromadné ochorenie, ako aj výskyt u zamestnancov v potravinárstve, nemocniciach a 

detských zariadeniach aj telefonicky.  

dyzergázia [dyserasia] psychol. termín Adolfa Meyera pre psych. sy. spojené s fyziol. poruchami 

mozgu, toxické psychózy s príznakmi delíria. 

dyzergia – [dysergia] abnormálne reakcie vôľového konania; →dyzergické reakcie.  

dyzergické reakcie – poruchy vyvolané poškodením krvného obehu a trofiky mozgu, podobné 

toxickým psychotickým stavom →delíria. Sú to delírium, dezorientácia, halucinácie, oneirické 

myslenie, úzkosť, strach (Meyer). 

dyzéria – [dyseria] sklon k chorobám. 

dyzestézia – [dysaesthesia] porucha citlivosti; por. →anestézia; →bolesť.  

dyzinzulinizmus – [dysinsulinismus] porucha vylučovania inzulínu. 

dyzódia – [dysodia] porucha spevného hlasu. 

dyzontogénia, dyzontogenéza – [dysontogenia, dysontogenesis] porušený, nenormálny vývoj 

jedinca. 



dyzontológia – [dysontologia] náuka o chorobných a rastových poruchách 

dyzonychóza – [dysonychosis] úchylka rastu nechtov. 

dyzopia – [dysopia] krátkozrakosť. 

dyzorexia – [dysorrhexia] zníţená chuť do jedenia, nechuť; por. anorexia. 

dyzória – [dysoria] syn. dyshorosis, porucha bariérovej funkcie cievnej steny prejavujúca sa zvýšenou 

priepustnosťou. 

dyzortografia – [dysorthographia] výbojovo podmienená neschopnosť zvládnuť pravopisné pravidlá. 

dyzosmia – [dysosmia] porucha →čuchu. 

dyzosteogenéza – [dysosteogenesis] porucha vývoja kostí. 

dyzosteoskleróza – [dysosteosclerosis] vrodená dysplázia kostry charakterizovaná nanizmom, 

sklerózou axiálnych častí kostry, prerednutím metafýz a platyspondýliou. Ide o recesívne dedičné 

ochorenie viazané na chromozóm X (postihuje len chlapcov), jestvuje však aj autozómovo recesívne 

dedičná forma. Klin. Sa prejavuje nanizmom, zvýšenou fragilitou kostí, anomáliou dentície 

(oneskorené al. chýbajúce prerezávanie zubov, hypoplázia skloviny), príp. atrofia n. opticus s 

oslepnutím, parézou n. facialis následkom zúţenia kraniálnych nervových kanálov, zriedka 

cerebrálnymi záchvatmi kŕčov. Prítomné sú loţiskové depigmentácie. Na rtg sa zisťuje 

osteoskleróza lebky, rebier, kľúčnej kosti, lopát bedrových kostí a rúrovitých kostí s prerednutím 

rozšírených metafýzových zón.  

dyzostóza – [dysostosis] →dysostosis. 

dyzúria – [dysuria] sťaţené al. bolestivé močenie, často spojené s častým močením (polakisúriou). Jej 

príčinou bývajú prekáţky odtoku moču, infekcie močových ciest, zriedkavejšie neurol. funkčné al. 

psychogénne podmienené poruchy. Dyzurický syndróm – termín označujúci nekomplikovaný 

močový infekt s asymptomatickou →bakteriúriou postihujúci najmä ţeny.  

dzenizmus – japonský budhistický smer, kt. cieľom je prekonať vlastné ja pomocou rozjímania a takto 

aktivizovať svoje duševné sily. 

dzeta – písmeno g. abecedy (∂). 

Dzierzynskyho syndróm – [Dierzynsky, W., charkovský lekár] →syndrómy. 

Dziuban, Martin – (1892 Sanok – 1970 Bratislava) lekár-parazitológ, helmintológ. Študoval v Prahe a 

na univerzite Johna Hopkinsa v Baltimore. Pôsobil krátko v Prahe, Košiciach, potom na 

Podkarpatskej Ukrajine (Uţhorod, Chust) a nakoniec v Bratislave. Spoluzakladateľ slov. 

parazitológie. Z početných odborných prác významnejšie sú: Spolupráca praktického lekára s 

bakteriologicko-sérologickým laboratóriom (Uţhorod 1938); O význame dezinfekcie a dezinsekcie 

(Martin 1942); Malária (Martin 1934); Infekčné choroby (Bratislava 1945); Hlístové ochorenia a 

ochrana proti nim (Bratislava 1954); Helmintózy a boj proti nim (Bratislava 1960); Nákazy vyvolané 

červami a článkonoţcami (Bratislava 1965). 

džinizmus – [čín. dţin vykupiteľ] indické filozofické učenie. Jeho zakladateľom bol Mahávíra (,,Veľký 

hrdina“, 599 – 527 pred n. l.). Svet sa od večnosti skladá z oţivenej individuálnej duše (dţíva) a 

neoduševnenej hmoty (adţíva). V dţívach je vloha k vševedeniu, mravnej dokonalosti a večnej 

blaţenosti. Nemôţu však túto vlohu realizovať, pretoţe od sú samého počiatku presiaknuté, akoby 

nakazené materiálnymi látkami. S kaţdou činnosťou vniká do duše hmota a tak sa dokonalé a 

nesmrteľné duše stávajú smrteľnými bytosťami. Spasenie duše z tejto väzby je moţné, ak sa z nej 

odstráni látka, kt. do nej prenikla a zabráni vnikaniu novej. Cesta k tomu vedie cez prísne asketické 

pokanie, čím sa táto látka vylučuje, a prísne ctnostný ţivot, kt. zabraňuje prenikanie nových látok. 



Podstatou d. je očisťovanie duše prevtelovaním, dodrţovaním pôstov, umŕtvovaním telesných 

ţiadostí, meditáciou, kontempláciou, neubliţovaním ţivým bytostiam, s cieľom dosiahnuť stav 

blaţenosti (nirvánu). Samovraţdu pokladá nielen za dovolenú, ale dokonca za zásluţnú. 

D. utvoril vlastnú relativistickú teóriu logiky opierajúcu sa o dokazovanie a vyvracanie, kt. vrcholom 

je sjádváda. Jej obdobou je budhistická teória niekoľkorakej negácie. Prísnosť mravných zákazov 

mala za následok, ţe d. sa v širších vrstvách nerozšíril. Dţinisti ostali elitnou menšiou, kt. však 

dodnes ovplyvňuje indický ţivot a v súčasnosti má asi 3 milióny stúpencov, väčšinou zaujímajúcich 

vplyvné postavenie. Pod jeho vplyvom bol aj Gándhí, kt. si za základ svojho ţivota a politického 

pôsobenia utvoril náuku o ahimsa, nerobiť zlé ţivému; →indická medicína.  

ďalekozrakosť – očná chyba zapríčinená malou optickou mohutnosťou šošovky, t. j. neschopnosťou 

zobraziť blízke predmety; ich obraz vzniká aţ za sietnicou; →hypermetropia. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


