internuclearis, e – [inter- + l. nucleus jadro] internukleárny, medzijadrový.
internus, a, um – [l.] vnútorný.
intero(re)cepcia – [intero)re)ceptio] zaznamenávanie zmien vnútorného prostredia.
intero(re)ceptio, onis, f. – [intero- + l. capere chápať] intero(re)cepcia.
intero(re)ceptivus, a, um – [intero- + l. capere chápať] intero(re)cepctívny, týkajúci sa registrácie
zmien vnútorného prostredia.
interoceptory – receptory, reagujúce na zmeny v samom tele; patria sem proprioreceptory,
visceroreceptory a chemoreceptory.
®

Interomycetine – antibiotikum; chloramfenikol.
®

Internal Antiseptic no. 307 – antibiotikum, leprostatikum; acetosulfón sodný.
interosseus, a, um – [inter- + l. os kosť] interosálny, medzikostný.
interpalpebralis, e – [inter- + l. palpebra mihalnica] interpalpebrálny, leţiaci medzi mihalni-cami.
interparietalis, e – [inter- + l. parietalis temenný] interparietálny, medzitemenný.
interpectoralis, e – [inter- + l. pectus hruď] interpektorálny, medzihrudný.
interpeduncularis, e – [inter- + l. pedunculus háčik, stopka] interpedunkulárny, umiestený medzi
pedunkulami (napr. IV. mozgová komora ohraničená mozočkovými pedunkulami).
interpersonálna psychoterapia – psychoterapeutický smer vychádzajúci zo →Sullivanovej
psychológie. Patrí sem →psychoterapia K. Horneyovej, G. Klermana, M. Weissmanovej
a Mjasniščevova patogenetická psychoterapia.
interphalangeus, a, um – [inter- + l. falanx článok] interfalagový, medzičlánkový.
interphasicus, a, um – [inter- + l. fasis obdobie] interfázický, meedzi obdobím (interfázické jadro,
jasdro bunky medzi dvoma mitózami).
interpleuralis, e – [inter- + l. pleura pohrudnica] interpleurový, medzipohrudnicový.
interpolácia – [inter- + l. polus pól] nahradzovanie neznámych funkcií v intervale medzi nameranými
hodnotami jej jednoduchou aproximáciou, najčastejšie lineárnou, čo umoţní výpočet integrálu
aritmetickými prostriedkami; por. extrapolácia.
interpositio, onis, f. – [l. interponere vkladať] interpozícia, vsunutie medzi určité útvary.
Interpositio uteri – interpozícia maternice, vloţenie maternice medzi močový mechúr a prednú
stenu pošvy (gynekol. operácia podľa Schauta).
interpositus, a, um – [l. interponere vkladať] interponovaný, vloţený.
interpretatio, onis, f. – [l. interpretari vysvetľovať, objasňovať] interpretácia, výklad, vysvetlenie,
záver získaných dg. údajov.
interpubicus, a, um – [inter- + l. pubes lono] interpubický, leţiaci medzi lonovými kosťami.
interradicularis, e – [inter- + l. radix koreň] interradikulárny, medzikoreňový.
interrenalis, e – [inter- + l. ren oblička] interrenálny, medzi obličkový
interrupcia – [interruptio] umelé prerušenie gravidity. Môţe byť legálne al. nelegálne. I. patrí
k najväčším med. dilemám, má svoje biol., psychol., sociálno-ekonomické, eugenické, zdrav., etické
a i. aspekty. Zástancovia legálnej i. argumentujú právom ţeny (manţelov) rozhodnúť sa o počte detí

a období, v kt. sa má dieťa narodiť, a ţe sa tak dá zabrániť škodlivým následkom kriminálnych
potratov. Odporcovia i. poukazujú na právo nenarodeného dieťaťa na ţivot a zdôrazňujú
predovšetkým jej morálno-etické aspekty.
U nás platí Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotnosti, kt. umoţňuje prerušiť graviditu na
ţiadosť ţeny za dodrţania určitých podmienok. I. nemá nahrádzať antikoncepciou. Povinnosťou
lekára je preferovať rodinnú výchovu k uvedomelému rodičovstvu, podporovať správnu sexuálnu
výchovu na školách a zlepšovanie sociálno-ekonomických podmienok manţelských párov.
I. po 8. týţd, zvyšuje výskyt komplikácií. K skorým komplikáciám patrí krvácanie z maternice,
perforácia steny maternice, ruptúra krčka maternice a komplikácie anestézie. Neskoré komplikácie
zahrňujú zápaly vnútorných genitálií, sterility a infertilitu, častejší výskyt potratov a predčasných
pôrodov pre insuficienciu krčka maternice a psychické traumy. Morbidita i. je 0,2 – 3 %, mortalita
5
3,7/10 interupcií.
Operačné prerušenie gravidity do 12. týždňa
®

