ht. – 1. skr. angl. heart srdce; 2. skr. angl. height výška.
5-HT – skr. 5-hydroxytryptamín; →sérotonín.
HTACS – skr. angl. human thyroid adenylate cyclase stimulators stimulátory ľudskej adenylátcyklázy
štítnej ţľazy.
HTC – skr. angl. homozygous typing cells homozygotné typizačné bunky.
3H-TdR – skr. angl. tritium-labelled thymidine tymidín značený trítiom.
hTG – skr. angl. human thyreoglobulin ľudský tyreoglobulín.
®

HTH – dezinficiens obsahujúce kalciumhypochlorit.
HTLV – skr. angl. human T-lymphocyte (leukaemia/lymphoma) virus vírus ľudskej leukémie/lymfómu z
T-lymfocytov; →AIDS.
HTN – skr. angl. hypertension hypertenzia.
HTP – skr. hydroxytryptophan hydroxytryptofán.
+

+

H -transportujúca ATPsyntáza – syn. ATPsyntáza, H -ATPáza, mitochondriová ATPáza, EC
3.6.1.34, enzýmový komplex mitochondriovej membrány, kt. katalyzuje fosforyláciu ADP za vzniku
ATP. Energiu na syntézu ATP produkujú 3 miesta reťazca transportu elektrónov; oxidačná
fosforylácia a transport elektrónov je spriahnutý prostredníctvom translokácie protó-nov cez
membránu mitochondrií. Po odstránení enzýmu z membrány pôsobí ako ATPáza.
HTSI – skr. angl. human thyroid-stimulating immunoglobulin ľudský imunoglobulín stimulujúci štítnu
ţľazu.
HTVD – skr. angl. hypertensive vascular disease hypertenzná cievna choroba.
®

HTX D – neurotoxínový alkaloid izolovaný z koţných sekrétov kolumbijských ţiab Dendrobates
histrionicus a D. occultator; →gefyrotoxín.
®

HTZ – akaricídum; →hexytiazox.
Hua – rod sladkovodných slimákov.
Hua ningpoensis – druh ţijúci v stred. a juţ. Číne, kt. poţiera vajíčka Clonorchis sinensis a v jeho
tele vajíčka dozrievajú.
Hua touchena – prvý medzihostiteľ Pargonimus westermani.
huanghuahaosu – antimalarikum; →artemisín.
Hubbardova vaňa – [Hubbard, Carl, amer. inţinier 20. stor.] vaňa, do kt. moţno pacienta ponoriť pri
podvodných cvičeniach a hydroterapeutických procedúrach.
Hubel, David Hunter – (*1926) kanad. neurobiológ, kt. bola udelená spolu s Tolstenom Nilsom
Wieselom a Rogerom Wolcottom Sperrym Nobelova cena za med. a fyziol. r. 1981 za objavy
informačných procesov prebiehajúcich v zrakovom systéme.
Hubka, Michal – (L. Mikuláš 1916 – Bratislava 1984) kardiochirurg, vedecký pracovník. Po ukončení
štúdia pôsobil v Košiciach u prof. Kňazovického a od r. 1948 v Bratislave ako asistent I. chir. klin. LF
UK a neskôr ako ved. pracovník Ústavu experimentálnej chir. SAV, resp. Výskumného ústavu
lekárskej bioniky a zást. prednostu Klin. kardiovaskulárnej chirurgie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie
lekárov Bratislave. Titul CSc. obhájil r. 1959, DrSc. r. 1965. Spoluzakladateľ slov. kardiochirurgie.
Rozpracoval metodiku mimotelového obehu, operácií srdcových chýb, ako aj predoperačnej a
pooperačnej starostlivosti. Venoval sa najmä príprave bioprotéz srdcových chlopní. Dielo: kniţne:

Význam asystólie vyvolanej kálium-citrátom pre intrakardiálnu chirurgiu (1961); štúdie a články
(výber, vţdy ako spoluautor): Implantácia umelých chlopní aortálnych v experimente (1963), Liečba
malígnych nádorov mozgu perfúziou cytostatikami (1964), Homotransplantácia mitrálnej chlopne
(1965), Nahra-denie mitrálnej chlopne mitrálnym homotransplantátom v experimente (1966),
Replacement of the Mitral Valve with an Aortic Valve Homograft Implanted into the Left Atrium
(1967), Príprava alotransplantátov a autotransplantátov a nahrádzanie srdcových chlopní (1974),
Chirurgické liečenie vrodenej stenózy aortálnych chlopní (1980), Nahradenie mitrálnej chlopne
aortálnym chlopňovým homotransplantátom (1982), Reoperácie po úplnej korekcii Fallotovej
tetralógie (1983), Transplantácie mitrálnej chlopne (doktorská dizertačná práca, 1964); patenty:
Chlopňový ventil (spoluautor, 1966), Bimembránové čerpadlo elektromagnetické (spoluautor, 1970).
hubky →Porifera.
huby →Mycophyta.
Huckerov-Connov roztok →roztoky.
Hudcovič, Aurel – (Štúrovce, okr. Trnava 1911 – Bratislava 1981) gynekológ a pôrodník. Po štúdiu
na gymnáziu v Trnave a Ruţomberku a med. na LF UK pôsobil najprv ako banský lekár v
Handlovej, r. 1942 ako asistent Kliniky pôrodníctva a ţenských chorôb, od r. 1954 ako prednosta II.
gyn.-pôr. kliniky a od r. 1961 ako vedúci Katedry gynekológie II LFUK v Bra-tislave. R. 1953 doc., r.
1965 mimoriadny profesor. R. 1952 – 60 bol hlavným odborníkom Povereníctva zdrav. pre
starostlivosť o ţeny, člen vedeckej rady, podpredseda Spolku slov. lekárov a i. odborných
spoločností. Venoval najmä otázkam gestózy, patol. krvácania v placentovej fáze pôrodu,
vývojovým anomáliám rodidiel a ich chir. th. Autor a spoluautor vysokoškolských učebníc, > 60 štúdií
a článkov vrátane popularizačných.
Dielo: kniţné (spoluautor): Gynekologie (1950), Zdravoveda (1950), Zdravotná abeceda ţeny
(1952), Náuka o materstve (1959), Ţena v zdraví a chorobe (1960), Ţena a materstvo (1965),
Gynekológia a pôrodníctvo 1 – 3 (1972 – 76), Manţelstvo a rodinný ţivot (1973); štúdie a články:
Novšie poznatky o eklampsizme a jeho terapii (1950), Syntetické antihistaminiká v liečbe
tehotenských toxikóz (1951), Poznámky k terapii eklampsizmov (spoluautor, 1957), K etiológii a
terapii porúch krvácania v placentárnom a postplacentárnom období (spoluautor, 1958),
Sekretorická aktivita cervikálnych ţliaz v období menštruačného cyklu (spoluautor, 1958), Biológia
umelej pošvy (1959, 1961) Psychoprofylaxia a pôrod (1962), Medikamentózne vedenie tretej
pôrodnej doby (1965), Niektoré parazitologické problémy v gynekológii (1965), Aplasia of the
Vagina. Reconstruction by the free skin graft (spoluautor, 1966), The Longterm Result of Operations
for Aplasia of the Vagina (1966), Chromozomálna analýza u niektorých vývojových chýb ţenského
genitálu (1967), Zmeny hydrominerálnej rovnováhy počas tehotnosti (spoluautor, 1967), Indukcia
pôrodu pri predĺţenej tehotnosti (1969), Poruchy vývoja rodidiel a ich operačná terapia (1969), The
Problem of psychosexual lives of women operated on congenital anomalies of genitals (1969),
Symfýza vulvy ako príčina kalkulózy v pošve (1970), Straty krvi v III. a IV. pôrodnej dobe
(spoluautor, 1970), K operatívnej terapii niektorých foriem intersexu (1971), Skúsenosti s pouţitím
oxytocínu v infúzii pri indukcii pôrodu (1971).
Huddlesonov test →testy.
Hueckov väz – [Hueck, Alexander Friedrich, 1802 – 1842, nem. anatóm] reticulum trabecu-lare anguli
iridocornealis.
Hueckova-Assmannova anémia – [Hueck, Werner, 1882 – 1962, nem. patológ pôsobiaci v Lipsku a
Mníchove; Assmann, Herbert, 1882 – 1950, königsbergský internista] anémia pri →osteomyelofibróze.
Hueter, Karl – (1838 Marburg – 1882 Greifswald) nem. chirurg. Med. začal študovať ako 16-r., a
ukončil ho ako 20-r. štátnicami v Kasseli. Absolvoval študijné cesty (Berlín, Viedeň a V. Británia,

Paríţ). Potom pôsobil ako asistent Rosera v Marburgu, na patol.-anat. ústave u Virchowa, na chir.
univerzitnej klinike u Langebecka v Berlíne, kde sa habilitoval r. 1860, na chir. klinike v Rostocku a
od r. 1869 v Greifswalde. Publikoval 74 odborných prác, z kt. najvýznamnejšie sú Anatomischen
Studien an den Gelenken Neugeborener und Erwachsener (Virchows Archiv, 18 – 28), Klinik d.
Gelenkkrankheiten m. Eischluss der Orthopädie (1870/71), Die allgemeine Chirurgie, eine Einleitung
in das Studium der chirurgischen Wissenschaften (1873), Grundriss der Chirurgie (1881 – 85).
Pozoruhodné sú aj jeho prednášky o panaríciu a ošetrovaní ranovej horúčky pri strelných
poraneniach. H. sa zaslúţil najmä o rozvoj našich poznatkov o kĺbových ochoreniach. Spolu s
Lückem vydával od r. 1872 Deutsche Zeitschrift für Chirurgie.
Hueterov manéver – [Hueter, Karl, 1838 – 1882, nem. chirurg] →manéver.
Hueterov príznak – [Hueter, Karl, 1838 – 1882, nem. chirurg] →príznaky.
Hueterova-Mayova operácia – [Hueter, Karl, 1838 – 1882, nem. chirurg; Mayo, William J., 1861 –
1939, amer. chirurg] →hallux valgus.
Huetova operácia →operácie.
von Hufeland, Christoph Wilhelm – (1762–1836 Berlín), nem. lekár. Po ukonečení štúdia med. v
Jene a Göttingene prevzal otcovu prax. K jeho pacientom patril aj Wieland, Goethe a Herder. R.
1800 ho vymenovali v berlínskej Charité za kráľovho osobného lekára a o 10 r. neskôr za prof.
špeciálnej patológie a th. na berlínskej univerzite. H. patril k najvýznamnejším dejepiscom v med. a
jeho dielo obsahuje > 400 spisov. Najznámejšie dielo Makrobiotika alebo umenie predĺţiť ľudský
ţivot vyšlo r. 1796. V med. bol eklektikom. Vystupoval proti mesmerizmu.
Huggins, Charles Brenton – (*1901) kanad. lekár. R. 1966 mu bola spolu s F. P. Rousom udelená
Nobelova cena za objavy týkajúce sa liečenia rakoviny prostaty.
Hugginsova operácia – [Huggins, Charles Brenton, *1901, kanad. lekár.] →operácie.
Hughesov reflex – [Hughes, Charles Hamilton, 1839 – 1916, amer. neurológ] →reflex.
Hughesov-Stovinov syndróm – [Hughes, J. P.; Stovin, P. G., súčasní londýnski lekári] →syndrómy.
Huguierov kanál – [Huguier, Pierre Charles, 1804 – 1873, franc. chirurg] apertura tympanica
canaliculi chordae tympani.
Huguierov kruh – [Huguier, Pierre Charles, 1804 – 1873, franc. chirurg] kruh tvorený tepna-mi
maternice okolo spojenia jej krčka a tela.
Huguierov sínus – [Huguier, Pierre Charles, 1804 – 1873, franc. chirurg] vkleslina v bubien-ku medzi
fenestra ovalis a fenestra rotunda.
Huhnerov test – [Huhner, Max, 1873 – 1947, newyorský urológ] – syn. Simsov-Huhnerov test:
vyšetrenie sekrétov aspirovaných z fornixu vagíny a endocervikálneho kanála po pohlavnom styku
na určenie počtu a stavu prítomných spermatozoí, ako aj rozsahu ich penetrácie do cervikálneho
hlienu.
Huchardova choroba – [Huchard, Henri, 1844 – 1910, paríţsky internista] →choroby.
HuINF – skr. angl. human interferon ľudský interferón.
Hulténov variant – skrátenie (mínusový variant) al. predlţenie (plusový variant) ulny na distálnom
rádioulnárnom kĺbe v dôsledku vrodenej poruchy vývoja al. poúrazovo.
Hulténov variant

Zapríčiňuje odchýlenie ruky v zmysle manus vara, resp. manus valga. Môţe sa spájať s artrózou
distálneho rádioulnárneho skĺbenia, príp. maláciou os lunatum.
®

Humafac (Parke, Davis) →hemokoagulačný faktor VIII.
®

Humagel (Parke, Davis) – antibiotikum, antiamébikum; sulfát →paromomycínu.
®

Human Actrapid (Novo) – suspenzia zinkinzulínu; →inzulín.
Human Chorionic Gonadotrop(h)in – ľudský chóriový gonadotropín, HCG.
Human Chorionic Somatomammotropin – ľudský chóriový somatomamotropín, HCS.
Human EGF-URO – stimulátor proliferácie a inhibítor sekrécie HCl v ţalúdku; →EGF-urogastrón.
Human Growth Hormone – ľudský rastový hormón; →somatotropín.
Human IgE Pentapeptide – HEPP, antialergikum; →pentigetid.
humanisatio, onis, f. – [l. humanus ľudský] →humanizácia.
humanistická psychológia →psychológia.
humanita – [humanitas] 1. ľudskosť, ľudomilnosť, úcta k ľudskej dôstojnosti; 2. mravný ideál zaloţený
na úcte človeka k človeku; 3. súhrn duchovných noriem a praktických spôsobov konania, kt. robia
človeka človekom. Obsah pojmu h. stanovil vo svojich spisoch uţ M. T. Cicero. Patrí sem mravné a
duchovné vzdelanie, dôstojnosť, ušľachtilosť, duševná urodzenosť, čestnosť, vtip, humor, vkus,
pôvab, duchaplnosť, jemnosť zmýšľania, vnútorná rovnováha, priateľstvo, dobrotivosť, občianskosť
(urbanita), pohostinnosť, veľkorysosť, slabosti a smrteľnosti ľudskej prirodzenosti. U kresťanských
autorov má h. význam krehkosti, slabos-ti, ľudskej prirodzenosti.
V renesancii sa zásluhou L. Bruniho stáva h. v pojme ,,studia humanitatis“ kľúčovým termínom pre
duchovný odkaz antiky a pre úsilie o jeho obnovenie; →humanizmus. ,,Studia humanitatis“
znamenajú skúmanie významu umeleckých textov, a to nielen z filozof. hľadiska. Ich cieľom je
vzdelávanie a získavanie ľudských kvalít, hodnôt a vzorov správania, o kt. sa zmieňujú tieto texty,
ako aj výchova umením a k umeniu, k porozumeniu celistvosti a všeobecnosti ľudského bytia na
jednej strane a individuálnej ľudskej osobnosti na druhej strane. Prevládnutie matematickej a
prírodne, resp. empiricky orientovanej filozofie od R. Descarta znamená rozchod s týmto poňatím h.
Jeho obnoviteľom je J. G. Herder, kt. vo svojich dielach Ideen zur Philosophie der Menschheit a
Briefe zur Beförderung der Humanität pouţíva pojem h. na označenie ľudskej prirodzenosti, kt.
spočíva v zdokonaliteľnosti a v smerovaní k spravodlivosti, rozumu, dobrote a pravde.
humanitárstvo – pejor. nepravá, falošná humanita.
humanitas – [l. povaha, ľudskosť, vzdelanosť] →humanita.
humeniter – [l.] ľudský, z ľudského hľadiska.
humanitný – uskutočnený v duchu humanity, ľudomilný, dobročinný; zastar. humanitné predmety
filozoficko-historické (op. reálne).
humanizácia – [humanisatio] poľudštenie, zľudštenie.
humanizmus – vzdelávanie k →humanite, literárny a vedecký smer so svetonázorovou orientáciou,
kt. vystúpil v 13. stor. v Taliansku v protiklade k scholastike. H. sa usiloval obnoviť literatúru, umenie
a ţivotný obsah antiky ako základu autentického a kultivovaného rozvinutia ľudskej prirodzenosti a
dôstojnosti. Z Talianska (Bocaccio, Bruno, Dante, Leonardo da Vinci, Petrarca a i.) sa rozšírili
humanistické podnety do ostatnej Európy, kde sa rozvíjali spočiatku v latinčine, neskôr v domácich
jazykoch. K veľkým humanistom renesančného obdobia patrí v Anglicku F. Bacon, T. Moore,

Shakespeare a i., vo Francúzsku M. de Montaigne a Rabelais, v Holandsku Erazmus Rotteramský,
v Nemecku F. Melanchton a i.
Od konca 18. stor. sa prehĺbil h. v nem. klasike, najmä v koncepcii obnovy celistvosti človeka vo
svete, kt. ju pôsobením deľby práce rozkladá na jednotlivé zloţky (J. Ch. F. Schiller: Briefe über die
ästhetische Erziehung des Menschen, 1793) a v myšlienke utvárania vlastnej osobnosti v ţivote (J.
W. Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1795 – 1796, Wilhelm Meisters Wanderjahre, 1820). Patrí
sem výklad zmyslu dejín ako média zákonitého utvárania ,,všeobecného indivídua“ – ľudstva (G. W.
F. Hegel: Phänomenologie des Geistes, 1897; Philosophie der Geschichte, 1832), kt. súčasťou sú aj
iné kultúrne oblasti ako Európa (J. G. Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit,
1784 aţ 1791) a idea vzdelávania ako práce na sebe k rozvinutiu vlastných moţností (W.
Humboldt).
Za tretí a najmodernejší pokus o oţivenie h. moţno pokladať fenomenológiu →Husserla, kt. sa
snaţí čeliť vzrastajúcemu pocitu ľudskej nezakotvenosti a cudzoty vo svete rekonštrukciou sveta
ako výsledku ,,kladenia“ transcendentálneho ja (Ideen zu einer reinen Phänomenologie und
phänomenologischen Philosophie, 1913; Cartesianische Meditanionen, 1952). J. P. Sartre
,
reklamuje charakteristiku h. pre svoj existencializmus (L existencialisme es un humanisme, 1946).
Malý humanizmus – sociol. termín pouţívaný na označenie pozornosti venovanej oblasti rodinného
a partnerského ţivota a ţivota malých skupín. Jeho témou je láska, nevera, vzťahy rodičov a detí,
citový ţivot, osobný úspech al. kariéra ap.
Veľký humanizmus – týka sa najmä problémov odcudzenia a oslobodenia človeka, politických
a sociálnych zápasov, vzťahu dejín a súčasnosti, úlohy historického, sociálneho a prírodného
v ľudskom ţivote, odhaľovania potencie a hraníc človeka.
®

Human Monotard (Novo) – suspenzia zinkinzulínu; →inzulín.
humánnosť – ľudomilnosť, ľudskosť.
humánny – ľudomilný, ľudský.
humanológia – [l. humanus ľudský + g. logos náuka] syn. humanistika, náuka o zachovaní
a zušľachťovaní človeka ako jedinca i ľudstva ako celku.
Human Placental Lactogen – ľudskýplacentový laktogén; →HCS.
human relations – [angl. interpersonálne vzťahy] smer sociológie práce a teórie a praxe
managementu. H. r. sa spája s menom Eltona Maya, kt. r. 1927 začal uskutočňovať experimenty v
Hawthorne (závod Western Electric Company), v kt. sledoval vplyv fyzických podmienok práce
(osvetlenie, počet, dĺţka a rozloţenie prestávok v práci ap.) na pracovné správanie, najmä výkon
pracovníkov. Overovala sa hypotéza rastu výkonu so zlepšovaním podmienok a jeho pokles s ich
zhoršovaním. To čo určuje v rozhodujúcej miere výkon neboli natoľko podmienky práce ako vzťahy
medzi ľuďmi v pracovnej skupine, resp. skupinová organizácia zaloţená na týchto vzťahoch. Viac
ako finančná odmena al. záujem o prácu viaţe pracovníkov k práci ,,puto pospolitosti“. Ich
satisfakcia pochádza v podmienkach rozdrobenej práce skôr zo sociálnych vzťahov vznikajúcich pri
práci ako zo samotnej práce. Túţbu byť spätý so svojimi druhmi pokladali zástancovia koncepcie h.
r. za najsilnejšiu charakteristiku človeka v pracovnej situácii.
Tým sa odmietla Taylorova koncepcia izolovaného jedinca, sledujúceho len svoj osobný záujem a
spochybnil aj názor o dominancii ekonomických činiteľov v pracovnej motivácii a vo vzťahu k
pracovnej spokojnosti. Úlohou managementu preto je vyuţiť pracovné skupiny a začleniť ich do
formálnej štruktúry podniku. Na rozdiel od tzv. vedeckého managementu, kt. kladie dôraz na systém
riadenia sa vyzdvihuje úloha osobnosti riadiaceho pracovníka a jeho osobnostné vlastnosti ako
neformálnej autorite. U vedúcich pracovníkov (majstrov) sa vyzdvi-hujú sociálne schopnosti (social

skills). Dôraz sa kladie aj na konsenzus v pracovnej skupine, kt. sa odráţa na utváraní
spoločenského konsenzu podobne, ako je úlohou podniku nielen vyrábať tovar, ale aj rozdeľovať
svojím pracovníkom uspokojenie.
Teórii h. r. sa vytýkalo, ţe sústredením pozornosti na sociálny faktor odvádza pozornosť od výroby
tovaru a tvorby zisku, ako aj obratná manipulácia pracovníkov managementom a v prospech
managamentu v záujmu výroby tovaru a dosahovania zisku. Podľa Daniela Bella (1947) ide o ,,cow
sociology“, t. j. snahu ,,urobiť kravy spokojnejšie, aby dávali viac mlieka“. Súčasná sociológia práce
a teória riadenia prechádza k modelu synergického riadenia nielen voľbou prostriedkov, ale aj
cieľov.
Human Serum Growth Factor –sérový rastový faktor odvodený od trombocytov izolovaný
Antoniadesom a spol. (1975), imunologicky identický s →PDGF.
humanus, a, um – [l.] humánny, ľudský.
®

Humatin (Parke, Davis) – antibiotikum, antiamébikum; →paromomycín.
humatio, onis, f. – [l.] humácia, pochovanie.
®

Humatrope (Lilly) – stimulans rastu; →somatotropín.
Humboldt, Alexander von – (1769 – 1859) nem. filozof, prírodovedec, jeden zo zakladateľov
modernej geografie. Za jedinú kozmickú substanciu pokladal hmotu schopnú vnútornej aktivity.
Všeobecnou a zákl. vlastnosťou hmoty je podľa neho pohyb, priestor a čas. H. zastával dialektický
výklad pohybu ako jednoty univerzálnej vzájomnej súvislosti a vývoja javov. Vystupoval s kritikou
Kantovej, Schellingovej a Heglovej filozofie a Comtovho pozitivizmu. Základné diela: Obrazy prírody
(1808); Kozmos (5 zv. 1845 – 1859).
Humboldt, W ilhelm – (1767–1835) nem. filozof, jazykovedec a štátnik, brat A. Humboldta. Prijal
Kantovo filozofické učenie a usiloval sa ho konkretizovať a rozvinúť na materiáloch dejín
spoločnosti. Svetové dejiny sú podľa neho výsledkom činnosti duchovnej sily, kt. je za hranicami
poznania. Dejiny ľudstva sa síce skladajú z reťaze vysvetliteľných pohnútok indivíduí, ale nemoţno
ich pochopiť z kauzálneho hľadiska. Práve preto môţe estetika do určitej miery nahradiť dejiny ako
vedu. Vo svojom učení o jazyku vypracoval metódu histo-ricko-porovnávacej analýzy jazykov. Je
jedným zo zakladateľov Berlínskej (Humboldovej) univerzity. Zákl. diela: O hraniciach pôsobnosti
štátu (1792), O úlohách štátu (1792); O úlohách historika (1821).
Hume, David – (1711 – 1776) angl. filozof, psychológ a historik. Úlohu poznania nevidel v postihnutí
bytia, ale v schopnosti byť návodom na praktický ţivot. Jediným predmetom hodnoverného
poznania sú podľa H. objekty matematiky; všetky ostatné predmety skúmania sa týkajú faktov, kt.
nemoţno logicky dokázať a vyvodzujú sa iba zo skúsenosti. Zo skúsenosti vychádzajú aj všetky
úvahy o jestvovaní. Skutočnosť je podľa neho iba prúdom ,,dojmov“, ktorých príčiny sú neznáme a
nepostihnuteľné. Otázku, či jestvuje objektívny svet al. nie, pokladal za neriešiteľnú. Jeden zo
základných vzťahov, stanovených skúsenosťou, je podľa H. vzťah príčiny a účinku. Tento vzťah
nemoţno odvodiť ani z intuície, ani logickou analýzou a dôkazom. Z toho, ţe jeden jav predchádza
druhý, nemoţno vyvodzovať, ţe predchádzajúce je príčina, a to, čo za ním nasleduje, je jeho účinok.
Dokonca ani najčastejšie opakovanie spojenia udalostí v čase nedáva poznanie tej skrytej sily,
pomocou ktorej jeden objekt utvára druhý. Takto H. popieral objektívny charakter príčinnosti. Prúd
našich dojmov nie je podľa neho úplný chaos: niekt. objekty sa nám javia ako jasné, ţivé a stále;
toto je vraj celkom dostačujúce pre praktický ţivot. Pričom treba iba chápať, ţe prameňom
praktického presvedčenia nie je teoretické poznanie, ale viera.
V etike H. rozvinul teóriu utilitarizmu, vydávajúc uţitočnosť za kritérium mravnosti; vo filozofii
náboţenstva sa obmedzil na predpoklad, ţe príčiny poriadku vo vesmíre majú nejakú analógiu s

rozumom, no zavrhol pritom akékoľvek teologické a filozofické učenie o Bohu a – odvolávajúc sa na
historickú skúsenosť – priznával zlý vplyv náboţenstva na mravnosť a občiansky ţivot.
H. skepticizmus teoreticky zdôvodňoval utilitárne a racionálne chápanie sveta burţoáziou.
Humovský agnosticizmus mal značný vplyv na súčasný idealizmus a stal sa jedným z hlavných
zdrojov novopozitivizmu. Základné dielo: Skúmanie ľudského rozumu (1748).
humectans – [l. humidus vlhký] →humektant.
®

Humedil (Bio-Mar) – analgetikum, antiflogistikum; →benzpiperylón.
®

Humegon (Organon) – gonadostimulačný princíp; →FSH.
humektant – [humectans] zvlhčovadlo, hygroskopická látka (napr. glycerín), kt. zabraňuje úplnému
odpareniu vody zo sústavy, do kt. sa pridáva (napr. z hydrogélu).
humeralis, e – [l. humerus ramenná kosť] ramenný, humerálny, týkajúci sa ramennej kosti.
humeroclavicularis, e – [humero- + l. clavicula kľúčna kosť] humeroklavikuklárny, týkajúci sa
ramennej a kľúčnej kosti.
humeroradialis, e – [humero- + l. radius vretenná kosť] ramennovretenný, humeroradiálny, týkajúci
sa ramennej a vretennej kosti.
humeroscapularis, e – [humero- + l. scapula lopatka] ramennolopatkový, humeroskapulárny, týkajúci
sa ramennej kosti a lopatky.
humeroulnaris, e – [humero- + l. ulna lakťová kosť] ramennolakťový, humoeroulnárny, týkajúci sa
ramennej a lakťovej kosti.
humerus, i, m. – ramenná kosť, typická dlhá kosť. Tvorí ju stredná diafýza a dve koncové epifýzy,
proximálna a distálna. Proximálny koniec, hlavica (caput humeri) má konvexnú styčnú plochu s
rozsahom ~ 1/3 gule. Okraj styčnej plochy, collum anatomicum humeri, prebieha šikmo, takţe os
hlavice s osou diafýzy zviera tzv. kapitodiafýzový uhol (~ 130°).
Ventrálne sú pod hlavicou dva hrboly, lateroventrálne väčší ramenný hrbolček (tuberculum majus),
ventrálne menší ramenný hrbolček (tuberculum minus). Na obidva hrbolčeky sa upínajú svaly (na
tuberculum majus: m. supra spinam, m. infra spinam, m. teres minor; na tuberculum minus: m.
subscapularis). Obidva hrbolčeky sa distálne predlţujú do hrán: crista tuberculi majoris (pre m.
pectoralis major), crista tuberculi minoris (pre m. latissimus dorsi et m. teres major). Medzi hrbolmi je
ţliabok, sulcus intertubercularis, do kt. sa vkladá šľacha (caput longum m. bicipitis).
Pod obidvoma hrbolmi je kosť zúţená do colum chirurgicum, miesto, kde sa ramenná kosť ľahko
láme. Collum chirurgicum obopínajú dve tepny (aa. circumflexae humeri).
Pod collum chirurgicum je diafýza r. k. na priereze zaoblene trojhranná a na vonkajšej strane je v
jednom mieste zdrsnená: tuberositas deltoidea (úpon m. deltoideus). Distálne prebieha po dorzálnej
strane r. k. plytký, špirálový odtlačok, smerujúci laterodistálne: sulcus n. radialis. Na dorzálnej strane
diafýzy, asi v polovici al. pod polovicou, je foramen nutricium, smerujúci distálne.
Distálnym smerom sa diafýza rozvíja do šírky a vybieha do epicondylus ulnaris et epicon-dylus
radialis, obidva pod koţou hmatateľné, slúţia pre odstup svalov. Za ulnárnym epikon-dylom je plytká
brázda, sulcus n. ulnaris.
Asi 6 cm nad distálným koncom r. k. môţe byť niekedy na vnútornom okraji výbeţok, processus
entepicondylicus (~ v 1 %). Pri početných cicavcoch je pravidlom, a niekedy je tu utvorené foramen
entepicondylicum. U človeka je v embryonálnom období tento výbeţok naznačený vţdy.

Pod epikondylmi nasledujú 2 kĺbové plôšky: hlavička (capitulum humeri) pre skĺbenie s vre-tennou
kosťou a kladka (trochlea) pre skĺbenie s ulnou. Capitulum humeri má tvar guľového pásu, trochlea
sa skladá z 2 kuţeľovitých, proti sebe privrátených úsekov a je k pozdĺţnej ose r. k. postavená
trocha šikmo, v tupom uhle.
Tesne nad capitulum humeri je fossa radialis, nad trochleou fossa coronoidea, do kt. pri ohnutí
zapadá výbeţok lakťovej kosti, processus coronoideus. Na dorzálnej strane je hlboká fossa olecrani,
do kt. pri natiahnutí zapadá lakťový výbeţok (olecranon ulnae). Na gracilných kostiach môţe byť
fossa coronoidea a fossa olecrani spojená otvorčekom (foramen supratrochleare).
Obr. Humerus pravej strany spredu (vľavo) a zozadu (vpravo). 3 – caput humeri (hlavica ramennej kosti); 4 –
collum anatomicum (anatomický krček ramennej kosti, ohraničuje hlavicu voči tuberulum majus et minus
ramennej kosti); 5 – collum chirurgicum (chir. krček ramennej kosti, distálne od veľkého a maléhjo hrbolčeka
ramennej kosti); 6 – tuberculum majus (veľký hrbolček; miesto svalových úopnov dorzolaterálne pri hlavici
humeru); 7 – tuberculum minus (malý hrbolček pre svalový úpon, ventrálne od predchádzajúceho); 8 –
sulcusintertubercularis (ţliabok medzi obidvoma hrbolčekmi; kĺţe v ňom šľacha dlhej hlavy m. biceps brahcii); 9
– crista tuberculi majoris (nízka lišta vybiehajúca distálne z tuberculum majus; upína sa na ňu m. pectoralis
major); 10 – cirsta tuberculi minoris (nízka lišta vybiehajúca distálne z tuberculum minus; upína sa na ňu m.
teres major a m. latissimus dorsi); 11 – corpus humeri (telo ramennej kosti; hlavná časť kosti medzi hlavicou
a condylus humeri); 12 – facies anterior medialis (anteromedialis)(predná vnútorná plocha ramennej kosti,
mediálne od predĺţenia crista tuberculi majoris); 13 – facies anterior lateralis (anterolateralis)(predná vonkajšia
plocha ramennej kosti, laterálne ood predĺţenia crista tuberculi majoris); 14 – facies posterior (zadná plocha
ramennej kosti); 15 – sulcus n. radialis
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–

tuberositas deltoidea (drsnatina pre úpon
deltového svalu, uloţená na vonkajšej
strane humeru, nad stredom jeho dĺţky);
22 – cobndyklus humeri (distálny koniec
ramennej kosti s kĺbovými plochami pre
predlakťové kosti a s jamkami – fossa
olecrani,

fossa

coronoidea

a fossa

radialis – nad nimi); 23 – capitulum

humeri (hlavička ramennej kosti, na distálnom konci, pre skĺbenie s rádiom); 24 – trochlea humeri (kladka
ramennej kosti na distálnom konci pre skĺbenie s ulnou); 25 – fossa olecrani (hlboká jamka nad trochlea humeri
vzadu, kam sa pri extenzii lakťa vkladá olecranon ulnae); 26 – fossa coronoidea (jamka vpredu nad trochlea
humeri, kam sa pri ohnutí v lakti vkladá proc. coronoideus ulnae); 27 – fossa radialis (jamka vpredu nad
capitulum humeri, kam pri väčšej flexii v lakti zapadá hlavica rádia); 28 – epicondylus medialis (vnútorný
epikondylus – výbeţok dovnútra od trochlea humeri, pre začiatky predlakťových svalov); 29 – sulcus n. ulnaris
(ţliabok pre n. ulnaris na zadnej ploche vnútorného epikondylu); 30 – epicondylus lateralis (vonkajší epikodylus,
výbeţok navonok od capitulum humeri, pre začiatky predlakťových svalov)

Diafýza humeru sa začína osifikovať v 2. fetálnom mes. V hlavici sa zjavuje epifýzove jadro v 1. polovici 1. r. (zriedka býva uţ u novorodenca). Samostatné jadrá majú tuberculum majus (v 2. r.) a
tuberculum minus (v 3. – 4. r.). Tieto jadrá splývajú s hlavicou medzi 4. a 8. r. Zrast celej proximálnej
epifýzy s diafýzou sa začína ~ v 18. r. a končí sa ~ 20. r. V distálnom konci sa zjavuje jadro v
capitulum koncom 1. – 2. r., jadro trochley v 8. (u dievčat) aţ 10. r. (u chlapcov). Jadro trochley
začína splývať s jadrom v capitulum v 12. – 13. r. Obidve spojené jadrá zrastajú s diafýzou v 13. –
16. r. Samostatné jadro má epicondylus ulnaris v 4. – 6. r. (u dievčat), 6. aţ 8. r. (u chlapcov).
Epicondylus radialis osifikuje medzi 9. – 12. r. Medzi 13. aţ 16. r. zrastajú jadrá epikondylov s telom
kosti (u dievčat skôr ako u chlapcov).
humiditas, atis, f. – [l.] humidita, vlhkosť.
humidostat – zariadenie na automatické regulovanie vlhkosti vzduchu; jednoduchý regulátor
regulatívnej vlhkosti.
humidus, am, um – [l.] humídny, vlhký.
humificatio, onis, f. – [l. humor tekutina + l. facere robiť, činiť] →humifikácia.
humifikácia – [humifikácia] 1. prevlhčenie; 2. chem.-biol. proces, pri kt. z org.látok vzniká humus.
humilis, e – [l. humus zem, pôda] nízky, bezvýznamný, prostý.
®

Huminsulin (Lilly) – biosyntetický ľudský inzulín.
humor, oris, m. – [l.] šťava, telová tekutina.
Humor aquaeus – tekutina tvorená v oku, vyplňajúca prednú a zadnú komoru, difundujúca z oka do
krvi; pokladá sa za lymfu oka, jej zloţenie kolíše ako zloţenie lymfy v organizme.
Humor cristallinus – 1. lens cristallina; 2. corpus vitreum.
Humor ocularis – jedna z očných tekutín, vnútroočný mok al. sklovcová tekutina.
Humor vitreus – vodnatá tekutina nachádzajúca sa v sklovci.
humoralis, e – [l. humor šťava] 1. týkajúci sa látok rozpustených v krvi, resp. telových tekutinách,
napr. humorálna imunita podmienená prítomnosťou protilátok v krvi na rozdiel od bunkovej imunity;
2. týkajúci sa jednej z telových tekutín al. humoralizmu.
humorálna teória →teória.
®

Humorsol (Merck & Co.) – cholínergikum, oftalmologikum; →demekáriumbromid.
®

Humoryl (Delallande) – antidepresívum; →toloxatol.
Humphry, George Murray sir – (1820 – 1896) angl. anatóm. Ako 16-r, sa stal ţiakom Crosysyho v
norwichskej nemocnici a od 19 r. študentom St. Barholomeus Hospital. R. 1842 sa stal členom
Kráľovskej spoločnosti chirurgov a chirurgom v Addenbrooke,s Hospital v Cambridgi, r. 1866 ho
menovali profesorom pre anatómiu a r. 1883 sa stal profesorom chirurgie; do šľachtického stavu bol

povýšený r. 1891. Z jeho prác, kt. súä venmované väúčšinou anatómii sú najvýznamnejšie A
treatise on the human skeletom (including the joints)(1858), Observatioons on the limbs of
vertebrate animals; ... and the comparison of the fore and hind limbs (1860), The human foot and
the human hand (nem. prekl. 1862), Observations in myology, including the myology of
Cryptobranch, Lepidosiren, ... and the disposition of muscles in vertebrate animals (1872), A course
of lectures in surgery (1850). H. vydával časopis Journal of Anatomy, do kt. prispieval článkami,
napr. o svalstve. V Lancete publikoval r. 1864 prácu o litotómii.
Humphryho väz – [Humphry, George Murray sir, 1820 – 1896, angl. anatóm] lig. menisco-femorale
anterius.
-humulén – syn. -karyofylén, 2,5,6,9-tetrametyl-1,4,8-cykloundekatrién, C15H24, Mr 204,36. Ide o
seskviterpenoidový izomér karyofylénu nachádzajúci sa v mnohých esenciálnych olejoch, najmä v chmeli (Humulus lupulus L., Moraceae) a listoch Lindera
strychnifolia (F.) Will, Lauraceae
humulénom.
-humulén
®
Humulin (Lilly) – biosyntetický ľudský →inzulín.
®

Humulin I (Lilly) – suspenzia izofán →inzulínu.
®

Humulin S (Lilly) ľudský →inzulín, pripravený rekombinantnou DNA technológiou.
humulón – kys. -lupulová; 3,5,6-trihydroxy-4,6-bis(3-metyl-2-butenyl)-2-(3-metyl-1-oxobutyl)-2,4cyklohexadien-1-ón, prenylovaný derivát floroglucinolu
nachádzajúci sa v chmeli obyčajnom s antibiotickým
účinkom; →Humulus lupulus.
Humulón (1) a lupulón (2)

Humulus lupulus L. (Cannabaceae) – chmeľ obyčajný. Trváca bylina s dlhou pravotočivou byľou a
dvojdomými kvetmi (tyčinkové v metlinách, piestikové v klasoch, z kt. sa vyvinú
vajcovité šištice). U nás sa pestuje. Zberajú sa šištice, t. j. samičie kvetenstvo,
kt. po usušení tvorí drogu Strobilus lupuli. Na spodine kvetov i palistov sú
zelenkastoţlté ţliazky tvoriace drogu Glandulae lupuli. Obidve drogy majú
korenistý charakteristický zápach, horkú chuť. Obsahujú ţivicu, kt. základnými
zloţkami sú horké prenylované deriváty floroglucinolu humulón, kohumulón,
xantohumolón, lupulón a kolupulón, ďalej silicu (aţ 1 %) tvorenú najmä
myrcénom (30 – 50 %), farnezénom, linalolom, - a -karyofylénom (20 – 40 %),
dipenténom, humulénom a geraniolom; flavonoidy a triesloviny.
Humulus lupulus

Strobilis lupuli sa pouţíva ako súčasť čajovín, z Glandulae lupuli sa pripravuje
extrakt a Oleum humuli lupuli. Pouţíva sa ako sedatívum najmä v kombinácii s
inými rastlinnými sedatívami, anafrodiziakum, stomachikum a amarum. Hlavný význam chmeľu však
spočíva v chuťových a konzervačných vlastnostiach uplatňujúcich sa pri výrobe piva. Humulón
a lupulón zniţujú glykémiu diabetikov. Pivovarské kaly sa pridávali do omladzujúcich kúpeľov uţ v
stredoveku. Extrakty z chmeľa sa uplatňujú v kozmetike na spomalenie ,,starnutia pleti“, a to vo forme
krémov, pleťových vôd a mlieka pre citlivú pleť, pouţívajú sa na ochabnutú a nečistú pokoţku, ako
prísada do upokojujúcich a regeneračných kúpeľov a najmä vo vlasovej kozmetike v špeciálnych
,,pivových šampónoch“, kt. obmedzujú lámavosť vlasov a zvyšujú ich lesk. Na vlasové kúpele sa
pouţíva aj samotné pivo.

humus, i. f. – [l.] zvyšky odumretých rastlín, ţivočíchov a mikroorganizmov v pôde. H. tvorí
tmavohnedú aţ čiernu koloidnú zloţku pôdy, kt. jej dodáva tmavé zafarbenie. Zloţenie h. závisí od
org. látok, kt. sa v pôde rozkladajú (cukry a im blízke zlúč., lignín, dusíkaté zlúč., najmä bielkoviny a
ich zloţky, tuky, vosky, ţivice a taníny). Ich rozklad sa uskutočňuje mineralizáciou, pri kt. sa
rozkladajú na veľmi jednoduché minerálne zlúč. ako CO 2, H2O, NH3, a humifikáciou, keď sa tvoria
nové, pomerne stále org. zlúč. špecifických vlastností, súhrnne označované ako h. H. je zdrojom
uhlíkatých a dusíkatých ţivín pre pôdne mikroorganizmy i zloţité rastliny, stmeľuje pôdne častice do
hrudiek, zvyšuje vzdušnú a vodnú kapacitu pôdy, viaţe anorg. ióny rozpustené v pôdnom rozt.,
niekt. jeho zloţky pôsobia stimulačne na fyziol. procesy rastlín. Obsah h. sa v pôde zvyšuje
pridávaním kompostu (hnojiva vznikajúceho rozkladom zvyškov rastlinného a ţivočíšneho pôvodu –
lístia, slamy, fekálií – za pridania vápna, rašeliny, pôdy).
Hungarian Chamomile – [amer.] sušené kvety rumančeka Matricaria chamomilla L. a Artemisia tilesii
Lebed, Compositae. Obsahuje prchavé oleje, horký princíp maticín, kys. artantovú, tanín, sliz a
ţivicu; adstringens.
Hungarian Chamomile Oil – [amer.] modrý rumančekový olej. Prchavý olej z kvetov rumančeka
Matricaria chamomilla L., Compositae. Aromatická horčina, emetikum.
Hunnerov vred – [Hunner, Guy LeRoy, 1868 – 1957, baltimorský chirurg] →Hunnerova cystitída.
Hunnerova cystitída – [Hunner, Guy LeRoy, 1868 – 1957, baltimorský chirurg] syn. intersticiálna
cystitída. Nešpecifická cystitída postihujúca najmä ţeny v strednom veku neznámej genézy s prim. s
tendenciou k fibrotizácii svaloviny, zmenšeniu kapacity močového mechúra a prechodom do
zmraštenia so sklonom k recidivujúcej makrohematúrii. Ide o ulceróznu léziu postihujúcu všetky
vrstvy steny močového mechúra. Má vzhľad malého hnedavého loţiska na sliznici s tendenciou
superficiálne sa hojiť, preto sa ťaţko deteguje.
Hunter, John – (1728 – 1793) škót. anatóm a chirurg. R. 1748 odišiel do Londýna, aby pomohol pri
výskumoch svojmu bratovi, anatómovi a chirurgovi, Williamovi. Pôsobil vo viacerých londýnskych
nemocniciach; r. 1756 dostal miesto v St. George Hospital. Tri r. pôsobil ako vojenský chirurg a
potom si otvoril vlastnú prax. Jeho zásluhou bolo, ţe dal chir. anat. a fyziol. základ. Traktátom
Treatise on the Natural History of the Human Teeth (1771) podporil vedecky orientované zubné
lekárstvo. Zanechal > 14 000 anat. a anat.-patol. preparátov, kt. získalo Royal College of Surgeons
a ešte dnes ich moţno obdivovať v Londýne.
Hunterov kanál – [Hunter, John, 1728 – 1793, škót. anatóm a chirurg] canalis adductorius.
Hunterov syndróm – [Hunter, Charles H., 1873 – 1955, kanad. lekár] →syndrómy.
Hunterov väz – [Hunter, John, 1718 – 1783, škót. anatóm] lig. teres uteri.
Hunterova čiara – [Hunter, John, 1718 – 1783, škót. anatóm] linea alba.
Hunterova glositída – [Hunter, William, 1861 – 1937, angl. lekár] chron. atrofická glositída pri
pernicióznej anémii. Charakterizuje ju glositída, glosodýnia, glosopyróza a porucha vnímania chuti;
bolesti a pálčivé pocity postihujú jazyk, ale aj iné časti ústnej sliznice. Jazyk má mäsovočervenú
farbu, lesklý povrch, niekedy s malými vriedikmi.
Hunterova operácia – [Hunter, John, 1728 – 1793, škót. anatóm] →operácie.
Hunterovo gubernakulum – [Hunter, John, 1728 – 1793, škót. anatóm a chirurg] gubernaculum
testis.
Hunterova-Addisonova anémia – [Hunter, John, 1861 – 1937, škót. anatóm; Addison, Thomas sir,
1793 – 1860, londýnsky lekár] perniciózna anémia.

Hunterove-Schregerove prúžky – prúţky vznikajúce kríţením sklovinových priziem na pozdĺţnom
výbruse →zuba.
Huntingtonova chorea – [Huntington, George S., 1851 – 1916, newyorský neurológ] →chorea
hereditaria Huntingtoni.
Huntingtonova choroba →chorea hereditaria Huntingtoni.
Huntingtonova operácia →operácie.
Huntov paradoxný fenomén – [Ramsay Hunt, James, 1872 – 1937, amer. neurológ] →fenomén.
Huntov syndróm I, II a III – [Ramsay Hunt, James, 1872 – 1937, newyorský neurológ] →syndrómy.
Huntova choroba – [Hunt, James Ramsay, 1872 – 1937, amer. neurológ] →choroby.
Huppertov test – [Huppert, Karl Hugo, 1832 – 1904, čes. lekár] →testy.
Huppertova choroba – [Huppert, Karl Hugo, 1832 – 1904, čes. lekár] →choroby.
Huppertov-Coleov test – [Huppert, Karl Hugo, 1832 – 1904, čes. lekár] →testy.
Hurlerovej bunky – [Hurlerová, Gertruda, 1889 – 1965, mníchovská pediatrička] →bunky.
Hurlerovej choroba – [Hurlerová, Gertruda, 1889 – 1965, mníchovská pediatrička] →choroby.
Hurlerovej syndróm – [Hurlerová, Gertruda, 1889 – 1965, mníchovská pediatrička] →syndrómy.
Hurlerovej-Pfaundlerov syndróm – [Hurlerova Gertruda, 1889 – 1965, mníchovská pediatrička;
Pfaundler, Meinhard von, 1872 – 1947, mníchovský pediater] →syndrómy.
Hurlerovej-Scheieho syndróm – [Hurlerová Gertruda, 1889 – 1965, mníchovská pediatrička; Scheie,
Harold G., 1909 – 1990, amer. oftalmológ] →syndrómy.
Hurstova choroba – [Hurst, Edward Weston, austr. lekár 20. stor.] →choroby.
Hurtleyov test – [Hurtley, William Holdsworth, 1865 – 1945, angl. biochemik] →testy.
HUS – skr. angl. haemolytic uremic syndrome hemolyticko-uremický sy.
Huschkeho dentes acustici – [Huschke, Emil, 1797 – 1858, nem. anatóm] vyvýšeniny pozdĺţ
voľného povrchu a okraja labium limbi vestibulare.
Huschkeho chlopňa – [Huschke, Emil, 1797 – 1858, nem. anatóm] 1. plica lacrimalis; 2. plicae
gastropancreaticae.
Huschkeho kanál – [Huschke, Emil, 1797 – 1858, nem. anatóm] pasáţ utvorená spojením hrbčekov
na anulus tympanicus; obyčajne vymizne v priebehu dospievania.
Huschkeho otvor – [Huschke, Emil, 1797 – 1858, nem. anatóm] perforácia nachádzajúca sa blízko
vnútorného konca pars tympanica ossis temporalis medzi bubienkom a fossa jugularis; ide o
vývojovú poruchu.
Huschkeho zuby – [Huschke, Emil, 1797 – 1858, nem. anatóm] →dentes acustici Huschke.
Husserl, Edmund – (Prostějov 1859 – Freiburg 1938) nem. filozof, matematik a prírodove-dec,
zakladateľ fenomenologickej školy. Pôsobil v Halle, Göttingene a Freiburgu. Jeho prvou filozofickou
prácou bola Filozofia aritmetiky (1891), neskôr vyšli Logické bádania (1900). Základným dielom
fenomenologickej školy sú jeho Idey k čistej fenomenológii a fenomenologickej filozofii (1913), kt.
bola pôvodne rozvrhnutá do 3 zväzkov, vyšiel však len jediný. R. 1929 nasledovala Formálna a
transcendentálna logika. Po jeho smrti vyšli v Lovani (Belgicko) jeho zobrané spisy pod titulom
Husserliana. Ročenka pre filozofiu a fenomenologické bádanie (1913).

Východiskom jeho filozofie je Platónstvo, Leibnizovo a Brentanovo učenie. Jeho teoretickým
programom je premena filozofie na exaktnú vedu, vybudovanie teoretických základov vedec-kého
poznania. Preto sa podľa neho treba pokúsiť vyčleniť kategoriálne základy vedeckého myslenia v
čistej podobe. Za prostriedok ich objasnenia pokladal ,,fenomenologickú reduk-ciu“, kt. moţno očistiť
,,danosť“ od nánosu kultúry, dejín a osobných faktorov.
H. podrobuje kritike psychologizmus, kt. priznával realitu len psychike, vnemom. Logiku podľa neho
nemoţno zaloţiť empiricky ani psychologicky. Logika nemá nič spoločného s psychickými aktmi
myslenia, nie je ani súborom (normatívnych) pravidiel predpisujúcich, ako máme myslieť. Vety logiky
sa netýkajú toho, čo byť má, ale toho čo je. Napr. veta o spo-re ,,A nemôţe byť súčasne ne-A“
neznamená, ţe o subjekte by sa nemohli vypovedať súčasne dva odporujúce si predikáty al. ţe by
sa nenechali súčasne vypovedať dve odporujúce si vety (to je totiţ celkom dobre moţné). A
neznamená ani, ţe by sme také dačo nemali vypovedať. Znamená to však, ţe obidve výpovede
nemôţu byť súčasne (objektívne) pravdivé.
To je veta, kt. je úplne nezávislá od psychických javov, kt. ani nepredpokladá existenciu týchto javov
a netýka sa myslenia, ale dačoho objektívneho. Dokonca aj keď ide o čistú fantáziu, napr. predstavu
bájnej bytosti, je táto bájna bytosť ako predmet dačo úplne iné ako fyzický akt predstavovania, kt. vo
mne prebieha.
Existuje teda vlastná oblasť logiky: oblasť významu. Význam výpovede, to čo sa v nej vyjad-ruje, nie
je indentické s obsahom príslušného individuálneho vedomia. Je to dačo všeobecné, ideálne,
predmet, podstata, kt. je mimo tohto vedomia. Moţnosť porozumieť výpovedi, kt. vyslovuje niekto
iný, je daná tým, ţe obidvaja sme v akte vedomia zameraní na čosi identic-kého, čo existuje
nezávisle od tohto aktu. Je zrejmé, ţe jazyk a jeho štruktúra majú v tejto súvislosti významnú úlohu.
H. podáva filozofickú teóriu gramatiky, kt. patrí k jeho najhod-notnejším činom.
Vstupnou bránou Husserlovho myslenia sú jeho Karteziánske meditácie. V nich ešte radikali-zuje
Descartovu pochybnosť, keď tvrdí, ţe sa treba vzdať ,,prirodzeného postoja“ spočívajú-ceho v
nevyslovenom predpoklade existencie sveta, kt. sprevádza všetok náš teoretický i praktický ţivot.
Premena tohto postoja tkvie v ,,uzátvorkovaní“ existencie sveta a všetkého s ním spojeného
kladenia predmetov všetkého druhu. Lebo kaţdý predmet, kaţdý fakt nesie so sebou ,,horizont“
sveta, mlčky predpokladá existenciu sveta. Descartes podľa H. pochybo-val o všetkých predmetoch,
ale nie o bytí sveta, a jeho ,,ja“, uchránené pred pochybnosťami, bolo dačo vnútri sveta, res
cogitans. Descartovu pochybnosť treba ešte prehĺbiť a pomocou ,,fenomenologickej redukcie“
vopred vyradiť aj vieru v bytie sveta.
Po tomto ,,uzátvorkovaní“ ostáva čisté vedomie a jeho ,,mienka o svete“. Všetko, čo vedome
intendujeme – v názore, skúsenosti, predstave, myslení, hodnotení – nazýva H. ,,fenoménom“ a
preto sa aj veda o tomto vedomí nazýva ,,fenomenológia“.
Zákl. poţiadavkou fenomenologickej metódy H. je fenomenologická a transcendentálna redukcia.
Fenomenologická redukcia je zdrţanie sa akýchkoľvek súdov vzťahujúcich sa na objektívnu
realitu a prekračujúcich hranice „čistej (t. j. subjektívnej) skúsenosti. Transcendentálna redukcia je
skúmanie samého subjektu poznania nie ako reálnej, empirickej, spolo-čenskej, psychologickej
bytosti, ale ako ,,čistého“ transcendentálneho vedomia. Filozofia ako veda o „čistých podstatách“
(eidetika) sa stavia proti poznaniu reálnych faktov.
Analýza výsledkov ,,fenomenologickej redukcie“ sveta fenoménov, zbavených akéhokoľvek
svojvoľného výkladu, vedie H. k záveru o existencii úrovní fenoménov a osobitej oblasti podstát v
duchu platónovského idealizmu. Oblasť týchto podstát nie je však akousi osobitnou ,,ríšou“, ale
podstaty majú iba ,,význam“. Predmet poznania podľa H. jestvuje len natoľko, nakoľko subjekt
uskutočňuje ,,intencionálne akty“, nakoľko zameriava vedomie na určitý predmet, kt. sa tým nielen

odkrýva, ale aj utvára. Intencionálnosť vedomia (jeho zameranosť na objekt) je oporou
subjektívnoidealistického princípu: „Niet objektu bez subjektu.“
Podľa H. úlohou filozofického poznania nie je konštrukcia všeobecných princípov, ale opis
fenoménov, t. j. vecí samých. V prvom období H. chápal fenomenológiu ako ,,vedoslovie“ s tým, ţe
problém základu vedy nemoţno riešiť psychologicky, ale len logicky, ţe fenomenoló-gia musí byť
apriornou a normatívnou logikou vedy, v kt. ide o stanovenie zákl. pojmov a zá-konitostí,
umoţňujúcich kaţdú prísnu, vnútorne koherentnú vedeckú teóriu. Medzi tzv. ideálne a všeobecné
predmety radí významné a formálne predmetové kategórie. Čistá logika musí byť podľa neho
zaloţená gnozeologicky, pričom cieľom fenomenologickej gnozeológie je odkrytie tých aktov
vedomia, v kt. majú kategórie svoj pôvod. To viedlo H. k teórii →intencionality, pod kt. rozumie zákl.
vlastnosť vedomia vzťahovať sa vţdy na dačo predmetné-ho, mať vţdy zodpovedajúci predmetný
zmysel.
Od r. 1904 vychádza H. z rozlíšenia dvojakého ja, svetského a transcendentálneho. Transcendentálna fenomenológia má byť prísnou vedou, bez vonkajších predpokladov. To sa dosiahne
metódou transcendentálnej (fenomenologickej) redukcie (tzv. epoché), kt. suspenduje plat-nosť
generálnej tézy o existencii sveta.
Človeka chápe H. ako osobu, t. j. rozumnú, slobodnú a zodovednú bytosť. Spoločnosť vzniká podľa
neho spoluprácou osôb. Neskôr H. vypracoval vplyvnú teóriu dejín. Zmyslom dejín je
sebauskutočňovanie človeka ako osoby a nástrojom tohto sebauskutočňovania je filozofia, pomocou
kt. človek prekračuje hranice naivného ţivota v preddejinnom ,,prirodzenom svete“. Dejiny vrcholia
vznikom transcendentálnej subkrízy dnešného európskeho ľudstva, kt. korení vo falošnom
objektivizme a naturalizme modernej vedy. Jeho transcendentálny idealizmus odmietol →Heidegger
a koncipoval ju ako ontológiu, kt. úlohou je ozrejmiť zmysel bytia z času.
Neskorý H. sa zriekol pokusov utvoriť filozofiu ako exaktnú vedu a obrátil sa k skúmaniu ,,ţivotného
sveta“, kt. je výsledkom myšlienkovej a emocionálnej činnosti jednotlivých subjektov. Z tohto
stanoviska podrobil kritike vedu a vedecké myslenie, pretoţe vraj nie sú schopné skúmať tento
predmet. H. idey mali veľký vplyv na ,,kritickú ontológiu“ N. Hartmanna a neorealistickú školu v USA
a Anglicku, ale aj nem. existencializmus →Heideggera.
Ďalšie diela, kt. vyšli po jeho smrti: Kríza európskych vied a transcendentálna fenomenológia (1954)
a Prvá filozofia (1956 – 1959). Husserlov archív pri katolíckej univerzite v Louvain (Belgticko) sa
stalo teoretickým centrom fenomenologickej školy; →fenomenológia.
®

Hustazol (Takeda) antitusikum; →kloperastín.
hustomer – pyknometer, denziotometer, prístroj na meranie →hustoty kvapalín zaloţený na vyuţití
Archimedovho zákona. H. je to uzavretá podlhovastá sklená trubica, v dolnej časti rozšírená a
zaťaţená napr. olovom, v hornej časti opatrená stupnicou hustoty. Čím väčšia je hustota kvapaliny,
tým menej sa h. do nej ponorí. H. pouţíva na určenie obsahu vody v liehu, resp. liehu vo vode
(alkoholometer), hustoty mlieka (laktodenzimeter), hmot. % cukru v cukrovarníctve, liehovarníctve
vrátane pivovarníctva (sacharometer), meranie hustoty elektrolytu v akumulátore ap. V med. sa
pouţíva na meranie hustoty telových tekutín a exkrétov, napr. moču; →urometer.
hustota – fyz. veličina, pomer hmotnosti telesa a jeho objemu. H. tekutiny sa stanovuje z pomeru
hmotností rovnakých objemov skúšanej tekutiny, váţenej pri 20 °C vo vzduchoprázdne, a vody,
váţenej pri 4 °C taktieţ vo vzduchoprázdne. t. j. pravá h.
20°
h = –––
4°

Zisťuje sa prepočítaním h. tekutiny stanovenej v pyknometri pri 20° a obyčajnom tlaku (h =
20°/4°) na vodu 4° a na vzduchoprázdnotu, t. j. na h = 20°/4° podľa vzorca:
m
h = ––– . 0,99703 ± 0,0012,
V
kde h je hľadanou pravou hustotou h = 20°/4°, m = hmotnosť tekutiny pri 20° vo vzduchu v g, V =
hmotnosť rovnakého objemu vody pri 20° vo vzduchu v g a m/V = hustota h(20°/20°). Na uľahčenie
prepočtov sa pouţívajú korekčné faktory uvedené v tabuľke. Niekedy sa uvádza z obchodných
dôvodov aj hustota h(15°/15°), ako napri. pri 95 % liehu.
H. kvapalín sa meria pri 20 °C telieskovými hustomermi, →Mohrovými-Westphalovými vážkami a
najpresnejšie →pyknometrom. Pyknometricky sa meria aj skutočná h. tuhých a práškových látok s
pomocou kvapaliny, v kt. da tieto rozpúšťajú. H. telových tekutín (moč, výpotky ap.) sa meria
hustomermi. Z h. kvapalných rozt. sa často určuje ich koncentrácia (lieh, kys. ap.).
3

3

3

3

3

Jednotkou h. je kg/m (1kg/m = 0,001 g/cm , 1 g/cm = 1000 kg/m ). Prevrátenou hodnotou h. je
3
merný objem v (m /kg).
Kaţdá látka má svoju h., podľa kt. ju moţno odlíšiť od iných látok. Uţ Archimedes vraj dokázal
meraním h. odlíšiť čisté zlato od zmesi so striebrom. Zvyšovaním teploty sa rozmery telies zväčšujú,
h. sa zmenšuje. Náhly skok h. nastáva pri skupenských premenách, pri topení a vyparovaní.
Stredná hustota – , hodnota h., kt. vyjadruje h. nehomogénnych látok.
Sypná h. – h., kt. pri práškových látkach zahrňuje aj priestory medzi časticami.
Vznášavá h. – gen. angl. buoyant density, hustota biopolyméru stanovená izopyknickou
centrifugáciou v neutrálnom al. zásaditom rozt. CsCl.
Zdanlivá hustota – h. práškových látok, kt. zahrňuje aj priestory medzi časticam; →pórovitosť.
Huszty, Zachariáš Teofil – (1754 Rust, Rakúsko – 1803 Bratislava) bratislavský osvietenský lekár.
Med. študoval r. 1971 – 74 na LF vo Viedni a 1774 – 77 v Trnave, po ukončení štúdia pôsobil ako
praktický a úradný mestský lekár v Bratislave. Upozornil sa seba uţ v dizertačnej práci (o th.
cievnych chorôb a obezity pomocou diéty a telesného pohybu bez farmák). Starú Hippokratovu
zásadu o liečebnej sile prírody, kt. má lekár len napomáhať, uplatňoval potom po celý ţivot. Hlavnou
oblasťou jeho záujmu bola farmakológia a zdrav. polícia (predchodca dnešnej sociálnej hygieny a
verejného zdravotníctva). O verejnom zdravotníctve vydal dvojdielnu monografiu Rozprava o
zdravotníckej polícii, 1786). Nadväzoval v nej na podobne zameranú prácu viedenského prof. J. P.
Franka z r. 1784. V th. sa drţal výdobytkov farma-kológie, odmietal drastické lieky a prehnané
uţívanie venesekcie. Prispel k potlačeniu týfusu a dobytčieho moru r. 1802 v Bratislave. Pp. prvý
v Uhorsku očkoval Jennerovou metódou proti kiahňam (kravskou látkou), uţ r. 1796 ľudskou látkou
svoju dcéru. Vychádzal zo zásady, ţe zdrav. ochrana pracujúcich je povinnosťou verejnej moci a o.
i. ţiadal zaviesť bezplatné liečenie pracujúcich. Jeho zásluhou sa zriadila katedra zdrav. polície v
Budapešti. Bol čestným členom Švajč. lekárskej a chir. spoločnosti v Zürichu.
Dielo: Dissertatio inauguralis: De Phlebotome in acutis (Trnava 1777), Kritischer Kommentar über
die österreichische Provinzialpharmakopee... (1875), Diskurs über die medizinische Polizei 1 – 2
(1786), Nähere Ausführung eines Entwurfes zu einem verbesserten Dispensatorium (1786), Prüfung
der Nachricht an das Publikum von dem St. Georges Schwefelbade (1793), Gekrönte Presschrift
über die Verbesserung der k. k. Feldapotheken und das Studiumwesens an der Josephsakademie
zu Wien (1793), Ideen zur Verbesserung der österreichischen Provinzialpharmakopee, besonders
im medizinisch-praktischen Gesichts-punkte (1797), Guter Rat für Eltern bei der jetzt herrschenden
bösartigen Blatterseuche in Pressburg (1800).

HUT test – skr. angl. head upright tilt table test so sklápacím stolom.
®

Hu-Tet – tetanový imúnny ľudský globulín.
Hutchinsia alpina – ţeruška alpská, dvojklíčnolistová rastlina rastúca vo vysokých vrchoch z čeľade
kríţatých (kapustovitých, Brassicaceae).
Hutchinson, John – (1811 – 1861) angl. lekár. Po štúdiách med. na University College v Londýne
pôsobil ako asistent v Hospital for Consumption v Bromptone a ako lekár v Bri-tannia Life Assurance
Company. Zaslúţil sa najmä o fyziológiu dýchania vynálezom spirometra, kt. podrobný opis uverejnil v
hesle Thorax v Encyclopedia of Physiology. Vyšetril ním > 3000 osôb. R. 1852 opustil Anglicko a ţil vo
Viktórii a na ostrove Fidţi.
Hutchinson, Jonathan – (1828 – 1913) angl. chirurg. Po štúdiu v Yorku pôsobil v St. Bar-tholomeus
Hospital a London Royal Hospital v Londýne. Zaoberal sa najmä syfilisom, koţ-nými, očnými a
ţenskými chorobami.
Hutchinsonov príznak – [Hutchinson, Jonathan, 1828 – 1913, angl. chirurg] →príznaky.
Hutchinsonov syndróm – [Hutchinson, Robert sir, 1871 – 1960, angl. pediater] →syndrómy.
Hutchinsonova choroba – [Hutchinson, Jonathan, 1828 – 1913, angl. chirurg] →choroby.
Hutchinsonova maska – [Hutchinson, Jonathan, 1828 – 1913, angl. chirurg] pocit pacienta, akoby
mal tvár stlačenú maskou; častý príznak tabes dorsalis.
Hutchinsonova triáda – [Hutchinson, Jonathan, 1828 – 1913, angl. chirurg] príznak konge-nitálneho
syfilisu: difúzna intersticiálna keratitída + lézia labyrintu + Hutchinsonove zuby.
Hutchinsonova tvár – [Hutchinson, Jonathan, 1828 – 1913, angl. chirurg] napnutie čelových svalov s
cieľom korekcie ptózy pri ophthalmoplegia chronica progressiva.
Hutchinsonova zrenica – [Hutchinson, Jonathan, 1828 – 1913, angl. chirurg] unilaterálna mydriáza a
reflektoricky stuhnutá zrenica, napr. po úraze lebky.
Hutchinsonove zuby – [Hutchinson, Jonathan, 1828 – 1913, angl. chirurg] Hutchinsonove rezáky,
anomálie zubov pri kongenitálnom syfilise. Trvalé horné stredné rezáky majú tvar skrutkovača,
niekedy so zárezmi na ich incizálnych okrajoch al. vpáčeninami na labiálnych plochách nad
incizálnymi okrajmi. Príslušne deformované prvé stoličky sa nazývajú Fournie-rove zuby.
Hutchinsonov-Gilfordov syndróm – [Hutchinson, Jonathan, 1828 – 1913, angl. chirurg; Gilford,
Hastings, 1861 – 1941, londýnsky chirurg] →syndrómy.
Hutchinsonova-Gilfordova choroba →Hutchinsonov-Gilfordov sy. (→syndrómy)..
Hutinelova choroba – [Hutinel, Victor Henri, 1849 – 1933, paríţsky pediater] →choroby.
Huxley, Andrew Fielding – (*1917) brit. fyziológ, nositeľ Nobelovej ceny, kt. mu bola udelená spolu
so sirom Johnom Carewom Ecclesom a Alanom Lloydom Hodgkinom za med. a fyziol. r. 1963 za
objavy týkajúce sa iónového mechanizmu excitácie a inhibície periférnych a centrálnych oblastí
membrány nervovej bunky.
Huxley, Thomas Henry – (1825 – 1895) angl. biológ a anatóm. Po ukončení štúdia med. na Charing
Cross Hospital pôsobil v námorníctve. Absolvoval študijnú cestu do Austrálie, kde sa venoval
porovnávaciemu štúdiu morských ţivočíchov. Po návrate r. 1850 sa stal r. 1855 profesorom
prírodných vied na Royal School of Mines. Patrí k najslávnejším biológom 19. stor. Bol priateľom
Darwina a jeho prívrţencom. Zastával rôzne funkcie v odborných spoločnostiach, od r. 1892 bol
menovaný za kráľovskeho radcom. K jeho najvýzmanejším prácam patrí prednáška o biogenéze a
abiogenéze v Britskej spoločnosti pre vedecký pokrok, kt. bol od r. 1870 predsedom, ďalej

publikácie Evidence as to man,s place in nature (1863), On our knowledge of the causes of the
phenomena of organic nature, being six lectures to working men, etc. (1863), Lectures on the
elements of comparative anatomy, etc. (1864), An introduction to the classification of animals
(1869), A manual of anatomy of vertebrated animals (1877), Lay, sermons, addresses and reviews
(1871), More criticism on Darwin, and administrative nihilism (1972), Critiques and addresses
(1873), Elementary lessons in physiology (1866/67), Elementary biology (1875), A manual of
anatomy of intervertebrate animals (1877), Physiographie (1878), The crayfish: an introduction to
the study od zoology (1880), Science and culture (1881).
Huxleyho vrstva – [Huxley, Thomas Henry, 1825 – 1895, angl. fyziológ a prírodovedec] vrstva
vnútorného obalu koreňa vlasového folikulu, kt. leţí medzi Henleho vrstvou a vnútorným obalom
kutikuly.
Huygensov okulár – [Huyg(h)ens, Christiaan, 1629 – 1695, hol. lekár] negat. okulár pozostávajúci z
dvoch plankonvexných šošoviek, kt. konvexity smerujú k objektívu.
Hübenerov-Thomsenov-Friedenreichov fenomén – [Hübener, Georg, *1926, berlínsky sérológ;
Thomsen, Olaf, 1878 – 1940 kodanský bakteriológ; Friedenreich, V., kodanský sérológ] →fenomén.
Hüblovo jódové číslo →číslo.
Hünermannov syndróm – [Hünermann, Carl, kolínsky pediater] ÄConradiho-Hünermannov sy.
Hürthle, Karl W. – (1860 – 1945) nem. histológ. Po štúdiu med. v Tübingene pôsobil ako asistent u
Vierordta, Henkeho, Grütznera (Tübingen), Heidenhaina (Breslau), ako prosektor na anat. ústave a
asistent na fyziol. ústave v Tübingene. Od r. 1889 pracoval na fyziol. ústave v Breslau, privátnym
docentom pre fyziol. sa stal r. 1889 a profesorom fyziológie r. 1895. K jeho významnejším dielam
patria Beiträge zur Hämodynamik (1888/89), Untersuchungen über den Secretionsvorgang in der
Schilddrüse (1894), Über die Fettsäure-Cholesterin-Ester des Blutserums (1896) a i.
Hürthleho bunky – [Hürthle, Karl W., 1860 – 1945, nem. histológ pôsobiaci v Breslau] →bunky.
Hürthleho nádor – [Hürthle, Karl W., 1860 – 1945, nem. histológ pôsobiaci v Breslau] syn. Hürthleho
struma, struma Getzowa, eozinofilný adenóm; adenóm štítnej ţľazy z jemne granulovaných, veľkých
eozinofilných buniek (onkocytov, Hürthleho buniek).
HVA – skr. angl. homovanillic acid kys. homovanilová.
®

HVB – glukokortikoid, antiflogistikum; →hydrokortizón.
HVG – skr. angl. host-versus-graft rejekcia štepu.
hviezdošovité →Callitrichaceae.
hviezdovkovité – Geasteraceae. Čeľaď bazídiových húb. Plodnice majú dvojvrstvovú aţ trojvrstvovú
zákrovku; vonkajšia papierová zákrovka sa po dozretí hviezdovito rozpukne. Častá je hviezdovka
štvorzárezová (Geastrum quadrifidum).
hviezdovky →Asteroidea.
H–V-interval – interval medzi začiatkom depolarizácie Hisovho zväzku, deflexiou H v hiso-grame a
začiatkom aktivácie komôr, meraný z povrchu al. intrakardiálnymi zvodmi; odráţa čas vedenia vzruchu
cez Hisov-Purkyňov systém; →elektrokardiografia.
HVL – 1. skr. angl. half-value layer polvrstva; 2. skr. nem. Hypophysenvorderlappen predný lalok
hypofýzy, adenohypofýza.
®

HWA 285 – aktivátor kognitívnych funkcií, vazodilatans, inhibítor cAMP fosfodiesterázy;
→propentofylín.

Hwb, hwb – skr. angl. hot water bottle fľaša horúcej vody.
HWG – skr. nem. häufig wechselnder Geschlechtsverkehr promiskuita.
HWK – skr. nem. Halswirbelkörper krčný stavec.
HWS – skr. nem. Halswirbelsäule krčná chrbtica.
HWZ – skr. nem. Halbwertzeit polčas.
Hx – skr. angl. history anamnéza.
H-X-antigén →H-Y-antigén.
2-HxG – skr. N,N-bis(2-hydroxyetyl)glycín; →bicín.
HXN – skr. hypoxantín.
®

Hy-185 – hypnotikum; →karbokloral.
,

,

,

hyacín – syn. delfín, delfozid, 3,5-bis(glukozyloxy)-3 ,4 ,5 ,7-tetrahydroxyflavyliumchlorid, látka
izolovaná z kvetov šalvie (Salvia patens Cav., Labiatae); 3,5-diglukozid →delfinidínu.
®

Hyacinthin – benzénacetaldehyd, fenylacetaldehyd, bezfarebná, olejovitá kvapalina, zápachom
pripomínajúca ľalie a hyacinty.
Hyacinthus orientalis – hyacint východný, okrasná rastlina z čeľade ľaliovitých (Liliaceae).
®

Hyadur (Grünenthal) – miestne antiflogistikum; →dimetylsulfoxid.
hyaenanchín – syn. hyenancín, melitoxín, C15H18O7, Mr 310,29; látka izolovaná z plodov rastliny
Hyaenanche globosa Lamb. (Euphorbiaceae).
Hyaenidae – hyenovité. Mäsoţravce ţiviace sa zdochlinami. Majú široký chrbát, predné nohy dlhšie
ako zadné, silný chrup, kt. umoţňuje rozdrobiť i veľmi silné kosti. Hyena pásikovaná (Hyaena
hyaena) ţije v sev. Afrike a záp. Indii. Hyena škvrnitá (Hyaena crocuta) je silnejšia a ţije v
lesostepiach tropickej Afriky.
®

Hyalase (C.P. Pharm) – hyaluronidáza.
hyal/o- – prvá časť zloţených slov z g. hyalos sklo.
®

Hyalgan inj. (Fidia) – Natrii hyaluronas 10 mg v 1 ml inj. rozt.; antireumatikum; →kyselina
hyalurónová .
hyalín – [g. hyalos sklo] rozličné proteíny, kt. sa v mikroskope javia ako homogénny bezfarebný
materiál, vznikajúci väčšinou degeneráciou kolagénu, farbiaci sa kyslými farbivami, pri Giesonovom
farbení na červeno. H. sa vyskytuje: 1. následkom regresívnych zmien bez patol. významu, napr. v
corpus albicans, zostarnutých lymfatických uzlinách; 2. v súvislosti s patol. procesmi: a)
intracelulárne ako Councilmanove, Malloryho a Russelove telieska, Crookeove bunky; b)
extracelulárne napr. pri →hyalinóze al. ako hyalínové valce v močovom sedimente pri proteinúrii;
→degenerácia.
hyalinisatio, onis, f. – [g. hyalos sklo] →hyalinizácia.
hyalinizácia – [hyalinisatio] premena na látku, materiál, tkanivo s vlastnosťami podobnými sklu.
hyalinoides, es – [g. hyalos sklo + g. eidos podoba] hyalinoidný, podobný hyalínu.
hyalinosis, is, f. – [hyalin- + -osis stav] →hyalinóza.
Hyalinosis cutis et mucosae – syn. lipoidná proteinóza, Urbachov-Wietheho sy., hyalinóza koţe
a slizníc, pp. autozómovo recesívne dedičné ochorenie, kt. sa začína v detstve. Prejavuje sa

loţiskovým al. platničkovými uloţeninami hyalínových látok obsahujúcich lipidy v koţi (tvár, krk, šija)
a slizniciach (ústnej dutiny, hrtanu so zachrípnutím následkom hyalinózy hlasiviek). Loţiská majú
ţltavú farbu, neskôr sa menia na pigmentové jazvy.
Hyalinosis glomeruli – hyalinóza obličkového kĺbka, zánik glomerulu vyvolaný jeho hyalínovou premenou.
hyalinóza – [hyalinosis] ochorenie charakterizované uloţeninami →hyalínu následkom hya-línovej
degenerácie spojiva (hyalinizácie). Vyskytuje sa napr. pri chron. zápalových proce-soch (napr. vo
fibroticky zmenenej kapsule pečene – nem. Zuckergussleber a sleziny – nem. Zuckergussmilz, v
pleurálnych zrastoch).
hyalinuria, ae, f. – [hyalin + g. úron moč] hyalinúria, prítomnosť hyalínu v moči.
hyalitída – [hyalitis] zápal sklovca. Vzniká pri zápalových procesoch v okolitých štruktú-rach, odkiaľ sa
realizuje výţiva sklovca, najmä prednej časti uvey (iridocyklitídy). Prítomná je serózna al.
sérofibrinózna exsudácia a difúzny zákal sklovca zapríčinený rozmnoţením buniek RES, fibrínu al.
serózneho exsudátu. Pacienti sa sťaţujú na pocit hmlistého videnia s vnemami plávajúcich škvŕn,
mušiek ap. V ťaţších prípadoch vznikajú hrubé pruhovité útva-ry, príp. väčšie chumáčiky (zákaly) v
sklovci, dakedy aj pigmentované. Váţnou komplikáciou h. je tvorba väzivových pruhov v sklovci s
tendenciou skracovať sa. V miestach fixácie pru-hov k sietnici sa následkom ťahu sklovcových
pruhov zjavujú vytrhnutia sietnice vedúce k jej odlúčeniu.
hyalitis, itidis, f. – [hyalin + -itis zápal] →hyalitída.
Hyalitis asteroides →hyalóza.
Hyalitis punctata – zápal sklovca charakterizovaný tvorbou malých opacít.
Hyalitis suppurativa – hnisavá hyalitída, hnisavý zápal sklovca.
hyalofágia – [hyalophagia] jedenie, hltanie skla.
hyalogén – albuminózna látka vyskytujúca sa v chrupavke, sklovci a i., z kt. vzniká hyalín.
hyalogenes, es – [hyalo- + g. gignesthai vznikať] hyalogénny, hyalínového pôvodu.
hyalohyfomykóza – [hyalohyphomycosis] oportúnna infekcia vyvolaná mycéliovými hubami s
bezfarebnými stenami.
hyalohyphomycosis, is, f. – [hyalo- + g. hypho vznikať + g. myké huba + -osis stav]
→hyalohyfomykóza.
hyaloides, es – [hyalo- + g. eidos podoba] hyaloidný, sklovitý; týkajúci sa sklovca, patriaci sklovcu.
hyaloiditis, itidis, f. – [hyalo- + g. eidos podoba + -itis zápal] →hyalitis.
hyalomér – [hyalomerus] sklovitá, periférna, homogénna al. jemne vláknitá, málo sa farbiaca
priehľadná oblasť trombocytov, obkolesujúca granulomér.
hyalomitóm →hyaloplazma.
Hyalomma – rod kliešťov.
Hyalomma aegyptium – patrí k najväčším kliešťom, ţije v Európe, sev. Afrike a juţ. Ázii.
Hyalomma anatolicum – kliešť parazitujúci na dobytku v Afrike, Indii a juţ. Európe; v Uzbekistane
prenáša hemoragickú horúčku a konskú encefalomyelitídu stredovýchodného typu.
Hyalomma marginatum – prenáša krymskú hemoragickú horúčku.

Hyalomma mauritanicum – prenáša v sev. Afrike prvok Theileria parva, kt. vyvoláva aţ smrteľné
ochorenie hovädzieho dobytka, oviec, kôz a koní v sev. Afrike.
hyalomucoides, es – [hyalo- + l. mucus hlien + g. eidos podoba] hyalomukoidný, podobajúci sa
hlienu.
hyalomukoid – mukoid sklovca.
hyalonéma – základná hmota chromozómov.
hyalonyxis, is, f. –[hyalo- + g. nyxis bodnutie] hyalonyxa, punkcia sklovca.
hyalophagia, ae, f. – [hyalo- + g. fagein hltať] →hyalofágia.
hyalophobia, ae, f. – [hyalo- + g. fobos strach] hyalofóbia, chorobný strach zo skla.
hyaloplasma, tis, n. – [hyalo- + g. plassein tvoriť] →hyaloplazma.
hyaloplazma – [hyaloplasma] syn. cytolymfa, enchylema, Flemmingova interfibrilárna substancia,
paramitóm, paraplazma; číra tekutá homogénna základná hmota cytoplazmy, kt. sa vo svetelnom
mikroskope javí ako bezštruktúrna; obsahuje ribozómy a endoplazmatické retikulum.
Jadrová hyaloplazma – karyolymfa.
hyaloserositis, itidis, f. – [hyalo- + l. serosa tekutina + -itis zápal] →hyaloserozitída.
Hyaloserositis multiplex progressiva – Concatova choroba, progresívna malígna polyserozitída s
veľkým výpotkom v perikardiálnom vaku, pleurálnej a peritoneálnej dutine.
hyaloserozitída – [hyaloserositis] zápal seróznych blán s hyalinizáciou serózneho exsudátu,
následkom kt. vzniká ich perleťovitý vzhľad, napr. perihepatitis chronica hyperplastica; →hyalinóza.
hyalosis, is, f. – [hyal- + -osis stav] hyalóza, degeneratívne zmeny v sklovcovej tekutine.
Hyalosis asteroides – syn. asteroidná hyalitída, Bensonova choroba, obyčajne jednostranné
postih-nutie oka, najmä u starších osôb, charakterizované prítomnosťou guľovitých al. hviezdicovitých opacít obsahujúcich vápnik v sklovci, kt. sa po osvetlení vyšetrovacou lampou javia ako iskry;
vízus nebýva obyčajne postihnutý.
Hyalosis punctata – hyalitis punctata.
hyalosoma, tis, n. – [hyalo- + g. plassein tvoriť] →hyalozóm.
hyalotóm →hyaloplazma.
hyalozóm – [hyalosoma] štruktúra podobná jadierku bunky, ale farbiaca sa len veľmi slabo.
hyaluronát – soľ, anión al. ester kys. hyaluronovej.
hyaluronátlyáza – EC 4.2.2.1, enzým z triedy lyáz, kt. katalyzuje štiepenie kys. hyaluronovej
prostredníctvom eliminačnej reakcie, v kt. sa štiepia väzby N-acetylglukozamínu s glukuronátom a
utvára sa v glukuronáte dvojitá väzba. Jeden z enzýmov skupiny →hyaluronidáz;
→hyaluronoglukozaminidáza, →hyaluronoglukuronidáza.
hyaluronidáza – 1. skupina enzýmov rozličného pôvodu katalyzujúcich depolymerizáciu kys.
hyaluronovej. Patrí sem hyaluronátlyáza, hyaluronoglukozaminidáza a hyaluronoglukuronidá-za.
Vyskytujú sa v cicavčích semenníkoch a slezine, vo včelích a hadích jedoch a v niekt. druhoch
klostrídií, stafylokokov a streptokokov.
2. Farm. prípravok vhodný na inj., kt. je v sterilnej, suchej, rozp. forme, enzýmový produkt pripravený
z cicavčích semenníkov a schopný hydrolyzovať kys. hyaluronovú a podobné glykozaminoglykány;

pouţíva sa na uľahčenie absorpcie a disperzie iných s. c. injikovaných liekov al. tekutín (zvyšuje
permeabilitu), na hypodermoklýzu a zlepšenie resorpcie rtg kontrastných médií.
Spermová hyaluronidáza rozpúšťa tzv. bunkový tmel nachádzajúci sa medzi bunkami corona
radiata vajíčka, a tak umoţňuje oplodnenie.
hyaluronoglukozaminidáza – EC 3.2.1.35, enzým z triedy hydroláz, kt. katalyzuje hydrolýzu
náhodných -1,4-väzieb medzi N-acetylglukozamínom a zvyškami kys. D-glukurónovej v kys.
hyalurónovej. Hydrolyzuje aj chondroitín, chondroitín-4- a 6-sulfát. Je to jeden z 3 enzýmov, tzv.
hyaluronidáz.
hyaluronoglukuronidáza – EC 3.2.1.36, enzým z triedy hydroláz, kt. katalyzuje hydrolýzu -1,3väzieb medzi kys. glukurónovou a N-acetylglukozamínovými zvyškami kys. hyalurónovej. Jeden z
enzýmov skupiny →hyaluronidáz.
H-Y-antigén – skupina špecifických antigénov bunkových povrchov gen. riadená gen. chro-mozómom
Y, jeden z antigénov histokompatibility viazaný na muţské pohlavie.
®

Hyasa Sevac inj. (Sevac) – Hyaluronodasum 135 TRU v 1 fľaštičke; →hyaluronidáza.
®

Hyate:C – antihemofilický faktor pripravený z ošípaných.
hybaroxia, ae, f. – inhalačná th. pouţívaná pri →hyperbarickej oxygenácii, t. j. aplikácii kyslíka pod
tlakom > 1 atm.
hybenzát – skr. o-(4-hydroxybenzoyl)benzoát.
hybrid – kríţenec, miešanec, bastard. Heterozygotný jedinec, kt. vznikol splynutím gamét
obsahujúcich pre daný znak nerovnaké vlohy (→hybridizácia).
Falošný hybrid – jedinec vzniknutý formou gynogenézy, pri kt. cudzie spermatozoón vstupuje do
vajíčka a aktivuje jeho bunkové delenie, nesplýva však s jadrom vajíčka.
Genetický hybrid – h. v širšom zmysle slova, heterozygotný jedinec bez ohľadu na pôvod. Potomstvo h. sa spravidla štiepi, t. j. zjavujú sa uňho znaky obidvoch rodičov.
Štruktúrny hybrid – h., v kt. génové zloţenie obidvoch rodičovských gamét je rovnaké, ale ich
štruktúra rozdielna
Vzdialený hybrid – h., v kt. gaméty sa odlišujú aj počtom aj homológiou chromozómov.
hybrid/o- – prvá časť zloţených slov z g. hybris zmiešaný.
hybrida, ae, f. – [l.] hybrid, kríţenec, miešanec.
hybridizácia – 1. gen. kríţenie; 2. pohlavné rozmnoţovanie 2 vybraných jedincov, pri kt. sa sleduje
výskyt znakov u rodičov a ich potomkov; 3. gen. proces komplementárneho párovania zásad medzi
dvoma reťazcami DNA, reťazcom DNA a RNA al. zmyselným a nezmyselným reťazcom RNA.
Hybridizácia v molekulovej genetike – pôvodne sa ako h. označoval proces analogický
reasociácii, pri kt. sa namiesto 2 denaturovaných vláken DNA spájalo jedno vlákno DNA a jedno
vlákno RNA. V súčasnosti sa však termín h. väčšinou pouţíva na označenie tvorby duplexov
(hybridných molekúl) realizovaných na základe párenia komplementárnych puríno-vých al.
pyrimidínových zásad polynukleotidových reťazcov všeobecne, t. j. vo forme DNA:RNA, RNA:RNA i
DNA:DNA. Stabilitu takto vzniknutých hybridných molekúl určuje ich bod topenia Tm. Krátke hybridy
al. molekuly len s čiastočnou komplementárnosťou (párujú sa iba niekt. dvojice zásad) majú nízky
Tm, kým vysoký obsah párov G–C zvyšuje tepelnú stabilitu vzniknutého duplexu. Hybridy RNA:DNA
a RNA:RNA sú stabilnejšie ako duplexy DNA:DNA.