Pouţíva sa krátkodobá i. v. anestézia (tiopental, Diprison ) v kombinácii s inhalačnou (NO 2,
®
halotán), v premedikácii sa podáva midazolam (Dormicum ). Premedikácia umoţňuje zníţiť dávku
narkotika, zniţuje frekvenciu výskytu komplikácií. U viacrodičiek a pacientiek s dilatovaným
cervikálnym kanálom moţno do 8. týţd. prerušiť graviditu aj v paracervikálnej lokálnej anestézii (1 %
mezokaín).
Dilatácia krčka – po zachytení predného pysku krčka maternice do amer. klieští sa dilatuje
cervikálny kanál, najčastejšie pomocou Hegarových dilatátorov (jeho číslo sa volí podľa týţd.
gravidity, napr. pri 8-týţd. gravidite č. 8). Vhodnejšie sú vibrodilatátory, kt. umoţujú postup-nú
dilatáciu. Zniţuje sa tým riziko poškodenia krčka maternice. Lamináriá sa uţ nepouţívajú. Na
dozretie, resp. zmäknutie krčka maternice sa aplikujú prostaglandíny (F al. E2). Ich pouţitie je
indikované najmä u primigravíd s tenkým a rigidným cervixom, a gravidita netrvá dlhšie ako 8 týţd.
Na odstránenie plodového vajca do 8. týţd. gravidity moţno pouţiť →vákuumextrakciu (miniinterrupcia) al. kyretáţ.
Kyretáž – pouţíva sa na i. v 8. – 12. týţd. Niekedy je potrebná dilatácia cervikálneho kanála (aţ
Hegar č. 12). Na odstránenie plodového vajca sa pouţívajú tupé kyrety, kt. veľkosť závisí od štádia
gravidity (ostré kyrety majú vyššie riziko Ashermannovho sy., poranenia steny maternice). V
pokročilejších štádiách gravidity sú vhodnejšie potratové Winterove kliešte a následná kyretáţ dutiny
maternice. Nevýhodou kyretáţe je nevyhnutnosť dilatácie krčka maternice, moţné poranenia krčka
a tela maternice, perforácia steny maternice, utvorenie ,,fausse route―, poškodenie pars basalis
endometrii, ponechanie zvyškov plodového vajca.
Medikamentóza interrupcia – spočíva v aplikácii antiprogestínu, antagonistu receptorov
®
®
progesterónu, mifepristónu (RU 486 , Mifegyne ) v dávke 600 mg a prostaglandínu mizoprostolu
®
(Cyto-tec ) v dávke 400 mg p. o. úspešnosť i. gravidity pred 49. d je ~ 95 %; v 2,2 % gravidita
pokračuje, inkompletný potrat vyţadujúci chir. ošetrenie nastáva v 4 %. V zahraničí sa metóda
pouţíva v 8 – 28 % i. (Francúzsko, Švédsko, V. Británia).
Prerušenie gravidity po 12. týždni
Indikáciou na i. po 12. týţd. gravidity je ohrozenie ţivota ţeny pri pretrvávajúcej zákl. chorobe al.
ťaţko poškodený, príp. ţivota neschopný plod. Z gen. dôvodov moţno graviditu prerušiť do 24. týţd.
jej trvania; na to je potrebné odporúčane klín. genetika a písomný súhlas ţeny. Dôvody na i. po 12.
týţd. posudzuje eticko-odborná komisia pracoviska. I. zo zdrav. dôvodov si vyţaduje písomnú
indikáciu odborníka daného med. odboru. Lekár je povinný poučiť ţenu o moţných zdrav.
dôsledkoch i. Na interupciu po 12. týţd. moţno pouţiť viacero metód:

• Aplikácia hypertonických rozt. (20 – 40 % NaCl, 40 % glukóza) transabdominálne po
čiastočnom odsatí amniovej tekutiny al. transcervikálne po amniotómii špeciálnym katétrom; 24 – 48
h po ich instilácii sa dostavujú kontrakcie a spontánny potrat. Na zosilnenie kontrakcií moţno pouţiť
i. v. podanie oxytocínu v infúzii. Pre časté komplikácie (hyperpyretická reakcia, zápalové
komplikácie, edém, mozgu po i. v. podaní) sa táto metóda nepouţíva.
®