Hybridizácia nukleových kyselín (NK) sa môţe uskutočniť v rozt. al. na povrchu tuhej fázy. Pri h. v
rozt. sa DNA izoluje z vybratého zdroja a fragmentuje, čím sa získajú homogénne fragmenty DNA
(300 – 500 nukleotidov), kt. sa potom denaturujú zvýšením teploty al. pH. Po denaturácii sa zníţi
teplota na 60 °C al. upraví pH na 7,0. Proces reasociácie sa sleduje spektrofotometricky pri 259 nm
al. sa DNA frakcionuje a určí sa koncentrácia DNA v dvoj- a jednoreťazcovej frakcii. Frakcionácia sa
dá vykonať napr. chromatografiou na stĺpci hydroxyapatitu, pričom sorbent viaţe len dvojreťazcové
molekuly, al. izopyknickou centrifugáciou v gradientoch hustoty (CsCl, sacharóza). Kvantitat.
analýza sa uľahčí označením DNA rádioaktívnymi izotopmi a pouţitím metódy odtlačkov (blotting –
pijakovanie).
V molekulovej genetike sa h. DNA pouţíva s cieľom dôkazu špecifickej polynukleotidovej
sekvencie (prítomnosti určitého génu) v skúmanej DNA. Treba mať k dispozícii štandardnú
syntetickú al. izolovanú prírodnú DNA s takouto tendenciou. V praxi na tento účel slúţia
hybridizačné sondy (probe). Sondu predstavuje fragment DNA so známou nukleotidovou
sekvenciou. Pomocou nej moţno zistiť, či skúmaná DNA obsahuje aj krátky úsek homológny so
sekvenciou sondy, napr. či chromozómová DNA má zabudovanú provírusovú DNA al. jej časť, al.
DNA z lymfocytu obsahuje gén pre určitý histokompatibilný antigén.
Rozhodujúcou zloţkou h. je oddelenie hybridných dvojreťazcových od jednoreťazcových molekúl.
Toto oddelenie je jednoduchšie pri h. na povrchu tuhej fázy (angl. mixed-phase hybridization). Jedna
z reagujúci NK sa imobilizuje na tuhú fázu – nosič, matricu (napr. nitrocelulózovú membránu) a po
hybridizačnej reakcii vzniknuté hybridy sa ľahko oddelia od nehybridizovaných molekúl (napr.
premytím). DNA al. RNA sa pritom v jednoreťazcovej forme nadviaţe na intertný nosič
(nitrocelulózový filter). Imobilizácia zabraňuje spontánnej autohybridizácii a necháva skúmané
nukleotidové sekvencie voľné na h. s priamou a označenou sondou. Po ukončenej reakcii nadbytok
sondy sa premytím odstráni a priamo na membráne sa detegujú vzniknuté hybridy.
Pomocou RNA značenej in situ s celými chromozómami sa dajú stanoviť génové lokusy. Na
lepšiu kvantifikáciu sa pouţíva jedna (pouţitá v nadbytku) al. obidve nukleové kys. značené
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rádioizotopmi ( P, I, S) al. biotínom. Prítomnosť biotínu sa potom dokazuje pomocou avidínu al.
streptavidínu; na ne sa môţe nadviazať aj enzým, napr. peroxidáza a stanovuje sa jej farebný
produkt spekrofotometricky al. chemiluminiscenčne. Ďalšou metódou h. je vpravovanie cudzích
génov do hostiteľskej DNA.
Hybridizácia vo virológii – umoţňujú zistiť prítomnosť špecifického vírusového genómu
(charakteristickej časti al. celej NK) vo vyšetrovanom materiáli. Tieto metódy sa zakladajú na
schopnosti vlákna NK (DNA i RNA) viazať sa špecificky s kompatibilným vláknom NK (tzv. sonda),
kt. môţe byť označené rádioizotopom al. enzýmom, čo umoţní detegovať vzniknutý komplex.
Vhodným zariadením (termocyklér) moţno rozmnoţiť také mnoţstvo vírusovej NK, kt. sa dá potom
detegovať pomocou značenej sondy. Špecifickosť reakcie závisí od špecifickosti pouţitej sondy
(niekt. sekvencie sú identické vo viacerých mikroorganizmoch al. bunkách). Dg. problémom môţe
byť či dôkaz minimálneho mnoţstva vírusu v tele má etiologickú súvislosť s dg. ochorením; chron. a
latentné vírusové infekcie sa zasa nemusia klin. manifestovať. Dôkaz min. mnoţstva vírusového
antigénu al. vírusovej NK má význam pre dg. niekt. autoimunitných ochorení, ako sú
kardiomyopatie, tyreopatie, diabetes mellitus typu I, demyelinizačné ochorenia CNS, vírusové
hepatitídy ap.
Bodová hybridizácia – (angl. dot hybridization, spot hybridization) je h. molekúl DNA in vitro
uskutočnená teplotnou denaturáciou DNA. Ide o metódu detekcie, analýzy a identifikácie proteínov,
podobnú metóde Western blot, od kt. sa líši tým, ţe sa vzorky proteínov elektroforeticky neseparujú
al. nakvapkajú cez cirkulárny templát na membránový al. papierový nosič. Kvapka rozt. skúmanej
DNA sa nanesie vo forme škvrny na nitrocelulózovú membránu. Potom sa pridá 1 kv. rozt.

označenej sondy a po vykonanej h. sa kruhová škvrna premyje a deteguje. V prítomnosti sledovanej
sekvencie v skúmanej DNA sa objaví príslušne zafarbená kruhová škvrna, kt. intenzita zafarbenia je
úmerná mnoţstvu hybridizovaných polynukleotidových molekúl. Metóda sa pouţíva napr. na
semikvantit. dôkaz prítomnosti al. neprítomnosti sekvencie polynukleotidov v DNA;
→imunopijakovanie.
Fluorescenčná hybridizácia in situ – (angl. fluorescence in situ hybridization, FISH) je metóda
kultivácie buniek a značenia chromozómov, resp. ich nukleotidov priamo fluorochrómami, kt. moţno
pozorovať vo fluorescenčnom mikroskope bez imunofluorescenčnej detekčnej techniky. Metódy h. in
situ sa úspešne aplikovali na histol. rezoch, tkanivových preparátoch pripravených z rozdielne
spracovaných kultivovaných i nekultivovaných buniek, izolovaných bunkových jadrách, najmä však
na chromozómových preparátoch.
Sondy pouţívané na určenie chromozómových aberácií sa delia na 3 skupiny: 1. Sondy, kt.
hybridizujú so špecifickými štruktúrami chromozómov, čo sú obvykle centromerické oblasti
obsahujúce a- a b-satelitné repetitivne sekvencie DNA. Satelitná DNA prítomná v centromérickej
oblasti je pre väčšinu chromozómov špecifická a tandemové usporiadanie zasahuje oblasť aţ 4000
kb. Preto signál väčšiny sond je veľmi silný a dobre odčítateľný v mikroskope aj bez ďalšej
amplifikácie. Centromérické sondy sú komerčne dostupné pre všetky ľudské chromozómy. 2.
Sondy, kt. hybridizujú s jedinečnými sekvenciami DNA. Sú to obvykle genomické klony, kt. sa líšia
veľkosťou v závislosti od klonovacieho vektora, kt. môţe byť plazmid (500 bp – 5 kb), kozmid (20 aţ
50 kb), bakteriofág lambda (8 – 15 kb) al. umelé kvasinkové chromozómy (klony YAC 50 – 1000 kb).
3. Sondy, kt. hybridizujú s mnohopočetnými sekvenciami chromozómov. Pripravujú sa obyčajne zo
špeciálnych kniţníc DNA, moţno nimi označiť celý chromozóm (tzv. maľovanie chromozómov, angl.
chromosome painting), al. sú výsledkom mikrodisekcie určitej časti chromozómu, kt. sa cielene
odoberá pomocou mikromanipulátora z fixovaných preparátov, a potom amplifikuje. Komerčne sú
dostupné sondy pre všetky chromozómy karyotypu človeka.
Značenie sond – inkorporácia nerádioaktívnych značkovacích signálných molekúl do sondy DNA
sa uskutočňuje enzýmovo al. chemicky. Najčastejšie sa pouţíva biotín al. digitoxigenín. Obvykle sa
pouţívajú metódy značenia ,,nick“-translácia, ,,random priming“, transkripcia in vitro al.
polymerázová reťazcová reakcia (PCR).
Komerčne sú dostupné sondy značené výrobcom, príp. aj s detekčným systémom vo forme kitov
(AGS, BRL, CAMBIO, ONCOR-Amersham a i.).
Sondy DNA po označení sa musia vyčistiť, napr. precipitáciou al. gélovou filtráciou, aby sa odstránili
voľné nukleotidy. Podľa spôsobu pouţitia sa potom môţu rozpustiť v hybridizačnom tlmivom rozt., a
tak pripraviť na pouţitie, al. prehybridizovať s kompetitívnou genómovou DNA al. Cot I DNA. Tak
moţno zabrániť neţiaducej h. na nešpecifických miestach genómu.
Cieľová DNA ako aj DNA-sondy sa musia pred h. denaturovať. Pri denaturácii, kt. prebieha obvykle
krátkou inkubáciou vo formamidovom rozt. pri teplote 70 °C sa uvoľnia dvojité skrutkovnice DNA a
jednoreťazcová DNA sa potom môţe viazať s komplementárnymi úsekmi cieľovej DNA fixovanej na
mikroskopickom preparáte. Vlastná h. prebieha pri 37 aţ 42 °C.
Detekcia a vizualizácia značených sond – po niekoľkorakom vypraní preparátov po h., kt. slúţi na
odstránenie nešpecificky viazanej sondy, moţno vizualizovať signál nadviazanej DNA sondy
niekoľkými spôsobmi, závislými od spôsobu značenia. Najčastejšie sa pouţíva nepriama
imunofluorescencia. Sondy značené biotínom sa detegujú obyčajne avidínom, kt. je konjugovaný s
fluoresceínom, texaskou červeňou, rodamínom al. hydroxykumarínom. Ak je signál slabý, moţno
jeho intenzitu amplifikovať pomocou fluorochrómov konjugovaných k protilátkam biotínu al.
digoxigenínu, príp. pouţiť niekoľko vrstiev týchto protilátok (sendvičová metóda).

Pri pouţití nukleotidov konjugovaných s fluorochrómami moţno signál detegovať priamo, treba však
pouţiť vhodné farbenie chromozómov (propídiumjodid, kt. dáva červenú farbu al. 4,6-diamidino-2fenylindol, DAPI, kt. dáva modrú farbu chromozómov s podobnými pásmi ako pri konvenčnom Gpásikovaní).
Fluorescenčný mikroskop, najlepšie s intenzitou ortuťovej výbojky 100 W, sa musí vybaviť sadou
filtrov zodpovedajúcej vlnovej dĺţky a zariadením na mikrofotografiu. Dvojité al. trojité filtre umoţňujú
detekciu signálov v rôznych spektrách a vlnovej dĺţke, takţe moţno súčasne sledovať základne
farbené chromozómy a na nich signál dvoch rôzne značených sond. Nevýhodou týchto filtrov je
značná strata intenzity signálu, a tým nevyhnutná opakovaná amplifikácia, zhoršenie tzv. pozadia al.
nešpecifickej väzby protilátky. Výhodou je ľahšia mikrofotografická technika.
Ďalšiu moţnosť vizualizácie prináša počítačová analýza obrazu mikroskopu vybaveného veľmi
citlivou kamerou napojenou na počítač so špeciálnym softvérom na FISH. Citlivosť tejto metódy je o
niekoľko rádov vyššia, obraz na monitore kvalitnejší a kamera citlivejšia ako ľudské oko na
rozpoznanie signálu. Počítačová technika umoţňuje aj kvantit. spracovanie dát, meranie
vzdialeností signálov a utváranie jedného obrazu z viacerých snímok.
Stanovenie numerických odchýliek chromozómov – na určenie početných zmien v mitóze, ako aj v
jadre v interfáze sú najvhodnejšie špecifické repetitívne sekvencie DNA, kt. dávajú silný signál v
centromerickej oblasti chromozómov v metafáze, ako aj v nedeliacich sa jadrách. Veľký pokrok v
príprave sond DNA viedol aj k vzniku samostatného smeru v cytogenetike, tzv. cytogenetike
interfázy. Vyuţíva sa na rýchlu dg. častých aneuploidií.
Stanovenie štruktúrnych odchýliek chromozómov – celochromozómové sondy sú vhodné na
štúdium translokácií a delécií chromozómov. Pomocou konvenčného pásikovania chromozómov
moţno určiť, kt. homológy vstúpili do translokácie, al. sú postihnuté deléciou, príp. inou štruktúrnou
odchýlkou (mimo inverzií). Pomocou FISH s príslušnými sondami moţno takýto predpoklad potvrdiť
al. dospieť k inému nálezu.
Pri štúdiu tzv. markerových chromozómov (štruktúrne prestavaných chromozómov, kt. pôvod moţno
konvenčnými metódami len predpokladať) sa dá potvrdiť napr. nález veľkého akrocentrického
chromozómu v karyotype buniek kostnej drene a periférnej krvi pri juvenilnej chron. myelocytovej
leukémii.
Na dôkaz translokácií, delécií a inverzií sa pouţívajú aj sondy na unikátne sekvencie DNA a podľa
ich polohy na chromozóme, príp. počtu kópií v celom genóme, moţno zistiť, či nastala
predpokladaná štruktúrna zmena, napr. translokácia t(9:22), kt. má za následok vznik filadelfského
chromozómu pri chron. myeloickej leukémii a t(15:17) pri akút. promyelocytovej leukémii. Pomocou
tejto metódy moţno študovať aj amplifikáciu gen. materiálu na chromozómoch, napr. onkogénov.
FISH je vhodná aj na mapovanie génov. Ide o priamu metódu, pomocou kt. sa dajú lokalizovať
unikátne gény veľkosti 1 – 300 kb, stanoviť aj poradie jednotlivých génov rôznym značením
študovaných sond pomocu 3 dostupných fluorochrómov (zelený, červený a modrý). Po označení
sond rôznymi hapténmi a zosilnení signálu výsledok spracúva počítač pomocou analýzy obrazu.
Hybridizáciain situ – molekulová h., pri kt. sa aplikuje známa nukleová kys., jednoreťazcová a obyčajne rádioaktívne al. fluorescenčne značená, na pripravené bunky al. histol. rezy, pričom
rekombinácia nastáva →teplotnou hybridizácia in situ; pouţíva sa na analýzu distribúcie,
transkripcie a i. charakteristík nukleových kys. vnútri buniek al. mitochondrií.
Hybridizácia molekúl nukleových kys. – spojenie čiastočne al. úplne komplementárnych reťazcov
DNA pochádzajúcich z rôzných 2-reťazcových molekúl DNA al. podobne spojenie reťazca DNA
s reťazcom RNA; obidva procesy prebiehajú in vitro a môţu sa navodiť in vitro.

Northern blot hybridizácia – metóda podobná Southern blot h., vykonáva sa však s fragmentmi
RNA namiesto DNA; nylonové membrány nahradzujú často nitrocelulózové filtre;
→imunopijakovanie.
Hybridizácia poháňaná DNA – angl. DNA-driven hybridization, pouţitie nadbytku DNA na
reasociač-nú reakciu s RNA.
Hybridizácia poháňaná RNA –angl. RNA-driven hybridization, pouţitie nadbytku RNA na reakciu
so všetkými komplementárnymi sekvenciami pripravenej vzorky jednoreťazcovej DNA.
Porovnávacia genómová hybridizácia – angl. comparative genome hybridization, CGH, je
aplikáciou metódy fluorescenčnej h. in situ (FISH) v cytogenetike. Ide o vizualizáciu
chromozómových oblastí postihnutých prestavbou, deléciou al. amplifikáciou. Normálna a sledovaná
DNA sa označia rôzne niekt. z hapténov a kohybridizujú sa na normálne chormozómy v metafáze za
supresných podmienok. Pomer fluorescenčných intenzít pozdĺţ chromozómov, spracovaný
pomocou počítačového programu, určí miesta s vyššou al. niţšou intenzitou signálu, a v nich potom
moţno nájsť príslušnú chromozómovú zmenu. Metóda je vhodná napr. na analýzu zmien sekvencie
DNA v solídnych nádoroch a na detekciu aberácií chromozómov pri hematol. malignitách. Pri chron.
lymfatickej leukémii tak napr. Lichter a spol. našli vysoké percento pacientov s trizómiou 12, kt. sa
vzhľadom na nízku proliferáciu malígnych buniek nedá dokázať beţnými metódami.
Southern blot hybridizácia – metóda prenosu fragmentov RNA separovaných elektroforézou na
agarózovom géli na nitrocelulózový filter, na kt. sa dajú detegovať špecifické fragmenty ich h.
pomocou značených sond.
Southwestern blot hybridizácia – metóda analogická Southern blot h., pri kt. sa proteíny
elektrofore-ticky rozdelia, prenesú na nitrocelulózový filter a detegujú pomocou rádioaktívne al. inak
označených fragmentov DNA; pouţíva sa na detekciu expresie špecifických proteínov viaţucich
DNA, ako je transkripčný faktor.
Teplotná hybridizácia – angl. annealing, h. molekúl DNA in vitro uskutočnená teplotnou
renaturáciou DNA.
Western blot hybridizácia – metóda analýzy a identifikácie proteínových antigénov; proteíny sa
rozdelia elektroforézou na polyakrylamidovom géli, prenesú na nitrocelulózovú membránu al.
papierový nosič, kde sa viaţu podobne ako v géli. Antigény sa viaţu najprv s protilátkou, potom
s antiimunoglobulínom al. proteínom A označeným rádioizotopom, fluorescenčným farbivom al.
enzýmom.
Hybridizácia v šľachtiteľstve – h. je aj základnou metódou šľachtiteľstva, t. j. utvárania takých
typov organizmov, kt. majú dedičné vlatnosti najvýhodnejšie pre človeka. Volia sa pritom také gen.
formy organizmov (kultivary), pri kt. moţno v potomstve očakávať novú výhodnú kombináciu
ţelateľných vlastností. Jedince sa takýmito vlastnosťami moţno kríţiť medzi sebou príbuzenským
kríţením (inbrídingom) a vyšľachtiť generačný sled jedincov, kt. ak kríţime medzi sebou navzájom,
trvale udrţiavajú novú kombináciu znakov (inbredná línia). Príslušníci čistej línie sa zhodujú nielen
fenotypovo, ale aj genotypovo.
Pri väčšine rastlín moţno trvale udrţovať nové znaky al. ich kombinácie získané kríţením oveľa
jednoduchšie a istejšie, lebo sa môţu rozmnoţovať nepohlavne. Somatickú h. buniek moţno
vykonať umelo vyvolaným splynutím 2 izolovaných telových buniek, z kt. kaţdá pochádza od iného
jedinca. Zakoreňovaním špeciálnych orgánov vegetatívneho rozmnoţovania (napr. cibúľ, výhonkov,
hľúz) al. umelo oddelených častí materského rastlinného organizmu moţno vypestovať ľubovoľné
mnoţstvá ďalších jedincov, kt. sa genotypovo aj fenoty-povo zhodujú s pôvodnou materskou
rastlinou, tzv. klon. Klony tvoria aj všetky jednobunkové organizmy (baktérie, jednobunkové sinice a

riasy, kvasinky, plesne, prvoky), kt. sa rozmnoţujú akoukoľvek formou bunkového delenia al.
výtrusmi.
Umelým vyvolaním splynutia dvoch izolovaných telových buniek, z kt. kaţdá pochádza od iného
jedinca (somatická h.) moţno v laboratóriách vypestovať hybridné bunky aj z buniek pochádzajúcich
z org. rozličných druhov, kt. sa vzájomne pohlavne nekríţia. Niekt. medzidruhovo hybridné druhy sa
podarilo aj rozmnoţiť tak, ţe sa z nich vyvinula celá rastlina (napr. hybrid ľuľka). Klasickú metódu
šľachtenia rastlín vyuţil J. G. Mendel na objasnenie všeobecných zákonov dedičnosti (1865).
hybridná zóna – geografická oblasť, v kt. sa stretávajú dve, predtým geograficky izolované populácie
a tvoria sa ich prirodzené hybridy. Vyskytuje sa v nej veľká gen. variabilita.
hybridný komplex – skupina rastlinných druhov, pri kt. sa morfol. rozdiely v diploidnom stave
vyrovnávajú vzájomnou hybridizáciou.
hybridóm – [hybridoma] populácia hybridných buniek (bunkové kultúry), spojenie 2 rozdielnych
somatických buniek. Špeciálnym prípadom h. je fúzia myelómovej bunky s normálnym Blymfocytom, čím vzniká základ klonu buniek, kt. po rozmnoţení sú schopné produkovať protilátku
jedného typu (monoklonová protilátka) a i. imunoregulačné faktory. H. B-buniek vznikajú fúziou
lymfocytov B secernujúcich protilátky a nesekrečných myelómových buniek a pouţívajú sa na tvorbu
monoklonových protilátok. H. T-buniek vznikajú fúziou lymfocytov T a myelómových buniek,
pouţívajú sa na tvorbu lymfokínov produkovaných T-lymfocytmi.
hybridoma, tis, f. – [g. hybris zmiešaný] →hybridóm.
hybrid RNA-DNA – dvojskrutkovnica pozostávajúca z reťazca DNA a RNA, kt. vznikla prechodne pri
transkripcii al. hybridizácii RNA a DNA in vitro.
®

Hycodan – hydrokodónbitartrát.
hydantoín – syn. glykolylurea, 2,4-imidazolíndión, C3H4N2O2, Mr 100,08; →hydantoináty.
Hydantoín

hydantoinátový syndróm →syndrómy.
hydantoináty – soli →hydantoínu, látky s charakteristickým heterocyklickým kruhom, deriváty
glykolylmočoviny (malonylmočoviny) s hypnotickým a antiepileptickým účinkom. Vyvinul ich Merrit a
Putnam (1938). Resorpcia h. v GIT je pomalá, dobre prechádzajú hematoencefalickou bariérou a
koncentrujú sa v mikrozómoch neurónov.
Indikácie – prim. a sek. generalizované tonicko-klonické záchvaty a akékoľvek konvulzné záchvaty,
denné i nočné, ako aj simplexné a komplexné parciálne záchvaty. Nepouţívajú sa u novorodencov
a dojčiat, nie sú vhodné pri absenciách, ale hodia sa pri temporálnych a frontálnych
pseudoabsenciách.
Dávkovanie – obvyklá dávka je 300 mg/d, t. j. asi 4 – 6 mg/kg, rozdelene v 3 dávkach per os. Th.
koncentrácie v sére sú 10 – 20 mg/l, t. j. 40 – 80 mmol/l.
Niekedy sa náhle zvýšia hodnoty liečiva v sére, pp. následkom poruchy enzýmovej degradácie v
pečeni. V pečeni prebieha detoxikácia lieku hydroxyláciou jedného fenolu a katabolizmus prebieha
ďalej aţ na močovinu. Pri hepatopatiách je degradácie lieku porušená. Pri predávkovaní vznikajú
príznaky podobné ako pri predávkovaní barbiturátov (nystagmus, zahmlené videnie, diplopia, ataxia,
príp. somnolencia aţ letargia).

Interakcie – h. interferujú s INH, dikumarolom, chloramfenikolom, fenotiazínom, benzodiazepínmi.
Zlepšenie metabolizmu nastáva pri súčasnom podávaní barbiturátov.
®

®

®

®

®

®

Prípravky mefenytoínu – Epilan , Epilanex , Hidanin , Mesantoin , Mesantoina , Meson-toin ,
®
®
®
Sedantoinal , Sacerno , Triantoin .
®

®

Prípravky etotoínu – Accenon , Peganone .
hydaticus, a, um – [g. hydatis kvapka vody] vodný, vodnatý.
hydatid/o- – prvá časť zloţených slov z g. hydatis kvapka vody.
hydatída – [hydatis] vačok echinokoka, uloţený obyčajne v pečeni a pľúcach; cysta pásomnice
Echinococcus; →echinokokóza.
hydatidiformis, e – [hydatido- + l. forma tvar] hydatidoformný, podobný hydatiformnej cyste; →mola.
hydatidoma, tis, n. – [hydatido- + -oma bujnenie] →hydatidóm.
hydatidosis, is, f. – [hydatid- + -osis stav] hydatidóza; →echinokokóza.
hydatidostomia, ae, f. – [hydatido- + g. stoma ústa] hydatidostómia, incízia a drenáţ hydatidovej
cysty.
hydatidóza – [hydatidosis] parazitárne ochorenie vyvolané pásomnicou Echinococcus granulosus;
→echinokokóza.
hydatiduria, ae, f. – [hydatid- + g. úron moč] vylučovanie hydatidového materiálu močom.
Hydatigena →Taenia.
hydatis, idis, f. – [g. hydatis cysta] →hydatída.
Hydatis Morgani – appendix vesiculosa, malá cysta na konci mezosalpingu.
Hydatis testis – mechúrikovitý prívesok na hornom póle testis; syn. appendix testis.
hydatizmus – [hydatid- + -izmus] prítomnosť tekutiny v dutine.
hydatódy – štruktúry slúţiace rastlinám na vylučovanie prebytočnej vody v tekutej forme; vyskytuje sa
najmä na listoch.
hydatogenéza – kryštalizácia minerálov, nerastov z rozt.
hydat(o)idus, a, um – [hydatid- + g. eidos podoba] hydatoidný; 1. vodnatý; 2. hyaloidný (napr.
membrana vitrea); 3. obsahujúci vodnatý materiál, týkajúci sa vodnatého obsahu.
®

Hydeltra – glukokortikoid, antiflogistikum; →prednizolón.
®

Hydeltrasol – prednizolónfosfát sodný.
®

Hydergine – zmes rovnakého dielu dihydroergokornínu, dihydroergokristínu a dihydroergo-kryptínu
vo forme metánsulfonátových solí; pouţíva sa ako vazodilatans v th. ochorení peri-férnych ciev.
®

Hydiphen dr. a inj. (Arzneimittel Dresden) – Clomipramini chloridum 25 mg v 1 dr., resp. 25 mg v 1
amp. 2 ml; psychofarmakum, antidepresívum; →klomipramín.
Hydnaceae →jelenkovité.
Hydracarina – vodule. Roztoče, kt. ţijú takmer vo všetkých stojatých a tečúcich vodách. Majú guľovité
al. vajcovité nečlánkované telo. Dlhé nohy majú plávacie štetinky. Samičky znášajú vajíčka na
vodné rastliny. Vyliahnuté larvy sa 2-krát lienia (po lienení nasleduje štádium pokoja), potom sa
prichytávajú na vodný hmyz, kt. vyciciavajú.

hydr/o- – prvá časť zloţených slov z g. hydór voda.
hydraemia, ae, f. – [hydr- + g. haima krv] →hydrémia.
hydraeroperitoneum, i, n. – [hydr- + g. aer vzduch + l. peritoneum pobrušnica] nahromadenie
vzduchu v pobrušničnej dutine.
hydragogus, a, um – [g. hydór + g. agógós vecúci] odvádzajúci vodu, tekutinu z tela, podporujúci jej
vylučovanie.
hydrakarbazín – 6-hydrazino-3-pyridazínkarboxamid; 3-hydralazíno-6-karbamoylpyridazín, C5H7N5O,
®
Mr 153,15; antihypertenzívum, diuretikum (zloţka prípravku Hormatensyl ).
Hydrakarbazín

hydralazín – hydrazón 1(2H)ftalazinohydrazinónu; 1-hydrazínoftalazín, C8H8N4, Mr 160,18;
antihypertenzívum, periférne vazodilatans. H. pôsobí na vegetatívne centrá v CNS, stimuluje breceptory a inaktivuje vazopresoricky účinné polypeptidy, ako sú angiotenzíny. Zvyšuje prietok krvi
obličkami. Kinetika h. vykazuje bimodálny priebeh. Po podaní p. o. sa dobre vstrebáva, v pečeni sa
metabolizuje acetyláciou. Jedinci s gen. podmienenou pomalou acetyláciou majú vyššie riziko lupus
erythematosus systemicus. U rýchlych acetylátorov sa vyvinie skôr tachyfylaxia.
Biol. t0,5 je 2 – 4 h. Pevná väzba na tkanivá má za následok pretrvávanie jeho
účinnosti.
Hydralazín

Pouţíva sa napr. v th. hypertenzie gravidných ţien. Pre vznik tachyfylaxie a neţiaduce účinky sa
pouţívajú stále menej. Účinnejšie sú ich kombinácie s inými antihypertenzívami. K relat. častým
neţiaducim účinkom patria bolesti hlavy, nausea, palpitácie, potenie (obraz hyperki-netickej
cirkulácie). Zriedkavo sa vyskytujú artralgie, vyráţka ako pri lupus erythematosus systemicus.
®

®

®

Prípravky – Ciba 5968 , Präparat 5968 , C-5968 ,
®
®
hydrochlorid C8H9ClN4 Lopress ; sulfát – Depressan .

®

®

Apresoline , Hipotfalin ,

®

Hypophthalin ;

hydralostán – 11,17, 21-trihydroxy-5-pregnan-3,20-dión, C21H32O5, Mr 364,47; látka izolovaná z
hovädzích a prasačích nadobličiek.
Hydralostán

hydrametylnón

–

tetrahydro-5,5-dimetyl-2(1H)-pyridinón-[3-[4-(trifluórmetyl)fenyl]-1-[2-[4(trifluórmetyl)-fenyl]-etenyl]-2-propenylidén]hydrazón,
®
®
C25H24F6N4, Mr 494,50; insekticídum (AC 217300 , Amdro ,
®
®
Combat , Maxforce ).
Hydrametylnón

hydramín – amín odvodený od glykolu, v kt. je hydroxylová skupina nahradená aminoskupinou.
hydramitrazíntartrát – 4,6-bis(dietylamino)-1,3,5-triazín-2(1H)-ón hydrazón, C11H23N7, Mr 253,35;
®
antispazmodikum (Maladrazine ).

Hydramitrazín

hydramnion – [hydr- + amnion] syn. polyhydramnion, abnormálne zmnoţenie objemu amniovej
tekutiny (plodovej vody) > 2000 ml.
hydramnios →hydramnion.
hydranencefália – [hydranencephalia] vnútorný hydrocefalus, forma porencefálie, ťaţké intrauterinné
poškodenie mozgu so zväčšením mozgových komôr vyplnených tekutinou a útlakom okolitého
mozgového tkaniva.
hydranencephalia, ae, f. – [hydr- + g. alfa priv. + g. enkefalos mozog] →hydranencefália.
Hydrangea arborescens – hortenzia; →Hydrangaceae.
Hydrangaceae – hortenziovité. Čeľaď dvojklíčnolistých rastlín, prevaţne krov, s kríţmo protistojnými
listami bez prílistkov, so štvorpočetnými al. päťpočetnými kvetmi. Plodom je tobolka, zriedka bobuľa.
Rastú obyčajne v miernom pásme (1800 druhov). Okrasnými krami sú pajazmín vencový
(Philadelphus coronarius) z juţ. Európy, trojpuk drsný (Deutzia crenata) z Japonska a hortenzia
kalinolistá (Hygrangea opuloides) z Číny.
Hydrangea arborescens L. (Saxifragaceae) – hortenzia, rastie vo vých. oblastiach USA. Sušené
korene a podzemky obsahuju glukozid hydrangín, saponín, ţivice, fixné a prchavé oleje, škrob.
,

hydrargafén – [m-[[3,3 -metylénbis[2-naftalénsulfonáto]]- (2―)]]difenyldiortuť, C33H24Hg2-O6S2, Mr
981,87; antiseptikum. Pouţíva sa ako baktericídum a fungicídum na
®
®
ošetrovanie vlny, koţe, textilu, dreva ap. (Conotrane , Fibrotan ,
®
®
®
®
®
Fixtan , Hydraphen , P.M.F.
, Penotrane , Septotan ,
®
Versotrane ).
Hydrargafén

hydrargyria, ae, hydroargyrosis, is, f. – [hydrargyrum ortuť + -ia (-osis) stav] hydrargýria,
hydrargyrizmus, otrava ortuťou al. jej zlúč.
hydrargyromania, ae, f. – [hydrargyrum ortuť + g. maniá vášeň] psychické poruchy pri otrave ortuťou.
hydrargyrosis, is, f. – [hydrargyrum ortuť + -osis stav] hydrargyróza, intoxikácia →ortuťou.
hydrargyrum, i, n. →ortuť.
Hydrargyrum amidochloratum – skr. Hydrarg. amidochlor., amidochlorid ortutnatý, ČSL 4, syn.
Hydragryrum bichloratum ammoniatum, Hydrargyri amidochloridum, biely precipitát, HgNH 2Cl, Mr
252,07; oftalmologikum, venenum. Je to biely amorfný, niekedy hrudkovitý prášok, bez zápachu. Je
prakticky nerozp. vo vode a 95 % liehu. Rozpúšťa sa v minerálnych kys. a kys. octovej.
Dôkaz
a) Asi 0,5 g vzorky sa zmieša s 5,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného a povarí sa; unikajúce
pary amoniaku farbia navhlhčený červený lakmusový papier na modro (amid) a látka sa farbí na ţlto
2+
(Hg ). Po vychladení sa zrazenina odfiltruje a filtrát sa pouţije na skúšku b).
b) Filtrát zo skúšky a) sa okyslí koncentrovanou kys. dusičnou a pridá sa 1,0 ,ml rozt. dusičnanu
–
strieborného; vylučuje sa biela klkovitá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku (Cl ).
Stanovenie obsahu

Asi 0,2000 g vzorky sa v banke na 100 ml so zabrúsenou zátkou pretrepáva s rozt. 2,0 g jodidu
draselného v 5,0 ml vody, aţ sa látka rozpustí. Potom sa pridá 35,0 ml vody, 5 kv. rozt. metyloranţe
a titruje sa odmerným rozt. kys. chlorovodíková 0,1 mol/l zo ţltého do oranţového sfarbenia.
1 ml odmerného rozt. kys. chlorovodíkovej 0,1 mol/l zodpovedá 0,01260 g HgNH 2Cl.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
Dávkovanie – dms je 0,02 g, dmd 0,06 g/d.
Prípravky – Ung. hydrargyri amidochlorati, Ung. albidoli.
Hydrargyrum dichloratum – skr. Hydrarg. dichlor., chlorid ortutnatý, ČSL 4, syn. Hydrargyrum
bichloratum, Hydrargyri dichloridum, HgCl2, Mr 271,50; antiseptikum, venenum. Sú to bezfarebné
kryštáliky al. biely, ťaţký kryštalický prášok, bez zápachu. Vodný rozt. reaguje na lakmus kyslo. Je
dobre rozp. vo vode, ľahko rozp. v 95 % liehu a prakticky nerozp. v chloroforme.
Dôkaz
a) Asi 0,2 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody a rozt. sa vleje do 2,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu
2+
sodného; vylučuje sa oranţovoţltá zrazenina (Hg ). Zrazenina sa odfiltruje a filtrát sa pouţije na
skúšku b).
b) Filtrát zo skúšky a) sa okyslí koncentrovanou kys. dusičnou a pridá sa 1,0 ml rozt. dusičnanu
–
strieborného; vylučuje sa biela klkovitá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku (Cl ).
Stanovenie obsahu
Asi 0,2000 g vzorky sa rozpustí v 100 ml vody. Pridá sa 25,0 ml rozt. dusičanu strieborného, 1,0 g
meténamínu, 0,10 metyltymolovej modrej s dusičnanom draselným a titruje sa odmer-ným rozt.
chelatónu 0,05 mol/l zo sivomodrého do sivoţltého sfarbenia.
1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,01356 g HgCl2.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách. Nesmie sa vydať bez lekárskeho predpisu.
Dávkovanie – dms je 0,02 g, dmd 0,04 g/d.
Hydrargyrum oxycyanatum – skr. Hydrarg. oxycyanat., zásaditý kyanid ortutnatý, ČSL 4, syn.
Hydrargyrum subcyanatum, Hydrargyri oxycyanidum, zmes kyanidu ortutnatého Hg(CN) 2 – Mr
252,63 a kyaniduoxidu ortutnatého [Hg(CN)2 . HgO] – Mr 469,21, v pribliţ-nom pomere 4:1;
antiseptikum, venenum. Je to biely al. sivastý mikrokryštalický prášok, bez zápachu. Pri zahriatí al.
trení sa explozívne rozkladá. Vodné rozt. reagujú na lakmus neutrálne aţ slabo alkalicky. Je dobre
rozp. vo vode a mierne rozp. v 95 % liehu a prakt. nerozp. v chloroforme.
Dôkaz
a) Asi 0,3 g vzorky sa rozpustí v 15,0 ml vody. Rozt. sa pouţije aj na skúšku b) a c). K 5,0 ml rozt.
sa pridá rozt. chloridu cínatého; rozt. sa sivo zakalí (Hg).
b) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridá 1,0 ml rozt. sulfidu sodného, zahreje sa k varu a po ochladení
sa sfiltruje. K filtrátu sa pridá niekoľko kv. rozt. síranu ţeleznatého, 1 kv. rozt. chloridu ţelezitého a
–
zmes sa okyslí koncentrovanou kys. chlorovodíkovou; vylučuje sa tmavomodrá zrazenina (CN ).
c) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridajú 2 kv. rozt. fenolftaleínu a rozt. chloridu sodného; rozt. sa
sfarbí intenzívne červeno.
Stanovenie obsahu

Oxid ortutnatý. Asi 1,000 g skúmanej látky a 1 g chloridu sodného sa miernym zahriatím rozpustí v
50 ml vody, po vychladení sa pridajú 3-4 kv. rozt. metyloranţe a titruje sa odmerným rozt. kys.
chlorovodíkovej 1 mol/l zo ţltého do trvale oranţovočerveného sfarbenia. Stitrovaný rozt. sa pouţije
na stanovenie kyanidu ortutnatého.
1 ml odmerného rozt. kys. chlorovodíkovej 1 mol/l zodpovedá 0,1083 g HgO.
Kyanid ortutnatý. V stitrovanom rozt. zo stanovenia oxidu ortutnatého sa rozpustí 4,0 g jodidu
draselného a titruje sa ďalej odmerným rozt. kys. chlorovodíkovej 1 mol/l, aţ sa rozt. znova sfarbí
oranţovočerveno.
1 ml odmerného rozt. kys. chlorovodíkovej 1 mol/l zodpovedá 0,1263 g Hg(CN) 2.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu. Rozt. sa pripravujú rozpúšťaním v horúcej vode.
Dávkovanie – dms je 0,01 g, dmd 0,03 g/d.
Hydrargyrum oxydatum flavum – skr. Hydrarg. oxyd. flav., ţltý oxid ortutnatý, ČSL 4, syn. Hydrargyri
oxidum flavum, HgO, Mr 216,59; oftalmologikum, venenum. Je to ţltý al. oranţovoţltý, jemný,
amorfný prášok, bez zápachu. Za vyššej teploty sa rozkladá na ortuť a kyslík. Je prakticky nerozp.
vo vode a 95 % liehu. Rozpúšťa sa v zriedenej kys. chlorovodí-kovej, v zriedenej kys. dusičnej a
kys. octovej 30 %.
Dôkaz
a) Asi 0,5 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml zriedenej HCl. Rozt. sa pouţije aj na skúšku b). K 2 ml rozt.
sa pridá rozt. sulfidu sodného; vzniká hnedočervená zrazenina, nerozp. v zriedenej kys. dusičnej
(Hg).
b) K 1,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridáva po kvapkách rozt. KI; vzniká červená zrazenina, rozp. v
2+
nadbytku skúmadla (Hg ).
Stanovenie obsahu
Asi 0,2000 g vzorky sa v banke na 100 ml so zabrúsenou zátkou pretrepáva s rozt. 2,0 g jodidu
draselného v 5,0 ml vody. Potom sa pridá 20,0 ml vody, 5 kv. rozt. metylčervene a titruje sa
odmerným rozt. kys. chlorovodíkovej 0,1 mol/l zo ţltého do oranţového sfarbenia.
1 ml odmerného rozt. kys. chlorovodíkovej 0,1 mol/l zodpovedá 0,01083 g HgO.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
Prípravky – Ung. hydrargyri oxydati flavi (Ung. luteoli).
Hydrargyrum sulfuratum rubrum – skr. Hydrarg. sulfurat. rubr., červený sulfid ortutnatý, ČSL 4, syn.
Hydrargyri sulfidum rubrum, HgS, Mr 232,65; dermatologikum. Je to sýto červený mikrokryštalický
prášok, bez zápachu. Je prakticky nerozp. vo vode a 95 % liehu; za obyčajnej teploty sa nerozpúšťa
ani v koncentrovaných minerálnych kys. a rozt. alkalických hydroxidov. Len lúčavka kráľovská a
vriaca kys. sírová ho prevádzajú do rozt.
Dôkaz
a) Asi 0,1 g vzorky sa veľmi opatrne zahrieva v rúrke na ţíhanie; látka sa farbí tmavočerveno aţ
čierno. Pri pozvoľnom ochladení nadobúda opäť pôvodnú farbu.
b) K asi 0,1 g sa pridá 1,0 ml amoniakového rozt. dusičnanu strieborného; asi za 1 min látka sčerná
2–
(S ).

Stanovenie obsahu
Asi 0,1500 g vzorky sa v banke na 200 ml so zábrusom zmieša s 2,0 ml lúčavky kráľovskej a 3,0 ml
vody a varí sa 15 min pod spätným chladičom. Po ochladení sa chladič dôkladne prepláchne 50 ml
vody, rozt. sa čiastočne neutralizuje 15,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného, pridá sa 25,00 ml
odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l, 10,0 ml amoniakového tlmivého rozt. s pH 10, asi 0,1 g
eriochrómovej čiernej T s chloridom sodným, premieša sa a nadbytok chelatónu sa retitruje
odmerným rozt. síranu horečnatého 0,05 mol/l z modrého cez fialové do fialovočerveného sfarbenia.
Zistená spotreba sa odčíta od spotreby slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,01163 g HgS.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
hydrarthrodialis, e – týkajúci sa →hydrartrózy.
hydrarthrosis, is, f. – [hydr- + g. arthron kĺb + -osis stav] →hydrartróza.
hydrartróza – [hydrarthrosis] patol. nahromadenie tekutiny v kĺbovej dutine.
Intermitentná hydratróza – hydrarthrosis intermittens, syn. hydrops genus intermittens, je pomerne
zriedkavé ochorenie, charakterizované náhlym, spontánnym vznikom hydropsu kĺbu v pravidelných
intervaloch, obvykle niekoľkých d, kt. po niekoľkých d opäť mizne. Najčastejšie býva postihnutý
kolenový kĺb, väčšinou len jeden, zriedkavejšie obidva. Príznaky synovitídy chýbajú, al. sú len
nepatrné. Príznaky sa môţu opakovať niekoľko r. bez toho, aby nastalo závaţnejšie poškodenie
kĺbu.
Dg. – opiera sa o pravidelné opakované príhody a klin. nález.
Dfdg. – treba odlíšiť začiatočné štádium systémových reumatických ochorení, napr. reumatoidnú
artritídu, ankylozujúcu spondylartritídu, sek. artritídy.
Th. – špecifickú th. nepoznáme. Úľavu vyvoláva antireumatická th. (salicyláty, nesteroidové
antireumatiká), ale opakovaniu nezabráni. Pri značnej distenzii kĺbového puzdra hydropsom, kt.
môţe postupne vyvolať viklavosť kĺbu a i. následkov sa môţe skúsiť radiačná synovektó-mia.
hydrastín

–

6,7-dimetoxy-3-(5,6,7,8-tetrahydro-6-metyl-1,3-dioxolo[4,5-g]izochinolin-5-yl(3H)izobenzofuranón, C21H21NO6, Mr 383,39; látka izolovaná z rastliny
Hydrastis canadensis L. (Ranunculaceae) spolu s berberínom a kanadínom.
Hydrochlorid sa pouţíval ako hemostatikum pri maternicovom krvácaní a
antiseptikum.
Hydrastín

hydrastinín – 5,6,7,8-tetrahydro-6-metyl-1,3-dioxolo[4,5-g]izochinolin-5-ol, C11H13NO3, Mr 207,22;
vzniká oxidáciou hydrastínu; hydrochlorid
sa
pouţíval
ako
kardiotonikum
a hemostatikum
pri
maternicovom
krvácaní.
Hydrastinín

Hydrastis canadensis (Ranunculaceae) – voduľka kanadská. Je to malá trváca bylina s veľkým
podzemkom a kvitnúcou byľou s 2 päťlaločnými pílkovitými listami. Pochádza zo Sev. Ameriky, kde
niekedy kvitla v chladných tienistých lesoch. Severoamerickí Indiáni ju pouţívali ako farbivo na šaty

a tvár, ako aj ako liečivo. Stala sa obľúbená u európsklych osadníkov, kt. ju takmer všetku vyzbierali
a teraz sa musí špeciálne pestovať. Nevýrazné kvety sa zjavujú na jar a vyvinú sa z nich plody
podobné maline. Droga (podzemok a koreň) obsahuje alkaloidy vrátane hydrastínu, berberínu a
kanadínu, ďalej silice a ţivicu. Pôsobí ako adstringens a podporuje hojenie črevnej sliznice,
stimuluje trávenie, zvyšuje vylučovanie ţlče. V ľudovom liečiteľstve sa pouţíva na výplach pri
infekciách pošvy, aftóznom zápale sliznice a trichomoniáze. Vnútorne sa podáva pri gastritíde a
peptických vredoch, na výplach ústnej dutiny a gingivitídach, zvonku na rany, a to vo forme odvaru.
hydratácia – [hydratatio] 1. adícia molekúl vody na násobnú väzbu v org. zlúč. prebiehajúca
najčastejšie katalyticky, napr. h. etylénu na etanol pri kyslej katalýze:
CH2=CH2 + H2O → CH3CH2OH
2. obaľovanie dispergovaných častíc molekulami H2O, kt. sa orientujú na časticu opačne nabitým
koncom svojho dipólu a utvoria okolo nej súvislú vrstvu – hydrosféru, kt. hrúbka je podmienená
rovnováhou medzi príťaţlivými silami častice a energiou tepelného pohybu v rozt. Hydrosféra je
súčasťou častice, pohybuje sa s ňou a napr. pri h. iónov značne brzdí pohyb iónov v elekt. poli.
3. stav charakterizovaný adekvátnym obsahom vody.
hydratatio, osis, f. – [g. hydór voda] →hydratácia.
hydratáza – EC 4.2.1, triviálny názov enzýmov podtriedy hydrolyáz, katalyzujúcich reakcie, pri kt. je
rovnováha posunutá smerom k hydratácii.
hydráty – 1. zlúč., kt. obsahujú vodu ako súčasť chem. štruktúry. Vznikajú obyčajne →hydratáciou, t.
j. adíciou vody na bezvodú zloţku, anhydrid. Pôvodne sa označovali ako h. všetky produkty
hydratácie, v súčasnosti iba tie, pri vzniku kt. sa molekuly vody nerozštiepia, napr.
CuSO4 + 5 H2O = CuSO4 . 5H2O
Ak sa pri vzniku látky molekuly vody rozštiepia, ide o konštitučnú vodu, napr.
2+

Ca O

2–

+ H–O–H = Ca

2+

–

(OH )2 al. Cl–O–Cl + H–O–H = 2 H–O–Cl

K h. patria kryštalohydráty, napr. kamence, schönity, skalice. Súčasťou kryštálovej štruktúry
kryštalohydrátov je kryštálová voda, kt. ovplyvňuje najmä ich fyz. vlastnosti, kryštálový tvar, farbu,
rozpustnosť a i. Mierou stálosti h. je tlak vodnej pary, kt. je pri danej teplote v rovnováhe s h.
Väčšina h. sa zahrievaním dehydratuje na anhydridy. Veľký sklon vody adovať sa na iné látky
podmieňuje dipólový moment jej molekúl, schopnosť väzby vodíkovým mostí-kom a koordinácia
voľným elektrónovým párom na atóme kyslíka. 2. vodné roztoky.
hydraulika – [hydr- + g. aulos trubica] odvetvie fyziky, kt. sa zaoberá fyz. zákonmi, kt. sa riadi
správanie tekutín; náuka o vyuţití zákonov hydromechaniky v technickej praxi.
hydraulické vápno – druh vápna. Pripravuje sa pálením vápenca, kt. obsahuje ~ 10 % hlini-tých
látok. Tvrdne aj vo vlhkom prostredí, po stuhnutí aj pod vodou.
hydrazidy – deriváty karboxylových kys. všeobecného vzorca RCONHNH 2 odvodené nahradením
hydroxylovej skupiny v karboxylovej skupine skupinou –NHNH2. H. vznikajú pôsobením hydrazínu
na estery, halogenidy al. anhydridy karboxylových kys.
®

2-hydrazinoetanol – 2-hydroxyetylhydrazín, C2H8N2O, Mr 76,10; regulátor rastu rastlín (Omaflora ).
hydrazíny – 1. deriváty hydrazínu všeobecného vzorca R–NHNH2, v kt. R je alkyl al. aryl. Pouţívajú
sa na identifikáciu aldehydov a ketónov, s kt. kondenzujú za vzniku →hydrazónov; 2. syn. diamidy,
diamín H2NNH2, bezfarebný plyn a jeho deriváty.

hydrazinolýza – štiepenie peptidových väzieb peptidu so vznikom C-terminálnych zvyškov vo forme
voľnej aminokyseliny hydrazínom.
,

hydrazobenzén – N,N -difenylhydrazín, C6H5NHNHC6H5, látka zo skupiny hydrazozlúčenín, Mr
184,23, t. t. 131 °C, bezfarebné kryštáliky, zle rozp. vo vode, dobre v alkohole. Pouţíva sa pri
výrobe benzidínu.
hydrazóny – kondenzačné produkty karbonylových zlúč. (aldehydov al. ketónov) s hydrazínmi.
Vznikajú z aldehydu al. ketónu pôsobením fenylhydrazínu. Pouţívajú sa na izoláciu a identifikáciu
aldehydov a ketónov, pretoţe majú ostré t. t. a ľahko hydrolyzujú späť na východiskové látky.
®

Hydrea – hydroxymočovina.
hydremesis, is, f. – [hydr- + g. emesis vracanie] hydereméza, vracianie vodnatých vývratkov.
hydrémia – [hydraemia] zmnoţenie vody v krvi; hemodilúcia, stav, pri kt. je väčší podiel séra v krvi
ako krviniek.
hydrencephalia, ae, f. – [hydrencephalia] vodnateľnosť mozgu, vnútorný hydrocefalus, zmnoţenie
tekutiny v mozgových komorách pri súčasnom úbytku okolitého mozgového tkaniva; →hydrocefalus.
hydrencephalocele, es, f. – [hydr- + g. enkafalos mozog + g. kelé prietrţ] syn. encephalocystocele,
hydroncephalocele, hydrocephalocele, hydrencefalokéla, prietrţ mozgového tkaniva do rozšíreného
vaku obsahujúceho likvor.
hydrencephalomeningocele, es, f. – [hydr- + g. enkafalos mozog + g. meninx plena + g. kelé prietrţ]
hydrencefalomeningokéla, zmnoţenie tekutiny v mozgových komorách s prietrţou meningov.
hydrencephalia, ae, f. – [hydr- + g. enkefalos mozog] hydrencefália; →hydrocefalus.
hydrepigastrium, i, n. – [hydr- + epigastrium] nahromadenie vodnatej tekutiny medzi peritoneom a
brušnou stenou.
®

Hydrergine – ergoloidmezylát.
hydriatria, ae, f. – [hydr- + g. iatreiá liečenie] hydriatria, liečenie vodou, vodnými kúpeľmi.
hydrid – [g. hydór voda] zlúč. vodíka s iným prvkom al. radikálom.
,

,

,

hydrindantín – 2,2 -dihydroxy-[2,2 -bi-1H-inden]-1,1,,3,3 -(2H,2,H)-tetrón, C18H10O6, Mr 322,26;
redukovaný ninhydrín. Pouţíva sa na fotometrické stanovovanie
aminokyselín a prí-buzných látok.
Hydrindantín

hydrindicuria, ae, f. – prítomnosť indolov typu tryptofánu a fenylalanínu v moči.
hydroa – [hydro- + g. óon vajce] vezikulárna al. bulózna vyráţka.
Hydroa aestivale – h. vacciniforme.
Hydroa febrile – febrilná h.
Hydroa gestationis – h. postihujúca ţeny v gravidite.
Hydroa herpetiforme – herpetiformná h.
Hydroa puerorum – detská h.
Hydroa vacciniforme – syn. h. aestivale, Hutchinsonovo letné prurigo, detská fotodermatóza,
vezikulózna al. bulózna vyráţka, ktorej môţe predchádzať pruritus a pocity pálenia, s tendenciou

recidivovať v detstve kaţdé leto po expozícii slnku. Lézie obkolesuje erytematózna zóna, podobajú
sa vezikule po očkovaní; vysychajú a zanechávajú hnedé krusty a vklesnuté jazvičky. V čase
puberty nastáva spontánna úprava stavu. Dfdg. treba odlíšiť porfýriu.
Hydroa vesiculosum – vezikulózna h.
hydroadipsia, ae, f. – [hydro- + g. alfa priv. + g. dipsa smäd] chýbanie pocitu smädu.
®

Hydro-Adresson Aquosum inj. sicc. (N. V. Organon) – Hydrocortisoni natrii succinas (lyofilizovaná
substancia), zodpovedá 100 mg →hydrokortizónu v 1 fľaštičke; parenterálny glukokortikoid s
mineralokortikoidnou aktivitou.
hydroappendix, icis, f. – [hydro- + g. appendix prívesok] hydroapendix, vyplnenie červovitého
prívesku tekutinou.
Hydrobiidae – čeľaď slimákov (rad Mesogastropoda), ku kt. patrí podčeľaď Hydrobiinae a Buliminae;
sú medzihostiteľmi rôznych parazitických motolíc.
Hydrobiinae – podčeľaď slimákov (rad Mesogastropoda). Patrí sem rod Oncomelania; sú
medzihostiteľom Schistosoma japonicum.
hydrobilirubín – hnedočervené farbivo, kt. vzniká redukciou bilirubínu. Je pp. identické so
sterkobilínom a urobilínom.
hydrobiologia, ae, f. – [hydro- + g. bios ţivot + g. logos náuka] náuka o organizmoch ţijúcich vo
vode. H. študuje vzťahy vodných organizmov k okoliu, medzi potravinovými reťazcami a problémy
produkcie i deštrukcie org. hmoty vo vodných ekosystémoch.
Hydrozoológia je náuka o ţivočíšnych a hydrobotanika o rastlinných vodných organizmoch.
hydroblefarón – [hydroblepharon] edém mihalníc.
hydroblepharon – [hydro- + g. blepharon mihalnica] →hydroblefarón.
hydrobromid – adičná soľ kys. bromovodíkovej.
hydrocalix, icis, m. – [hydro- + l. calix kalich] hydrokalix, čiastočná hydronefróza, dilatácia
obličkových kalichov pri selektívnej blokáde odtoku moču.
hydrocalycosis, is, f. – [hydro- + g. calyx kalich + -osis stav] →hydrokalykóza.
hydrocalyx, icis, f. – cysta v kôre obličiek vyvolaná obštrukciou infundbula; celý kalich je dilatovaný,
takţe má tvar steny cysty.
hydrocardia, ae, f. – [hydro- + g. kardiá srdce] hydrokardia, nahromadenie tekutiny v osrdcovníku,
vodnateľnosť osrdcovníka.
®

Hydrocare liq. (Allergan) – Alkyltriethanolammonii chloridum 0,3 mg + Thiomersalum 20 mg v 1 ml
sterilného, rozt. špeciálneho polyméru s čiastiacim tlmivým rozt. Oftalmologikum, pouţíva sa ako
dezinficiens na uschovávanie mäkkých kontaktných šošoviek.
hydrocefalokéla – [hydrocephalocele] prietrţ mozgu s výbeţkom rozšírenej komory naplne-nej
likvorom.
hydrocefália →hydrocephalus.
hydrocefalus →hydrocephalus.
hydrocele, es, f. – [hydro- + g. kélé prietrţ] →hydrokéla.
Hydrocele cervicalis – syn. h. colli, Maunoirova h., serózna dilatácia ductus cervicalis persistens
al. hlbokého lymfatického priestoru,

Hydrocele colli – h. cervicalis.
Hydrocele communicans – hydrokéla s otvoreným processus vaginalis testis.
Hydrocele congenitalis – hydrokéla neobliterovaného kanála medzi peritoneálnou dutinou a tunica
vaginalis.
Hydrocele diffusa – nahromadenie tekutiny v riedkom spojivovom tkanive funiculus spermaticus.
Hydrocele Dupuytreni – bilokulárna hydrokéla tunica vaginalis testis.
Hydrocele feminae – h. muliebris, nahromadenie vodnatej tekutiny v distálnej časti perzistujúceho
proc. vaginalis peritonei ţeny; má za následok zdurenie hornej časti labia majora. Ide o afek-ciu lig.
teres uteri ženy podobnú obyčajnej hydrokéle.
Hhydrocele filarialis – filáriová hydrokéla.
Hydrocele funicularis – hydrokéla tunica vaginalis funiculi spermatici v priestore uzavretom
smerom k semenníku a otvorenom smerom k brušnej dutine.
Hydrocele hernialis – distenzia prietrţového vaku obsahujúca tekutinu.
Hydrocele chylosa – forma hydrokély obsahujúcej tekutinu chylózne mliečneho vzhľadu.
Hydrocele Maunoiri – h. cervicalis.
Hydrocele muliebris – h. feminae.
Hydrocele renalis – syn. perinephritis serosa, stav, pri kt. obličkové puzdro tvorí časť steny cysty,
takţe oblička je sčasti al. úplne obklopená cystou; takéto cysty u dospelých sa často zisťujú po
úraze, cysta však môţe byť aj vrodená.
Hydrocele scrotalis – ohraničené nahromadenie tekutiny v skróte.
Hydrocele spinalis – spina bifida.
Hydrocele testis – nahromadenie seróznej tekutiny v proc. vaginalis peritonei u muţa. Ide obyčajne
o následok poruchy vývoja (neúplnú obliteráciu), môţe vzniknúť po úraze al. zápale semenníka al.
nadsemenníka. Rozoznávajú sa 4 formy: 1. h. testis s lokalizáciou v oblasti tunica vaginalis propria
testis; vyskytuje sa väčšinou u novorodencov a dojčiat a upravuje sa často spontánne; 2. h. funiculi
spermatici s lokalizáciou v oblasti semenovodov; 3. h. vaginalis communicans pri rozšíreni na
abdominálny úsek semenovodu; 4. h. multilocularis s viacerými opuzdrenými oddielmi. Dg. sa
stanovuje palpačne (tuhoelastický útvar, pozit. diafanoskopia). Dfdg. treba vylúčiť ingvínovú prietrţ a
nádory semenníka. Th. väčšej h. je chir. (Jaboulayova-Winkelmannova operácia).
hydrocelectomia, ae, f. – [hydrocephalus + g ektomé odstrániť] hydrokelektómia, excízia hydrokély.
hydrocephalia, ae, f. – [hydro- + g. kefalé hlava] →hydrocefalus.
hydrocephalicus, a, um – [hydro- + g. kefalé hlava] hydrocefalický, týkajúci sa →hydrocefalu.
hydrocephalocele, es, f. – [hydro- + g. kefalé hlava + g. kéle prietrţ] →hydrocefalokéla.
hydrocephaloides, es – [hydrocephalus + g. eidos podoba] hydrocefaloidný, podobný hydrocefalu.
hydrocephalus, i, m. – [hydro- + g. kefalé hlava] hydrocefalus, syn. hydrencefália, hydrocefália,
zväčšenie objemu tekutiny v mozgových komorách (vnútorný h.) al. v priestore pod mozgovou
pavúčnicou (vonkajší h.) s následným útlakom mozgového tkaniva. Prejavuje sa príznakmi sy.
intrakraniálnej hypertenzie. Rozmnoţenie likvoru môţe vzniknúť následkom: 1. zvýšenej sekrécie
(meningitídy, ependymitídy, venostáza); 2. porušenej resorpcie (skleróza Pacchioniho granulácií,
trombózy sínusov); 3. prekáţky v cirkulácii likvoru (nádory zadnej jamy, III. komory, pinealómy,
arachnoiditídy). U detí môţe vzniknúť pred uzavretím lebkových švov a má za následok zväčšenie

hlavy, prominenciu čela, atrofiu mozgu s men-tálnou deterioráciou a konvulzie. U dospelých sa
prejavuje sy. →intrakraniálnej hypertenzie, inkontinenciou, závratmi a demenciou. Môţe byť
kongenitálny al. získaný, prim. al. sek., podľa priebehu akút. a chron. Keď prekročí hodnota
intrakraniálneho tlaku hodnotu celkového perfúzneho tlaku v mozgu, nastáva exitus. Systémové
účinky sa prejavia, keď tlak na hypotalamus a mozgový kimeň vyvolá autonómnu reaktivitu a
poruchy homeostázy, a to hypertenziou a bradykardiou, edémom pľúc, akút. pankreatitídou,
ulceráciou slizníc a hemorágiami v ţľazách GIT.
Th. – spočíva v jednocestnej drenáţi do peritonea. Ku komplikáciám drenáţe patrí infekcia, najmä
Stpahylococcus epidermidis a častá výmena, najmä u detí.
Hydrocephalus acquisitus – získaný hydrocefalus, syn. sek. hydrocefalus, vzniknutý následkom
chorobného procesu, ako je meningitída, úraz.
Hydrocephalus bicompartmentalis – dvojkompartmentový hydrocefalus.
Hydrocephalus communicans – komunikujúci hydrocefalus, pri zachovaní priechodnosti spojov
intracerebrálnych ciest s meningovými cestami; ide o postihnutie vonkajších i vnútorných likvorových priestorov; vzniká následkom nepomeru medzi produkciou a resorpciou likvoru, napr. po
meningitíde; por. h. noncommunicans.
Hydrocephalus congenitalis – h. congenitus, vrodený hydrocefalus, syn. sek. hydrocefalus,
vzniknutý následok vývojovej obštrukcie likvorových ciest, napr. pri meningitíde al. úraze.
Hydrocephalus externus – vonkajší hydrocefalus.
Hydrocephalus e vacuo – kompenzačné nahradenie mozgového tkaniva zaniknutého pri atrofii
mozgu likvorom s rovnomerným rozšírením likvorových priestorov.
Hydrocephalus noncommunicans – obštrukčný hydrocefalus.
Hydrocephalus normotensivus – h. normotensivus occultus, normotenzný hydrocefalus,
charakterizovaný rozšírením vnútorných likvorových priestorov. Charakterizuje ho triáda: demencia,
inkontinencia a ataxia. Postihuje osoby stredného a vyššieho veku. Tlak likvoru je na hornej hranici
normy, objem likvoru je však zvýšený. Th. spočíva v drenáţi likvoru.
Hydrocephalus obstructivus – h. noncommunicans, hydrocefalus vzniknutý následkom komorovej
blokády; por. h. communicans.
Hydrocephalus occlusivus – okluzívny hydrocefalus, podmienený prekáţkou odtoku likvoru (napr.
pre nádor) s rozšírením vnútorných likvorových priestorov.
Hydrocephalus occultus – okultný hydrocefalus; h. normotensivus.
Hydrocephalus otiticus – otitický hydrocefalus, akút. hydrocefalus vyvolaný propagáciou zápalu
stredoušia do lebkovej dutiny.
Hydrocephalus postmeningiticus – pomeningitický hydrocefalus.
Hydrocephalus posttraumaticus – poúrazový hydrocefalus.
Hydrocephalus primarius – prim. hydrocefalus; 1. kongenitálny hydrocefalus; 2. pomaly
progredujúci chron. hydrocefalus. Môţe byť následkom: a) obštrukcie cirkulácie likvoru, a to
kongenitálnej (vyskytuje sa v 1 : 1000 pôrodov, napr. v dôsledku stenózy akveduktu pri intrauterinnej
vírusovej infekcii) al. získanej (ako komplikácia expanzívnej lézie v zadnej mozgovej jame, kt.
upcháva aquaeductus cerebri a IV. komoru al. intermitentnej obštrukcie, kt. vzniká pri upchatí
foramen Monroi koloidnou cystou v III. komore, obštrukcie krvnou zrazeninou napr. po krvácaní al.
zápalovým exsudátom, napr. po meningitíde; b) poruchy resorpcie v klkoch cievnatky (zriedka); c)
nadmernej produkcie nádorom plexus chorioideus (výnimočne).

Hydrocephalus secundarius – sek. hydrocefalus, je kompenzačné zvýšenie objemu likvoru po
strate mozgového tkaniva, infarkte mozghu al. jeho atrofii. Intrakraniálny tlak ani objem nie sú
zmenené.
Hydrocephalus thromboticus – trombotický hydrocefalus.
Hydrocephalus toxicus – toxický hydrocefalus.
hydrocinchonidín – C19H24ON2, alkaloid izomérický s cinchinínom.
hydrocirsocele, es, f. – [hydro- + g. kirsos uzol + g. kélé prietrţ] hydrokéla kombinovaná s
varikokélou.
Hydrocodonium

hydrogentartaricum – skr. Hydrocodon. hydrogentartar., hydrogenvínan
hydrokodónia, ČSL 4, syn. Hydrocodoni bitartras, C22H27NO9 . 2
1/2.H2O, Mr 494,49, Mr bezvodého 449,45. Je to biely, kryštalický
prášok, bez zápachu, dobre rozp. vo vode, ťaţko rozp. v 96 % liehu,
prakticky nerozp. v chloroforme.
Hydrocodonium hydrogentartaricum

Dôkaz
a) Asi 5 mg sa zmieša s 3,0 ml chladného rozt. formaldehydu v kys. sírovej; vznikne ţlté, po chvíli
fialové sfarbenie.
b) Asi 0,2 g sa rozpustí v 5,0 ml vody a pridá sa niekoľko kv. zriedeného rozt. amoniaku. Po chvíli,
príp. trením stien skúmavky sklenou tyčinkou, sa vylúči biela zrazenina, kt. sa odfiltruje, premyje a
vysuší pri 105 °C; topí sa pri 194 – 200 °C za rozkladu (hydrokodón).
c) Asi 0,02 a 0,01 g rezorcinolu sa rozpustí v 5,0 ml koncentrovanej kys. sírovej; rozt. sa farbí fialovo
(vínan).
d) Absorpčné spektrum vodného rozt. skúšanej látky (0,20 g/l), merané v 10 mm vrstve proti vode,
javí v ultrafialovej časti maximum pri 280 ± 1nm a minimum pri 262 ± 2 nm.
Stanovenie obsahu
Asi 0,3000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 0,500 g pri 105 °C do
konštantnej hmotnosti) sa rozpustí v 10,0 ml bezvodej kys. octovej, pridá sa 10,0 ml dioxánu, 3 kv.
rozt. kryštálovej violete a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l z fialového do modrého
sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,04495 g C22H27NO9.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svet- lom. Podlieha zákonným
ustanovenia o omamných látkach.
Dávkovanie – dms p. o. je 0,015 g, dmd p. o. 0,050 g; th. dávka jednotlivá p. o. je 0,005 aţ 0,010 g,
denná p. o. 0,010 – 0,020 g.
hydrocollidinum →hydrokolidín.
hydrocollodium →hydrokolódium.
hydrocolpocele, es, f. – [hydro- + g. kolpos pošva + g. kélé prietrţ] →hydrokolpokéla.
hydrocolpos, i, m. – [hydro- + g. kolpos pošva] →hydrokolpos.
hydroconion, i, n. – [hydro- + g. konis prach] hydrokonión, atomizér al. rozprašovač na prípravu
jemného spreja z tekutín.

Hydrocortisonum aceticum – skr. Hydrocortison. acet., hydrokortizónacetát, ČSL 4, syn.
Hydrocortisoni acetas; 21-acetoxy-11,17-dihydroxy-4-pregnen-3,20dión, C23H32O6, Mr 404,50; mineralokortikoid. Je to biely aţ slabo
ţltkastý kryštalický prášok, bez zápachu, prakticky nerozp. vo vode,
ťaţko rozp. v 95 % liehu, mierne rozp. v chloroforme a veľmi ťaţko
rozp. v étere.
Hydrocortisonum aceticum

Dôkaz
20

a) Špecifická optická otáčavosť. [a]D = + 157 aţ + 167°; meria sa rozt. v dioxáne (10 mg/ml),
pripravený z látky vysušenej pri 105 ° C do konštantnej hmotnosti. Rozt. sa pouţije aj na skúšku na
čirosť a farbu rozt. (rozt. musí byť číry a bezfarbebný; hodnotí sa 5,0 ml rozt.).
b) Chromatografia na tenkej vrstve kremeliny sa vykoná spôsobom I-A uvedeným v stati
Chromatografia steroidných látok (ČSL 4, str. 88/I). Ako mobilná fáza sa pouţije zmes toluén–
chloroform (3 + 1 obj.). Hlavná modrá škvrna na chromatograme 1 má zhodnú polohu (RF asi 0,45),
tvar a sfarbenie ako hlavná škvrna na chromatograme 2; hlavná škvrna na chromatograme 3 sa javí
ako jediná ucelená škrvna. Chromatogramy 1 a 4 sa ďalej pouţijú na skúšku na cudzie redukujúce
steroidy (na chromatograme 1 nesmie pri pozorovaní vrstvy zo zadnej strany proti dennému svetlu
ţiadna iná škvrna, okrem hlavnej, prevýšiť veľkosťou a intenzitou sfarbenia škvrnu na
chromatograme 4, t. j. 2 %).
c) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a vysušenej látky zo skúšky na
stratu sušením (suší sa pri 105 °C do konštantnej hmotnosti) sa zhoduje so spektrom overenej
vzorky hydrokortizónacetátu získaným za rovnakých podmienok.
Stanovenie obsahu
Asi 0,05000 g sa látky v odmernej banke na 250 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa ním po
značku. Ďalším riedením 95 % liehom sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na spektrometrické
meranie a meria sa absorbancia výsledného rozt. pri 240 nm proti 95 % liehu.
Obsah hydrokortizónacetátu v % (x) sa vypočíta podľa vzorca (5) uvedeného v stati Fotometrické
1%
metódy (str. 65/I) s hodnotou A1cm = 395.
Uskladňuje sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
Dávkovanie – th. dávky jednotlivá s. c. a intraartikulárne je 0,01 – 0,05 g, denná s. c. a intraartikulárne 0,01 – 0,05 g.
®

®

®

®

®

Prípravky – Injectio hydrocortisoni acetici ((Biocortar , Carmol HC , Colifoam , Colofoam , Cortaid ,
®
®
®
®
®
®
®
Cortes , Epifoam , Hc45 , Hydrocortisat , Hydrocortison , Hydrocortis-tab , Hydrocortone Acetate ,
®
®
®
®
®
®
Lanacort , Lenirit , Litraderm , Pabracort , Sintotrat , Velopural ); →hydrokortizónacetát.
®

Hydrocortison Léčiva tbl. (Léčiva) – Hydrocortisonum 20 mg v 1 tbl.; glukokortikoid;
→hydrokortizón. Pouţíva sa na substitučnú th. primárneho hypokorticizmu (Addisonova choroba,
stavy po subtotálnej a totálnej adrenalektómii) a sekundárneho hypokorticizmu (hypopituitarizmus,
stavy po chir. výkonoch na hypofýze), ako aj pri adrenogenitálnom sy.; →hydrokortizón.
®

Hydrocortison Léčiva ung. (Léčiva) – Hydrocortisonum acetas 100 mg v 10 g masti,
dermatologikum s obsahom →Hydrocortisonum aceticum, ČSL 4.
®

Hydrocortisone Roussel 25 a 100 mg inj. sicc. (Roussel) – Hydrocortisoni succinas 25 al. 100 mg
lyofilizovanej substancie v 1 fľaštičke; parenterálny glukokortikoid so zachovanou
mineralokortikoidovou aktivitou; →Hydrocortisonum hydrogensuccinicum, ČSL 4.

®

Hydrocortison Solubile VÚAB inj. (Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací, ČR) –
Hydrocortisoni natrii succinas (Hydrocortisonum natrium 21-succinicum) 133,7 mg (= 100 mg
hydrokortizónu) lyofilizovanej substancie v 1 inj. fľaštičke; glukokortikoid; →Hydrocortisonum
hydrogensuccinicum, ČSL 4.
Hydrocortisonum

hydrogensuccinicum – skr. Hydrocortison. hydrogensuccin., hydrokortizónhydrogénsukcinát, ČSL 4, syn. Hydrocortisoni succinas;
21-(3-karboxypropionyloxy)-11,17-dihydroxy-4-pregnen3,20-dión, C25H34O8, Mr 462,54; mineralokortikoid; →hydrokortizón.
Hydrocortisonum hydrogensuccinicum

Dôkaz
a) Asi 25 mg látky sa v miske zahrieva 10 min s 10,0 ml kys. chlorovodíkovej a potom sa odparí na
vodnom kúpeli do sucha. K zvyšku sa pridá 5,0 ml zriedeného rozt. amoniaku, znova sa odparí do
sucha a zvyšok sa suší 30 min pri 105 °C. Vysušený zvyšok sa premieša s asi 2,5 g práškovaného
zinku a zmes sa prenesie do skúmavky. Zahrieva sa priamym plameňom a do unikajúcich pár sa
vloţí trieska zo smrekového dreva, ovlhčená konc. HCl; trieska sa sfarbí hnedočerveno (jantaran).
b) Chromatografia na tenkej vrstve silikagélu sa vykoná spôsobom I uvedeným v ČSL 4 v sta-ti
Chromatografia steroidných látok (str. 88/I). Ako mobilná fáza sa pouţije zmes dichlórmetán–éter–
metanol–voda (77 + 15 + 8 + 1,2 obj.). Hlavná škvrna na chromatograme 1 má rovnakú polohu (RF
asi 0,10), tvar a intenzitu zhášania fluorescencie pri 254 nm a po chem. detekcii rovnaké sfarbenie v
dennom svetle a rovnakú fluorescenciu pri 366 nm ako hlavná škvrna na chromatograme 2; hlavná
škvrna na chromatograme 3 sa javí ako jediná ucelená škvrna. Chromatogramy 1 a 4 sa ďalej
pouţijú na skúšku na cudzie steroidy (chromatogram 1 nesmie obsahovať okrem hlavnej škvrny
nijakú škvrnu, kt. by prevýšila veľkosťou a inten-zitou škvrnu na chromatograme 4).
c) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a vysušenej látky zo skúšky na
stratu sušením sa zhoduje so spektrom overenej vzorky hydrokortizón-hydrogénsukcinátu získaným
za rovnakých podmienok.
Stanovenie obsahu
Asi 0,05000 g látky sa v odmernej banke na 250 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa ním po
značku. Ďalším riedením 95 % liehom sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na spektrofotometrické meranie a meria sa absorbancia pri 241 nm proti 95 % liehu. Obsah hydrokortizónhydrogénsukcinátu v % (x) sa vypočíta podľa vzorca 5 uvedeného v stati Fotometrické metódy v
1%
ČSL 4 (str. 65/I) s hodnotou A1cm = 340.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
®

Hydrocortone – hydrokortizón.
Hydrocotylaceae – pupkovníkovité. Čeľaď dvojklíčnolistých rastlín, trvácich bylín al. polokrov so
striedavými listami, 5-početnými pravidelnými kvetmi v okolíku. Plodom sú dvojnaţky s drevnatým
vnútorným oplodím. Rastú najmä na juţ. pologuli (4 rody, ~ 300 druhov). U nás rastie na mokrých
lúkach a rašeliniskách pupkovník obyčajný (Hydrocotyle vulgaris).
hydrocremores – [l.] hydrokrémy.
hydrocyanismus, i, m. – [hydrogenium cyanidum + -ismus] hydrokyanizmus, otrava kyánhydridom.
hydrocysta – [hydrocystis] cysta s vodnatým obsahom.

hydrocystis, is, f. – [hydro- + g. kystis vak, mechúr] →hydrocysta.
hydrocystadenoma, tis, n. – [hydro- + g. kystis cysta + g. aden ţľaza + -oma bujnenie]
syringocystadenoma.
hydrodelineatio, onis. f. – inj. tekutiny medzi vrstvy jadra šošovky pomocou tupej ihly; pouţíva sa na
zobrazenie jadrových zón pri operácii katarakty.
®

Hydrodexan S ung. (Röhm Pharma) – Hydrocortisonum 1 g (1 %) + Urea 10 g (10 %) v 100 g masti;
dermatologikum; →Hydrocortisonum.
hydrodipsia, ae, f. →hydrodipsomania.
hydrodipsomania, ae, f. – [hydro- + g. dipsa smäd + g. maniá vášeň] hydrodipsománia, epileptický
stav charakterizovaný záchvatmi neuhasiteľného smädu.
hydrodisekcia – [hydrodissectio] inj. malého objemu tekutiny, obyčajne izotonického fyziol. rozt., do
puzdra šošovky s cieľom oddeliť prednú časť od kôry šošovky a umoţniť manipuláciu s jadrom
šošovky počas extrakapsulárnej al. fakoemulzifikačnej operácie.
hydrodissectio, onis, f. – [hydro- + l. dissectio preťatie] →hydrodisekcia.
hydrodiuresis, is, f. – [hydro- + g. dia skrz + g. úron moč] hydrodiuréza, nadmerné vylučovanie málo
koncentrovaného moču.
®

Hydro-DIURIL – hydrochlorotiazid.
hydrodynamika – náuka o pohybe tekutín (→kvapaliny). V dynamike pohybu kvapalín sa uplatňujú
zákony zachovania hmotnosti, zachovania energie, zachovania hybnosti a konštitutívna rovnica
definujúca viskozitu. Zo zákona zachovania hmotnosti vyplýva rovnica kontinuity; v integrálnom
tvare pre ustálený tok kvapaliny je vyjadrená vzťahom:
(fwA) = konšt.
kde f je hustota kvapaliny; w priemerná rýchlosť prúdenia kvapaliny (pomer objemového prietoku a
plochy prierezu A prúdom kvapaliny v smere kolmom na smer jej transportu).
Z rovníc zachovania energie a hybnosti vyplýva Eulerova, Navierova-Stokesova a Bernouilliho
rovnica. Eulerova rovnica platí pre tok ideálnej kvapaliny, Navierova-Stokesova rovnica pre tok
reálnej kvapaliny; priamo sa ňou dajú riešiť iba problémy laminárneho toku newtonovských kvapalín.
Principiálne by bola aplikovateľná aj na turbulentný tok, keby sa dali vyjadriť fluktuácie rýchlosti
spojené s turbulenciou. Navierova-Stokesova rovnica neplatí pre stredované hodnoty rýchlosti. Táto
ťaţkosť sa obchádza aproximatívnymi riešeniami, z kt. najvýznamnejšie sú Prandtova teória
zmiešavacej dĺţky a štatistická teória turbulencie. Niekt. praktické problémy sa dajú riešiť aj na
základe empirického skúmania kriteriálnych závislostí typu:
f(Ho,Fr,Eu,Er,l1/l0, l2/l0 ...li/ln) = 0
kde premenné sú kritériá pravdepodobnosti z Navierovej-Stokesovej rovnice. Mechanizmom pohybu
nenewtonovských kvapalín sa zaoberá reológia.
hydroelektrický kúpeľ – hydroterapeutická procedúra vyuţívajúca účinky elekt. prúdu a vody;
→elektroterapia.
hydroencefalokéla – [hydroencephalocele] prietrţ mozgu s výbeţkom rozšírenej komory naplnenej
likvorom.
hydroencephalocele, es, f. – [hydro- + g. enkefalos mozog + g. kélé prietrţ] →hydroencefalokéla.
hydrofília – [hydrophilia] vodomilnosť; op. hydrobóbia.

hydrofilný – [hydrophilus] vodomilný; op. hydrofóbny.
Hydrofilné látky – sú tuhé látky, kt. sa vo vode nerozpúšťajú, ale sa ňou al. inými polárnymi
kvapalinami zmáčajú. Takými sú napr. kyslíkaté anorg. látky, ako oxidy (zinočnatý, titaničitý),
uhličitany (vápenatý, horečnatý), dusičnany (bizmutitý), sírany (bárnatý) ap.
Hydrofilné živočíchy – vodomilné ţivočíchy, ţijúce v tekutých al. stojatých vodách, v kt. sa
uskutočňuje aj časť ich vývojového cyklu. Prechodne môţu ţiť aj mimo vodného prostredia.
hydroflumetiazid

–

3,4-dihydro-6-(trifluórmetyl)-2H-1,2,4-benzotiadiazín-7-sulfónamid 1,1-dioxid,
C8H8F3N3O4S2, Mr 331,29; tiazidové antihypertenzívum, diuretikum. Pouţíva
®
®
sa v th. hypertenzie a edémov; podáva sa p. o. (Bristab , Bristurin , Di®
®
®
®
®
®
®
Ademil , Diucardin , Elodrine , Finuret , Hydol , Hydrenox , Leodrine ,
®
®
®
®
®
®
®
NaClex , Olmagran , Rodiuran , Rontyl , Saluron , Sisuril , Vergonil ).
Hydroflumetiazid

hydrofóbia – [hydrophobia] 1. nezmáčavosť; 2. chorobný strach pred vodou; →fóbie.
hydrofóbny – [hydrophobicus] nezmáčavý; týkajúci sa →hydrofóbie.
Hydrofóbne látky (syn. aerofilné látky) sú tuhé látky, kt. sa nezmáčajú vodou. Sú to napr. anorg.
bezkyslíkaté látky, ako síra, grafit a mnohé org. zlúč., napr. sulfónamidy a i.
hydrogél – gél, kt. disperzné prostredie tvorí voda.
Hydrogélové hydromasti sú plasticky deformovateľné koloidné sústavy prírodných a polosyntetických al. umelých polymérov al. anorg. zlúč. kremíka v hydofilných kvapalinách. Sú
hydrofilné, ľahko dispergovateľné a rozp. vo vode, preto sa ňou ľahko zmývajú (tzv. hydratačné
masťové základy). Nehydratujú však rohovú vrstvu, pri otvorenej aplikácii ju skôr vysušujú a majú
chladiaci účinok. Po jej odparení sa ich vrstva na koţi drobí a má malú priľnavosť, preto sa k nim
pridávajú neprchavé a hygroskopické viacsýtne alkoholy, kt. sa neodparujú a viaţu aj časť vody, čím
zvlhčujú a zmäkčujú vrstvu zvyšku gélu na koţi (tzv. zvlhčovadlá a zmäkčovadlá). Ak je ich
koncentrácia > 20 %, dehydratujú koţu (tzv. glycerogély).
H. sú vhodné na ošetrenie koţe citlivej na tuky a parafíny, najmä pri seboroickom type koţe.
Pouţívajú sa pri ošetrovaní akút. štádií koţných chorôb, lebo majú aj chladivý a protizápalový
účinoko. Dobre sa v nich rozpúšťajú liečivá rozp. vo vode. Liečivá v týchto géloch difundujú
rýchlejšie ako v oleogéloch.
hydrogén →vodík.
hydrogenácia – zlučovanie s vodíkom, redukcia následkom zlučovania s vodíkom.
hydrogenázy – enzýmy zo skupiny oxidoreduktáz, kt. katalyzujú reakciu
+

H2 + 2 Fdox → 2 H + 2 Fdred
kde Fdox a Fdred sú oxidované a redukované formy ferredoxínu.
hydrogenoidný – homeopatický pojem označujúci konštitúciu al. temparament, kt. neznáša vlhkosť.
hydrogenium – vodík.
hydrogymnastika – gymnastika realizovaná vo vode.
hydrohemín – [hydroxyhaeminum] hematín.
hydrohymenitis, itidis, f. – [hydro- + g. hymen membrána + -itis zápal] hydrohymenitída, zápal
seróznej blany.

Hydrocharitaceae – vodniankovité. Čeľaď jednoklíčnolistových rastlín, sladkovodných a morských
obyčajne dvojdomých bylín. Jednopohlavné a pravidelné kvety sú trojpočetné a podopreté tulcom.
Plodom je rozpadavá bobuľovitá tobolka. Rastú najmä v trópoch a substrópoch (15 rodov, ~ 100
druhov). U nás rastie v stojatých vodách vodnianka ţabia (Hydrocharis morsus-ranae) a rezavka
aloovitá (Stratiotes aloides). Zo Sev. Ameriky pochádza vodomor kanadský (Elodea canadensis), zo
Stredomoria valisnéria špirálovitá (Vallisneria spiralis).
,

hydrochinidín – (9S)-10,11-dihydro-6 -metoxycinchonan-9-ol, C20H26N2O2, Mr 326,40; alka-loid zo
škoricovníka, stereoizomér hydrochinínu; antiarytmikum (hydrochlorid
®
C20H27ClN2-O2 – Serecor ).
Hydrochinidín

,

hydrochinín – syn. dihydrochinín; (8,9R)-10,11-dihydro-6 -metoxycinchonan-9-ol, C20H26N2O2, Mr
362,40; alkaloid škoricovníka, stereoizomér s hydrochinidínom, pouţíva sa
ako depigmentátor.

Hydrochinín

hydrochinón – 1,4-benzéndiol, p-HOC6H4OH, zlúč. zo skupiny fenolov Mr 110,11, t. t. 170,3 °C, t. v.
285 °C; bezfarebná kryštalická látka rozp. vo vode; pouţíva sa ako fotografická vývojka,
farbiarsky medziprodukt, inhibítor polymerizácie atď.
Hydrochinón

®

Hydro-Chlor – hydrochlorotiazid.
hydrochlorid – soľ, kt. vzniká po pridaní kys. chlorovodíkovej; chloridová soľ utvorená protonáciou
neutrálnych org. zlúč.
Hydrochlorothiazidum – skr. Hydrochlorothiazid., hydrochlorotiazid, ČSL 4, 6-chlór-7-sulfamoyl-3,4dihydro-2H-1,2,4-benzotiadiazín-1,1-dioxid, C7H8ClN3O4S2, Mr 297,73; diuretikum. Je to biely al. takmer biely kryštalický prášok, bez zápachu, slabo
horkej chuti. Je veľmi ťaţko rozp. vo vode, ťaţko rozp. v 95 % liehu a
prakticky nerozp. v chloroforme.
Hydrochlorothiazidum

Dôkaz
a) Asi 0,01 g sa rozpustí v 2,0 ml koncentrovanej kys. sírovej a k bezfarebnému rozt. sa pridá asi 0,01
g gvajakolsulfónanu draselného; zvoľna vzniká fialovočervené sfarbenie, kt. sa prehl-buje.
b) Eutektická teplota: 184 – 186 °C (salofén).

c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v metanole (12 mg/l), merané v 10 mm vrstve proti tomu
istému rozpúšťadlu javí v ultrafialovej časti maximá pri 271 ± 1 nm, 317 ± 1 nm a minimá pri 241 ± 1
nm a 294 ± 1 nm.
Stanovenie obsahu
Asi 0,12000 g látky sa rozpustí v 20,0 ml bezvodého pyridínu, pridajú sa 3 kv. rozt. azoviolete a titruje
sa odmerným rozt metoxidu draselného 0,1 mol/l v atmosfére dusíka do modrého sfarbenia. Zistená
spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. metoxidu draselného 0,1 mol/l zodpovedá 0,01489 g C7H8ClN3O4S2.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez lekárskeho
predpisu.
H. je tiazidové diuretikum, kt. sa pouţíva ako antihypertenzívum a v th. edémov. Pôsobí v kôrovej časti
Henleho slučky, preto patrí k slabým diuretikám; jeho účinok trvá 8 – 12 h. Ako diuretikum sa podáva v
2+
dávke 100 – 150 mg kaţdý 3. – 4. d, ako antihypertenzívum 25 – 50 mg/d. Zniţuje exkréciu Ca a
2+
Mg . Pri väčšej poruche obličiek neúčinkuje dostatočne, preto pri kreatininémii > 250 mmol/l sa
hydrochlorotiazid nemá podávať. Pri dlhodobej th. sa môţe podávať v niekoľkodňových intervaloch; dá
sa kombinovať s inými d. a antihypertenzívami.
Dávkovanie – dms p. o. 0,1 g, dmd p. o. 0,2 g; th. dávka jednotlivá p. o. 0,025 – 0,05 g, denná p. o.
0,025 – 0,1 g.
®

®

®

Prípravky – Tabulettae hydrochlorothiazidi (Hydrochlorothiazid), Aquarius , Bremil , Cidrex ,
®
®
®
®
®
®
®
Diclotride , Dichlotride , Direma , Diumelusin , Hydrochlorothiazid tbl., Hydrosaluric , Chlorzide ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Jen-Diril , Machitt , Nefrix , Neo-Codema , Neoflumen , Oretic , Panurin , Ro-Hydrazide ,
®
®
®
®
Thiaretic , Thiretic , Urodiazin , Vetidrex .
hydrochlorotiazid →Hydrochlorothiazidum.
hydrocholecystitis, itidis, f. – [hydro- + g. cholé ţlč + g. kystis mechúr + -itis zápal]
hydrocholecystitída, distenzia ţlčníka s vodnatým obsahom; hydrops cholecystae.
hydrocholeresis, is, f. – [hydro- + g. cholé ţlč + g. hairesis odstraňovanie] choleréza charakterizovaná zvýšením výdaja vody al. indukciou exkrécie ţlče s nízkou hustotou, viskozitou al.
celkovým obsahom rozpustených látok.
hydrocholereticus, a, um – [hydro- + g. cholé ţlč + g. hairesis odstraňovanie] hydrochole-retický,
týkajúci sa hydrocholerézy.
hydrocholesterol – redukovaná forma →cholesterolu.
hydrochoria – rozširovanie semien.
hydrochrómy – rastlinné farbivá. H. sú rozp. vo vode. Nachádzajú sa v šťave vakuol. Podmieňujú
pestré sfarbenie kvetov, listov, plodov, koreňov: červené, modré, fialové, hnedé. Patria sem
antokyány, zásadité bezdusíkaté farbivá fenolovej povahy. V kyslom prostredí sú antokyány červené
v zásaditom modré a v neutrálnom fialové. Mladé kvety pľúcnika lekár-skeho (Pulmonaria officinalis)
sú ruţové, neskôr, keď sa mení kyslosť vakuol, prechádzajú do modra. V niekt. orgánoch vznikajú
antokyány len na svetle (červené líčka jabĺčok, marhúľ), pri iných aj v tme (koreň cvikly). Po strate
vody môţe antokyán vykryštalizovať. Veľkú rozmanitosť antokyánov moţno podľa výskytu v
rastlinách redukovať na typy: cyanidín, delfinidín, hirsunidín, pelargonidín, peonidín, syringidín. Do
skupiny antokyánových farbív sa zaraďuje aj ţltý antichlór (kvety náprstníka, citrón) a antofeín
(hnedé škvrny na kvetoch Vicia faba); →farbivá.
Hydroidea →nezmary.

hydrokalykóza – [hydrocalycosis] obyčajne asymptomatická cystická dilatácia väčších obličkových
kalichov, vystlaná prechodným epitelom vzniknutá následkom obštrukcie infundibula.
hydrokéla – [hydrocele] nahromadenie tekutiny medzi obalmi semenníka.
Hydrokéla semenníka – (hydrocele testis) je stav, keď sa hromadí serózny al.
serofibrinózny výpotok pri zápale tunica vaginalis propria. Je serózny pri
periorchitis serosa, serofibrinózny pri periorchitis proliferans al. adhaesiva, príp.
krvavý pri periorchitis haemorrhagica. Príčinou môţe byť vrodená chyba
processus vaginalis, úraz al. zápal semenníka (gonorea, parotitída,
streptokokové a i. infekcie); často sa príčinu h. nepodarí zistiť.Vyskytuje sa u
detí (vrodená h.) aj u dospelých (získaná h.). Niekedy vzniká akút., častejšie
však postupne.
Obr. Hydrokéla. 1 – hydrocele testis; 2 – hydrocele
funiculi spermatici; 3 – hydrocele multilocularis. a –
peritoneum; b – fascia transversalis; c – ductus deferens;
d – obliterovaný úsek processus vaginalis peritonei; e –
otvorený úsek processus vaginalis peritonei; f – cavum
scroti, priestor medzi viscerálnym a parietálnym oddielom
tunica vaginalis testis

Akútna hydrokéla – prejavuje sa začervenaním koţe, edémom, bolestivosťou, mäkkoelastickým
zdurením, zvýšenou teplotou, vracaním. Niekedy bolestivosť v priebehu príslušného semenovodu
vyvoláva podráţdenie pobrušnice.
Chronická hydrokéla – tzv. vodná prietrţ, podmieňuje ju nahromadenie tekutiny v priestore tunica
vagi-nalis propria. Môţe byť symptomatická (pri nádoroch, tbc) al. vlastná. Vzniká z akút. al. na
podklade úrazu, často je vrodená. Môţe byť jednostranná i obojstranná (častejšie ľavostran-ná).
Často vzniká na báze gonorey. Môţe vzniknúť aj na podklade patol. procesov v uretre, prostate,
vesiculae seminales, pri fimózach, striktúre uretry atď. Známa je aj obojstranná h. na syfilitickom
podklade. Zriedka komunikuje s voľnou brušnou dutinou (hydrocele communicans), keď je príčinou
vývojová porucha pri zostupe semenníkov. V kombinácii s prietrţou sa označuje ako hydrocele
herniaria. Prejavuje sa ako zväčšenie skróta so zreteľnou fluktuáciou, kt. vyvoláva tlak al. ťah za
semenovod. Tlak na uretru vyvoláva prekáţku pri vypúšťaní moču. Bolesť chýba. Zisťuje sa
elastické zdurenie jednej al. obidvoch polovíc skróta, semen-ník je zatlačený na spodinu a dozadu
.Po dlhodobom trvaní h. môţe nastať atrofia semenníka. Dg. dôleţitá je transparencia a fluktuácia.
Dg. – spočíva v klin. vyšetrení: pri h. testis je polovica skróta zväčšená, na pohmat elastickej
konzistencie, nebolestivá. Pri presvietení v tmavej miestnosti javí skrótum transparenciu. Obsah
skróta sa nedá reponovať do brušnej dutiny.
Hydrocele funiculi spermatici – nahromadenie tekutiny v tunica vaginalis propria semenovodu.
Vzniká najčastejšie vrodene na podklade neúplnej obliterácie processus vaginalis peritonei po
zostupe testis. Môţe však vzniknúť aj na zápalovom al. úrazovom podklade. Podľa uloţenia sa
rozoznáva extraingvínová a intraingvínová h., čiastočná a úplná, unilokulárna a multiloku-lárna h.
Výpotok je niekedy krvavý (haematocele funiculi spermatici). Máva rôznu veľkosť, je transparentná a
uloţená vţdy mimo semenník.
Dg. – sa opiera o nález valcovitého, elastického, nebolestivého útvaru vyklenujúceho sa pod koţou
v ingvínovej oblasti paralelne s lig. inguinale Pouparti. Prítomná je tlaková aţ ťahová bolestivosť v
priebehu semenovodu, zdurenie, pohyblivosť, fluktuácia. Moţno ju mylne pokladať za ingvínovú
prietrţ, najmä pri intraingvínovej h. Dá sa však vţdy oddialiť od semenníka.