• Aplikácia prostaglandínov F2 a E2 – napr. dinoprotónu (Prepidil gel Upjohn, 0,5 mg v 2,5 ml) vo
forme gélu (intracervikálne, extraamniovo), tbl., čapíkov (vagínové, intracervikálne). Intracervikálnou
aplikáciou gélu sa docieli znäknutie (dozretie) krčka maternice. Pri indukcii abortu, kt. sa začína ráno
po preindukcii prostaglandínovým gélom predchádzajúci deň, sa v pošvových zrkadlách zavedie cez
cervikálny kanál špeciálny tenký plastový katéter. Jeho koniec má byť uloţený extraamniovo. Cez
katéter sa extraamniovo aplikuje 1 ml rozt. prosta-glandínu, a to opakovane v 2-h intervaloch do
nástupu kontrakcií maternice. Slabá kontrakčná odpoveď sa dá zvýšiť pridaním oxytocínu. Počas
indukcie sa má sledovať pulz, TK a telesná teplota.
Nežiaduce účinky prostaglandínov – nauzea, vracanie, hnačka, začervenanie, dýchavica a zvýšené
potenie.
Kontraindikácie extra- a intraamniového pouţitia prostaglandínov – org. choroby srdca (II. a IV.
štádium), epilepsia, hypertenzia (> 160/100 Torr, t. j. 21/13 kPa), choroby dýchacích ciest (asthma
bronchiale, emfyzém pľúc, bronchiektázie, fibróza pľúc, stav po pneumonektómii, stav po
torakoplastike), ťaţká alergia, colitis ulcerosa, diabetes mellitus, poruchy hemokoagulácie, ťaţké
hepatopatie, nefropatie, perniciózna anémia, talasémia, glaukóm, gynekol. zápal., predčasný odtok
plodovej vody, stav po metroplastike.
Kontraindikácie intraamniového použitia prostaglandínov – stavy po operácii na maternici (sectio
caesarea, enucleatio myomatis, ventrofixatio uteri, plastika krčka), veľký myóm maternice al. tumor
v malej panve, vývojové chyby maternice.
Úspešnosť pouţitia prostaglandínov v II. trimestri je ~ 95 %. Väčšinou je pritom po potrate plodu
potrebné digitálne (príp. manuálne) al. inštrumentálne odstránenie placenty, resp. jej zvyškov.
Bezprostredne po potrate sa podávajú uterotoniká a začína ablaktácia (vyviazanie prsníkov,
®
Parlodel ). Potratený plod sa odosiela na cytogenetické vyšetrenie. Na 3. – 4. d po výkone sa dutina
maternice skontroluje sonograficky (vylúčenie rezíduí po potrate).
Najčastejšie komplikácie pri indukcii abortu prostaglandínmi sú ruptúra krčka, predčasné
odlučovanie placenty s profúznou metrorágiou, ruptúra uteru (najmä pri stavoch po cisárskom reze).
• Sectio caesarea parva – ~ v 5 % prípadov treba indukovaný abort ukončiť malým cisárskym
rezom (abdominálnym al. vagínovým). Najčastejšou indikáciou na tento postup je profúzna
metrorágia, vyvolaná predčasným odlupovaním placety; →sectio caesarea.
interruptio, onis, f. – [l. interrumpere prerušiť] prerušenie gravidity; →interrupcia.
interruptus, a, um – [l. interrumpere prerušiť] prerušený.
Coitus interruptus – prerušená súloţ.
interscapularis, e – [inter- + l. scapula lopatka] interskapulárny, medzilopatkový.
interscissus, a, um – [l. interscindere strhnúť] strhnutý, prervaný, odlúčený.
intersectio, onis, f. – [inter- + l. sectio odrezať] (šľachová) priečka v svalovom snopci.
intersegmentalis, e – [inter- + l. segmentum úsek, časť] intersegmentový, medzisegmentový,
medziúsekový.