Dfdg. – treba odlíšiť skrotálnu a ingvínovú herniu, hematokélu, nádor semenníka a nadsemen-níkov.
Dôleţitá je transparencia, kt. je len pri h. V nejasných prípadoch sa vykoná probatórna punkcia na
dolnej prednej stene skróta za prísne sterilných podmienok.
Th. – pri akút. h. je vhodný pokoj na posteli a zdvihnutie semenníka suspenzorom, čím sa uvoľní
bolestivý ťah za ductus deferens (pri zníţenej polohe je zvýšená bolestivosť, pri torzii testis je to
opačne – Prehnov príznak). Skrótum sa zabalí do octanových obkladov. Punkcia ani evakuácia
obsahu h. sa neosvedčili, väčšinou po nich vzniká recidíva. Preto je vhodnejšia operácia, pri kt. sa
vak h. odstráni, al. sa čiastočne resekuje. Prognóza po operácii je dobrá.
hydrokinetický – týkajúci sa pohybu vody al. inej tekutiny, napr. vo vírivom kúpeli.
hydrokinetika – odvetvie mechaniky, kt. sa zaoberá štúdiom pohybu tekutín.
hydrokodón – syn. dihydrokodeinón; 4,5-epoxy-3-metoxy-17-metylmorfínan-6-ón, C18H21-NO3, Mr
299,36; polosyntetický narkotický derivát kodeínu. Má sedatívny a analgetický
®
®
účinok silnejší ako je účinok kodeínu (Bekalid , Dikodid ; bitartrát
®
®
®
hemipentahydrát C22H27-NO3. HCl.H2O – Calmodid , Codinovo , Dicodrine ,
®
®
®
®
®
®
Duodin , Hydrokon , Kolikodal , Orthoxylol , Mecrodinone , Norgan ,
®
Synkonin ).
Hydrokodón

hydrokolidín – [hydrocollidinum] jedovatý olejovitý ptomaín z nikotínu, rozloţeného mäsa
a zostarnutého oleja.
hydrokoloid – [hydrocolloidum] koloidný systém, v kt. disperzným prostredím je voda. Ireverzibilný h.
sa dá premeniť zo sólu na gél, nie však na sól; patria sem napr. rozp. algináty. Reverzibilné h. sú h.,
kt. sa dajú zvýšením ich teploty premeniť z gélu na sól; príkladom je agar.
hydrokolpokéla – [hydrocolpocele] prietrţ retenčnej cysty v pošve (→hydrokolpos).
hydrokolpos – [hydrocolpos] nahromadenie vodnatej tekutiny v pošve; retenčné cysty v pošve
naplnené čírou tekutinou (napr. pri stenóze pošvy).
hydrokortamát – hydrocortamatum, N,N-dietylgycín (11)-11,17-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21yl ester; 21-ester kortizolu s N,N-dietylglycínom; syntetický
glukokortikoid, pouţívaný ako lokálne aniflogistikum v th.
®
steroidresponzívnych dermatóz (Ulcort ).
Hydrokortamát

hydrokortizón – 11,17,21-trihydroxypregn-4-en-3,20-dión, syn. kortizol, Kendallova látka F,
Reichsteinova látka M, C21H30O5, Mr 362,47; glukokortikoid so
zachovanou mineralokorti-koidovou aktivitou.
Hydrokortizón

Indikácie – celková aplikácia: substitučná th. prim. a sek.
hypokortikalizmus
(Addisonova
choroba,
adrenalektómia,
po
operačných výkonoch na hypofýze, niekt. formy adrenogenitálneho sy.
u detí). Na nešpecifickú th. kortikoidmi sa nehodí. Lokálna aplikácia:
subakút. a chron. ekzém (kontaktný, atopický, numulárny), ekzémy a dermatitídy v tvári v dlhšie
trvajúcej aplikácii, najmä u ţien (výnimočne v krátkodobej aplikácii na podráţdené prejavy acne
vulgaris, rosacea, dermatitis perioralis ap.), dermatitis seborrhoica, rôzne dermatitídy (toxické,

solárne, po oţiarení), ekzematizácia pri senilnom prurite a i. dermatózach, liekové exantémy (len
ekzematoidné), perianálny a perigenitálny ekzém, ekzém mihalníc a zvukovodu, neurodermitis,
pruritus ani et vulvae, symptomaticky pri Foxovej-Fordyceovej chorobe, na doliečenie dermatóz
liečených dlhší čas fluorovanými kortikoidmi, pri dermatomykózach a kandidózach pri súčasnej
aplikácii antimykotika.
Kontraindikácie – v uvedených indikáciách je vitálne indikovaný a jeho podanie nemá
kontraindikácie. Vţdy však treba energicky liečiť všetky baktériové infekcie, mykózy, kompenzovať
diabetes, u pacientov s vredovou gastroduodenálnou chorobou podávať protivredovú th., u
pacientov s osteoporózou podávať lieky na jej prevenciu al. th. Miestna aplikácia je kontraindikovaná pri koţnej tbc, syfilise, varičele, vakcínii, vírusových koţných afekciách, akút.
mokvajúcich ekzémoch, precitlivenosti na zloţky prípravku.
Nežiaduce účinky – pri perorálnej th. sa niekedy ťaţko zvládne akút. vredová gastroduodenálna
choroba (exacerbácia krvácania, perforácie). Po väčších dávkach sa môţe zniţiť imunitná reakcia
(zníţená odolnosť voči baktériovým, vírusovým, mykotickým a parazitárnym infekciám), potlačiť
fibroplastické procesy (spomalené hojenie rán, atrofia podkoţia a koţe), manifestovať diabetogénny
účinok , môţu sa dostaviť poruchy CNS (nespavosť, motorický nepokoj, závraty, bolesti hlavy,
eufória, psychotické stavy – depresie i mánie), očné poruchy (indukcia glaukómu, zadná kapsulárna
katarakta, progresia korneálnych ulcerácií pri herpetic-kej keratitíde, zvýšený vnútroočný tlak). Môţe
exacerbovať gastroduodenálny vred, induko-vať akút. pankreatitídu al. zastrieť príznaky akút.
brušnej príhody. Môţe vzniknúť steroidová myopatia, osteoporóza, aseptická nekróza kostí, retencia
sodíka s edémami, negat. dusíková bilancia, hypokaliemická alkalóza. Ku kardiovaskulárnym
neţiaducim účinkom patrí hyper-tenzia, kongestívne zlyhanie srdca u predisponovaných pacientov,
zvýšená koagulabilita s tendenciou k tromboembolickej chorobe, z endokrinných porúch je to
inhibícia rastu u detí, sek. amenorea, zníţenie potencie a libida u muţov, z koţných atrofia koţe,
vnútrokoţné krvácanie, akne, pletora.
Dlhodobá aplikácia masti môţe vyvolať teleangiektázie v tvári, trvalý erytém, atrofiu koţe, striae,
najmä u ţien. Ojedinelá je precitlivenosť na h.
Interakcie – súčasné podávanie diuretík zvyšuje vylučovanie draslíka a zvyšuje toxickosť
glykozidových kardiotoník. h. zniţuje účinok inzulínu a perorálnych antidiabetík zvýšením periférnej
rezistencie na inzulín, zniţuje účinok antikoagulancií. Pri súčasnom podávaní nesteroidových
antireumatík je zvýšené riziko krvácania z GIT. Účinok h. zniţujú barbituráty, fenytoín a rifampicín.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá i. m. a i. v. je 0,05 – 0,1 g, denná i. m. a i. v. 0,1 – 0,5 g.
Dávkovanie je individuálne, podáva sa obvykle 10 – 20 mg/d rozdelene na 1 – 3 dávky; napodobuje
sa fyziol. rytmus sekrécie kortizolu (najväčšia dávka sa podáva ráno, menšia odpoludnia a
najmenšia večer) a prispôsobuje sa pracovnej a i. záťaţi (pri akejkoľvek záťaţi, ako je horúčkové
infekčné ochorenie, úraz al. operácia, bodnutie hmyzom, agresívne dg. vyšetrenia, sa dávka
zvyšuje). Pri nemoţnosti podávať C. per os, nedostatočnom vstrebávaní (črevné infekcie) a v
prípade potreby vyšších dávok (hroziaca adrenokortikálna kríza) treba hydrokortizón podávať
parenterálne. Th. v uvedených indikáciách je celoţivotná. Pri Addisonovej chorobe,
adrenogenitálnom sy. a po operácii nadobličiek sa súčasne podávajú mineralokortikoidy.
®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – Ala-Cort , Anflam , Cleiton , Cremesone , Cobadex , Cort-Dome , Cortef , Cortifoam ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Cortril , Dermacort , Dermolate , Dermolen , Dioderm , Dome-Cort , Efcorbin , Efcorlin , EF®
®
®
®
®
®
®
®
Cortelan , Efcortelin , Evacort , Eye-Cort , Epicort , Ficortril , Genacort (Lotion), Hidro-Colisona ,
®
®
®
®
®
®
HVB‹, Hydro-Adreson , Hydrocort , Hydrocortisyl , Hydrocortone , Incortin-H , Lubricort ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Medicort , Meusicort , Maintasone , Mildison , Proctocort , Rectoid , Scheroson F , Sigmacort ,
®
®
®
Texacort , Timocort , Zenoxone .

Hydrokortizónacetát – C23H32O6, Mr 404,51; ester h., glukokortikoid, antiflogistikum; aplikuje sa
intraartikulárne, do lézií al. mäkkých tkanív vo forme inj. al. miestne na koţu, do vonkajšieho
zvukovodu al. spojovkového vaku; →Hydrocortisonum aceticum, ČSL 4.
®

®

®

Hydrokortizón 21-bendazak – syn. bendakort, kortazak, C37H42O6 – Alfason , Locoid , Plancol .
Hydrokortizónbutyrát – C25H36O6, ester h., kt. sa pouţíva lokálne ako antiflogistikum a
antipruriginózum pri kortikosteroid-respoznívnych dermatitídach.
Hydrokortizóncypionát – ester h., kt. sa pouţíva ako substitučná th. pri insuficiencii kôry
nadobličiek, ako antiflogistikum a imunosupresívum pri rozličných ochoreniach; podáva sa i. m., i. v.
al. s. c.
Hydrokortizónfosfát – 11,17dihydroxy-21-(fosfooxy)pregn-4-en-3,20-dión, C21H31O8P, Mr 442,45;
®
ester h., glukokortikoid (Cortiphate Injectable ). Dvojsodná soľ fosfátu h. C21H29Na2O8P, rozp. vo
vode, pouţíva sa ako substitučná th. pri insuficiencii kôry nadobličiek, ako antiflogis-tikum,
®
®
imunosupresívum pri rozličných ochoreniach; podáva sa i. m., i. v. al. s. c. (Actocor-tin , Efcortesol ,
®
Hydrocortone Sodium Phosphate ).
Hydrokortizónhemisukcinát – ester h., kt. má podobné účinky a pouţitie ako báza.
Hydrokortizón 21-sukcinát sodný – C25H33NaO8, ROCCH2CH2COONa, kde R je 21-kortizónový
radikál; Mr 484,50; 133,7 mg hydrokortizón sukcinátu sodného = 100 mg hydrokortizónu (voľného
alkoholu); ester h., rozp. vo vode pouţíva sa ako substitučná th. pri insuficiencii kôry nadobličiek,
ako antiflogistikum, imunosupresívum pri rozličných ochoreniach; podáva sa i. m. al. i. v. (A-hydro
®
®
®
®
®
®
®
®
Cort , Buccalsone , Corlan , EF-Cortelan , EF-Cortelan Soluble , Hycorace , Intracort , Nordicort ,
®
®
®
®
Saxzon , Solu-Glyc , Solu-Cortef , Suxizon 300 ); →Hydrocortisonum hydrogensuccinicum, ČSL 4.
Hydrokortizóntebutát – hydrokortizón 21-(3,3-dimetylbutanový ester), C27H40O6, Mr 460,62;
®
®
glukorti-koid (TBA , Hydrocortone-TBA ).
Hydrokortizón 17-valerát – C26H38O6, ester h., kt. sa pouţíva lokálne ako antiflogistikum
®
a antipruriginózum pri kortikosteroid-responzívnych dermatózach (Westcort Cream ).
hydrokrémy – [Hydrocremores] hydrokrémové základy, gélové základy emulzného typu o/v; →krém.
hydrolabilitas, atis, f. – [hydro- + l. labare kolísať] hydrolabilita.
hydrolabilita – [hydrolabilitas] kolísanie objemu tekutín v organizme.
hydrolázy – EC 3, enzýmy katalyzujúce hydrolýzu (štiepenie látok za účasti vody). Patria sem napr.
esterázy, EC 3.1, pôsobiace na esterové väzby, glykozidázy, EC 3.2, pôsobiace na glykozidové
zlúč., éterázy, EC 3.3, pôsobiace na éterové väzby, a proteinázy, EC 3.4, kt. katalyzujú štiepenie
peptidových väzieb. Ďalšie h. pôsobia na väzby C–N, iné ako peptidové väzby (EC 3.5), na
anhydridy kys. (EC 3.6), na väzby C–C (EC 3.7), na väzby halidov (EC 3.8), na väzby P–N (EC 3.9),
na väzby S–N (EC 3.10) a na väzby C–P (EC 3.11).
®

Hydrolid tbl. (Helvepharm) – Amiloridi hydrochloridum dihydricum 5,68 mg + Hydrochlorothiazidum
50 mg v 1 tbl.; diuretikum, antihypertenzívum; →amilorid; →hydrochlorotiazid.
hydrologia, ae, f. – [hydro- + g. logos náuka] náuka o vode a jej vyuţití.
hydrolyázy – EC 4.2.1, podtrieda enzýmov triedy lyáz, kt. katalyzujú odstránenie vody zo substrátu
rozštiepením väzby C–O za tvorby dvojitej väzby. Odporúčaný názov je dehydratázy. Keď prevaţuje
vratná reakcia, označujú sa ako syntázy al. hydratázy.
hydrolymfa – telová tekutina ţivočíchov. Svojím zloţením je veľmi blízka vodnému prostrediu, kt. jú
obklopuje, nachádza sa v nej veľmi málo bielkovín al. ţiadne, obsahuje stopy solí, málo voľne

plávajúcich amébocytov, ostnokoţcov. Cirkuluje v GIT. Hemolymfa obsahuje uţ viac org. i anorg.
látok a dýchacie farbivá.
hydrolysis, is, f. – [hydro- + g. lysis uvoľnenie] →hydrolýza.
hydrolýza – [hydrolysis] rozklad solí, esterov, halogenidov, amidov, nitrilov, acetálov, glykozidov atď.
pôsobením vody. V dôsledku h. reagujú rozt. solí slabých kys. a silných zásad zásadito; octan sodný
–
+
+
disociuje vo vode úplne na ióny CH3COO a Na . Ióny H z vody sa takmer úplne zlúčia s iónmi
–
CH3COO na kys. octovú, kt. je veľmi málo disociovaná. V rozt. zostane v nadbytku ekvivalentné
mnoţstvo iónov OH–, kt. podmieňujú jeho zásaditú reakciu. Vyjadruje to rovnica h.:
–

CH3COO + H2O = CH3COOH + OH

–

Podstatou tohto typu h. je prechod protónu z molekuly vody na anión slabšej kys., ku kt. má väčšiu
afinitu.
Rozt. silných kys. a slabých zásad reagujú kyslo; napr. chlorid amónny disociuje vo vode na ióny
+
–
+
–
NH4 a Cl . Ióny NH4 sa takmer úplne zlúčia s iónmi OH z vody (NH4OH je slabo disociovaný). V
+
rozt. zostane nadbytok iónov H , kt. podmieňujú jeho kyslý charakter. Rovnica h.:
+

NH4 + H2O = NH4OH + H

+

Pri h. soli slabej kys. a slabej zásady (octan amónny) vznikne vo vodnom rozt. nedisociovaná slabá
kys. i zásada. Rozt. bude kyslý al. zásaditý podľa toho, kt. z oboch slabých elektrolytov je silnejší
(má väčšiu disociačnú konštantu). Pomer počtu hydrolyzovaných molekúl (mólov) soli ku všetkým
molekulám (mólom) sa rovná stupňu h. Kh, kt. sa rovná súčinu rovnováţnej konštanty reakcie h. a
koncentrácie vody.
Pri h. soli slabej kys. a silnej zásady Kh = Kv/KA, kde Kv je ionový súčin vody a KA disociačná
konštanta slabej kys.; pri h. soli slabej kys. a silnej kys. Kh = Kv/KB, kde KB je disociačná konštanta
slabej zásady; pri h. soli slabej kys. aj slabej zásady Kh = Kv/(KAKB.)
V ţivých org. h. katalyzujú enzýmy, →hydrolázy. H. sa začína metabolizmus ţivín. Tuky sa
hydrolyzujú lipázami na vyššie karboxylové kys. a glycerol, tým sa začína metabolizmus lipidov.
Proteolytické enzýmy chymotrypsín, pepsín, trypsín a i. rozkladajú bielkoviny na aminokyseliny.
Organizmus nemôţe prijať cudziu bielkovinu ako celok, ale aţ po rozloţení na aminokyseliny. H.
oligosacharidov a polysacharidov sa začína metabolizmus sacharidov; →glykolýza.
H. derivátov kys. je nukleofilná substitučná reakcia derivátov karboxylových kys. (esterov,
halogenidov, anhydridov, amidov, org. kyanidov, hydrazidov atď.) na karboxylové kys. obyčajne za
katalytického účinku minerálnych kys. (H2SO4, HCl) al. zásady (KOH, NaOH)
hydrolyzát – zmes utvorená →hydrolýzou. Proteínové h. sú zmesou aminokyselín pripravenou
štiepením proteínov kys., zásadami al. enzýmami. Pouţívajú sa ako nutričné ekvivalenty, náhradou
za prírodné materiály (kazeín, laktalbumín, fibrín ap.) vo forme aminokyselín, kt. obsahujú. Podávajú
sa ako špeciálne diéty al. pacientom neschopným prijímať beţné potravinové proteíny.
hydróm – [hydroma] syn. hygróm, cysta naplnená seróznou tekutinou.
hydrománia – chorobná túţba utopiť sa.
hydromasáž – vodná masáţ, druh hydroterapie.
hydromechanika – náuka o rovnováhe a pohybe kvapalín.
hydromeningitis, itidis, f. – [hydro- + g. meninx plena + -itis zápal] hydromeningitída, meningitída so
seróznym výpotkom.
hydromeningocele, es, f. – [hydro- + g. meninx plena + g. kélé prietrţ] →hydromeningokéla.

hydromeningokéla – [hydromeningocele] prietrţ, pri kt. vak obsahuje likvor bez mozgovomiechového tkaniva (na rozdiel od myelomeningokély al. encefalokély).
hydrometer – zariadenie na meranie mernej hmotnosti tekutín.
hydrometra, ae, f. – [hydro- + g. métrá maternica] nahromadenie vodnatej tekutiny v maternici pri
uzávere kanála maternicového hrdla.
Hydrometridae – vodomerkovité. Čeľaď hmyzu z podradu vodných bzdôch. Telo je dlhé a úzke, s
veľmi dlhou hlavou, s očami umiestenými ďalej od zadného okraja, s tenkou 4-článkovanými
tykadlami a tenkými kráčavými nohami. Nohy sú prispôsobené na behanie, po vodnej hladine. Ţijú
na brehoch a na hladine stojatých vôd, ţivia sa zväčša uhynutým hmyzom. Známych je asi 50
druhov, ţijú zväčša v tropických krajinách, u nás vodomerka obyčajná (Hydromera stagnorum).
hydrometrocolpos, i, m. – [hydro- + g. metra maternica + g. kolpos pošva] hydrometrokolpos,
nahromadenie vodnatej tekutiny v maternici a pošve.
hydromfalus – [hydromphalus] vakovité vyklenutie pri ascite al. cyste v pupku.
hydromikrocephalus, i, m. – [hydro- + g. mikros malý + g. kefalé hlava] hydromikrokefália,
mikrokefália s abnormálnym mnoţstvom mozgomiechového moku.
hydromorfón – syn. 4,5-dihydromorfinón; 4,5-epoxy-3-hydroxy-17-metylmorfinan-6-ón, C17H19NO3, Mr
285,33. Morfínový alkaloid s narkoticko-analgetickým účinkom podobným, no
intenzívnejším a s kratším trvaním ako morfín. Podáva sa vo forme sulfátu s. c.
Môţe vyvolať závislosť, podlieha smerniciam o omamných látkach
®
®
(Dimorphone , Novolaudon ).
Hydromorfón

Hydrochlorid hydromorfónu – dihydromorfinónhydrochlorid, C17H20ClNO3, soľ hydromorfónu s tým
®
®
®
istým účinkom ako báza. Podáva sa p. o. a s. c. (Dilaudid , Laudicon , Hymorphan ).
®

Hydromox →chinetazón.
hydromphalus, i, m. – [hydro- + g. omfalos pupok] →hydromfalus.
hydromyelia, ae, f. – [hydro- + g. meylon miecha] hydromyélia, vrodené cystické rozšírenie
miechového kanála naplneného tekutinou.
hydromyelocele, es, f. – [hydro- + g. myelon miecha + g. kélé prietrţ] hydromyelokéla, vrodená
vakovitá prietrţ miechy uloţená vo väčšej dutine, kt. tvorí vak naplnený likvorom.
hydromyelomeningocele, es, f. – [hydro- + g. myelon miecha + g. meninx plena + g. kélé prietrţ]
hydromyelomeningokéla, vrodená vakovitá prietrţ obalov miechy uloţená vo väčšej dutine, kt. tvorí
plenový vak naplnený likvorom.
hydromyoma, tis, n. – [hydro- + g. mýs-myos sval + -oma bujnenie] hydromyóm, útvar v svalovom
tkanive podobný nádoru, obsahujúci cysty vyplnené tekutinou.
hydroncus, i, m. – [hydro- + g. onkos nádor] hydronkus, opuch vyvolaný nahromadenou tekutinou.
hydronefrektázia – [hydronefróza + g. ektasis rozšírenie] zväčšenie obličky nahromadenou tekutinou
v jej dutinivom systéme.
hydronefróza – [hydronephrosis] v širšom slova zmysle dilatácia panvičky a kalichov následkom
stázy moču. Príčinou stázy moču môţe byť zaklínený konkrement, zápal, jazva, nádory panvičky,
tlak z okolia, akcesórne cievy, vrodené anomálie pelviureterálneho úseku. Ak je prekáţka v oblasti

pelviureterálneho úseku, hovorí sa o jednoduchej h., ak je v priebehu ureteru ako o čiastočnej h. al.
hydrokalykóze. H. z postihnutia periureterálneho úseku podmieňuje stenóza, chlopňa, vysoký
odstup močovodu z panvičky s ostrohou, kolienkovitým ohnutím močovodu, fixácia zrastami a
pruhmi, aberantné obličkové cievy, segmentárna neuromuskulárna aplázia ap. V počiatočnom
štádiu je dilatovaná len panvička (pyelektázia), neskôr aj kalichy a postupne vzniká vakovitá oblička
s atrofiou parenchýmu. Sek. sa môţe kedykoľvek pridruţiť infekcia, kt. urýchli zánik parenchýmu.
Nezriedka je postihnutie obojstranné s postupujúcou obličkovou nedostatočnosťou.
Klin. obraz – je vzhľadom na pomaly sa vyvíjajúci proces chudobný. Nezriedka sa zistí aţ veľká,
prakticky afunkčná vakovitá oblička náhodne. Niekedy sa prejaví h. hematúriou, príp. spojenou s kolikou. Proteinúria sa dostavuje aţ pri výraznej atrofii parenchýmu. Nie je zriedkavá sek. nefrolitiáza.
Z ďalších prejavov h. sú to bolesti v bedrovej oblasti, niekedy len neurčitá tlaková bolesť v drieku,
bruchu, pocit únavy. Pri pridruţenej infekcii sú prítomné celkové príznaky zápalu. Väčšie ťaţkosti
ako veľká vakovitá h. vyvoláva niekedy tzv. ,,malá bolesitivá h.“.
Dg. – stanovuje sa i. v. urografiou, USG, príp. CT vyšetrením. Pri afunkcii al. nejasnom obraze je
vhodná ascendentná al. inštrumentálna ureteropyelografia; vykonáva sa však aţ bezprostredne
pred operáciou. Metódou voľby je aortografia (pri veľkých h. rozhoduje medzi záchovnou operáciou
a nefrektómiou).
Dfdg. – pri kolike treba vylúčiť ureterolitiázu, pri hematúrii nádor obličky, polycystické obličky, u detí
Wilmsov nádor.
Th. – je operačná. Pri dostatku funkčného parenchýmu sa odstránením prekáţky zachová oblička.
Ide o odstránenie blokujúcich konkrementov, deliberáciu tlaku na močovod zvonka, pyeloplastiku pri
zmenách pelviureterálneho úseku. Cieľom je utvoriť široké spojenie medzi panvičkou a močovodom
a zmenšiť mŕtvy priestor dilatovanej panvičky. Pri pyeloplastikách sa zakladá dočasná nef-rostómia.
Pri nedostatku funkčného parenchýmu je indikovaná nefrektómia.
hydronephrosis, is, f. – [hydro- + g. nefros obličky + -osis stav] →hydronefróza.
hydrónium – hydróniové ióny. Pomocou elekt. vodivosti vody sa zistilo, ţe pri teplote 22 °C sa v 10
miliónoch litroch vody nachádza 1 mol vody vo forme iónov, t. j. 1 mol H 2O = 1 g vodíkových iónov +
–14
17 g hydroxylových iónov. Súčin koncentrácie obidvoch foriem iónov je pri 22 °C konštantný 10
(iónový produkt vody).
hydrooligocythaemia, ae, f. – [hydro- + g. oligos málo + g. kytos bunka + g. haima krv]
hydrooligocytémia, sek. anémia s vyšším pomerom plazmy ku krvinkám.
hydroovarium →hydrovarium.
hydropancreatosis, is, f. – [hydro- + pancreas + -osis stav] hydropankreratóza, zmnoţenie tekutiny
v podţalädkovej ţľaze, edém pankreasu.
hydroparasalpinx – [hydro- + g. para vedľa + g. salpinx vajíčkovod] nahromadenie serózneho
výpotku v okolí vajíčkovodov.
hydroparesis, is, f. – [hydro- + l. paresis ochrnutie] hydroparéza, nepravé ochrnutie následkom
edému podkoţia v končatine.
hydroparotitis, itidis, f. – [hydro- + parotitis zápal priušníc] hydroparotitída, zápal priušníc s
nahromadením tekutiny.
hydropathia, ae, f. – [hydro- + g. pathos choroba] →hydropatia.
hydropathicus, a, um – [hydro- + g. pathos choroba] hydropatický, týkajúci sa →hydropatia.
hydropatia – [hydropathia] nevedecké pouţitie vody pri th. chorôb (treba odlíšiť od hydroterapie).

hydropenia, ae, f. – [hydro- + g. peniá nedostatok] hydropénia, deficit vody v tele.
hydropericarditis, itidis, f. – [hydro- + pericardium osrdcovník + -itis zápal] hydroperikarditída, zápal
osrdcovníka s veľkým mnoţstvom výpotku.
hydropericardium, i, n. – [hydro- + pericardium osrdcovník] →hydroperikard.
hydroperikard – [hydropericardium] hydrops pericardii, nahromadenie transsudátu v osrdcovníkovom
vaku, napr. pri srdcovej nedostatočnosti následkom stázy.
hydroperinephrosis, is, f. – [hydro- + g. peri okolo + g. nephros obličky + -osis stav]
hydroperinefróza, nahromadenie tekutiny v retroperitoneálnom spojivovom tkanive a obličkových
panvičkách.
hydroperion, i, n. – [hydro- + g. peri okolo + g. óon vajce] tekutina medzi decidua capsularis a
decidua parietalis.
hydroperitoneum, i, n. – [hydro- + peritoneum pobrušnica] →ascites.
hydroperoxidázy →peroxidázy.
I

hydroperoxidy – 1. ternárne zlúč. všeobecného vzorca M H2O, napr. NaHO2; 2. org. peroxid, v kt.
jedna zo skupín pripojená na –O–O– je vodík, t. j. R–O–O–H. H. moţno pokladať za hydrosoli
peroxidu vodíka. Majú oxidačné vlastnosti. V zriedených rozt. sa hydrolyzujú:
I

I

H2O + M H2O = H2O2 + M OH
hydropertubácia – syn. adhéziolýza, prepláchnutie vajíčkovodov tekutinou pooperačne na udrţanie
obnovenej priechodnosti al. s dg. cieľom (chromoperturbácia).
hydropexis, is, f. – [hydro- + g. pexis upevnenie] hydropexia, fixácia al. zadrţovanie vody.
hydrophagocytosis, is, f. – [hydro- + g. fagein hltať + g. kytos bunka + -osis stav] hydrofa-gocytóza,
Lewisov fenomén, absorpcia okolitej plazmy makrofágmi.
Hydrophilidae →vodomilovité.
hydrophilus, a, um – [hydro- + g. philiá priazeň] →hydrofilný.
hydrophilia, ae, f. – [hydro- + g. philiá priazeň] →hydrofília.
hydrophobia, ae, f. – [hydro- + g. phobos strach] →hydrofóbia.
hydrophorograph – [hydro- + g. forésis nesenie + g. grafein písať] hydroforograf, prístroj na meranie
a registráciu tlaku, príp. prietoku tekutiny, najmä prietoku moču al. tlaku miecho-vej tekutiny.
hydrophthalmia, ae, f. – [hydro- + g. ofthalmos oko] →hydrophthalmus.
hydrophthalmus, i, m. – [hydro- + g. ophthalmos oko] syn. buphthalmus, glaucoma infantile; forma
glaukómu charakterizovaná výrazným zväčšením očnej gule a distenziou fibrózneho obalu oka
následkom zvýšeného vnútroočného tlaku v ranom detstve al. intrauterinnom ţivote. Väčšinou ide o
autozómovo recesívne dedičnú perzistenciu Barkanovej membrány so sťaţením odtoku komorovej
vody, zriedkavejšie o následok pre- a postnatálnych zápalov. H. môţe vzniknúť aj z miestnych
príčin, takţe má charakter sek. glaukómu, napr. pri neurofibromatóze (Recklinghausenova choroba),
naevus flammeus (Sturgeova-Weberova choroba), glióme a i.
Klin. obraz – bulbus je na prvý pohľad nápadne veľký, rohovka má väčší priemer, býva hladká,
lesklá a priehľadná, často sa v nej zisťujú sivasté pruhy (trhlinky v Bowmanovej a Descemetovej
membráne); keď je vnútroočný tlak vysoký, môţe byť rohovka zakalená, matná a jemne nerovná.
Skléra má tieţ väčší priemer a v dôsledku stenčenia namodralú farbu (presvitanie uveálneho
pigmentu). Predná komora je nápadne hlboká, dúhovka viac-menej atrofická, často javí iridonézu

pre poruchy závesného aparátu šošovky. Zrenica je široká, šošovka relat. malá, takţe vidno ekvátor
so závesným aparátom. Na pozadí je glaukómová exkavácia terča zrakového nervu. Vízus je
zníţený a zorné pole – pokiaľ ho moţno vyšetriť – zúţené. Dôleţitým príznakom je značná
svetloplachosť aj pri pokojnom oku a zvýšený vnútroočný tlak. Je to obyčajne choroba vrodená a
obojstranná a po pôrode zväčšovanie oka obyčajne pokračuje, takţe oko nakoniec oslepne.
Niekedy sa postup spontánne zastaví, pri-čom sa istý stupeň vízu zachová. Ochorenie sa môţe
komplikovať ruptúrou skléry, degenerá-ciou rohovky, skalením a luxáciou šošovky.
Th. – je medikamentózna ako pri Äglaukóme. Často treba operovať, a to aj opakovane. Pro-gnóza je
váţna, nie vţdy sa podarí upraviť vnútroočný tlak a zabrániť slepote.
Hydrophthalmus anterior – hydroftlamus postihujúci len prednú časť očnej gule.
Hydrophthalmus posterior – hydroftalmus postihujúci len zadnú časť očnej gule.
Hydrophthalmus totalis – hydroftalmus postihujúci celú očnú guľu.
Hydrophilidae – vodomilovité. Čeľaď hmyzu z radu chrobákov. Brušná stena tela je plochá, chrbtová
dosť klenutá. Tykadlá sú krátke, kyjovité, posledné dva páry nôh sú plávacie. Sú bylinoţravé. Ţijú vo
vode, na vlhkých miestach, v hnijúcich rastlinách a výlučkoch. Charakteristický je vodomil čierny
(Hydrous piceus), je 4 – 5 cm dlhý, na chrbtovej strane leskločierny, na ventrálnej strane bez lesku.
Ţije v stojatých vodách, kde sa ţiví zväčša rastlinnou potravou. Larvy sú kampodeovité, majú
zavalité bruško, sú dravé.
Hydrophyllaceae – vodnatcovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, bylín s delenými al. zloţenými
listami a pestrými kvetmi usporiadanými do dvojzávinku. Rastú prevaţne v Sev. Amerike (20 rodov,
270 druhov). Najznámejšia je facélia vratičolistá (Phacelia tanacetifolia), kt. pochádza z Kalifornie.
Vysieva sa ako výborná medonosná a kŕmna rastlina.
hydrophysometra, ae, f. – [hydro- + physometra] syn. physohydrometra, hydrofyzometra, prítomnosť
tekutiny a plynu v maternici.
Hydrophyta – vodné rastliny. Sú to rastliny, kt. spôsob ţivota je viazaný výlučne na vodné prostredie.
Sú schopné prijímať ţiviny len z vody a vyznačujú sa širokými mäsitými listami, bez vyvinutých
koreňov, plávajú na vode (Hydrophyta natantia), iné majú korene a ţijú pod vodnou hladinou
(Hydrophyta radicantia). Obidve skupiny patria k vodným makrofytom na rozdiel od mikrofytov, ku kt.
sa zaraďujú riasy.
hydropicus, a, um – [g. hydrópikos] týkajúci sa →hydropsu al. postihnutý hydropsom.
hydropitherapia, ae, f. – [hydrops vodnatieľka + g. therapeiá liečenie] hydropiterapia, liečenie
pomocou zvýšeného zavodnenia organizmu.
hydroplasma, tis, n. – [hydro- + g. plasma tekutina] hydroplazma, vodnatá al. tekutá časť
protoplazmy.
hydropneumatosis, is, f. – [hydro- + g. pneumatosis vzdušnosť, plynatosť] hydropneumatóza,
prítomnosť tekutiny a vzduchu v tkanivách.
hydropneumogonia, ae, f. – [hydro- + g. pneuma vzduch + g. goné koleno] hydropneumogónia, inj.
vzduchu do kĺbu pri dg. efúzie a i. abnormalít.
hydropneumopericardium, i, n. – [hydro- + g. pneuma vzduch + l. pericardium osrdcovník]
hydropneumoperikard, nahromadenie vzduchu a tekutiny v osrdcovníku.
hydropneumoperitonaeum, i, n. – [hydro- + g. pneuma vzduch + l. peritonaeum pobrušnica]
hydropneumoperitoneum, nahromadenie vzduchu a tekutiny v peritoneálnej dutine.

hydropneumothorax, cis, n. – [hydro- + g. pneuma vzduch + l. thorax hrudník] hydropneumotorax,
prítomnosť vzduchu a tekutiny v pohrudnicovej dutine.
hydropónia – pestovanie rastlín vo vodných rozt. ţivín bez pôdy. Vo vode sa v určitom pomere
rozpustia zlúč., kt. obsahujú ţivné biogénne prvky, makroelementy a mikroelementy tak, aby
zabezpečili úplnú minerálnu výţivu rastliny. Celkové mnoţstvo solí nemá presahovať 2 g/l vody.
Rozt. musí mať vhodnú aciditu a musí byť vyrovnaný, t. j. ióny musia byť v správnom pomere,
pretoţe prejavujú navzájom antagonizmus – protichodné fyziol. účinky.
Vodné kultúry: rastliny sa pestujú v nádobách s vodou, v kt. sa nachádzajú biogénne prvky.
Osvedčili sa sklené valcovité nádoby, rastlina je na povrchu upevnená a korene visia do ţivného
rozt.
Pieskové kultúry: rastliny rastú v čistom vypálenom kremičitom piesku, do kt. sa nalial ţivný rozt.
Vzdušné kultúry: korene rastú vo vlhkom vzduchu a občas sa postriekajú ţivným rozt.
H. sa pouţíva na pestovanie rastlín vo väčšom rozsahu. Pouţívajú sa veľké drevené, kameninové,
betónové nádoby. Do nich sa napúšťa ţivný rozt. Na mechanické drţanie rastlín v zvislej polohe sa
pouţíva sieť na hladine, al. v nádobe je inertná náplň (kremičitý štrk, škvára ap.). V bytoch sa
hydroponicky pestujú izbové okrasné rastliny. Koncentrát solí biogénnych prvkov na prípravu
ţivného rozt. môţe byť v prášku al. rozt.
®

Hydro-press – kombinované antihypertenzívum obsahujúce hydrochlorotiazid a rezerpín.
hydrops, pis, m. – [g.] vodnatieľka, nahromadenie tkanivovej tekutiny v tkanivách a telových
dutinách.
Hydrops ad matulam – polyúria.
Hydrops amnii – hydramnios.
Hydrops anasarca – edém, generalizované nahromadenie tekutiny v riedkom spojive.
Hydrops appendicis – hydrops červovitého výbeţku.
Hydrops articuli – hydrarthrosis, kĺbová vodnatieľka.
Hydrops articulorum intermittens – hydrarthrosis periodica, intermittens, kĺbová periodická,
striedavá vodnatieľka. Ide o opakujúci sa nezápalový výpotok v kĺbe, najčastejšie v jednom kolene,
ojedinele v obidvoch kolenách. Zjavuje sa obvykle po puberte, najmä u ţien, niekedy v súvislosti s
menštruačným cyklom. Niekedy ide o úvodný prejav reumatickej artritídy.
Klin. obraz – pri lokalizácii v kolenovom kĺbe sa tvorí 100 i viac ml výpotku, opuch kolena nie je
spojený so zápalom, nie je bolestivý, sčervenený ani teplejší. Tvorba výpotku sa ohlasuje
niekoľkohodinovými prodrómami (pocit napnutia v kolene), najvyššia je na 2. d a obyčajne do 6. d
od jeho začiatku sa úplne resorbuje. Periódy h. bývajú pravidelné, zväčša 14 – 21-d. Výsledky
laborat. vyšetrení vrátane sérol. bývajú negat.
Th. – farmakoterapia nie je potrebná, intraartikulárne inj. glukokortikoidov ani synovektómia
neovplyvňujú periodickosť h.; osvedčuje sa odľahčovacia punkcia výpotku.
Hydrops cachecticus – kachektický hydrops, vodnatieľka u vysilených osôb, najmä pri zhubných
nádoroch.
Hydrops cardialis – kardiálny h., prejav zlyhania činnosti srdca.
Hydrops congenitus – h. fetus universalis, vrodený h., vrodená vodnatieľka pri fetálnej →erytroblastóze.

Hydrops dacryocystae
→dakryocystitídy.

–
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Hydrops endolymphaticus – syn. h. labyrinthi, nahromadenie endolymfy vo vnútornom uchu s následnou hluchotou a tinitom, niekedy aj so závratmi (Meničrova choroba).
Hydrops fetalis universalis – hydrops fetus congenitalis.
Hydrops fetalis immunis – hydrops plodu vyvolaný senzibilizáciou matky na antigény krvných
skupín plodu; →erythroblastosis fetalis.
Hydrops fetus congenitus universalis – h. congenitus, h. fetalis universalis, vrodený celkový
hydrops plodu, vrodená vodnatieľka plodu pri fetálnej erytroblastóze. Ide o zriedkavú formu
hemolytickej choroby novorodencov, kt. vznikne väčšinou po narodení viacerých hemolyticky
poškodených detí. Môţe vzniknúť aj z iných príčin, ako sú: fetomaternálna a fetofetálna transfúzia,
talasémia, mnohopočetné anomálie rôznych systémov, paroxyzmálna tachykardia, trombóza
pupočnej ţily, zlyhanie srdca, intrauterinné infekcie plodu (toxoplazmóza, cytomegália, syfilis,
leptospiróza), postihnutie obličiek a pečene (kongenitálny nefrotický sy., trombóza v. renalis,
hepatitída), nádory (kongenitálny neuroblastóm, chorioangióm placenty) a metabolické príčiny
(diabetes mellitus matky, Gaucherova choroba a i.). Ochorenie sa prejavuje celkovým vrodeným
hydropsom na základe hypoproteinémie a ťaţkej hemolytickej anémie uţ v gravidite.
Hydrops folliculi – folikulový h.
Hydrops genus intermittens →hydrops articulorum intermittens.
Hydrops gravidarum – opuchy gravidných, patol. vystupňovaná retencia tekutín v gravidite;
→gestóza.
Hydrops gravidarum – opuchy gravidných, patol. vystupňovaná retencia tekutín v gravidite;
→gestóza.
Hydrops cholecystae – hydrocholecystitis, následok akút. →cholecystitídy al. komplikácia →cholecystolitiázy pri zaklínení konkrementu v kolocystickej oblasti.
Hydrops labyrinthi – h. endolymphaticus.
Hydrops lymphaticus – lymfatický opuch, h. vznikajúci následkom nepriechodnosti lymfatických
ciev.
Hydrops ovarii – h. vaječníka.
Hydrops pachymeningiticus – hydroma durae matris.
Hydrops pericardii – hydroperikard, nahromadenie tekutiny v osrdcovníkovom vaku.
Hydrops renalis – renálny, obličkový h. pri chorobách obličiek s retenciou soli a proteinúriou.
Hydrops sacci lacrimalis – nahromadenie sĺz v slzníku s jeho rozšírením pre nemoţnosť odtoku,
napr. pri →dakryocystitíde.
Hydrops spurius →pseudomyxoma peritonei.
Hydrops tubae – h. vajíčkovodu, hydrosalpinx.
Hydrops tubae profluens – syn. intermitentný hydrosalpinx suzavretým brušným otvorom vajíčkovodu nahromadením séra vo vajíčkovode; peristaltická činnosť vajíčkovodu vyvoláva koliko-vité
bolesti, kým sa tekutina nevyprázdni maternicovým otvorom.
Hydrops universalis fetus – hydrops fetalis.
Hydrops vesicae felleae – hydrops ţlčníka; →cholelithiasis.

hydropyelon, i, n. – [hydro- + g. pyelos panva] hydropyelón, rozšírenie obličkovej panvičky pri
poruche odtoku moču.
hydropyonephrosis, is, f. – [hydro- + g. nephros obličky + + g. pyón hnis + -osis stav]
hydropyonefróza, nahromadenie tekutiny (moču) s následným zápalom v dutom systéme obli-čiek
(napr. pri blokáde odtoku moču).
hydrorrhachis, is, f. – [hydro- + g. rhachis chrbtica] hydrorachis, nadmerné nahromadenie tekutiny v
arachnoidálnom priestore chrbtice.
hydrorrhoea, ae, f. – [hydro- + g. rhoé od rheó tok, prúd] hydrorea, výtok riedkej, vodnatej tekutiny.
Hydrorrhoea decidualis – odtok tekutiny zo zapálenej deciduy.
Hydrorrhoea gravidarum – dočasný odtok seróznej al. krvavoseróznej tekutiny počas gravidity.
Hydrorrhoea amnialis – odtok plodovej vody pri ruptúre amnia a chória, má obyčajne za následok
potrat.
Hydrorrhoea nasalis – 1. výtok riedkej tekutiny z nosa pri rinitíde; 2. vyprázdnenie
mozgovomiechového moku cez nos (pri likvorovej fistule).
hydrosalpinx, gis, f. – [hydro- + g. salpinx rúra, vajíčkovod] rozšírený, na okraji uzavretý vajíčkovod,
naplnený čirou tekutinou; býva terminálnym štádiom pyosalpingu.
Hydrosalpinx follicularis – h., pri kt. vajíčkovod nemá centrálnu cystickú dutinu, pretoţe sa priesvit
vajíčkovodu fragmentoval následkom fúzie rias.
Hydrosalpinx intermittens – hydrops tubae profluens.
Hydrosalpinx simplex – h. charakterizovaný nadmernou distenziou a stenčením stien vajíčkovodu,
zmenšením počtu a rozšírením rias.
hydrosarcocele, es, f. – [hydro- + g. sarx mäso + g. kélé prietrţ] hydrosarkokéla, chron. zdurenie
semenníka komplikované nahromadením tekutiny v jeho obaloch.
hydrosféra – [hydrosphaera] súhrn vodstva na Zemi vo všetkých 3 skupenstvách; vodný obal
zemegule; →atmosféra.
hydrosól – koloidný rozt. makromolekulovej látky vo vode; sól, v kt. disperzné prostredie tvorí voda;
→ sól.
hydrosoľ – produkt reakcie kys. so zásadou, v kt. sa vodík v molekule viacsýtnej kys. len čiastočne
nahrádza kovom; kyslá soľ.
hydrosolubilis, e – [hydro- + l. solvere rozpúšťať] hydrosolubilný, rozp. vo vode.
hydrospermatocystis, is, f. – [hydro- + g. sperma semeno + g. kystis mechúr] hydrosper-matocysta,
vakovitý útvar pri hlave nadsemenníka, obsahujúci spermie.
hydrosphygmomanometer – sfygmograf, v kt. ako index slúţi vodný stĺpec.
hydrospirometer – spirometer, v kt. indexom je vodný stĺpec.
hydrostabilitas, atis, f. – [hydro- + l. stabilis pevný] hydrostabilita, stály, nemenný vo vod-nom rozt.
hydrostat – regulátor vlhkosti.
hydrostaticus, a, um – [hydro- + g. statikos trvajúci, rovnováţny] hydrostatický, vzťahujúci sa na tlak
kvapalín.
hydrostatika – [hydrostatica] náuka o rovnováhe →kvapalín. Je to časť hydromechaniky, kt. sa
zaoberá vlastnosťami kvapalín za rovnováhy, ako aj podmienkami tejto rovnováhy. V kvapaline, kt.

sa s ohľadom na rozhranie (steny nádoby) nepohybuje, pôsobia tlakové sily a hmotnostné sily
(nepôsobia tu sily viskózne). Podmienky rovnováhy síl pôsobiacich v elementárnom objeme tekutiny
opisuje Eulerova diferenciálna rovnica. Ak jedinou hmotnostnou silou pôsobiacou na element k. je
sila gravitačného poľa, zmena tlaku so vzdialenosťou (z) v kvapaline v opačnom smere ako je smer
vektora gravitačného zrýchlenia (g), je daná vzťahom
dp
––– = – g
dz
Ak je hustota kvapaliny r konšt., z1 + p1/(. g) = z2 + p2/(rg). Z tohto vťahu vyplýva Pascalov zákon
zapisovaný obyčajne v tvare:
p = p0 + gh
kde p je hydrostatický tlak v kvapaline v mieste, kt. kolmá vzdialenosť od hladiny je h = (z1 + z2) a p0
tlak na hladinu kvapaliny.
Tlaková sila na plochu orientovanú v smere kolmom na smer gravitačného zrýchlenia (vodorovná
plocha) je daná vzťahom Fp = A(p0 + gh), kde h je vzdialenosť plochy od hladiny kvapaliny a A jej
plošný obsah. Keďţe hydrostatický tlak pôsobí všetkými smermi, tento vzťah platí aj pri inej
orientácii plochy, pričom h je vzdialenosť ťaţiska plochy od hladiny.
Z Pascalovho zákona vyplýva Archimedov zákon: Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované
silou, kt. sa rovná súčinu hmotnosti kvapaliny telesom vytlačenej a gravitačného zrýchlenia.
Z Pascalovho zákona sa odvodzuje aj zákon o spojitých nádobách, podľa kt. hladina kvapaliny v
ramenách spojitej nádoby naplnených kbvapalinou rovnakej hustoty sa ustáli na rovnakej výške, ak
tlak na hladiny kvapaliny v ramenách je rovnaký. Z tohto zákona vyplývajú vzťahy pre pomer výšok
hladín kvapaliny v ramenách spojitej nádoby naplnených dvoma k. nerovnakej hustoty a pre pomer
výšok hladín kvapaliny v ramenách pri nerovnakých tlakoch na hladinu. Tieto vzťahy sú základom
merania tlakových rozdielov pomocou kvapalinových →tlakomerov. Z Pascalovho zákona moţno
odvodiť aj vzťah pre výtok kvapaliny z otvoru v dne a v stene nádoby.
hydrosudotherapia, ae, f. – [hydro- + l. sudor potenie + g. therapeiá liečenie] hydrosudoterapia,
hydroterapia kombinovaná s potením.
hydrosyringomyelia →syringomyelia.
Hydrotaea – rod múch.
Hydrotaea meteorica – druh atakujúci oči a nosné dierky ľudí a zvierat.
hydrotalcit
–
dialumíniumhexamagnéziumkarbonáthexadekahydroxid
Mg6O19.4H2O, Mr 603,97; antacídum.

tetrahydrát,

CH 16Al2-

hydrotaxis, is, f. – [hydro- + g. taxis poriadok] orientovaný pohyb pohyblivých organizmov al. buniek
následkom ich stimulácie vodou al. vlhkosťou.
hydrotechnika – náuka o vodnom staviteľstve, o funkčných hydraulických, konštrukčných
a prevádzkových opatreniach pre zaobchádzanie a hospodárenie s vodou v tokoch.
hydroterapia – [hydrotherapia] vodoliečba; h. sa obyčajne
→kineziterapiou. Aplikuje sa najčastejšie vo forme →kúpeľov.

kombinuje

s →termoterapiou a

hydrotermálny – [hydrothermalis] týkajúci sa teplotného pôsobenia vody, napr. v horúcom kúpeli.
hydrotherapia, ae, f. – [hydro- + g. therapeiá liečenie] →hydroterapia.
hydrothermalis, e – [hydro- + g. thermé teplo] →hydrotermálny.

hydrothorax, cis, m. – [hydro- + g. thóráx hrudník] hydrotorax, nezápalová tekutina v pohrudnicovej
dutine.
hydrothionaemia, ae, f. – [hydro- + g. theion síra + g. haima krv] →hydrotionémia.
hydrothionuria, ae, f. – [hydro- + g. theion síra + g. úron moč] →hydrotionúria.
hydrothorax, cis, n. – [hydro- + g. thorax hrudník] →hydrotorax.
Hydrothorax chylosum – prítomnosť chýlu v pohrudnicovej dutine následkom obštrukcie al. ruptúry
ductus thoracicus.
hydrotimeter – špeciálna odberná byreta na analýzy napájacej vody; pomôcka na určovanie tvrdosti
vody.
hydrotionémia – [hydrothionaemia] prítomnosť sírovodíka v krvi.
hydrotionúria – [hydrothionuria] prítomnosť sírovodíka v moči.
hydrotomia, ae, f. – [hydro- + g. tomé rez] hydrotómia, disekcia al. seprácia častí inj. vody pod
vysokým tlakom.
hydrotorax – [hydrothorax] nahromadenie tekutiny v pohrudnicovej dutine.
hydrotropia – [hydro- + g. tropé obrat] schopnosť niekt. látok, napr. ţlčových kys., zlepšiť rozpustnosť
látok nerozp. vo vode väzbou na tieto látky.
hydrotropizmus – [hydro- + g. tropé obrat] rastový ohyb rastlinných orgánov (napr. koreňov) vyvolaný
nerovnomernou vlhkosťou prostredia.
hydrotubácia – [hydrotubatio] aplikácia fyziol. rozt. do vajíčkovodov pri vyšetrovaní ich priechodnosti.
hydrotubatio, onis, f. – [hydro- + l. tuba rúra, vajíčkovod] →hydrotubácia.
hydrotympanum, i, n. – [hydro- + g. tympanon bubienok] hydrotympanón, ušný bubienok presiaknutý
tekutinou.
I

hydrouhličitany – soli kys. uhličitej M HCO3, M môţe mať oxidačný stupeň I, II a III. Pripravujú sa: 1.
čiastočnou neutralizáciou rozt. hydroxidov kys. uhličitou, napr.: KOH + H2CO3 = KHCO3 + H2O; 2.
rozpúšťaním uhličitanov v kys. uhličitej, napr. CaCO 3 + H2CO3 = (Ca(HCO3) 2; 3. podvojným
rozkladom h. amónneho, napr. NH4HCO3 + NaCl + NaCl = NaHCO3 → + NH4Cl.
Ako tuhé látky sa dajú pripraviť iba h. alkalických kovov a h. amónny. Všetky h. sú vo vode rozp.,
varom rozt. sa rozkladajú:
I

I

2 M HCO3 = M2 CO3 + CO2↑+ H2O
Rozkladajú sa aj účinkom kyselín a z rozt. prchá oxid uhličitý, napr.
KHCO3 + H2SO4 = KHSO4 + CO2↑+ H2O
Technicky dôleţité h. sú: hydrouhličitan draselný a sodný, kt. sú súčasťami najvýznamnejšie-ho
fyziol. extracelulárneho tlmivého systému; →acidobázická rovnováha.
Hydrouhličitan sodný – hydrogénuhličitan sodný, nátrium bikarbonát, NaHCO 3, bezfarebná vo
3
vode rozp. kryštalická látka,  = 2,3 g.cm .
Vyrába sa z chloridu sodného Solvayovou metódou: NaCl + NH 4HCO3 = NaHCO3↓ + NH4Cl.
V prítomnosti vody sa rozkladá uţ pri miernom zahriatí: 2 NaHCO 3 = Na2CO3 + CO2↑ + H2O
Pouţíva sa ako prášok do pečiva, na prípravu šumivých práškov. NaHCO3 je kvantitat.
najvýznamnejšou súčasťou extracelulárneho fyziol. tlmivého systému. Podľa Hendersonovej-

Hasselbalchovej rovnice sa dá pH krvi vypočítať z pomeru koncentrácie nedisociovanej kys.,
uhličitej a hydrogénuhličitanového aniónu.
[HCO3]
pH = pK + log ––––––––
–
[H2CO3 ]
Keďţe H2CO3 je v rovnováhe s rozpusteným CO 2, a ten je úmerný pCO2, moţno namiesto H2CO3
dosadiť pCO2.
Ďalšie h., h. ţeleznatý a vápenatý, sú súčasťou minerálnych vod.
hydroureter – [hydro- + g. úrétér močovod] rozšírenie močovodu tlakom nahromadeného moču;
vzniká napr. pri stenóze dolného úseku ureteru, subvezikálnych prekáţkach,
ureterolitiáze; por. megaureter, malfromácie uretera, hydronefróza.
Hydroureter. Lokálne zúţenia a rozšírenia močovodu

hydr(o)uria, ae, f. – [hydro- + g. úron moč] vylučovanie vodnatého moču s nízkou osmolalitou,
mernou hmotnosťou al. hustotou.
hydrovarium, i, n. – [hydro- + ovarium vaječník] hydrovárium, nahromadenie seróznej tekutiny vo
vaječníku.
–

hydroxidy – ternárne zlúč. s funkčnou skupinou OH al. hydroxidovým iónom OH ; zlúč. oxidu s
I
+
–
vodou, kt. vo vodnom rozt. reaguje zásadito. V rozt. sa ionizujú podľa schémy M OH → M + OH
I
(M – katión jednomocného kovu). Typické sú hydroxidy jednomocných kovov a h. kovov alkalických
zemín. Jestvujú mnohé h., kt. reagujú ako kys. aj ako zásady v závislosti od prostredia (→amfotérne
zlúč.).
–

H., kt. odštepujú jeden hydroxidový anión, sú jednosýtne, kt. odštepujú dva anióny OH , dvojsýtne
atď.
H. moţno pripraviť: 1. reakciou oxidov s vodou, napr. CaO + H2O = Ca(OH) 2; 2. hydrolýzou zlúč.,
napr. Al2S3 + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2S↑; 3. reakciou kovov s vodou, napr. 2 H2O + 2 Na = 2 NaOH
+ H2↑; 4. elektrolýzou vodných rozt. solí inými hydroxidmi; 5. rozkladom solí inými hydroxidmi.
Reakcia prebehne úplne, ak sa koncentrácia aspoň jednej zo vznikajúcich látok v reakčnej zmesi
ustavične zniţuje. Vyskytujú sa tieto prípady: a) vznikajúci hydroxid, resp. jeho anhydrid je prchavý
(napr. NH4Cl + NaOH = = H2O + NH3↑+ NaCl); b) vznikajúci hydroxid je málo rozp. (napr. AlCl3 + 3
NaOH = Al(OH)3↓ + 3 NaCl); c) vznikajúca soľ je málo rozp. (napr. CaSO 4 + Ba(OH) 2 = Ca(OH) 2 +
BaSO4↓; 6. tvorbou komplexov, napr.: HgO↓ + 4 KI + H 2O = K2 [HgI4] + 2 KOH; 7. zo solí pomocou
vymieňačov aniónov.
+

+

hydroxóniový ión – H3O , hydratovaný protón. Vodíkový ión H (protón) nie je pre veľkú hustotu
náboja na svojom ,,povrchu“ schopný existovať voľne v rozt. ani vo vode. Viaţe sa na molekuly
+
vody, čím utvára h. i. H3O . Vo vzťahoch pre iónové rovnováhy v elektrolytoch sa vodíkový ión
+
+
označuje H , tým sa však rozumie h. i. H3O .
hydroxyacetaldehyd →glykolaldehyd.
hydroxyacetón →acetol.

hydroxyacetaldehyd →glykolaldehyd.
hydroxyacetón →acetol.
hydroxyacyl CoA – hydroacylkoenzým A; h., kt. odštepujú jeden hydroxidový anión, sú jednosýtne,
–
kt. odštepujú dva anióny OH , dvojsýtne atď.
+

3-hydroxyacyl-CoA-dehydrogenáza – L-3-hydroxyacyl-CoA:NAD -oxidoreduktáza, EC 1. 1.1.35,
enzým katalyzujúci reakciu
L-3-hydroxyacyl-CoA

+

+ NAD = 3 oxoacyl-CoA + NADH.

Dôleţitý je pri odbúravaní triacylglycerolov a v metabolizme karboxylových kys. (→metabolizmus
lipidov).
hydroxyacyl-CoA epimeráza – 3-hydroxybutyryl-CoA epimeráza.
hydroxyacylglutatiónhydroláza – EC 3.1.2.6, enzým z triedy hydroláz, kt. katalyzuje štiepenie
hydroxyacylglutatiónu na príslušnú hydroxykyselinu a glutatión. Špecificky premieňa laktoylglutatión
na kys. mliečnu ako posledný stupeň konverzie metylglyoxalu na kys. mlieč-nu. Enzým sa nachádza
v erytrocytoch a i. cicavčích tkanivách; →glyoxaláza.
hydroxyacylkoenzým A – hydroxyacyl CoA, hydroxyderivát acylkoenzýmu A; stereoizomér
hydroxylovaný na C-3 je intermediátom pri oxidácii karboxylových kys.
hydroxyaldehydy – aldoly, aldehydoalkoholy (nespr.) – oxidačné splodiny viacsýtnych alkoholov, kt. v
molekule obsahujú hydroxylovú skupinu –OH a aldehydovú skupinu

―C

∕∕

O
napr. →glykoladehyd, →glycerolaldehyd, niekt.

\
H
monosacharidy (→aldózy). K aromatickým h. patrí napr. -hydroxybenzaldehyd, vanilín atď.
hydroxyamfetamínhydrobromid – adrenergikum, pouţíva sa ako mydriatikum (lokálne napr. pri
konjunktivitíde), nosové dekongescens, ako aj v th. srdcových blokád, karotického sínusového sy. a
posturálnej hypotenzie.
11-hydroxyandrostendión –hormón kôry nadobličiek, →androgén.
hydroxyapatit – syn. hydroxylapatit, anorg. zlúč. [Ca3(PO4)2]3.Ca(OH)2, kt. tvorí matrix kostí a zubov a
dodáva týmto štruktúram pevnosť.
-hydroxybenzaldehyd – salicylaldehyd, salicylový aldehyd, org. zlúč. zo skupiny →fenolaldehydov.
Je to bezfarebná, príjemne voňajúca kvapalina, zle rozp. vo vode, Mr 112,12, surovina na syntézu
kumarónu. Pripravuje sa Duffovou reakciou. Pouţíva sa vo farbiarstve a farm. Oxím salicylaldehydu,
salicylaldoxím, je analytické činidlo na dôkaz medi, ţelezo a olova.
hydroxybenzaldehydy →fenolaldehydy.
o-hydroxybenzalkohol – salicylalkohol, saligenín, C6H4(OH)CH2OH, aromaticko-alifatický alkohol, t. t.
86 °C, bezfarebné, vo vode rozp. kryštáliky. Vyskytuje sa vo vŕbovej a topoľovej kôre. Je málo rozp.
vo vode a alkohole. Pouţíva sa ako antireumatikum.
hydroxybenzén →fenol.
hydroxybutyrát – soľ al. aniónová forma kys. hydroxymaslovej.

3-hydroxybutyrátdehydrogenáza – EC 1.1.1.30, -hydroxybutyrátdehydrogenáza, skr. HBD,
+
systémový názov L-laktát NAD -oxidoreduktáza, enzým z triedy oxidoreduktáz, kt. katalyzuje
+
oxidáciu D-3-hydroxybutyrátu za vzniku acetoacetátu vyuţívajúc ako akceptor elektrónov NAD .
Ide o izoenzýmy 1 a 2 laktátdehydrogenázy (LD1 a LD2), kt. na rozdiel od LD3–5 katalyzuje rýchlejšie
2-oxobutyrát na 2-hydroxybutyrát. Enzým je prítomný v nervovom tkanive a svalstve, umoţňuje
vyuţitie cirkulujúceho hydroxybutyrátu ako palivo. V matrixe mitochondrií hepatocytov enzým
katalyzuje aj vratnú reakciu ako krok v ketogenéze. Stanovenie HBD je doplnkovým vyšetrením pri
infarklte myokardu, hepatopatiách, hyperhemolytických stavoch a myopatiách. Jeho aktivita sa
stanovuje sa optickým testom.
hydroxybutyryl – acylový radikál kys. hydroxymaslovej.
3-hydroxybutyryl-CoA epimeráza – syn. 3-hydroxyacyl-CoA epimeráza, enzým z triedy izomeráz, kt.
katalyzuje epimerizáciu okolo C-3 D-3-hydroxyacylkoenzýmu A na L-izomér, substrát -oxidácie.
Reakcia je potrebná pre metabolizmus niekt. nenasýtených karboxylových kys.
hydroxyethylamylum →hydroxyetylškrob.
hydroxyetylcelulóza – HEC, org. polymér, hydrofilnejší ako metylcelulóza, ostatné vlastnosti majú
podobné. Pri vyššej teplote koaguluje, rozpúšťa sa dobre v chladnej vode. Viskozita slizov sa
nemení ani dlhším státím. Znášajú sa s mnohými soľami, nie však so síranmi, sú inkompatibilné s
trieslovinou a ichtamolom. Silné kys. a zásady ich rozkladajú. Môţu obsahovať do 15 % etanolu. Nie
je vhodné kombinovať ich s metylcelulózou a s polyvinylalkoholom. Slizy sú vhodné na stabilizáciu
suspenzií a emulzií, moţno ich vyuţiť pri obaľovaní tbl. Gély sa pouţívajú aj ako masťový základ.
hydroxyetylsalicylát – (2-hydroxyetyl)salicylát, C9H10O4, Mr 182,18; dermatologikum, lokálne
®
nesteroidové kompozitné antiflogistikum, analgetikum a antireumatikum (Percutase N ung.).
hydroxyetylškrob – HAES, hydroxyethylamylum, poly(O-2-hydroxyetyl)amylum, pripravuje z
amylopektínu. HAES sa dobre toleruje a má nízky výskyt anafylaktických reakcií. Je mierne
hypoosmolálny. Jeho účinok na mikrocirkuláciu je prakticky okamţitý a udrţuje sa v obehu najmenej
3 – 4 h. Biol. eliminačný t0,5 z obehu je ~ 4 – 5 h. Nie je nosičom viazaných frakcií liekov, neviaţe O 2,
zniţuje viskozitu krvi, agregáciu trombocytov i hematokrit. Plazmatický t0,5 je 2 – 3 h. Za 24 h sa
vylúči obličkami asi 50 %. Eliminácia je obdobná ako pri dextráne
amylázou na nízkomolekulové zvyšky. Objem cirkulujúcej krvi sa zvýši o 100 – 130 % podaného
HAES.
Indikácie – prevencia a th. hypovolémie, hypovolemický a hemoragický šok, izovolemická al.
hypervolemická hemodilúcia; šokové stavy, hemokoncentrácia, mozgové i periférne cievne
trombotické príhody; peroperačná náhrada malých krvných strát, profylaxia poklesu TK pri
sympatikolytickom účinku epidurálnej a subarachnoidálnej anestézie.
Kontraindikácie – ťaţká srdcová nedostatočnosť, poruchy zráţavosti krvi, poškodenie obličiek s
oligúriou al. anúriou, alergia na prípravok, raná gravidita.
Nežiaduce účinky – alergické reakcie sú zriedkavé. Pri podaní väčšieho objemu zhoršenie krvnej
zráţavosti. Výnimočne prechodné čkanie.
Dávkovanie – pri akút. stavoch u dospelých sa podáva obvykle < 1000 ml, denná dávka 500 ml, v
ostatných prípadoch 7 ml/kg/h. Pri vitálnej indikácii (superakút. stavy) 20 ml/kg/h, pri popáleninách a
septickom šoku max 10 ml/kg/h, podľa reakcie TK.
®

®

Prípravok – Elohast 6 % inf. (obsahuje > 90 % amylopektínu), Expahes (HES 200/0,5) 10 % inf.,
®
®
®
Haes-Steril 6 a 10 % inf. Fresenius, Isohes (HES 200/0,5) 6 % inf., Leuco-Scint kit, Trombo®
Scint kit.

8-hydroxychinolín – oxychinolín, dicyklická aromatická zlúč., kt. sa pouţíva ako bakteriostatikum a
fungistatikum v prípravkoch fungicíd a dezinficiencií; pouţíva sa aj ako chelačná látka. Sulfátová soľ
slúţi vo farm. ako komplexujúce činidlo, pouţíva sa aj ako antiseptikum a dezinficiens.
hydroxychlorochín – antimalarikum a antireumatikum s vlastnosťami →chlorochínu;
imunomodulátor. Pôsobí na E-formy malarických plazmódií. H. stabilizuje membránu zápalových
buniek a inhibuje fosfolipázu A2. K neţiaducim účinkom patrí neurotoxicita (CNS), koţné erupcie,
retinopatia, tráviace ťaţkosti, útlm kostnej drene, hemolytická anémia. Po ich podávaní sa zniţuje
koncentrácia IgE.
Indikácie – th. a profylaxiia malárie, th. symptomatickej giardiázy, ako antiflogistikum pri
reumatoidnej artritíde a v th. lupus erythematosus.
Kontraindikácie – nemá sa podávať pri precitlivenosti na h., pri poruchách krvotvorby a pečeňových
funkcií a v gravidite.
Nežiaduce účinky – svalová slabosť, bolesti hlavy, závraty, poruchy spánku, fotosenzitívna koţná
reakcia, depigmentácia, očné zmeny, najzávaţnejšia je chlorochínová retinopatia a keratopatia.
Dávkovanie – pri akút. záchvate: 1. d 800 mg jednorazovo p. o., 2. a 3. d vţdy 400 mg/d; deťom sa
podáva 25 mg/kg v čiastkových dávkach počas 3 d; v rámci chemoprofylaxie: 400 mg raz/týţd.,
deťom 6,5 mg/kg raz/týţd.
®

Prípravok – Plaquenil

dr. Winthrop.

25-hydroxycholekalciferol – syn. kalcidiol, kalcifediol, 25-hydroxyvitamín D3, hlavný metabolit
syntetizovaný z cholekalciferolu (vitamín D3) v pečeni a nachádzajúci sa v sére. Je prekurzorom
1,25-dihydroxycholekalciferolu.
hydroxycholesterol –
premene cholesterolu na ţlčové kys.

-hydroxycholesterol je intermediátom pri

hydroxyketóny – ketoalkoholy (nespr.), zlúč., kt. obsahujú súčasne hydroxylové aj ketónové skupiny
(oxoskupiny). Dávajú reakcie charakteristické pre ketóny aj alkoholy. K h. patrí napr. acetol, acetoín,
diacetónalkohol, niekt. monosacharidy (ketózy), benzoín atď.
hydroxykortikosteroid – skr. OHCS, kortikosteroid s hydroxylovou skupinou na vyznačenom uhlíku.
17-OHCS – steroid hydroxylovaný na 17. uhlíku; niekt. z nich sa hromadia a vylučujú vo väčšom
mnoţstve pri rozličných poruchách steroidogenézy. 17-OHCS reagujúce v Porterovej-Silverovej
reakcii pozit. s dihydroxyacetónovým vedľajším reťazcom sa nazývajú Porterove-Silverove
chromogény.
17-hydroxykortikosterón – hydrokortizón.
2-hydroxyetánsulfonát – soľ kys. 2-hydroxyetánsulfónovej; →izetionát.
hydroxyizobutyryl – acylový radikál izoméru kys. 3-hydroxymaslovej; tioester utvorený s koenzýmom
A, 3-hydroxyizobutyryl CoA je intermediátom katabolizmu valínu.
3-hydroxyizobutyryl-CoA hydroláza – EC 3.1.2.4, enzým z triedy hydroláz, kt. katalyzuje
odštiepenie koenzýmu A z 3-hydroxybutyryl-CoA pri utilizácii valínu. Deficit enzýmu má za následok
hromadenie toxického CoA-tioesteru kys., metakrylovej a konjugátov jeho cysteínových zlúč.
hydroxykynurenín – hydroxylovaný derivát kynurenínu, vzniká z kynurenínu v katabolizme
tryptofánu.
hydroxykyseliny – karboxylové kys. obsahujúce okrem karboxylovej skupiny –COOH aj funkčnú
alkoholovú skupinu –OH (prim., sek., terc.), všeobecného vzorca C nH2nO3, resp. CnH2n(OH)COOH.
H. sú alifatické, podľa vzájomnej polohy karboxylovej a hydroxylovej skupiny sa rozoznávajú -h., -

h. atď. a aormatické h. Alifatické h. moţno odvodiť od karboxylových kys. náhradou vodíka skupinou
OH. H. vznikajú: 1. z monohalogénkarboxylových kys. náhradou halogénu hydroxylom; 2. z
aminokyselín pôsobením kys. dusitej – NH2–CH2–COOH + HNO2 → H2O + N2 + OHCH2COOH; 3.
redukciou ketokyselín vodíkom v stave zrodu; 4. oxidáciou karboxylových kys. typu
R
\
CH–COOH
/
R
pomocou KMnO4; 5. adíciou vody na olefínové kys. účinkom hydroxidov alkalických kovov; 6.
oxidáciou dvojsýtnych alkoholov al. hydroxyaldehydov; 7. adíciou kyanovodíka na aldehydy a ketóny
cez -hydroxykyanidy, kt. sa zmydelňujú na príslušnú -h.
CH3COOH → CH3CHCHOHCN → CH3CHOHCOOH
H. sa správajú ako kys. aj ako alkoholy, dávajú s hydroxidmi soli, s alkoholmi estery atď. Prim. h.
dávajú oxidáciou aldehydokyseliny al. dvojsýtne kys.: CH 2OHCOOH → CHOCOOH →
COOHCOOH; sek. (-hydroxypropiónová kys. sa oxiduje na kys. ketopropiónovú) –
CH3CHOHCOOH → CH3–CO–COOH, terc. (-hydroxyizomaslová na acetón) – (CH3) 2COHCOOH
→ CO2 + H2O + CH3COCH3. Redukujú sa na karboxylové kys. Pri vyššej teplote prechádzajú -h.
na →laktidy, napr. dve molekuly kys. mliečnej na laktid:
CH3
2 CH3CHOHCOOH → H2O + CH3–CH–CO–O–CH–COO;
––––––––––––––––––––

-h. na nenasýtené kys., napr. kys. -hydroxypropiónová na kys. akrylovú:
CH2OHCH2-COOH → H2O + CH2 = CHCOOH;
a-h. a b-h. na →laktóny, napr. kys. hydroxymaslová na butyrolaktón. K h. patrí napr. kys. glykolová a
kys. mliečna.
hydroxyl – jednomocný radikál OH.
hydroxylamín – NH2OH, bezfarebná tuhá látka, rozp. vo vode, nestála, v čistom stave explozívna. Je
to slabá jednosýtna zásada. Má silné redukčné vlastnosti a je jedovatá. Pouţíva sa v org. syntéze.
hydroxylapatit →hydroxyapatit.
hydroxylázy – enzýmy zo skupiny oxidoreduktáz, kt. katalyzujú prenos kyslíka podľa reakcie SH + O2
+ DH2 → SOH + H2O + D, kde S je substrát a DH2 donor vodíka (EC 1.13 a 1.14). Väčšina z nich sú
monoxygenázy inkorporujúce atóm kyslíka; zriedkavejšie ide o dioxygenázy hydroxylujúce dva
substráty. Ich deficit môţe vyvolať viaceré enzýmopatie, ako je deficit 11-, 17-, 18- a 21-h.
Deficit 11-hydroxylázy (steroid 11-monooxygenázy) má za následok autozómovo recesívne
dedičnú poruchu steroidogenézy klasickej a neklasickej formy kongenitálnej hyperplázie kôry
nadobličiek typu IV. Pri klasickej (hypertenznej) forme deficit enzýmu podmieňuje zvýšenú
koncentrráciu prekurzorov kortizolu, ako je 11-deoxykortizol a 11-deoxykortikosterón (retinujúci soľ)
a zníţenú syntézu kortizolu a aldosterónu. Ku klin. prejavom patrí hypertenzia, ţenský
pseudohermafroditizmus a postnatálna virilizácia obidvoch pohlaví. Neklasická (neskorá) forma je
miernejšia a TK je normálny; →adrenogenitálny sy. (→syndrómy).
Deficit 17-hydroxylázy (17-monooxygenázy) vyvoláva autozómovo recesívne dedičnú poruchu
steroidogenézy s kongenitálnou hyperpláziou kôry nadobličiek typu V so zníţenou tvorbou kortizolu,
androgénov, estradiolu a aldosterónu a zvýšenou tvorbou 17-deoxysteroidov, ako je kortikosterón a
deoxykortikosterón s následnou hypertenziou, hypokaliémiou a hypogonadizmom. Ťaţký deficit vo

fetálnom období u muţov vyvoláva pseudohermafroditizmus; post-natálne vzniknutý deficit enzýmu
môţe podmieniť poruchu sexuálneho vývoja u obidvoch pohlaví; →adrenogenitálny sy.
(→syndrómy).
Deficit 18-hydroxylázy – deficit kortikosterón 18-monooxygenázy al. kortikosterónme- tyloxidázy,
postihujúci špecificky prvú (hydroxylačnú) katalyzovanú reakciu.
Deficit 21-hydroxylázy (cholestántriol 26-monooxygenázy) podmieňuje autozómovo recesívne
dedičnú poruchu steroidogenézy s neschopnosťou produkovať všetky glukokortikoidy.
hydroxylové číslo →číslo.
hydroxylyzín – hydroxylovaný derivát lyzínu. Je zloţkou kolagénu, kde sa jeho zvyšky zúčastňujú na
tvorbe priečnych mostíkov a pôsobia aj v miestach väzby so sacharidovými skupinami; je súčasťou
zloţky komplementu C1q.
hydroxylyzyl galaktozyltransferáza – prokolagén galaktozyltrasferáza.
hydroxymethylpyridinium hydrogentartaricum →hydrogenvínan hydroxymetylpyridínia.
hydroxymetyl – jednomocný radikál HOCH2– derivát metanolu.
hydroxymetylácia – elektrofilná substitučná reakcia, pri kt. sa zavádza skupina CH2–OH na
aromatické jadro pôsobením formaldehydu v zásaditom prostredí (Ledererova-Manasseho reakcia).
Hydroxymetylderiváty sú reakčnými medziproduktmi aj pri chlórmetylácii.
hydroxymetylbilánsyntáza – EC 4.3.1.8, syn. porfyrinogéndeamináza, uroporfyrinogén I syntáza,
enzým z triedy lyáz, katalyzujúci deamináciu a kondenzáciu 4 molekúl porfobilánu, kt. cyklizuje a
tvorí uroporfyrinogén I; v prítomnosti uroporfyrinogénsyntázy vzniká fyziol. dôleţitý izomér,
uroporfyrinogén III. Deficit enzýmu podmieňuje autozómovo dominantne dedičnú akút. intermitentnú
porfýriu.
3-hydroxy-3-metylglutaryl – syn. -hydroxy--metylglutaryl, radikál kys. 3-hydroxy-3-metylglutarovej;
s koenzýmom A tvorí tioester 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzým A, intermediát v katabolizme
leucínu, ako aj v syntéze ketolátok a cholesterolu.
hydroxymetylglutaryl-CoA lyáza – EC 4.1.3.4, enzým z triedy lyáz katalyzujúci štiepenie 3-hydroxy3-metylglutaryl CoA za vzniku acetylkoenzýmu A a acetoacetátu. Reakcia je stupňom v ketogenéze
a katabolizme leucínu
Autozómovo dominantne dedičný deficit enzýmu podmieňuje acidúriu kys. 3-hydroxy-3metylglutarovej, kt. charakterizuje nadmerné vylučovanie kys. 3-hydroxy-3-metylglutarovej, 3metylglutakonovej a príbuzných org. kys. Ochorenie sa manifestuje väčšinou po narodení al. v
detstve príznakmi podobnými Reyovmu sy., vracaním, letargiou, hypotóniou, kómou, neketotickou
acidózou, hypoglykémiou a hyperamoniémiou.
hydroxymetylglutaryl-CoA reduktáza (NADPH) – EC 1.1.1.34, enzým z triedy oxidoreduktáz
katalyzujúci redukciu 3-hydroxy-3-metylglutaryl CoA na mevalonát s vyuţitím NADPH ako darcu
elektrónov. Reakcia je kľúčovým krokom limitujúcim rýchlosť biosyntézy cholesterolu; enzým
inaktivujú špecifické kinázy a reaktivujú ho špecifické fosfatázy.
hydroxymetylglutaryl-CoA syntáza – EC 4.1.3.5, enzým z triedy lyáz katalyzujúci kondenzáciu
koenzýmu A a acetoacetylkoenzýmu A na 3-hydroxy-3-metyl CoA. Enzým pečeňových a
obličkových mitochondrií katalyzuje reakciu ako krok ketogenézy; cytozolový enzým sa zúčastňuje
na syntéze cholesterolu a i. izoprenoidov.
hydroxymetylkyanid →formaldehydkyánhydrín.

hydroxymetylpyridín
hydroxymetylpyridínia.

–

hydroxymethylpyridinium

hydrogentartaricum,

hydrogenvínan

hydroxymetyltransferáza – názov niekt. enzýmov podtriedy hydroxymetyl-, formyl- a príbuzných
transferáz (EC 2.1.2) katalyzujúcich prenos hydroxymetylovej skupiny z darcu na akceptor
elektrónov.
hydroxymočovina – syn. hydroxyurea, hydroxykarbamid, NSC 32065, N-karbamoylhydroxylamín
(objavený r. 1963). Svojím účinkom sa podobá antimetabolitom. Blokuje syntézu kľúčových
enzýmov, najmä ribonukleotidreduktázy, kt. katalyzuje konverziu ribonukleotidov na
deoxyribonukleotidy, a tým znemoţňuje tvorbu deoxynukleotidov potrebných na syntézu DNA.
Pôsobí ako inhibítor fázy S. Sťaţuje opravu poškodenej DNA. Po perorálnom podaní sa rýchlo
resorbuje z GIT, vrchol plazmatickej koncentrácie dosahuje za 2 h. Asi 80 % podanej látky sa vylúči
močom v priebehu 12 h.
Indikácie – chron. myeloidná leukémia v chron. fáze, v akcelerovanej fáze v kombinácii
s merkaptopurínom, malígny melanóm, nádory ORL oblasti. V th. solídnych nádorov sa niekedy
podáva s cieľom zvýšiť citlivosť na rádioterapiu (7 d pred oţiarením).
Kontraindikácie – gravidita, poruchy funkcie obličiek a pečene.
Nežiaduce účinky – leukopénia, trombocytopénia, kt. sa obyčajne spontánne upravujú po prerušení
th. Nevoľnosť, anorexia, hyperurikémia. Exantém, zriedka neurol. príznaky.
Dávkovanie – chron. myeloidná leukémia: 20–30 mg/kg/d; solídne nádory: podľa zvolenej
kombinácie.
®

®

Prípravky – Hydrea , Litalir .
hydroxy-2-oxo-glutarátaldoláza – EC 4.1.3.16, enzým z triedy lyáz katalyzujúci štiepenie 4-hydroxy-ketoglutarátu za tvorby pyruvátu a glyoxylátu. Reakcia je prvým krokom pri degradácii voľného
hydroxyprolínu.
17-hydroxyprogesterón – skr. 17-OHP, 17-hydroxypregn-4-en-3,20-dión, C21H32O2, Mr 330,5;
prirodzený gestagén. Plazmatická koncentrácia 17-OHP sa zvyšuje spolu s LH počas
menštruačného cyklu a dosahuje maximum v čase ovulácie; indikuje začiatok luteinizácie (tvorby
ţltého telieska). 17-OHP vzniká hydroxyláciou (17-hydroxyláza) z progesterónu. V moči sa
nachádza vo forme metabolitu pregnantriolu. Deriváty 17-OHP sa pouţíva na orálnu hormónovú
antikoncepciu.
17-hydroxyprogesterónaldoláza – EC 4.1.2.30, enzým z triedy lyáz katalyzujúci štiepenie väzby
4
medzi 17. a 20. uhlíkom 17-hydroxyprogesterónu za vzniku androgénu  -androstendiónu.
Katalyzuje aj premenu 17-hydroxypregnenolónu na dehydroepiandrosterón. Aktivita enzýmu je
súčasťou enzýmu steroid 17-monooxygenázy. Deficit enzýmu sa nazýva deficit 17,20-lyázy (17,20dezmolázy).
Hydroxyprogesteronum capronicum – skr. Hydroxyprogesteron. capron., hydroxyprogesterónkapronát, ČSL 4, syn. Hydroxyporogesteroni caproas, 17-hexanoyloxy-4-pregnen-3,20-dión,
C27H40O4, Mr 428,61; gestagén. Je to biely kryštalický prášok, bez zápachu, prakticky nerozp. vo
vode, dobre rozp. v 95 % liehu, ľahko rozp. v chloroforme a acetóne a dobre rozp. v étere.
Dôkaz
20

= + 56 aţ + 62°; meria sa rozt. v chloroforme (10 mg/ml),
pripravený z vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa pri 105 °C do konštantnej
hmotnosti).
D

b) Chromatografia na tenkej vrstve silikagélu sa vykoná spôsobom II uvedeným v stati
Chromatografia steroidných látok (ČSL 4, str. 88/I), s tým rozdielom, ţe sa na nanášanie pouţijú
rozt. s polovičnou koncentráciou ako je predpísaná. Ako mobilná fáza sa pouţije zmes chloroform–
etylacetát (2 + 1 obj.). Hlavná škvrna na chromatograme 1 má pri predpísaných spôsoboch detekcie
rovnakú polohu (Rf asi 0,68) a vlastnosti ako hlavná škvrna na chromatograme 2; hlavná škvrna na
chromatograme 3 sa javí ako jediná ucelená škvrna. Chromatogramy 1 a 4 sa ďalej pouţijú na
skúšku na cudzie steroidy (nijaká škvrna okrem hlavnej nesmie pri predpísaných spôsoboch
detekcie prevýšiť veľkosťou a intenzitou škvrnu na chromatograme 4).
c) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a vysušenej látky zo skúšky na
stratu sušením sa zhoduje so spektrom overenej vzorky hydroxyprogesterónkapronátu získaným za
rovnakých podmienok.
Stanovenie obsahu
Asi 0,0500 g vzorky sa v odmernej banke na 250 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa ním po
značku. Ďalším riedením 95 % liehom sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na
spektrofotometrické meranie a meria sa absorbancia výsledného rozt. pri 240 nm proti 95 % liehu.
Obsah hydroxyprogesterónkapronátu v % (x) sa vypočíta podľa vzorca 5 uvedeného v stati
1%
Fotometrické metódy v ČSL 4, str. 65/I s hodnotou A1cm = 407,5.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá i. m. je 0,125 – 0,25 g, denná i. m. 0,125 aţ 0,50 g.
®

Prípravky – Injectio hydroxyprogesteroni capronici (Neolutin ).
hydroxyprolín – skr. Hyp, hydroxylovaná forma prolínu. Hyp sa vyskytuje v proteínoch spojivového
tkaniva, najmä kolagéne. Väčšinou ide o 4-, resp. 3-hydroxyprolín. Väčšina telového Hyp je v
kostiach. Uvoľňuje sa pri rozpade kolagénu, takmer 90 % sa ďalej metabolizuje, zvyšok sa vylúči
močom. Mnoţstvo Hyp vylúčeného v moči odráţa intenzitu metabolizmu kolagénu, jeho vyšetrenie
je indikované pri kostných ochoreniach.
Moč sa zbiera 24 h pri bezkolagénovej diéte podávanej aspoň 1 d pred testom (bez mäsa,
pudingov, jogurtu, sladkostí a zmrzliny). Hyp sa vylučuje zväčša viazaný vo forme oligopeptidu a v
malom mnoţstve ako voľná kys. Voľný i viazaný Hyp sa extrahuje z moču, viazaný sa uvoľňuje
hydrolýzou, eluuje sa a celkové mnoţstvo Hyp sa stanoví fotometricky. Vhodné je stanovovať Hyp v
rannej vzorke moču po 12-h hladovaní a výsledok vyjadriť vo vzťahu na mnoţstvo kreatinínu v moči
(diéta nie je potrebná). Referenčné hodnoty Hyp stanoveného metódou podľa Bergmana a Loxleya
(1970) sú 410ţ48 mmol/d, resp. 6–16 mmol/mol kreatinínu.
Hyperhydroxyprolinúria sa vyskytuje pri stavoch spojených s rozpadom kolagénu pri
deštruktívnych procesoch kostí, ako je hyperparatyreóza, Pagetova choroba kostí, Bechterewova
choroba, psoriatická artropatia, osteogenesis imperfecta, idiopatická osteoporóza, plazmocytóm, tbc
kostí a metastázy nádorov do kostí. Vylučovanie Hyp močom odráţa stupeň závaţnosti
deštruktívnych zmien. Zvyšuje sa pri zvýšenom obrate kolagénu následkom fyziol. zvýšenej syntézy
kolagénu v období rastu a v gravidite. Pri Marfanovom sy. je porušená premena rozp. kolagénu na
nerozp., obrat kolagénu je intenzívnejší, následkom čoho sa zvyšuje vylučovanie Hyp močom.
Hypohydroxyprolinúria sa zisťuje pri renálnej osteodystrofii následkom poklesu glomerulárnej
filtrácie; koncentrácia Hyp v krvi sa pritom zvyšuje. Pri renálnej insuficiencii stráca preto
stanovovanie Hyp v moči dg. význam.

hydroxyprolinémia – 1. nadmerná koncentrácia →hydroxyprolínu (Hyp) v krvi; 2. syn.
hyperhydroxyprolinémia, autozómovo recesívna aminoacidopatia charakterizovaná zvýšenými
hodnotami Hyp v krvi a moči následkom deficitu hydroxyprolínoxidázy. Môţe sa spájať s mentálnou
retardáciou.
hydroxyprolinoxidáza – enzým z triedy oxidoreduktáz katalyzujúci oxidáciu 4-hydroxyprolínu na 31
hydroxyprolínový analóg  -pyrolidín-5-karboxylát, ako súčasť degradácie voľného hydroxyprolínu.
Deficit enzýmu podmieňuje vznik →hydroxyprolinémie.
hydroxypropanón →acetol.
hydroxypropylcelulóza – propylénglykoléter metylcelulózy, derivát celulózy, kt. sa pouţíva ako
spojivo al. adhezívum. Pridáva sa do granulátov na tbl. na zvýšenie viskozity a spájacích vlastností
ich súčastí; aplikuje sa lokálne do spojovkového vaku na zvýšenie ochrany rohovky počas
®
oftalmologických procedúr a zvýšenie jej lubrikácie (Klucel ).
hydroxypropylmetylcelulóza – derivát celulózy, kt. sa pouţíva ako spojivo al. adhezívum.
®
Pridáva sa do granulátov na tbl. na zvýšenie spájacích vlastností ich súčastí (Methocel ,
®
Viskontran ).
hydroxypyruvát – karboxylová kys., kt. vzniká transamináciou serínu a slúţi v rastlinách
a ţivočíchoch ako zdroj kys. D- a L-glycerovej.
hydroxysteroid – steroid obsahujúci hydroxylovú skupinu, napr. v polohe 17 – 17-hydroxykortikosteroidy, skr. 17-OHCS.
5

3-hydroxy- -steroiddehydrogenáza – EC 1:1.1.145, enzým z triedy oxidoreduktáz, kt. katalyzuje
dehydrogenáciu a izomerizáciu 3-hydroxysteroidov (napr. pregnenolónu) na 3-oxosteroidy (napr.
progesterón), krok v biosyntéze všetkých kortikosteroidov.
Deficit enzýmu v kôre nadobličiek a gonádoch podmieňuje autozómovo recesívnu poruchu
steroidogenézy – kongenitálnu hyperpláziu kôry nadobličiek typu II, a to jeho klasickú formu s
plytvaním soľou al. miernejšiu formu bez plytvania soľou, príp. neklasickú formu s neskorším
začiatkom. Blokovaná je tvorba kortizolu, pohlavných hormónov a aldosterónu; v plazme sú zvýšené
hodnoty pregnenolónu, 17-hydroxypregnenolónu a dehydroepiandrosterónu. Muţi postihnutí počas
fetálneho ţivota sú pseudohermafroditi; obe pohlavia vykazujú miernu postnatálnu virilizáciu.
Najčastejšia je mierna forma s neskorým začiatkom, z klasických foriem prevaţuje forma s
plytvaním soľou; →adrenogenitálny sy. (→syndrómy).
+

17-hydroxysteroiddehydrogenáza – testosterón 17-dehydrogenáza (NADP ) EC 1.1.1.64,
4
mikrozómový enzým z triedy oxidoreduktáz, kt. katalyzuje redukciu  -androstendiónu na
testosterón za vyuţitia NADPH ako darcu elektrónov; katalyzuje aj konverziu estrónu na est-radiol.
Deficit enzýmu podmieňuje autozómovo recesívnu poruchu steroidogenézy charakterizovanú
mužským pseudohermafroditizmom s postpubertálnou virilizáciou, príp. gynekomastiou. Hodnoty
testosterónu v plazme sú zníţené, androstendiónu zvýšené.
18-hydroxysteroiddehydrogenáza – enzýmová aktivita kortikosterón-18-monoxygenázy špecificky
katalyzujúca druhú (oxidačnú) reakciu. Deficit enzýmovej aktivity sa označuje ako deficit
kortikosterónmetyloxidázy typu II.
hydroxystilbamidínizetionát – antimykotikum a antiprotozoikum pouţívané v th. leišmaniózy.
Podáva sa i. m. al. v i. v. infúzii. Pouţíval sa aj v th. niekt. mykóz, ako je severoamerická
blastomykóza.
5-hydroxytryptamín →sérotonín.

5-hydroxytryptofán
→sérotonín.

–

metabolit

→tryptofánu.

Dekarboxyláciou

vzniká

5-hydroxytryptamín;

hydroxyurea →hydroxymočovina.
hydroxyvalín – aminokyselina získaná hydrolýzou proteínov.
25-hydroxyvitamín D – 25-hydroxycholekalciferol al. príslušný hydroxyderivát ergokalciferolu. Metódy
určovania telových zásob vitamínu D zachytávajú obyčajne obidve látky.
25-hydroxyvitamín D3 – 25-hydroxycholekalciferol.
hydroxyzín – 5-[4(4-chlórbenzhydryl)-piperazin-1-yl]-3-oxapenten-1-ol, C21H27ClN2O2, Mr 374,92;
syntetické liečivo s centrálne tlmivým, antispazmodickým, antihistamínovým a antifibrilačným
účinkom. Dihydrochlorid h. sa pouţíva ako trankvilizér v th. anxióznych stavov, tenzie a agitovanosti
následkom emočných stresov, pri akút. a chron. ţihľavke a i. alergických dermatózach, ako
antiemetikum, pred- a pooperačné sedatívum; podáva sa p. o. al. i. m. Podobné účinky a pouţitie
má pamoát h.
Hydrozoa – polypovce, mechúrniky, pri kt. prevláda polypové štádium. Tráviacu dutinu tvorí voľný vak
bez priehradok. Medúzy vznikajú pučaním, utvárajú pohlavné bunky, vyvíja sa obrvená larva
planula, kt. sa usadí na dne, a vyrastá polypové štádium. Pučaním polypu vzniká kolónia, v kt. sú
jednotlivé jedince spojené tráviacimi dutinami. Rad nezmary (→Hydroidea) sú sladkovodné i morské
polypovce, rad rúrkovníky (→Siphonophora) sú morské polypovce.
hydruria, ae, f. – [hydr- + g. úron moč] hydrúria, vylučovanie moču s nízkou osmolalitou al. mernou
hustotou.
HYE – skr. angl. healthy year equivalent ročný ekvivalent zdravia.
hyenanchín – jedovatá látka z vonkajšieho obalu plodu juhoafrickej rastliny Hyaenanche globosa s
účinkom podobným strychnínu.
hyenovité →Hyaenidae.
hýfa – vlákno húb; →Mycophyta. H. tvoria retiazkovito usporiadané bunky. Vlákna sú rozdelené na
jednotlivé bunky priečnymi priehradkami, v kt. sú centrálne póry umoţňujúce putovanie cytolazmy
medzi susednými bunkami. Mycélium i plodnice všetkých húb sa skladajú z h.
hyfém – [hyphaema] krvácanie do prednej komory oka. Ide o nahromadenie krvi na dne očnej
komory, pričom sa tvorí niekoľko mm vysoká hladina. Príčinou môţe byť úraz (tupý úder na oko),
infekcia, hemoragická iritída.
hyfomykóza →hyphomycosis.
hygiena, ae, f. – [g. hygieia zdravie, g. hygieinos osoţný pre zdravie] pôvodne zdravoveda, náuka o
zdravom spôsobe ţivota jednotlivca osobne aj vo vzťahu k spoločnosti.
Koncepcia hygieny, epidemiológie a lekárskej mikrobiológie
Vestník MZ SR čiastka 1 – 3, z 2. marca 1993
Hygiena (H) a epidemiológia (E) patria v sústave lekárskych vied k preventívnym odborom, kt.
študujú vplyv ţivotných a pracovných podmienok na zdravie človeka. Ďalej skúmajú výskyt a
rozdelenie choroby a zdravia v populácii, navrhujú opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a
kontrolujú ich účinnosť.
Plnením týchto úloh prispieva HaE k uskutočňovaniu cieľov celého zdravotníctva: k ochrane a
upevňovaniu zdravia, k všestrannému rozvoju človeka.

1. Hygiena sa pre praktickú potrebu delí na špeciálne čiastkové odbory:
1.1. H ţivotného prostredia: sleduje, analyzuje, hodnotí a usmerňuje ţivotné prostredie a ţivotné
podmienky vo vzťahu k zdraviu populácie.
1.2. H detí a mládeţe: sleduje, analyzuje, hodnotí a usmerňuje ţivotné a pracovné podmienky a
spôsob ţivota detí a mládeţe vo vzťahu k ich zdraviu a zdravému vývoju.
1.3. H výţivy: sleduje, analyzuje, hodnotí a usmerňuje výţivu obyvateľstva a vybraných skupín
populácie s dôrazom na prevenciu chorôb z nesprávnej výţivy a na podporu správnych stravovacích
návykov.
1.4. Preventívne pracovné lekárstvo: sleduje, analyzuje, hodnotí a usmerňuje pracovné prostredie a
pracovné podmienky z hľadiska ich vplyvu na zdravie, pracovnú pohodu a výkonnosť pracujúcej
populácie a jej vybraných skupín.
1.5. Ochrana zdravia pred ţiarením: sleduje, analyzuje a hodnotí vplyv ionizujúceho ţiarenia na
zdravie ľudskej populácie, reguluje výšku radiačnej záťaţe z plánovaných činností so zdrojmi
ionizujúceho ţiarenia; pri mimoriadnych a havarijných situáciách navrhuje a kontroluje opatrenia k
minimalizácii radiačnej záťaţe obyvateľstva.
1.6. Biológia ţivotného prostredia skúma vzájomné vzťahy a prepojenia jednotlivých zloţiek
ţivotného a pracovného prostredia a ich faktorov.
2. Epidemiológia – sleduje, analyzuje a hodnotí výskyt a príčiny hromadných ochorení infekčného a
neinfekčného pôvodu, navrhuje a kontroluje opatrenia na ich zníţenie. Koncepcia epidemiológie
→epidemiológia.
3. Lekárska mikrobiológia – určuje etiologickú dg. infekcií a nimi spôsobených chorobných stavov
človeka; sledovaním imunitného stavu populácie utvára predpoklady na racionálnu a efektívnu
prevenciu. Mikroorganizmy v jednotlivých zloţkách ţivotného prostredia, ich vzájomné vzťahy a
význam pre zdravie ľudí skúma mikrobiológia ţivotného prostredia. Koncepcia lekárskej
mikrobiológie →mikrobiológia.
Súčasťou činností uvedených odborov HaE je výchova obyvateľstva a vybraných skupín populácie k
ochrane a podpore zdravia a k zdravému spôsobu ţivota a práce. Informácie a poznatky získané
svojou odbornou činnosťou transformujú do formy prijateľnej pre širokú laickú verejnosť.
Veľká rozmanitosť podmienok, v kt. človek ţije a pracuje, a zloţitosť vzájomných interakcií medzi
faktormi ovplyvňujúcimi zdravie a ľudských organizmom si zákonite vyţaduje veľkú a v iných med.
odboroch neobvyklú rozmanitosť metód, kt. musí HaE pri riešení svojich úloh pouţívať.
Podľa povahy skúmaného problému je nevyhnutné v H, E a mikrobiológii pouţívať postupy a
výsledky získané metódami: fyz., chem., biol., gen., mikrobiol., fyziol., biochem., toxikol.,
antropologickými, psychol., sociol., štatistickými a i.
Na technické a programové zabezpečenie zberu, spracúvania, uchovávania a ochrany príslušných
údajov a informácií sa vyuţívajú prostriedky a metódy informatiky, a to:
a) technické (výpočtová a komunikačná technika a prídavné zariadenia)
b) programové (špecifické a nešpecifické programové vybavenie, komerčné al. vyrobené na
objednávku).
Základné prostriedky informatiky musia byť štandardizované, vzájomne kompatibilné s vnútro- i
mimorezortnými informačnými systémami a centrálne zabezpečované.
Uvedená komplexnosť a rozmanitosť problematiky vyţaduje vyuţívať nielen med., ale aj ďalšie
prírodné a spoločenské vedy.

Koncepcia životného prostredia (ŢP)
Vestník MZ SR čiastka 7–8/1996
Definícia – hygiena ŢP je med. odbor, kt. sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností ŢP a spôsobu
ţivota na zdravie populácie i jednotlivca.
Získané poznatky vyuţíva na hodnotenie a odborné usmerňovanie kvality ŢP a ţivotného štýlu
obyvateľstva tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a posilňovanie zdravia ľudí.
Náplň práce – cieľom hygieny ŢP je zlepšenie zdrav. stavu obyvateľstva utváraním takých
podmienok v ŢP, kt. zabezpečia, resp. prispejú k ochrane zdravia človeka, jeho zdravému vývoju,
fyzickej a psychickej pohode. Náplňou práce odboru hygieny ŢP je preto:
a) Na základe vedeckých poznatkov o vplyve ţivotných podmienok na zdravie človeka určovať:
• prípustné limity jednotlivých biopozit. a bionegat. faktorov vyskytujúcich sa v základných zloţkách
prírodného i antropogénne zmeneného al. utvoreného ŢP– vode, pôde, ovzduší z hľadiska ich
moţného vplyvu na zdravie človeka,
• prípustnú záťaţ organizmu jednotlivými faktormi v ŢP vo vzťahu k ţivotným podmienkam z aspektu
ich moţného vplyvu na zdravie človeka.
• prípustné limity ďalších faktorov v ŢP, kt. môţu ovplyvňovať ţivotný komfort a zdravie človeka, ako
sú hluk a vibrácie, jednotlivé druhy ţiarení s výnimkou ionizujúceho ţiarenia, mikroklimatický
komplex, priestorové charakteristiky,
• zásady zdravého ţivotného štýlu a viesť ľudí k zmene spôsobu ţivota ohrozujúceho ich zdravie
najmä prostredníctvom zdrav. výchovy.
b) Zásady a hygienické poţiadavky
• pri výrobe, dovoze a pouţití stavebných materiálov a výrobkov, príp. iných ďalších predmetov
beţného uţívania, kt. môţu ovplyvňovať ŢP a zdravie človeka,
• pri určovaní osobitného reţimu území a pri vymedzovaní a vyuţívaní pásem hygienickej ochrany,
• v procese územného plánovania a pri výstavbe vybraných hygienicky významných investícií,
• pri výrobe a zásobovaní obyvateľstva zdravotne nezávadnou pitnou a úţitkovou vodou,
• pri poskytovaní zdrav., sociálnych, osobných, rekreačných a ubytovacích sluţieb vrátane
podmienok bývania,
• na zabezpečenie hygienickej kvality pôdy z aspektu jej biol. a toxického znečistenia,
• na zabezpečenie hygienickej kvality nakladania s nebezpečným odpadom,
• pri pohrebníctve.
c) V spolupráci s pracoviskami epidemiológie neprenosných chorôb a klin. med. sledovať zdrav. stav
populácie a navrhovať opatrenia zamerané na:
• obmedzenie neţiaducich vplyvov bionegat. faktorov v ŢP,
• prevenciu chorôb súvisiacich s výskytom bionegat. faktorov v ŢP a nesprávnymi ţivotnými návykmi
skupín populácie vrátane ,,civilizačných chorôb``,
• odraz presazdovaných opatrení na zdraví obyvateľstva.
d) Pri presadzovaní zdravého ţivotného štýlu:
• sledovať a vyhodnocovať vybrané komponenty spôsobu ţivota, kt. majú významný vzťah k zdraviu
a k hromadne sa vyskytujúcim ochoreniam neinfekčnej etiológie,

• realizačné výstupy vyuţívať na presadzovanie zdravého spôsobu ţivota, na informovanie
verejnosti, konzultačnú a poradenskú činnosť,
• na základe získaných výsledkov iniciovať tvorbu kompenzačných a ozdravných projektov.
e) Vykonávať metodickú konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické osoby a odborne
ich usmerňovať v záujme utvárania a ochrany podmienok priaznivých na ochranu a podporu
zdravia.
f) Pri dozornej činnosti sledovať, presadzovať v zdravotne závaţných prípadoch aj kontrolovať
dodrţiavanie stanovených limitov a zásad zo strany orgánov štátnej správy, samosprávy všetkých
stupňov, ako aj právnických a fyzických osôb a zúčastňovať sa na prehlbovaní ich zdrav.
uvedomenia v záujme ochrany a podpory zdravia ľudí.
Metódy práce
• Štátny zdravotný dozor
• Terénne prieskumy
• Epidemiologické štúdie zdrav. stavu vybraných skupín obyvateľstva
• Vyuţívanie výsledkov rutinných i výberových sledovaní iných odborov (výsledky laborat. analýz a
meraní fyz.-chem., mikrobiol., biol., toxikologických a i. ukazovateľov, demografické, štatistické
ukazovatele, výsledky získané inými kontrolnými orgánmi a i.).
• Metódy výpočtovej techniky informačného systému na tvorbu databázy zdrav. stavu a ţivotných
podmienok vybraných skupín obyvateľstva a na štúdium vzťahov medzi ţivotnými podmienkami a
zdravím.
Organizačná štruktúra odboru – pracoviská odboru hygieny ŢP sa zriaďujú ako odbory a oddelenia
hygieny ŢP na všetkých štátnych zdravotných ústavoch v SR. Vybavenosť a členenie sa riadi typom
ústavu (Štátny zdrav. ústav SR, špecializované štátne zdrav. ústavy, štátny zdrav. ústav) a
miestnymi podmienkami v okrese a regióne. Laborat. vyšetrenia pre výkon činnosti pracovísk
odboru hygieny ŢP zabezpečujú pracoviská laboratórií mikrobiológie ŢP, chem. analýz, príp. i ďalšie
laboratóriá štátnych zdrav. ústavov.
Odbory hygieny ŢP sa spravidla členia na oddelenia
• hygieny zloţiek ŢP
• hygieny urbanizovaného prostredia
• hygieny stavebných materiálov a predmetov beţného uţívania.
Ďalšie členenie odboru hygieny ŢP sa riadi náročnosťou a rozsahom problematiky územia, na kt. sa
štátny zdrav. dozor vykonáva.
Pracovníci a ich výchova – v odbore hygieny ŢP pracujú lekári, odborníci s vysokoškolským
vzdelaním, bakalári a strední zdrav. pracovníci.
Postgraduálna výchova sa realizuje individuálnym štúdiom pod vedením špecialistov odboru a
organizovanou formou podľa príslušných legislatívnych úprav rezortu zdravotníctva a školstva. Jej
súčasťou je jazyková príprava, účasť na kurzoch, pracovných sústredeniach, seminároch,
konferenciách a študijných pobytoch doma i v zahraničí.
Postgraduálna výchova stredných zdrav. pracovníkov sa realizuje obdobne ako u lekárov a riadi sa
legislatívnymi úpravami rezortu zdravotníctva.
Spolupráca s inými odbormi a organizáciami – odbor hygieny ŢP spolupracuje pri získavaní
potrebných podkladov o zdrav. stave obyvateľstva vo vzťahu k ţivotným podmienkam a pri
presadzovaní preventívnych opatrení na ochranu a podporu zdravia:

• s inými odbormi hygieny a epidemiológie,
• s klin. med. odbormi,
• s orgánmi rezortu ŢP,
• s orgánmi štátnej správy a samosprávy,
• s ostatnými hospodárskymi, odbornými a ďalšími právnymi subjektmi, kt. činnosť má dopad na
zdravie obyvateľstva,
• s vedecko-výskumnými pracoviskami rezortu zdravotníctva a i. rezortov,
• inými zloţkami verejného ţivota.
Záverečné ustanovenia – všetky činnosti pracovníkov v odbore sa vykonávajú v zmysle platných
predpisov a riadiacich noriem a zodpovedajú ich pracovnému zaradeniu.
Ruší sa koncepcia hygieny všeobecnej a komunálnej uverejnená pod č. 25/1978 Vestníka MZ SSR.
Táto koncpecia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Koncepcia hygieny detí a mládeže (D a M)
Definícia – h. D a M je med. odbor zameraný na prim. prevenciu v detskom a mladistvom veku.
Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj D a M vo vzťahu k ţivotným a pracovným podmienkam a k
ţivotnému štýlu. Vychádza z poznatkov o vekových osobitostiach jednotlivých etáp vývoja mladej
generácie podmienených morfol., fyziol. a psychol. osobitosťami reaktibility detského a
dospievajúceho organizmu. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia
ochorení a i. porúch zdravia D a M, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia
mladej generácie.
Náplň práce – náplňou činnosti odboru je:
• monitorovať a vyhodnocovať zdrav. stav D a M v priestore a čase,
• sledovať a hodnotiť pozit. a negat. vplyvy ţivotných a pracovných podmienok na vývoj organizmu a
jeho zdrav. stav v priestore a čase s osobitným zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a
chýb,
• študovať vzťahy a súvislosti medzi faktormi ţivotných a pracovných podmienok a zdrav. stavom D
a M, študovať príčiny zmien zdrav. stavu populácie,
• spracúvať, presadzovať a vyhodnocovať opatrenia a programy:
– ochrany zdravia a zdravého spôsobu ţivota D a M
– všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývoja D a M,
– prim. prevencie vybraných chorôb a chýb,
• stanovovať zdrav. kritériá pre ţivotné a pracovné podmienky D a M na centrálnej, regionálnej al.
miestnej úrovni a kontrolovať ich dodrţiavanie,
• vykonávať štátny zdrav. dozor nad utváraním a ochranou zdravých ţivotných podmienok a nad
ochranou zdravia D a M,
• vykonávať zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií z od- boru hygieny D a M a súvisiacich
odborov,
• vykonávať výchovu mladej generácie ku zdraviu,
• vykonávať expertíznu a konzultačnú činnosť.
Metódy práce
Na sledovanie zdrav. stavu D a M sa vyuţívajú deskriptívnea ana- lytické epidemiologické metódy
práce. Podklady sa získavajú z ru- tínnych štatistických a demografických údajov a vlastných šetrení
výberových súborov D a M vykonávaným v úzkej spolupráci s liečebno-preventívnými odbormi.

Na hodnotenie zdrav. stavu sa pouţívajú najmä tieto ukazovatele:
• pozit. zdravie (somatický, funkčný, psychický vývoj, telesná zdatnosť, odolnosť, adaptabilita ap.),
• z prejavov porúch fyziol. pochodov a potenciálneho poškodenia organizmu (predklinické štádiá
ochorení, rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb, kumulácie xenobiotík v organizme,
ukazovatele biochemické, imunol., genotoxické poruchy správania, učenia ap.),
• negat. zdravia (úmrtnosť, vrodené chyby, incidencia a prevalencia chorôb, úrazov ap.).
Sledovanie, štúdium a monitorovanie významných aspektov ţivotných a pracovných podmienok D a
M, a to:
• hodnotením kolektívnych a individuálnych expozícií chem. a fyz. škodlivinám ţivotného a
pracovného prostredia (noxy z vonkajšieho a vnútorného ovzdušia, potravy, pitnej vody, hluk,
ionizujúce ţiarenie a i.),
• hodnotením psychosociálnych vplyvov v detských a dorastových zariadeniach v rodinách a širšom
prostredí D a M,
• zisťovaním výţivovej spotreby D a M metódami hodnotenia krátkodobej spotreby a stravovacích
zvyklostí, a to podľa veku, pohlavia, sociálnych skupín, regiónov, aj v súvislosti so socioekonomickými spoločenskými zmenami,
• hodnotením spôsobu ţivota D a M (reţim dňa, záťaţ, pohyb a odpočinok, zdrav. uvedomenie a
jeho prejavy, fajčenie, poţívanie alkoholických nápojov, toxikománia, problémy vzťahujúce sa k
sexualite a i.).
Zberom relevantných dát utvárať databázu údajov o zdrav. stave a ţivotných podmienkach D a M a
databázu údajov vyuţívať na štúdium vzťahov medzi ţivotnými podmienkami a zdravím D a M.
Kontrola, hodnotenie a usmerňovanie zdrav. významných faktorov ţivota a práce D a M.
Ovplyvňovanie D a M, rodičov, vychovávateľov i širšej verejnosti metódami zdrav. výchovy ku
zdraviu.
Organizačná štruktúra – odbor h. D a M sa zriaďuje vo všetkých ŠZÚ v SR.
Odbor sa člení na oddelenia a úseky:
• oddelenie prim. prevencie poškodenia zdravia D a M,
– úsek analýzy zdrav. stavu D a M
– úsek ochrany zdravia a zdravého spôsobu ţivota D a M
• oddelenie štátneho zdrav. dozoru
– úsek zariadení pre deti predškolského a školského veku
– úsek výchovno-vzdelávacej a mimoškolskej činnosti D a M
– úsek výţivy a spoločného stravovania D a M.
Počty a typy oddelení a úsekov na odboroch jednotlivých ŠZÚ sú dané náročnosťou a rozsahom
problematiky riešenej na území, na kt. pracovníci odboru vykonávajú štátny zdrav. dozor.
Organizačná štruktúra vychádza z predpokladov a potrieb ďalšieho rozvoja starostlivosti o deti a
pracujúcu a študujúcu mládeţ, ako aj zo skladby a špecifickosti jednotlivých druhov zariadení pre D
a M.
Pracovníci a ich výchova – v odbore hygieny D a M pracujú:
• Lekári: absolventi lekárskych fakúlt, odboru všeobecného lekárstva. Riadia a odborne usmerňujú a
vykonávajú činnosť na úseku prim. prevencie s cieľom ochrany zdravia a podpory optimálneho
telesného a psychického vývoja D a M.

• Bakalári: absolventi ucelenej časti vysokoškolského štúdia na lekárskych fakultách, príp. na iných
vysokých školách,
• Iní zdrav. pracovníci: pracovníci s vysokoškolským vzdelaním iného ako zdrav. smeru, a to
absolventi vysokých škôl filozofického a pedagogického smeru. Podľa stupňa vzdelania a podľa
odborhého zamerania sa zúčastňujú na výkone prim. prevencie v detskom a mladistvom veku.
• Strední zdrav. pracovníci: pracovníci s úplných stredným odborným a s vyšším odborným
vzdelaním získaným na stredných zdrav. školách. Podľa stupňa vzdelania vykonávajú štátny zdrav.
dozor nad utváraním a ochranou zdravých ţivotných a pracovných podmienok D a M.
• Iní odborní pracovníci v zdravotníctve:absolventi vysokoškolského štúdia prírodovedeckého a
technického smeru. Podľa stupňa vzdelania a podľa odborného zamerania vykonávajú činnosti
súvisiace s výkonom prim. prevencie v detskom a mladistvom veku.
Ďalšie vzdelávanie pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním sa realizuje individuálnym štúdiom
pod vedením špecialistov odboru a organizovanou formou podľa príslušných legislatívnych úprav
MZ a MŠ SR. Ďalšie vzdelávanie zabezpečuje Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v
zdravotníctve a uskutočňuje sa na akreditovaných pracoviskách určených MZ SR.
Ďalšie vzdelávanie stredných zdrav. pracovníkov sa realizuje obdobne ako u pracovníkov s
vysokoškolským vzdelaním a riadi sa legislatívnymi úpravami MZ SR. Ďalšie vzdelávanie
zapezpečuje Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve.
Spolupráca s inými odbormi a organizáciami – odbor hygieny D a M spolupracuje pri získavaní
potrebných podkladov o zdrav. stave D a M vo vzťahu k ţivotným a pracovným podmienkam a pri
realizácii preventívnych opatrení na ochranu a podporu zdravia:
• s ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie
• s klin. med. odbormi,
• s rezortami vlády SR, kt. činnosť má dopad na zdravie D a M,
• s výskumnými pracoviskami rezortu MZ a iných rezortov,
• so zahraničnými pracoviskami podobného zamerania, medzinárodnými organizáciami a
inštitúciami,
• s orgánmi štátnej správy a samosprávy, kt. majú vzťah k starostlivosti o D a M,
• s masovokomunikačnými prostriedkami pri poskytovaní informácií o kvalite ţivotných a pracovných
podmienok D a M a ich vplyve na zdravie a vývoj mladej generácie,
• s profesnými a stavovskými organizáciami, príp. s inými zloţkami verejného ţivota.
Záverečné ustanovenia – všetky činnosti pracovníkov v odbore sa vykonávajú v zmysle platných
predpisov a riadiacich noriem a zodpovedajú ich pracovnému zaradeniu.
Ruší sa koncepcia hygieny detí a dorastu uverejnená pod č. 28/1976 Vestníka MZ SSR. Táto
koncepcia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Koncepcia hygieny výživy
Vestník MZ SR, čiastka 7–8/1996
Definícia – hygiena výţivy (HV) sa zaoberá zdravou výţivou obyvateľstva, metódami a podmienkami
max. priblíţenia výţivy obyvateľstva fyziol. optimu, kt. moţno dosiahnuť v konkrétnych ţivotných a
pracovných podmienkach obvyteľstva.
Náplň práce – HV je interdisciplinárny med. odbor, kt. sa zúčastňuje na riešení ochrany zdravia
populácie. HV má kvalit. stupne od vysokošpecializovaných typov špeciálnej a špecializovanej
individuálnej výţivy, cez všetky typy nemocničnej nutrície, dietetiku, spoločné a verejné stravovanie,
aţ po beţnú výţivu obyvateľstva vrátane výţivy ľudí sociálne hendikepovaných, strádajúcich, v

pásme pod pásmom ţivotného minima. Uvedené realizuje predovšetkým koordináciou, kontrolnou a
vyhodnocovacou činnosťou, koncepčnou a normotvornou iniciatívou všetkých typov a smerov
humánnej výţivy. Predstavuje teda odbornú a organizačnú bázu pre zjednocujúce postupy a
zovšeobecňujúce výstupy štátnej výţivovej politiky.
HV pri svoje práci vyuţíva metódy a výsledky rôznych biol. a technických vied, kt. súvisia s výţivou.
Zahrňuje riešenie týchto základných okruhov problémov:
a) Fyziológiu výţivy, kt. je súčasťou odboru fyziológie človeka. Zaoberá sa základnými ţivotnými
pochodmi výmeny látok medzi organizmom a vonkajším prostredím. Predmetom činnosti fyziológie
výţivy je sledovanie otázok vzťahu prostredia a človeka, ich vzájomnej podmienenosti a
usmerňovania výţivy obyvateľstva.
Na základe takto získaných poznatkov a po ich syntéze:
• presadzuje hlavné zásady správnej výţivy obyvateľstva v závislosti od základných fyziol.
charakteristík (vek, pohlavie, gravidita, laktácia ap.)
• ustanovuje správny pomer výţivných látok pri ich zastúpení vo výţive v jednotlivých skupinách
obyvateľstva, ako aj optimálny reţim výţivy, počet a frekvenciu príjmu denných jedál a u
pracovníkov tretej smeny aj nočných jedál,
• upresňuje závislosť potrieb výţivy na vnútorných a vonkajších činiteľoch,
• sleduje hygienickú problematiku spoločného stravovania (vrátane nemocničného stravovania) s
osobitným zreteľom na biol. hodnotu a zdrav. nezávadnosť podávanej stravy,
• analyzuje stav zdravia populácie vo vzťahu k zisteným rizikám v procese výţivy a navrhuje
opatrenia k náprave,
• zaujíma rozhodujúce stanoviská pri identifikácii a legalizácii všetkých typov tzv. alternatívnej
výţivy,
• usmerňuje prebudovanie nutritívno-dietetických systémov humánnej výţivy všetkých typov
smerom k normám štátov s vysokým štandardom ukazovateľov morbidity, mortality a stredného
priemerného veku obyvateľstva,
• vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť s osobitným zreteľom na ovplyvňovanie stravovacích
zvyklostí obyvateľov.
Zákl. teoretické východiská pre túto činnosť sa poskytujú vo forme odporúčaných výţivových dávok
pre obyvateľov SR.
b) H. poţívatín, kt. skúma poţívatiny ako objekty výţivy človeka na rôznych stupňoch ich úpravy,
spracovania a uskladňovania a obehu, sleduje a posudzuje biol. hodnotu, hygienickú a zdrav.
nezávadnosť poţívatín, zásobovanie obyvateľstva biol. hodnotnými, zdrav. nezávadnými
poţívatinami.
Činnosť h. poţívatín spočíva:
• vo vypracúvaní limitov hygienickej a zdrav. bezchybnosti a biol. hodnoty potravinových surovín,
polotovarov, hotových výrobkova pokrmov, pri dovoze, v prvovýrobe a výkupe poţívatín, vo výrobe
výrobkov, pri úchove, úschove a doprave poţívatín a pripredaji poţívatín,
• v sledovaní alimentárnych nákaz a otráv a vo vypracúvaní návrhov opatrení na ich prevenciu
• v odbornom posudzovaní návrhov na zavedenie správnej hygienickej praxe monitorovania
kontrolných kritických bodov,

• v kontrole a hodnotení vedenia evidencie monitorovania kontrolných kritických bodov pracovníkmi
potravinárskych zariadení a ich verifikácie,
• v sledovaní a hodnotení pracovného prostredia vo vzťahu ovplyvňovania hygienickej bezchybnosti
poţívatín a hotových jedál,
• v kontrole dodrţiavania predpisov týkajúcich sa zdrav. stavu osôb činných v potravinárskych
zariadeniach,
• v sledovaní a hodnotení dodrţiavania zásad osobnej h. pracovníkov,
• v posudzovaní úrovne vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v tých
zariadeniach, kde sa vyrábajú, skladujú, dopravujú, podávajú al. predávajú poţívatiny,
• v poradenskej a expertíznej činnosti s osobitným zreteľom na ochranu poţívatín pred narušením
ich hygienickú a zdrav. bezchybnosť.
Hodnotenie zdrav. bezchybnosti poţívatín a potravinárskych surovín vrátane obsahu cudzorodých
látok a toxických škodlivín vykonáva výhradne rezort MZ prostredníctvom oddelení hygieny
poţívatín ŠZÚ.
c) Posudzovanie stavebno-technických a prevádzkových podmienok z hygienického hľadiska v
zariadeniach potravinárskej činnosti spočíva vo vykonávaní hygienických expertíz. Zahŕňa
umiestenie potravinárskych závodov, s cieľom utvorenia podmienok na minimalizáciu zdrojov, kt. by
mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdrav. bezchybnosti poţívatín.
Predmetom činnosti posudzovania stavebno-technických a prevádzkových
hygienického hľadiska v zariadeniach potravinárskej činnosti je posudzovanie:

podmienok

z

• hygienických podmienok na výrobu, spracovanie, skladovanie, dopravu, predaj poţívatín a
akejkoľvek inej manipulácie s poţívatinami a kontrola ich dodrţiavania,
• návrhov umiestenia potravinárskych závodov z hľadiska riešenia hygienických otázok, kt. súvisia s
výstavbou al. rekonštrukciou zariadení potravinárskej výroby, spoločného stravovania,
potravinárskych skladov, dopravy poţívatín a predaja vo vzťahu k ochrane poţívatín pred biol., fyz.,
a chem.kontamináciou,
• hygienickej bezchybnosti strojno-technického vybavenia potravinárskych zariadení a dopravných
prostriedkov určených na prepravu poţívatín a hotových jedál,
• spôsobov zásobovania všetkých potravinárskych zariadení pitnou vodou,
• spôsobov odstraňovania tuhých a tekutých odpadov z potravinárskych zariadení.
d) H. predmetov beţného pouţívania, kt. sa zaoberá posudzovaním predmetov, kt. pri beţnom
pouţívaní prichádzajú do priameho al. nepriameho styku s poţívatinami, resp. do kontaktu s
ľudským telom.
Predmet činnosti h. predmetov beţného pouţívania zahrňuje:
• vypracúvanie návrhov poţiadaviek na hygienickú a zdrav. bezchybnosť a minimalizáciu rizík
predmetov beţného pouţívania,
• vykonávanie štátneho zdrav. dozoru nad zdrav. bezchybnosťou základných predmetov dennej
potreby, kt. prichádzajú do priameho styku s poţívatinami (najmä potravinárske stroje, obaly,
uzávery a i. predmety, kt. sa pouţívajú na získavanie, výrobu, balenie, úschovu a prepravu
poţívatín) al. sú súčasťou osobnej hygieny, ako sú kozmetické prostriedky a i. výrobky spotrebnej
chémie, podľa vypracovaných normatívov,
• expertíznu činnosť v otázkach predmetov beţného pouţívania.

Metódy práce – metódy práce odboru HV vyplývajú z charakteru jeho činnosti pri sledovaní a
posudzovaní výţivy a zdrav. stavu obyvateľstva, nedostatkov výţivy a porúch organizmu vo vzťahu
k výţive, pri sledovaní a posudzovaní hygienickej a zdrav. bezchybnosti poţívatín, ich biol. a
senzorickej hodnoty, pri sledovaní a posudzovaní spoločného stravovania, pri sledovaní a
posudzovaní hygienickej a zdrav. bezchybnosti predmetov beţného pouţívania a pri ovplyvňovaní
všetkých ostatných opatrení, kt. súvisia so zdravou výţivou.
Pouţívajú sa najmä:
• vykonávanie štátneho zdrav. dozoru
• epidemiologické štúdie výţivového stavu obyvateľstva,
• monitorovanie ţivotných podmienok vybraných populačných skupín vo vzťahu k aktuálnemui
výţivovému stavu,
• hygienická epxertíza poţívatín a predmetov beţného pouţívania,
• hygienické laborat. vyšetrovacie metódy na sledovanie poţívatín, najmä potravinových surovín,
polotovarov, potravinárskych výrobkov, hotových jedál a celých denných dávok stravy, so zreteľom
na ich skladbu a vlastnosti (metódy senzorické, fyz., chem., biochem., mikroskopické,
mikrobiologické, mykologické, helmintologické, sérol, biol., entomologické a toxikologické),
• fyziol. metódy na sledovanie látkovej premeny v organizme a na sledovanie vplyvu jednotlivých
zloţiek poţívatín a ich mnoţstva na rôzne funkcie organizmu,
• biol. metódy na stanovovanie toxických látok a škodlivých vlastností, kt. získavajú výrobky pri niekt.
spôsoboch spracovania, úschovy, úchovy a dopravy, ako aj na stanovenie výţivovej hodnoty
poţívatín,
• modelové pokusy na overenie výţivových odoporúčaní a hygienických normatívnych poţiadaviek v
konfrontácii s technológiou,
• štatistické metódy,
• zdravotno-výchovné metódy.
Organizačná štruktúra odboru – odbory HV sa zriaďujú vo všetkých ŠZÚ. Vybavenosť a členenie sa
riadi podmienkami v okrese, regióne.
Odbor HV sa člení na:
• oddelenie fyziológie výţivy,
• oddelenie hygieny poţívatín,
• oddelenie stavebno-technologického posudzovania potravinárskych zariadení,
• oddelenie posudzovania predmetov prichádzajúcich do stykus poţívatinami.
Pracovníci a ich výchova – úlohy HV v tímovej spolupráci lekári, pracovníci s iným vysokoškolským
vzdelaním, bakalári, pracovníci so stredoškolským vzdelaním (SZP a i.).
Postgraduálne vzdelávanie všetkých pracovníkov HV sa realizuje:
• podľa príslušnej legislatívnej úpravy MZ SR. Postgraduálne vzdelávanie zabezpečuje Inštitút pre
ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave
• účasťou na odborných seminároch, konferenciách ap.
• individuálnym štúdiom pod vedením odborníkov v danej oblasti.
Spolupráca s inými odbormi a organizáciami – odbor HV spolupracuje so všetkými med. odbormi,
vedecko-výskumnými ustanovizňami a všetkými laborat. odbormi ŠZÚ, s nositeľmi zdrav. poistenia
a Slovenskou lekárskou spoločnosťou.

Mimo rezort MZ spolupracuje najmä:
• s Ministerstvom pôdohospodárstva SR a jeho výskumnými ustanovizňami, kontrolnými orgánmi a
inštitúciami,
• s Ministerstvom hospodárstva SR a so Slovenskou obchodnou inšpekciou,
• s Ministerstvom ţivotného prostredia SR,
• so Slovenskou akadémiou vied,
• s obvodnými a okresnými úradmi,
• so Slovenským štatistickým úradom.
S medzinárodnými organizáciami:
• FAO/WHO,
• Komisiou Európskeho spoločenstva.
Záverečné ustanovenia – všetky činnosti pracovníkov v odbore sú vykonávané v zmysle platných
predpisov a riadiacich noriem a zodpovedajú ich pracovnému zaradeniu. Ruší sa koncepcia HV a
predmetov beţného uţívania uverejnená pod č. 27/1976 Vestníka MZ SSR. Táto koncepcia
nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Koncepcia preventívneho pracovného lekárstva →preventívne lekárstvo; koncepcia odboru ochrany
zdravia pred ţiarením →žiarenie.
hygrechema – auskultačný zvuk podmienený prítomnosťou vody.
hygro- – prvá časť zloţených slov z g. hygros vlhký, tekutý.
hygroblepharia, ae, f. – [hygro- + g. blefaron mihalnica] hygroblefária, edém mihalníc.
hygrofánny – schopný prijímať vlhkosť. Hygrofánny oblúk na plodniciach niekt. →húb je taký, kt. do
medzihýfového priestoru ľahko prijíma vodu; vodou nasiaknutý klobúk býva tmavšie sfarbený,
väčšinou v odlišnom farebnom odtieni ako suchý klobúk; hygrofánnosť je dôleţitý systematický
znak.
hygrofília – [hygrophilia] vlhkomilnosť, schopnosť látok prejavovať príchylnosť (afinitu) k vodnému
prostrediu.
hygrofilné živočíchy – vlhkomilné ţivočíchy. Nevyţadujú vodu sústredenú v uzavretých al.
pretekajúcich nádrţiach, ale nevyhnutne potrebujú vlhké prostredie. H. ţ. sú mnohé chvostoskoky,
slimáky, obojţivelníky ap., kt. obyčajne ţijú na vlhkých miestach, v tôni bujnej vegetácie.
hygrofóbia – [hygrophobia] chorobný strach z vlhkého prostredia.
hygróm →hygroma.
hygroma, tis, n. – [hygr- + -oma bujnenie] hygróm, cystické zdurenie obsahujúce seróznu tekutinu.
Hygroma bursae praepatellaris – hygróm prepatelovej burzy, nahromadenie tekutinu vo vačku
pred jabĺčkom.
Hygroma coli cysticum – cystický lymfangióm, býva značne rozsiahly, takţe môţe deformovať
veľké oblasti tkaniva, najmä podkoţného. Môţe byť svojou veľkosťou napr. pôrodnou prekáţkou.
Môţe byť lokalizovaný aj na tvári; →lymfangióm.
Hygroma durae matris – hygróm tvrdej mozgovej pleny, →hygroma posthaemorrhagicum.
Hygroma posthaemorrhagicum – chron., skvapalnený
posthemoragická pseudocysta, vyplnená vodnatým obsahom.

hematóm

(napr.

subdurálny),

Hygroma renis intracapsulare – perirenálna hydronefróza, nahromadenie tekutiny medzi obličkou
a fibróznym puzdrom.

Hygroma subdurale →hygroma posthaemorrhagicum.
hygromatosis, is, f. – [hygroma + -osis stav] hygromatóza, časté tvorenie hygrómov.
Hygdromatosis rheumatica – reumatická polytendovaginitída, vzniká často akútne pri febris
rheumatica a prechádza do chron. štádia. Javí sa ako silné zdurenie väčšieho počtu šľachových
pošiev a mukóznych vačkov vyplnených seróznym exsudátom. V synovii sa zisťujú lymfocytové
infiltráty al. typické reumatické uzlíky.
hygrometer – [hygrometron] prístroj na určovanie vlhkosti vzduchu.
hygrometria, ae, f. – [hygro- + g. metriá meranie] meranie vlhkosti vzduchu.
hygrometron, i, n. – [hygro- + g. metron miera] →hygrometer.
hygromycín – antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces hygroscopicus a S. noboritoensis. H.
B sa pouţíva pri ošípaných ako anthelmintikum.
hygrophilia, ae, f. – [hygro- + g. filiá priazeň] →hygrofília.
hygrophobia, ae, f. – [hygro- + g. fobiá strach] →hygrofóbia.
Hygrophoropsis aurantiaca →líška oranžová.
hygroscopicitas, atis, f. – [hygro- + g. skopeó pozorujem] hygroskopickosť, navlhavosť, schopnosť
látok pohlcovať vlhkosť zo vzduchu.
hygroscopicus, a, um – [hygro- + g. skopeó pozorujem] hygroskopický, schopný pohlcovať a
zadrţovať vlhkosť.
hygrostomia, ae, f. – [hygro- + g. stoma ústa] hygrostómia, slinenie, salivácia.
®

Hygroton – chlórtalidón.
®

Hykinon – menadiónbisulfid sodný.
hykantóm – [hycanthonum] tioxantónová antischistozómová látka účinná proti Schistosoma
haematobium a S. mansoni; pouţíva sa vo forme mezylátu.
hyklát – skr. monohydrochlorid hemietanolátu hemihydrátu (pouţíva sa v USA).
Hylemyia – rod múch, kt. larvy infikujú rastliny a môţu infikovať aj človeka, ak sa kontaminované
rastliny poţívajú v surovom stave. H. antiqua postihuje cibuľu, H. brassicae kapustu.
Hylidae →rosničkovité.
hylotropia – [g. hylé látka + g. tropé obrat] schopnosť látky zmeniť svoju fyz. formu na inú (napr. tuhú
na kvapalnú, kvapalnú na plynnú) bez zmeny chem. vlastností; zmena skupenstva, fázy.
hylozoizmus – [g. hylé látka + g. zoe ţivot] filozof. učenie, podľa kt. je ţivot, a teda aj citlivosť vlastná
všetkým veciam v prírode. Hylozoistami boli prví g. materialisti, Giordano Bruno, niekt. franc.
materialisti (Robinet) a i.
Hymecromonum – skr. Hymecromon., hymechromón, ČSL 4, 7-hydroxy-4-metyl-2H-1-benzopyran-2ón, C10H8O3, Mr 176,17; cholagogum. Je to biely aţ slabo naţltlý mikrokryštalický prášok, bez
zápachu a chuti. Je prakticky nerozp. vo vode, mierne rozp. v 95 % liehu a ťaţko rozp. v
chloroforme.
Dôkaz
a) Asi 0,5 mg sa rozpustí v 1,0 ml 95 % liehu, pridá sa 1,0 ml rozt. hydroxidu sodného (0,1 mol/l) a
8,0 ml vody; vznikne intenzívne modrá fluorescencia.

b) Teplota topenia: 186 – 191 °C.
c) Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou a fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm (ČSL 4,
str. 87/I) sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v 95 % liehu v poradí:
1. 25 ml rozt. skúšanej látky (20 mg/ml),
2. 25 ml rozt. hymechromónu (RL) (20 mg/ml),
3. 25 ml rozt. hymechromónu (RL) (0,040 mg/ml),
4. 25 ml rozt. rezorcinolu (0,050 mg/ml).
Vyvíja sa zmesou chloroform–metanol–kys. mravčia (90 + 20 + 5 obj.), na mieste chránenom pred
priamym svetlom. Po vybratí z komory a sušení v prúde vzduchu sa vrstva pozoruje vo svetle
ortuťovej výbojku s maximom ţiarenia pri 254 nm. Hlavná škvrna na chromatograme 1 má rovnakú
polohu (RF ~ 0,50) a intenzitu zhášania fluorescencie ako hlavná škvrna na chromatograme 2.
Chromatogram 1, 3 a 4 sa pouţijú aj na skúšku na cudzie organické látky, rezorcinol.
d) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v metanole (5,0 mg/l), meranej v rozpätí 220 aţ 360 nm
v 10-mm vrstve proti metanolu, javí maximum pri 322 ± 1 a minimum pri 260 ± 1 nm.
Stanovenie obsahu
Asi 0,1000 g vzorky sa rozpustí v 5,0 nl dimetylformamidu, pridá sa 20,0 ml 95 % liehu, 20,0 ml vody
a rozt. sa 10 min prebubláva miernym prúdom dusíka. Potom sa za stáleho prebublávania dusíkom
titruje odmerným rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l za potenciometrickej indikácie (sklená a
nasýtená kalomelová elektróda). Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,017617 g C10H8O3.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni sa pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,20 – 0,40 g, i. v. 0,20 – 0,60 g; denná th. dávka p. o. je
0,60 – 1,20 g.
hymen, enis, m. – [g. Hymén boh sobáša, hymén koţtička] panenská blana.
Hymen anularis – cirkulárna, prstencovitá panenská blana.
Hymen bifenestratus – panenská blana s dvoma otvormi.
Hymen carnosus – zhrubnutá panenská blana.
Hymen dentatus – zúbkovaná panenská blana.
Hymen falciformis – kosáčiková panenská blana.
Hymen imperforatus – neprederavená, uzavretá panenská blana.
Hymen septus – panenská blana s 2 otvormi oddelenými priehradkou.
hymen/o- – prvá časť zloţených slov z g. hymen (panenská) blana.
hymenalis, e – [g. hymén koţtička] hymenový, vzťahujúci sa na panenskú blanu.
hymenectomia, ae, f. – [hymen- + g. ektomé odstránenie] hymenektómia, odstránenie panenskej
blany.
hyménium – rúcho. Súvislá výtrusorodá vrstva zloţená z celistvých bazídií a sterilných buniek, ako sú
napr. bazidioly, cystidioly a cystidy. Výtrusorodá vrstva vreckatých húb sa nazýva técium a skladá
sa z vreciek s askospórami a z parafýz (→huby); →Hymenomycetales.

hymenofor – ohraničená časť plodnice bazídiových húb, na kt. je rozmiestené hyménium. H. môţe
byť lupeňovitý, rúrkovitý, ostnatý, ţilkovitý (lištovitý), vráskavý, hladký ap.; →Hymenomycetales.
hymenolabialis, e – [hymeno- + l. labium pysk] hymenolabiálny, týkajúci sa panenskej blany a pysku
ohanbia.
hymenolepióza – kozmopolitná teniidóza vyvolaná detskou pásomnicou trpasličou (→Hymenolepis
nana). Vyskytuje sa na celom svete, najmä u detí ţijúcich v hygienicky zaostalom prostredí s
vysokým výskytom hlodavcov. Vysoká prevalencia je u detí niekt. krajín Juţ. Ameriky, sev. Afriky a
Arabského polostrova.
U človeka parazituje H. nana. Prameňom nákazy môţe byť človek al. myš domová. Z gravidných
článkov sa uvoľňujú v čreve človeka al. myši domovej typické vajíčka, kt. odchádzajú stolicou. Ich
vylučovanie trvá niekoľko mesiacov aţ rokov.
Nákaza sa prenáša fekálno-orálnou cestou prostredníctvom vody, potravín, ale aj priamym stykom.
Vajíčka H. nana sa však môţu vyvíjať na infekčné cysticerkoidy v rôznych hostiteľoch (nie
zvieracích), najmä v múčnych chrobákoch. Po ich poţití myšami al. po náhodnej ingescii človekom
sa v ich GIT vyvíja z lariev dospelá pásomnica. U detí je častý prenos: anus – prst – ústna dutina.
Vajíčka sa však môţu vyryhovať aj v tenkom čreve (aj toho istého jedinca) – onkosféry prenikajú do
črevných klkov, zrejú na larvy a tie po uvoľnení do čreva dospievajú na pásomničky (u toho istého
jedinca ide o tzv. superinfekciu).
Klin. obraz – ľahké nákazy bývajú asymptomatické, masívne nákazy sa prejavujú kŕčovitými
bolesťami brucha, nechuťou do jedenia, málokrvnosťou a hnačkou.
Dg. – opiera sa o dôkaz parazita a jeho typických vajíčok v stolici.
®

®

®

Th. – osvedčuje sa podávanie niklozamidu (Fanasal , Taenifungin , Yomesan ). Inhibuje enzýmové
procesy parazita. Podáva sa p. o. v dávke 2 g a ďalšie dni 1 g/d. Táto kúra sa opakuje 2 – 3-krát v 7
aţ 10-d intervaloch, príp. sa v jednom liečebnom cykle predĺţi th. na 14 d. Účinný je aj prazikvantel
®
(Biltricide ), kt. vyvoláva tetanické kontraktúry svaloviny parazita s ich následnou paralýzou. Podáva
sa v dávke 10 – 25 mg/kg p. o. K neţiaducim účinkom patria bolesti hlavy, závraty, nauzea , niekedy
®
vznikajú koţné reakcie. Z antibiotík sa osvedčuje paronomycín (Humatin ), kt. sa podáva v dávke 45
mg/kg/d p. o. (dmd 4 g) počas 5 – 7 d.
V prevencii sú dôleţité hygienické opatrenia na zavránenie fekálno-orálneho prenosu, kontaminácie
vody a potravín. Význam má th. infikovaných ľudí, ako aj boj proti hlodavcom. Deťom treba zabrániť
jesť surovú múku.
Hymenolepis – pásomnice vyvolávajúce u človeka →hymenolepidózu.
Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1891) – pásomnica potkania, druh malej pásomnice
parazitujúcej na potkanoch. Výskytuje sa kozmopolitne. Na skolexe nemá háčiky. Celková dĺţka je
20 – 60 mm. Telo je ploché a má belavú farbu. Strobila sa skladá zo 600 – 1000 článkov. V kaţdom
článku sú samčie a samičie reprodukčné orgány. Vajíčka sú oválne, bezfarebné a merajú 60 – 79 ×
72 – 86 m. Vnútorná membrána má dva polárne hrbolčelky be filamentov. V onkosfére je 6
lancetovitých háčikov. Vajíčka sa uvoľňujú z rozpadnutých článkov.
Vývoj prebieha v článkonoţcoch ako medzihostiteľoch, ktoré prijímajú vajíčka fekálne
kontaminovanou potravou. V ich čreve onkosféry prenikajú do hemocélu, kde sa menia na
cysticerkoidy. Definitívny hostiteľ sa infikuje medzihostiteľom. Medzihostiteľmi sú rôzne druhy
článkonoţcov (múčne červy, larvy psích a potkaních bĺch, niekt. motýle a mnohonôţky).
Definitívnymi hostiteľmi sä myšopvité hlodavce, ktoré sa vyskytujú v skladoch obilia, obchodoch
s potravinami ap. Človek sa nakazí náhodným konzumovaním infikovaného článkonoţca (napr.
v cereáliách). Častejšie sú postihnuté deti ako dospelí. Pásomnica sa prichytí skolexom o črevnú

sliznicu dvanástnika al. jejuna. Väčšinou sa klin. príznaky nevyskytujú.
nevoľnosť, bolesti brucha, hnačka a nechuť do jedenia.

Niekedy sa zjavuje

Dg. – stanovuje sa mikroskopickým dôkazom vajíčok v stolici.
®

®

Th. – stačí jednorazové podanie niklozamidu (Yomesan ) al. prazikvantelu (Biltricide ), pretoţe
v črevnej stene sa nenachádzajú larvy ako pri H. nana. Len v 10 % prípadov treba th. zopakovať.
Hymenolepis fraterna – H. nana var. fraterna, forma H. nana postihujúca hlodavcov.
Hymenolepis lanceolata – Drepanidotaenia lanceolata.
Hymenolepis nana (von Siebold, 1852) – pásomnica detská (trpasličia), je 10 – 40 mm dlhá a 0,5
aţ 1,0 mm široká. Na skolexe sú 4 prísavky a krátky chobot (vysúvacie rostellum), na kt. je veniec
20 – 30 drobných háčikov. Telo je ploché a má belavú farbu. Strobila sa skladajú zo 100 – 200
článkov. V kaţdom článku sú samčie a samičie reprodukčné orgány. Samčie orgány sa zakladajú
skôr. V gravidnom článku tvorí uterus vakovité výbeţky, kt. sú naplnené 80 – 200 vajíčkami.
Genitálny otvor je na jednej strane článku. Vajíčka merajú 36 – 50 × 40 – 60 m, majú elipsový tvar.
Vnútri vajíčka sa nachádza zárodok (onkosféra). Má dva obaly, medzi kt. je 4 – 8 stočených vlákien
vychádzajúcich z dvoch polárnych hrboľov na vnútornej blane. Vnútri onkosféry sú 3 páry
lancetovitých háčikov. Vajíčka sa uvoľňujú pri natrávení článkov. Na svoj vývoj potrebuje len
jedného hostiteľa. Keď vajíčka skonzumuje definitívny hostiteľ, v jeho duodene sa uvoľnia
onkosféry, penetrujú črevnú sliznicu a v lymfatických priestoroch črevných klkov sa tmenia na
cysticerkoidy. Za 5 – 7 d sa vynoria do priesvitu čreva, kde sa skolexom prichytia na črevnú sliznicu
a za 10 – 12 d dorastú na dospelé formy. Za 14 d vylučujú vajíčka. Celýá vývoj od vajíčka po
dospelého jedinca trvá 1 – 2,5 mes. V tele hostiteľa môţe súčasne parazitovať aj niekoľko sto
pásomníc. Dvojhostiteľský (nepriamy) vývoj je vývojovo starší. Cysticerkoidy sa vyvíjajú
v článkonoţcoch, blchách (Clenocephalides canis, Xenopsylla cheopis, Pulex irritans), chrobákoch
(Tenebrio melitor) a i. Parazit vyvoláva →hymenolepiózu.
Inkubačný čas trvá 12 – 22 d. Parazity poškodzujú sliznicu čreva a jej klky (nekróza). Klin. sa môţe
nákaza prejaviť úporuichami trávenia proteínov, vplyvom toxického pôsobenia parazitov môţe
vzniknúť alergická reakcia. Môţe nastať aj diseminácia parazitov. Fixácia dospelých pásomníc
k črevnej sliznice vyvoláva dráţdenie a poruchy tráviacej rúry a ţlčových ciest. Zjavujú sa bolesti
brucha nezávisle od jedenia, nechuť do jedenia, nauzea, vracanie, eruktácie, hnačka a povlak na
jazyku. Prítomné môţu byť bolesti hlavy, bledosť, závraty, unavenosť a podráţdenosť. Brušné
príznaky sa dostavujú obyčajne v 1. – 5. r., celkové príznaky s úbytkom hmotnosti 6. r. po nákaze.
Zriedkavá je hepatomegália. Choroba postihuje častejšie deti ako dospelých. Ohniskami nákazy sú
obyčajne detské koletívy (jasle, materské školy, školy, internáty a jedálne). Dopspelý človek sa
infikuje obvykle od detí v rodine.
Dg. – stanovuje sa priamym dôkazom vajíčok v hrubých rozteroch stolice spracovaných podľa Heina
a Katoha al. niekt. z flotačných, koncentračných a sedimentačných metód (MIFC, formoléterová
sedimentačná, Faustova ap.). Pretoţe sa vajíčka parazita nevylučujú pravidelne, treba pri podozrení
na nákazu vyšetrenie opakovať.
®

Th. – liekom voľby je niklozamid (Yomesan ) : 1. d sa podáva 4 tbl. po 0,5 g, potom 2. – 7. d po 2
tbl.. Deťom od 2. – 6. r. veku sa podávajú 1. d 2 tbl., ďalej 1 tbl., deťom do 2 r. 1. d 1 tbl., ďalej ½ tbl.
®
Th. sa zopakuje po 8 – 14 d. Alternatívou je prazikvantel (Biltricide ), kt. sa podáva jednorazovo
v dávke 6 tbl. Po 150 mg, deťom 6 – 1-r. 4 tbl. A deťom 2 – 5-r. 2 tbl. Kontrola po th. sa odporúča 2krát/týţd, počas 3 mes. Súčasne sa majú liečiť členovia rodiny a detského kolektívu.
hymenologia, ae, f. – [hymeno- + g. logos náuka] náuka o blanách v organizme
Hymenomycetales →rúchovky.

Hymenomycetes – huby triedy Basidiomycotina, ku kt. patria podtriedy Phragmobasidiomycetidae a
Holobasidiomycetidae; niekt. klasifikačné systémy ich neuznávajú a podtriedy sa pokladajú za
triedy.
Hymenoptera – blanokrídlovce. Rad hmyzu s dokonalou premenou. H. majú hryzavé al. lízavé ústne
ústroje, obyč. veľké zloţené oči, lietajúce druhy obyčajne aj tri temenné očká. Tykadlá sú vţdy
dobre vyvinuté. Dva páry jemných priesvitných krídel sa vyznačujú veľmi redukovanou ţilnatinou.
Niekt. H., najmä ţijúce v spoločenstvách, sú druhotne bezkrídle. Podľa tvaru bruška sa rozdeľujú na
dva podrady: širokopáse a úzkopáse. Pri širokopásych (Symphyta) bruško prisadá k hrudi tesne a
široko, majú kladielko al. ţihadlo, samičky širokopásych majú kladielko. Ich larvy ţijú v dreve al. na
mäkkých častiach rastlín. Larvy druhov ţijúcich na povrchu rastlín sa podobajú húseniciam motýľov
a nazývajú sa pahúsenice. Okrem 3 párov hrudných noţičiek majú 6 – 8 párov panôţok. Larvy
ţijúce v dreve sú bez nôh. Zástupca širokopásych je pilorítka veľká (Sirex gigas), kt. larvy ţijú v
dreve. Pri úzkopásych (Apocrita) 2. a 3. článok bruška tvorí úzku stopku, kt. bruško je pripojené k
hrudi. Prvý článok bruška je včlenený do posledného hrudného článku ako epinotum. Tvoria
rozsiahly podrad zahŕňajúci aj veľa uţitočných čeľadí. Patria sem druhy kladúce vajíčka do tiel iného
hmyzu (lumky, lum-číky atď.) aj hmyz ţijúci v spoločenstvách (včely a mravce). Z nich sa vyvíjajú
samčeky i samičky (normálne i s degenerovanými pohlavnými ústrojmi – robotníčky, bojovníčky
ap.). Niekt. H. poškodzujú rastliny, mnohé majú však veľký hospodársky význam ako ničitelia
škodlivého hmyzu, opeľovače a producenti medu i vosku. H. sú denný hmyz, ţijú na suchu. Len
niekoľko druhov, kt. vajíčka sa vyvíjajú v larvách vodného hmyzu, kladie vajíčka do vody.
hymenorrhaphia, ae, f. – [hymeno- + g. rhafé šev] zošitie panenskej blany a uzavretie pošvy.
Hymenostomatia – podtrieda prevaţne sladkovodných nálevníkov (trieda Oligohymenophorea, kmeň
brvavce – Ciliophora). Majú po tele hrubé brvy, pomocou kt. sa pohybujú a ventrálne uloţenú ústnu
dutinu (ak je prítomná). Keď sú prítomné kinodezmy, sú obyčajne nápadné. Patria sem tri rady:
Hymenostomatida, Scuticociliatida a Astomatida.
Hymenostomatida – rad nálevníkov podtrieda Hymenostomatia, trieda Oligohymenophorea.
Charakterizuje ich prítomnosťou dobre vyvinutej ústnej dutiny, kt. obsahuje membranely al.
modifikované membrány (penikuly) s infraciliárnymi bázami zaujímajúcimi 3 – 4 rady kinetoforov.
Patria sem tri podrady: Tetrahymenina, Ophryglenina a Peniculina.
hymenotomia, ae, f. – [hymeno- + g. tomé rez] hymenotómia, chir. preťatie hymenu.
Hynek, Kristián – (1879 Mníchov – 1960 Praha) čes. internista. Od r. 1919 – 1931 pôsobil ako prof.
patológie a terapie vnútorných chorôb na UK v Bratislave, jej prvý rektor, od r. 1931 na KU v Prahe.
R. 1947 dr. h. c.. UK v Bratislave, 1956 DrSc. Zohral významnú úlohu pri vybudovaní slov. univerzity
v Bratislave, v boji proti úsiliu maď. bratislavskej Alţbetínskej univerzity za jej ponechanie al. aspoň
premenu na utrakvistickú maď.-slov. univerzitu (prvej alternatíve boli naklonení T. G. Masaryk a V.
Šrobár). Zúčastnil sa na agitácii medzi slov. poslancami Národného zhromaţdenia, kt. napokon
predloţili návrh na zriadenie slov. (čs.) univerzity v Bratislave, schválený NZ v júni 1919. Uţ v máji
1919 viedol do Bratislavy delegáciu čes. lekárov, kt. získal na pôsobenie na Slovensku. V septembri
1919 prevzal od rektora a akademického senátu Alţbetínskej univerzity, kt. bola zrušená, celý jej
majetok. Pri slabej podpore a nezáujme vládnych miest o rozvoj univerzity sa mu napriek veľkému
úsiliu nepodarilo vybudovať Prírodovedeckú fakultu, hoci to zákon o UK predpokladal. Z rovnakých
dôvodov sa z projektu výstavby univerzitného mestečka v priestoroch Lafranconi, kt. vypracovali a
schválili z jeho iniciatívy, realizovala iba výstavba vysokoškolského internátu. Zaslúţil sa o výstavbu
teoretických ústavov LF, vybudovanie internej kliniky, r. 1920 zaloţil Spolok čs. lekárov v Bratislave
a stal sa predsedom jeho vedeckej sekcie. Bol spoluzakladateľom Bratislavských lekárskych listov.
Vychoval prvú generáciu slov. lekárov. Venoval sa najmä hematológii, röntgenológii, endokrinológii,
kardiológii, poruchám metabolizmu a infekčným chorobám. Vypracoval napr. metódu merania

odporu, kt. kladie koagulum proti tlaku, venoval sa štúdiu pernicióznej anémie, leukémie a
polycytémie. Uţ r. 1903 v Prahe pokusne liečil leukémiu rtg lúčmi. Poznal a 7 r. pred Fahraeusom
vyuţíval po ňom pomenovanú reakciu. Významnejšie práce: kniţné: Chromidiální vystupování
substance jaderné v leukocytech leukaemických a její význam (Praha 1910), Tuberkulóza (L.
Mikuláš 1927); štúdie: Ankylostomiasis v Čechách (1904), Roentgenotherapie leukaemie (1905),
Haemovoluminometer co přístroj ku makroskopické diagnostice krevních onemocnění (1905),
Léčení leukaemie röntgenovými paprsky (1905), Die cytolytische Therapie der perniciösen Anaemie
(1906), Pokus röntgenotherapie perniciosní anaemie a příspěvek k objasnění této choroby (1906),
Tři případy chronického ikteru s tumorem sleziny bez bilirubinurie (1906), O leukaemii jakoţto
syndromu a vztahu jejím k chorobám krve a krvetvorných orgánů (1907), Über leukanaemische
Blutveränderungen (1907), Metodika vyšetřování a diagnostika krve pro praktické lékaře (1907),
Adipositas cerebralis (1909), Über eine Vereinfachung der Arnetschen neutrophilen Blutbilder
(1909), Splenozytenuntersuchungen (1911), Haemoreakce u tuberkulosy (1911), Lues s obrazem
Bantiho choroby (1912), K otázce tzv. azurgranulací (1912), Zur Monozytenfrage (1912), O léčení
leukaemie benzolem (1913), Působení styptik na krev (1913), Roentgenologie zaţívacího traktu
(1914), Několik nových poznatků při hemofiliích (1923), Prvé počátky naší university (Ročenka UK
1919 – 1924), Reforma lékařského studia (1924), Formy chřipky a jej therapie (1924), Příspěvek k
výkladu pathogenesy haemorrhagických diathes (1925), Contribution á la pathogénie des diatheses
haemorrhagiques (1926), Asthma a splenektomie (1927), Fluidokoagulační rovnováha (1927),
,
L equiblibre fluidocoagulant (1927), Referát o léčení arteriosklerosy (1928), Sur un cas de
meningoblastome malign de la dure mere á propagation périostée (1935), Fenomén LE v kloubní
tekutině při primární chronické polyarthritídě (1957).
hyo- – 1. prvá časť zloţených slov z g. hýs, hyos prasa; 2. z g. hyoides tvaru opačného g. písmena
ypsilón .
hyobasioglossus, a, um – [hyo- + g. basis základ + g. glossa jazyk] týkajúci sa bazálnej časti m.
hyoglossus.
hyoepigloticus, a, um – [hyo- + epiglottis hltanová príchlopka] týkajúci sa jazylky a hltanovej
príchlopky.
hyoglossus, a, um – [tvaru malého g. písmena  + g. glossa jazyk] týkajúci sa jazylky a jazyka; napr.
m. hyoglossus.
hyoideus, a um – 1. tvaru malého g. písmena ; 2. týkajúci sa jazylky (os hyoideum).
hyoscín – skopolamín.
hyoscyamín – alkaloid s anticholínergickým účinkom. Nachádza sa v rastline Hyoscyamus niger,
Atropa belladonna a i. rastlinách čeľade Solanaceae. Ľavotočivá zloţka racemického atropínu s
účinkom a pouţitím podobným ako pri atropíne, ale s výraznejšími centrálnymi a periférnymi
účinkami. Podáva sa vo forme hydrobromidu al. sulfátu p. o. al. parenterálne.
Hyoscyamus – [g. hys ošípaná + g. kyamos bôb] rod jednoročných al. dvojročných rastlín z čeľade
Solanaceae.
Hyoscyamus niger (Solanaceae) – blen čierny, čertova zelina. Jedno- al. dvojročná bylina podobná
rajčiaku a zemiaku. Pochádza z Európy, ale udomácnila sa aj v Sev. a Juţ. Amerike a Austrálii. Má
dlhé oválne chlpaté lepkavé listy a v tele hnedé al. ţlté kvety s purpurovými ţilami. Listy, semená a
kvety obsahujú tropánové anticholínergické alkaloidy, najmä hyoscín a hyoscyamín, kt. ľahko
prechádza do racemického atropínu, ako aj skopolamín. V ľudovom liečiteľstve sa pouţíval vo forme
bylinných cigariet a tct. ako bronchodilatans, pri nadmernom pouţívaní purgatív a na predchádzanie
kinetóz. V homeopatii sa blen pouţíva pri mimovôľových zášklboch, kašli, citlivej pokoţke a pri

podráţdenom a nutkavom správaní. (Shakespeare nechal Hamletovho otca zomrieť od šťavy blenu
naliatej do ucha.)
Hyostrongylus rubidus – malá červená nematóda ţijúca v ţalúdku ošípaných.
hyothyroideus, a, um – [hyo- + cartilago thyroidea štítna chrupavka] hyotyreoidový, týkajúci sa
jazylky a štítnej chrupavky.
hyp/o- – prvá časť zloţených slov z g. hypo pod.
hypaciditas, atis, f. – [hyp- + l. aciditas kyslosť] hypacidita, zníţená kyslosť ţalúdkovej šťavy;
→hypochlórhydria.
hypacusia, ae, f. – [hypo- + g. akousis počutie] →hypakúzia.
hypaesthesia, ae, f. – [hyp- + g. aisthesis vnímanie] hypestézia, zníţená citlivosť, zníţené vnímanie
podnetov.
hypaforín – kryštalický alkaloid získaný z Erythrina americana Mill. a i. druhov čeľade Leguminosae;
je jedovatý, vyvoláva konvulzie.
hypakúzia – [hypacusia] nedoslýchavosť.
hypalbuminaemia, ae, f. – [hyp- + albuminum albumín] hypalbuminémia, zníţená koncentrácia
→albumínu v krvi.
hypalg(es)ia,a e, f. – [hyp- + g. algos bolesť] hypalgézia, zníţené vnímanie bolesti.
hypamnios, i, m. – [hyp- + amnion plodová blana] nedostatok plodovej vody.
hypanakinesis →hypokinesis.
®

Hypaque – rtg kontrastná látka, diatrizoátmeglumín a diatrizoát sodný.
hyparterialis, e – [hyp- + l. arteria tepna] hypartériový, nachádzajúci sa pod tepnou, aplikovaný
špeciálne do bronchov takto uloţených.
hypaxialis, e – [hyp- + l. axis os] hypaxiálny, nachádzajúci sa ventrálne od dlhej osti tela.
hypalbuminaemia, ae, f. – [hyp- + albuminum albumín + g. haima krv] →hypalbuminémia.
hypalbuminémia – [hypalbuminaemia] zníţená koncentrácia →albumínu v krvi.
hypazoturia, ae. f. – [hyp- + fr. azote dusík + g. úron moč] vylučovanie moču s nízkou koncentráciou
dusíka.
hypenchým – [hyp- + l. enchym infúzia] primitívne embryonálne tkanivo v dutine archenterónu.
hyper- – prvá časť zloţených slov z g. hyper nad.
hyperabductio, onis, f. – [hyper- + l. abductio odtiahnutie] →hypeabdukcia.
hyperabdukcia – [hyperabductio] nadmerná abdukcia, odtiahnutie.
hyperabdukčný syndróm →syndrómy.
hyperbaria, ae, f. – [hyper- + g. baros hmotnosť] zvýšené hodnoty barometrického →tlaku.
Účinky hyperbárie – pod vodnou hladinou stúpa barometrického tlaku ~ o 98 kPa na kaţdých 10 m
hĺbky (o 1 atm/10,3 m v sladkej vode a 10 m v morskej vode, podľa hustoty). Človek môţe pri
potápaní so zadrţaním dychu bez ťaţkostí dosiahnuť hĺbku 10 – 20 m. Pri športovom plávaní za
pouţitia potápačských okuliarov, dýchacej rúry a plutiev sa plávanie obmedzuje na hĺbku tesne pod
hladinou (dĺţka rúrky nepresahuje obyčajne 30 cm). Pouţitiu dlhšej rúrky bránia dva dôvody: s
predĺţením rúrky sa zväčšuje jej mŕtvy priestor a primeraná alveolárna ventilácia by s dlhšou rúrkou

bola obťaţná. Uţ v hĺbke 3 m je tlak vody taký veľký, ţe sila dýchacieho svalstva nestačí dostatočne
rozopnúť hrudník tak, aby sa potápač mohol rúrkou nadýchnuť. V pľúcach a dýchacích cestách je
prostredníctvom dýchacej rúrky barometrický tlak 100 kPa, na telo však pôsobí tlak vodného
prostredia ponornej hĺbky (v 3 m = 300 kPa). Tlakové rozdiely = 5 kPa majú za následok vystúpenie
tekutiny do alveolov a následný ţivotu nebezpečný edém pľúc.
Rekordná hĺbka potápania so zadrţaným dychom je 78 m. Potápači pred skokom do vody úmyselne
hyperventilujú, aby čo najviac zníţili pCO2, a tým predĺţili čas, za kt. pCO2 stúpne na hodnotu, pri kt.
sa musí obnoviť dýchanie. Pri vynáraní k hladine pO 2 v krvi klesá, pretoţe sa zniţuje barometrický
tlak a okrem toho tkanivá stále O2 spotrebúvajú. Následkom toho sa zastavuje výmena v alveoloch.
Čas, za kt. sa zvýši pCO2 moţno predĺţiť hyperventiláciou natoľko, ţe pO 2 klesne počas
dekompresie (vynáraní) na neúnosnú hodnotu a potápač stratí vedomie skôr ako dosiahne hladinu.
Následkom rýchlej dekompresie môţe vzniknúť intersticiálny emfyzém a vzduchová embólia.
Pri pouţití prístrojov so stlačeným vzduchom al. zmesou O 2 a intertného plynu moţno dosiahnuť
podstatne väčšie hĺbky. Kritická je hĺbka 90 m, pri kt. pO 2 stúpa na toxickú hodnotu 205,3 kPa. S
prístrojom je potápanie bezpečné do hĺbky 40 – 45 m (kesonová choroba; →choroby).
hyperabsorptio, onis, f. – [hyper- + l. absorbere vstrebávať] hyperabsorpcia, zvýšené vstrebávanie
látok v čreve.
hyperacanthosis, is, f. – [hyper- + g. akantha bodliak] →hyperakantóza.
hyperacidaminuria, ae, f. – [hyper- + l. acidum kyselina + g. úron moč] hyperacidaminúria, zvýšené
vylučovanie aminokyselín močom.
hyperacidita – [hyperaciditas] nadmerná kyslosť ţalúdkovej šťavy.
hyperaciditas, atis, f. – [hyper- + l. aciditas kyslosť] →hyperacidita.
hyperacidus, a, um – [hyper- + l. aciditas kyslosť] hyperacídny, majúci zvýšenú kyslosť.
hyperactivitas, atis, f. – [hyper- + l. agere činiť, konať] →hyperaktivita.
hyperacusia, ae, f. – [hyper- + g. akúsis počutie] →hyperakúzia.
hyperacutus, a, um – [hyper- + l. acutus ostrý, akútny] →hyperakútny.
hyperadenosis, is, f. – [hyper- + g. adén ţľaza + -osis stav] →hyperadenóza.
hyperadenóza – [hyperadenosis] stav charakterizovaný nadmerným zväčšením ţliaz.
hyperadiposis, is, f. – [hyper- + g. adeps-adipis tuk] extrémna adipozita al. tučnota.
hyperadipositas, atis, f. – [hyper- + adipositas tučnota] hyperadipozita, extrémna adipozita al.
tučnota.
hyperadiuretismus, i, m. – [hyper- + adiuretinum adiuretín] →hyperadiuretizmus.
hyperadiuretizmus – [hyperadiuretismus] stav s nadmernou tvorbou adiuretínu.
hyperadrenalinaemia, ae, f. – [hyper- + adrenalinum adrenalín + g. haima krv] hyperadrenalinémia,
zvýšená koncentrácia →adrenalínu v krvi.
hyperadrenalismus, i, m. – [hyper- + adrenalis týkajúci sa nadobličiek + -izmus] →hyperadrenalizmus.
hyperadrenalizmus – [hyperadrenalismus] súbor prejavov vyvolaný zvýšenou tvorbou al. vyplavením
adrenalínu.
hyperadren(al)ocortic(al)ismus, i, m. – [hyper- + l. ad pri + g. ren oblička + l. cortex kôra + -ismus]
→hyperadren(al)okorticizmus, hyperadren(al)okortikalizmus.

hyperadren(al)okorticizmus – [hyperadren(al)ocortic(al)ismus] stav so zvýšenou funkciou kôry
nadobličiek; →Cushingov sy. (→syndrómy).
hyperaemia, ae, f. – [hyper- + g. haima krv] →hyperémia.
Hyperaemia activa – h. arterialis.
Hyperaemia arterialis – h. activa, aktívne, tepnové prekrvenie následkom zvýšeného prietoku krvi
rozšírenými vlásočnicami.
Hyperaemia peristatica – peristatické prekrvenie, úzko späté s poškodením tkaniva škodlivinou
vyvolávajúcou zápal (zápalová exsudácia).
Hyperaemia reactiva – reaktívne prekrvenie, vznikajúce ako odozva na dajaký podnet.
Hyperaemia venosa – ţilové prekrvenie, vyvolané sťaţením odtoku krvi.
hyperaemicus, a, um – [hyper- + g. haima krv] hyperemický, prekrvený.
hyperaesthesia, ae, f. – [hyper- + g. aisthesis vnímanie] →hyperestézia.
hyperafia – [hyperaphia] taktilná hyperestézia, zvýšená citlivosť na dotyk.
hyperakantóza – [hyperacanthosis] koţné ochorenie vyznačujúce sa zhrubnutím a zdrsnením
pokoţky.
hyperaktivita – [hyperactivitas] zvýšená činnosť.
hyperaktívna porucha zdruţená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi (v MKCH-10
F84.4) →pervazívne vývojové poruchy neurčitej nozologickej validity.
hyperakútny – [hyperacutus] mimoriadne prudký; napr. hyperakút. rejekcia.
hyperakúzia – [hyperacusia] chorobná precitlivenosť sluchu, zvýšená dráţdivosť sluchového ústroja.
hyperalbuminaemia, ae, f. – [hyper- + albuminum + g. haima krv] hyperalbuminémia, zvýšená
koncentrácia →albumínu v krvi.
hyperaldosteronismus, i, m. – [hyper- + aldosteronum aldosterón] →hyperaldosteronizmus.
hyperaldosteronizmus – [hyperaldosteronismus] stav vyvolaný nadprodukciou →aldosterónu;
→hypermineralokorticizmus. Rozoznáva sa prim. (→Connov sy.; →syndrómy) a sek. h.
Sekundárny hyperaldosteronizmus. – je stav charakterizovaný chron. hypersekréciou aldosterónu
následkom extraadrenálných príčin. Hyperaktívne sú všetky členy systému renín–angiotenzín–
aldosterón. Rozlišujú sa 4 druhy sek. a.: 1. Stavy s hypovolémiou, kt. vyvoláva zvýšenú tvorbu
renínu, a tým aj angiotenzínu a aldosterónu. Patrí sem cirhóza pečene, nefrotický sy., kardiálna
insuficiencia a idiopatické (cyklické) edémy ţien. Pri hepatopatii sa na patogenéze h. zúčastňuje aj
zníţené odbúravanie aldosterónu v pečeni. 2. Stavy so zníženým prietokom krvi obličkami, napr.
následkom stenózy a. renalis pri renovaskulárnej hypertenzii al. zápalových a fibrotických zmien
postihujúcich obličkové cievy pri malígnej hypertenzii. 3. Prim. hyperreninizmus podmienený
nádormi nadobličiek produkujúcimi renín. Klin. obraz sa podobá prim. h., je však zvýšená aj
plazmatická aktivita renínu. 4. Bartterov sy. s hyperpláziou juxtaglomerulárneho aparátu, h.,
hyperrenizmom, hypokaliémiou, ale s normálnymi hodnotami TK. Jeho príčinou je pp. tubulopatia so
zvýšenými stratami draslíka a rezistencia arteriol voči angiotenzínu. Sek. h. môţe vzniknúť aj
následkom uţívania niekt. liekov, napr. diuretík, laxancií, inhibítorov ovulácie, 2-sympatikomimetík a
i., ako aj nadprodukcie ACTH a hyperkaliémie. Th. – keďţe sek. h. je sprievodným javom iného zákl.
ochorenia, kauzálna th. je liečba týchto ochorení. Symptomaticky sa uplatňujú blokátory
adrenergických receptorov a blokátory ACE.

hyperalfalipoproteinémia – [hyperalphalipoproteinaemia] zvýšená koncentrácia -lipoproteínov
(HDL-cholesterolu) v sére; →hyperlipoproteinémia.
hyperalgesia, ae, f. – [hyper- + g. algos bolesť] →hyperalgézia.
Hyperalgesia auditoria – stav, pri kt. uţ mierny hluk vyvoláva bolesť.
Hyperalgesia muscularis – stav, pri kt. uţ mierna námaha vyvoláva veľké bolesti.
hyperalgézia – [hyperalgesia] zvýšené vnímanie bolesti, zvýšená citlivosť na bolesť.
hyperalgia, ae, f. – [hyper- + g. algos bolesť] →hyperalgézia.
hyperalimentácia – [hyperalimentatio] 1. nadmerná výţiva, prekrmovanie, zvýšený energetický
príjem; 2. forma parenterálnej výţivy v intenzívnej med. pri ochoreniach so zvýšeným
metabolizmom, napr. po úrazoch; →výživa.
hyperalimentatio, onis, f. – [hyper- + l. alimentum pokrm] →hyperalimentácia.
Hyperalimentatio parenteralis – parenterálna výţiva.
hyperalonaemia, ae, f. – [hyper- + g. hal soľ + g. haima krv] hyperalonémia, nadmerné mnoţstvo soli
v krvi.
hyperalphalipoproteinaemia, ae, f. – [hyper- + -lipoproteinum alfalipoproteín + g. haima krv]
→hyperalfalipoproteinémia.
hyperaminoacidúria – [hyper- + aminoaciduria] nespr. aminoacidúria, zvýšené vylučovanie
aminokyselín močom. H. sa delia na prerenálne, renálne a generalizované. Prerenálne h.
charakterizuje vysoká koncentrácia aminokyseliny. Môţe byť sek. (následkom metabolizmu
bielkovín napr. pri akút. hepatopatiách) al. prim., napr. pri fenylketonúrii. Renálna h. vzniká ako prim.
dedičná porucha tubulárnej reabsorpcie (Debrého-de Toniho-Fanconiho sy., okulocerebrorenálny
sy., Abderhaldenov-Fanconiho sy. – cystinóza a i.) al. sek. v rámci iných ochorení (napr.
galaktozémie, rachitídy). Ku generalizovaným h. patria prim. a sek. renálne h., kt. môţu byť vrodené
al. získané.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Klasifikácia hyperaminoacidúrií
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prerenálne hyperaminoacidúrie
Pri hyperaminoacidémiách (overflow)
• bez kompetitívnej inhibície skupinovo špecifických transportných systémov, napr. pri fenylketonúrii
• s kompetitívnou inhibíciou skupinovo špecifických systémov (kompetitívna h.), napr. iminokyselín,
dibázických aminokyselín
Pri chýbajúcej al. nízkej tubulárnej reabsorpcii (,,neprahová h.“), napr. kys. -aminoizomaslová, cystatión
(homocystinúria)
Renálne hyperaminoacidúrie
Špecifické hyperaminoacidúrie
• Poruchy individuálne špecifických transportných systémov
– hypercystinúria
– hyperglycinúria
• Poruchy skupinovo špecifických transportných systémov
– cystinúria
– dibázická hyperaminoacidúria
– choroba Hartnupových
– iminoglycinúria
Generalizované hyperaminoacidúrie
• pri získaných poruchách (sek. renálne hyperaminoacidúrie)
• pri dedičných poruchách (prim. renálne hyperaminoacidúrie)

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

hyper--aminoizomaslová acidúria – zvýšené vylučovanie kys. R--aminoizomaslovej močom,
benígny variant deficitu -aminoizobutyrátpyruváttransaminázy; vyskytuje sa aj pri ochoreniach s
rýchlym rozpadom tkaniva a katabolizmom RNA.
hyperammoniaemia, ae, f. – [hyper- + ammonium + g. haima krv] →hyperamoniémia.
Hyperammoniaemia cerebro atrophica – Rettov sy.
Hyperemmoniaemia congenitalis – vrodená hperamoniémia.
hyperammonuria, ae, f. – [hyper- + ammonium amoniak + g. úron moč] →hyperamoniakúria.
hyperamoniakúria – [hyperammoniuria] zvýšené vylučovanie →amoniaku močom.
hyperamoniémia – [hyperammoniaemia] zvýšená koncentrácia →amoniaku v krvi.
Kongenitálnu hyperamoniémiu podmieňuje autozómovo recesívne dedičný deficit enzýmov
katalyzujúcich odbúranie amoniaku v Krebsovom-Henseleitovom cykle močoviny, v kt. sa detoxikuje
v tele amoniak. Ide o deficit karbamoylfosfátsyntetázy (typ I) al. deficit N-acetylglutamátsyntetázy
(typ II). Ochorenie sa prejavuje vysokou koncentráciou amoniaku v krvi a obrazom pečeňovej kómy.
Vyskytuje sa s frekvenciou 1:30 000 pôrodov. H. sa manifestuje niekoľko d po pôrode, po dodávke
bielkovín. Novorodenec odmieta potravu, vracia, je dehydratovaný, má tachypnoe, hepatomegáliu,
je letargický, príp. v kóme, má kŕče, zápach z úst, často nystagmus a diplopiu. Pri neskoršom
začiatku a pomalšom vývoji nastáva mentálna retardácia so záchvatmi vracania a letargie. Dg.
potvrdzuje nález h. (> 400 mmol/l) a nízka hodnota močovinyv sére. Th. spočíva v zníţení
koncentrácie amoniaku (peritoneálna dialýza, hemodialýza, exsangvinačná transfúzia, obmedzenie
bielkovín na 0,5 – 1,5 g/kg/d). Podáva sa benzoát sodný (250 mg/kg/d), kt. tvorí s endogénnym
glycínom kys. hippurovú, kt. sa rýchlo vylučuje močom. Odporúča sa aj fenylacetát (250 mg/kg/d),
arginín (300 aţ 700 mg/kg/d) a pri hyperamoniémii II. typu karbamylglutamát.
hyperamylasaemia, ae, f. – [hyper- + amylasis amyláza + g. haimos krv] →hyperamylazé-mia.
hyperamylazémia – [hyperamylasaemia] zvýšená aktivita →amylázy v krvi.
®

Hyperan (SS Pharm.) – miestne antimykotikum; →exalamid.
hyperanacinesia, ae, f. – [hyper- + g. alfa priv. + g. kinesis pohyb] →hyperanakinézia.
hyperanakinesis, is, f. – [hyper- + g. alfa priv. + g. kinesis pohyb] →hyperanakinézia.
hyperanakinézia – [hyperanacinesis] nadmerná hybnosť, pohybová činnosť (napr. ţalúdka).
hyperandrogenismus, i, m. – [hyper- + androgenum androgén] →hyperandrogenizmus.
hyperandrogenizmus – [hyperandrogenismus] stav charakterizovaný al. vyvolaný nadmernou
sekréciou →androgénov.
hyperanteflexio, onis, f. – [hyper- + l. anteflexio ohnutie dopredu] hyperanteflexia, patol. nadmerné
ohnutie (maternice) dopredu.
hyperanteversio, onis, f. – [hyper- + l. anteversio obrátenie dopredu] hyperanteverzia, patol. sklon
(maternice) smerom dopredu.
hyperaphia, ae, f. – [hyper- + g. haphé dotyk] →hyperafia.
hyperaphrodisia, ae, f. – [hyper- + g. afrodisiá pohlavný pud] hyperafrodizia, nadmerný, zvýšený
pohlavný pud.
hyperargininémia – [hyper- + argininum arginín + g. haima krv] zriedkavé vrodené ochorenie
podmienené deficitom argininázy. Manifestuje sa uţ v dojčenskom aţ batolivom veku ťaţkosťami s

pitím, cerebrálnymi kŕčmi, motorickou a mentálnou retardáciou, spastickou diplégiou s noţnicovým
príznakom
(prekríţenie
dolných
končatín),
ataxiou,
choreoatetózou,
osteoporózou,
hyperargininémiou, hyperamoniémiou, zníţenou aktivitou arginázy v erytrocytoch (aj vo fetálnych) a
orotatúriou.
hyperarousal – [angl.] stav zvýšenej psychickej a fyzickej tenzie prejavujúci sa zníţenou toleranciou
bolesti, insomniou, únavou, zvýraznením čŕt osobnosti ap.
hyperazotaemia, ae, f. – [hyper- + fr. azote dusík + g. haima krv] →hyperazotémia.
hyperazotémia – [hyperazotaemia] zvýšená koncentrácia dusíkatých látok v krvi; vystupňovaná
→azotémia.
hyperazoturia, ae, f. – [hyper- + fr. azote dusík] hyperazotúria, zvýšené vylučovanie dusíkatých látok
močom.
hyperbarická oxygenácia →oxygenácia.
hyperbaricus, a, um – [hyper- + g. baros hmotnosť] hyperbarický, pretlakový; napr. hyperbarická
oxygenácia.
hyperbarizmus – [hyperbarismus] stav vyvolaný zvýšeným atmosferickým tlakom, prevyšujúcim tlak v
tkanivách, tekutinách a dutinách. Zvýšený atmosferický tlak neškodí organizmu, ale fyzická práca za
týchto podmienok je veľmi vyčerpávajúca. Trénovaní ľudia sú schopní ţiť a pracovať v
hyperbarickom prostredí.
Pri ponáraní sa do vody tlak rastie o 101 kPa na kaţdých 10,3 m hĺbky. S ľahkým potápačským
výstrojom sa neodporúča ponárať sa hlbšie ako 40 m, so špeciálnym potápačským odevom max. do
hĺbky 440 m. Ľudský ţivot je však moţný aj pri tlaku 5000 kPa (50 atmosfér), čo zodpovedá hĺbke
500 m pod vodou. Najväčšia hĺbka, kt. dosahujú veľryby je 2400 m, ale ţivot existuje aj v 11-km
hĺbke Mariánskej priekopy.
Rozpustnosť plynov v kvapalinách závisí od tlaku, preto sa pri h. v telových tekutinách a cytosole
buniek rozpustí väčšie mnoţstvo kyslíka a dusíka ako pri normálnom tlaku. Mnoţstvo kyslíka
viazaného na hemoglobín sa pritom nemení. Náhly pokles zvýšeného atmosferického tlaku má za
následok uvoľňovanie plynov vo forme bubliniek, kt. poškodzujú bunky a upchávajú malé kapiláry
(plynová embólia) a zhoršujú perfúziu tkanív; →kesonová choroba. Dusík s parciálnym tlakom 400
kPa má narkotické účinky na nervový systém, preto sa na dýchanie za týchto podmienok pouţíva
zmes kyslíka a hélia. V héliovej atmosfére nastáva skreslenie hlasu (frekvencia sa posúva k vyšším
hodnotám a ľudská reč je nezrozumiteľná).
Umelá h. s hyperoxiou sa pouţíva v th. otravy oxidom uhoľnatým a pri stavoch, pri kt. treba zvýšiť
koncentráciu fyzikálne rozpusteného kyslíka v krvi; hyperbarická →oxygenácia.
hyperbasophilismus, i, m. – [hyper- + basophilia bazofília] →hyperbazofilizmus.
hyperbazofilizmus – [hyperbasophilismus] zvýšená afinita k zásaditým farbivám, farbiaci sa
intenzívne zásaditými farbivami.
hyperbetaalaninaemia, ae, f. – [hyper- + -alaninum + g. haima krv] hyperbetaalaninémia, vrodená
-alanínu. Ochorenie charakterizuje acidóza, mikrocefália, spavosť,
hypotónia, kŕče, poruchy rastu. Často sú lomivé vlasy. V moči sa zisťujú vysoké hodnoty -alanínu,
kys. -aminomaslovej a taurínu. Exitus nastáva uţ v dojčenskom veku.
hyperbetalipoproteinaemia,
betalipoproteinémia.

ae,

f.

–

[hyper-

+

betalipoproteinum

-lipoproteín]

→hyper-

hyperabetalipoproteinémia – [hyperbetalipoproteinaemia] stav charakterizovaný zvýšenou
kon
-lipoproteínov (nízkodenzitných lipoproteínov, LDL) v plazme; →hyperlipoproteinémia.
hyperbicarbonataemia, ae, f. – [hyper- + bicarbonatum hydrogénuhličitan + g. haima krv]
hyperbikarbonatémia, zvýšená koncentrácia hydrogénuhličitanov v krvi.
hyperbilirubinaemia, ae, f. – [hyper- + bilirubinum bilirubín + g. haima krv] →hyperbilirubinémia.
Hyperbilirubinaemia congenitalis – Criglerov-Najjarov sy.
Hyperbilirubinaemia conjugata – konjugovaná hyperbilirubinémia, porucha exkrécie
konjugovaného bilirubínu hepatocytmi al. v dôsledku anat. intra- al. extrahepatálnej obštrukcie
ţlčovodov; patrí sem aj Dubinov-Johnsonov a Rotorov sy.
Hyperbilirubinaemia constitutionalis – Gilbertov sy.
Hyperbilirubinaemia I – Gilbertov sy.
Hyperbilirubinaemia neonatorum – hyperbilirubinémia novorodencov, mierna, prechodná
hyperbilirubinémia nekonjugovaného typu vyskytujúca sa u normálnych novorodencov; jestvuje aj
prechodná familiárna forma s ikterom vzniknutým niekoľko d po narodení, kt. má za následik
kernikterus.
Hyperbilirubinaemia nonconjugata – nekonjugovaná hyperbilirubinémia, kt. vzniká následkom
nadmernej tvorby bilirubínu (hemolýza), zníţeného klírensu bilirubínu z tela pečeňou al. poruchy
konjugácie v pečeni; patria sem hemolytické stavy, Criglerov-Najjarov a Gilbertov sy. a
novorodenecká hyperbilirubinémia.
hyperbilirubinémia – [hyperbilirubinaemia] zvýšená koncentrácia →bilirubínu
Môţe vzniknúť 3 mechanizmami: 1. Nadmerný prívod Bi do pečene v dôsledku zvýšenej hemolýzy
al. vstrebávania rozsiahlych hematómov; v krvi sa zvyšuje hodnota nekonjugovaného Bi, v moči Bi
však chýba. 2. Lézia hepatocytov, kt. nie sú schopné spracovať všetok Bi, kt. sa im prisúva; okrem
toho časť Bi, kt. sa uţ v hepatocytoch konjugovala, sa v dôsledlku poškodených hepatocytov vracia
späť do krvi; v krvi sa zvyšuje konjugovaný i nekonjugovaný Bi, pričom ich pomer je 0,2 – 0,7 a
prítomná je bilirubinúria. 3. Obštrukcia odtoku ţlče, a to priamo v pečeni (intrahepatálne cholestáza,
napr. pri vírusovej hepatitíde, liekovej al. toxickej hepatitíde) al. mimo pečene (extrahepatálna
cholestáza, napr. pri choledocholitiáze, nádoroch ţlčových ciest a i.). H. je tu podmienená najmä
zvýšením konjugovaného Bi (pomer konjugovaný/nekonjugovaný Bi je > 0,5); Bi sa dostáva aj do
únavnosťou.
hyperbradykininaemia, ae, f. – [hyper- + bradykininum
hyperbradykininémia, zvýšená koncentrácia bradykinínu v krvi.

bradykinín

+

g.

haima

krv]

hyperbradykininismus, i, m. – [hyper- + bradykininum + -ismus] hyperbradykininizmus, sy.
charakterizovaný zvýšenou koncentráciou bradykinénu v krvi. Prejavuje sa návalmi tepla, flašom
(najmä purpurovočerveným sfarbením končatín), pískavým dýchaním, poklesom systolického a
vzostupom diastolického tlaku a tachykardiou v ortostáze.
hyperbrachycephalia, ae, f. – [hyper- + g. brachys široký + g. kefalé hlava] hyperbrachycefália,
extrémne krátka hlava.
hyperbulia, ae, f. – [hyper- + g. búlé vôľa] hyperbúlia, nadmerné presadzovanie vlastnej vôle;
chorobná túţba po čine.
hypercalcaemia, ae, f. – [hyper- + calcium vápnik + g. haima krv] →hyperkalciémia.

Hypercalcaemia hypocalciurica familiaris – autozómovo dominantne dedičné ochorenie s
miernymi príznakmi a benígnym priebehom.
Hypercalcaemia idiopathiaca – ochorenie detí spojené s intoxikáciou vitamínom D s
charakteristicky zvýšenou koncentráciou vápnika v plazme a zvýšenou denzitou kostí, mentálnymi
poruchami progredujúcimi do idiócie a nefrokalcinózou vyúsťujúcou do chron. obličkovej
insuficiencie.
hypercalcaemicus, a, um – [hyper- + calcium vápnik + g.
haima krv] hyperkalciemický,
charakterizovaný zvýšenou koncentráciou vápnika v krvi, napr. hyperkalcemická forma sarkoidózy.
hypercalciuria, ae, f. – [hyper- + calcium vápnik + g. úron moč] →hyperkalciúria.
Hypercalciuria absorptiva – hyperkalciúria následkom zvýšenej resorpcie vápnika s tvorbou
močových konkrementov zloţených zo šťavelanu a fosforečnanu vápenatého.
hypercapnia,ae, f. – [hyper- + g. kapnos dym, plyn para] →hyperkapnia.
hypercarbia, ae, f. – [hyper- + l. carboneum uhlík] →hyperkapnia.
hypercarotinaemia, ae, f. – [hyper- + carotinum karotín + g. haima krv] →hyperkarotinémia.
hypercatharsis, si, f. – [hyper- + g. catharsis očistenie] →hyperkatarzia.
hypercathexis, is, f. – [hyper- + g. káthexis retencia, kátechein zadrţať, kontrolovať] →hy-perkatexa.
hypercellularis, e – [hyper- + l. cellula bunka] hypercelulárny, charakterizovaný nadmerným počtom
buniek, hypercelularitou.
hypercellularitas, atis, f. – [hyper- + l. cellula bunka] hypercelularita, stav charakterizovaný
abnormálnym zvýšením počtu buniek, nadmerné zmnoţenie buniek, napr. v kostnej dreni.
hypercementosis, is, f. – [hyper- + cementum cement + -osis stav] →hypercementóza.
hypercementóza – [hypercementosis] syn. cementóza, hyperplázia cementu,regresívne zme-ny
zubov charakterizované nadmerným vývojom sek. cementu na povrchu zubov; môţe postihovať
koreň, ale apikálne 2/3 sú postihnuté častejšie.
hypercinesia, ae, f. – [hyper- + g. kinesis pohyb] →hyperkinesia.