intersexualitas, atis, f. – [inter- + l. sexualis pohlavný] intersexualita, pohlavná obojakosť,
nevyhranenosť. Pohlavná nevyhranenosť, prítomnosť rozličného stupňa muţských i ţenských
pohlavných charakteristík vrátane somatických (morfol.), reprodukčných orgánov a sexuálneho
správania; je následkom abnormalít chromozómov al. hormónových porúch, kt. sa uplatňujú v
priebehu embryového al. plodového vývoja.
intersexus, us, m. – [inter- + l. sexus pohlavie] pohlavne nevyhranený jedinec. Ide o prechodný
pohlavný typ, kt. vykazuje rozličný stupeň charakteristík obidvoch pohlaví vrátane somatických
(morfologických), reprodukčných orgánov a sexuálneho správania; →hermafrotid.
Mužský intersexus – muţský pseudohermafrodit: jedinec s tkanivami ţenských gonád, kt. má
niekt. muţské charakteristiky.
Pravý intersexus – pravý hermafrodit: jedinec, kt. s tkanivom vaječníkov i semenníkov (ovotestis)
aa morfol. charakteristikami obidvoch pohlaví.
Ženský intersexus – muţský pseudohermafrotid; jedinec s tkaniva ţenských gonád, kt. má niekt.
ţenské charakteristiky.
intersigmoideus, a, um – [inter- + l. colon sigmoideum esovitá časť hrubého čreva] intersigmoidový,
leţiaci pri esovitej slučke tračníka.
interspinalis, e – [inter- + l. spina tŕň] interspinálny, medzitŕňový, medzihrebeňový.
Interstitial Cell Stimulating Hormone – ICSH, hormón stimulujúci intersticiálne bunky, lutropín;
→LH.
interstitialis, e – [l. interstitium vmedzerené tkanivo] intersticiálny, vmedzerený, týkajúci sa
vmedzereného tkaniva.
interstitium, i, n. – [l.] interstícium, vmedzerené tkanivo, riedke spojivové tkanivo tkanív a orgánov, v
kt. prebiehajú cievy a nervy.
intersubjektivita – [inter- + l. subjectus leţiaci] jeden z významných pojmov fenomenologickej
filozofie. Rozpracoval ho E. Husserl v Karteziánskych meditáciách (1931) a v Kríze európskych vied.
Pod pojmom i. sa chápe niečo, čo je spoločné mnohým subjektom, všetko, čo neexistuje mimo tieto
subjekty, ale v nich. Husserl hľadal spojnicu od čistého, transcendentálneho ja, kt. získal
fenomenologickou redukciou, k svetu druhých, kt. predtým filozoficky uzátvorkoval a vylúčil ako
všetko problematické a neisté. Husserl spájal pojem i. s pojmom ţivotného sveta (Lebenswelt). Jeho
zákl. charakteristikou je, ţe je to náš spoločný svet chápaný ako samozrejme daný nám i ostatným.
I. nie je totoţná s →objektivitou, ţivotný svet je objektívny len pre jeho laických účastníkov. A.
Schultz viaţe koncepciu i. na ďalšie fenomenologické predstavy a postuláty, najmä na postulát
reciprocity perspektív: predpokladáme, ţe keby sme si vzájomne vymenili miesto, z kt. sa dívame na
svet, videli by sme rovnako svet a rovnaký by sme ho preţívali. Pojem i. sa zjavuje aj v diele J. P.
Sartra, v analytickej filozofii Carnapa, B. Russela a i.
intersystola, ae, f. – [inter- + l. systola kontrakcia myokardu] obdobie medzi systolou (predsiení) a
systolou komôr srdca.
intertarseus, a, um – [inter- + l. tarsus priehlavok] intertarzálny, medzipriehlavkový.
intertendineus, a, um – [inter- + l. tendo šľacha] medzišľachový.
interthalamicus, a, um – [inter- + l. thalamus lôţko, bočná stena medzimozgu] intertalamický,
medzitalamický. Adhaesio interthalamica (massa intermedia) medzilôţková hmota.
intertransversarius, a, um – [inter- + l. transversus priečny] intertransverzálny, leţiaci medzi
priečnymi výbeţkami stavcov.

intertrigo, onis, f., eccema intertriginosum – [inter- + l. terere trieť] sparenina, hovor. „vlk―, povrchová
dermatitída, vyvolaná sparením a trením. I. vzniká na opozičných povrchoch koţe, ako sú pazuchy,
šijové záhyby, intergluteálne krkvy, slabiny, medzi prstami a pod zvisnutými prsníkmi. Predispozíciu
je obezita, vlpotenie, trenie, teplé a vlhké prostredie. Charakterizuje ho erytém, macerácia, pálenie,
svrbenie, niekedy erózie, fisúry, exsudácie a sek. infekcia.
I. po mechanickom dráţdení môţe byť v miestech vlhkej spareniny al. na vlhkej koţi, napr. u dojčiat,
infikované stafylokokmi, príp. Candida albicans, zriedka gramneg. paličkami. Flegmónu vyvoláva
najčastejšie Streptococcus pyogenes. Pôvodcom pomaly sa hojacich vredov, kt. zasahujú do
podkoţia je Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium diphtheriae, Pseudomonas aeruginosa,
Aeromonas hydrophila, mykobaktérie a anaeróbne baktérie – peptostreptokoky, bakteroidy.
V th. sa odporúča potierať zapálené miesta Jarischovým rozt.
Intertrigo labialis – perlèche.
Intertrigo perinealis – perineálna sparenina v rozkroku; ľudovo ,,vlk―.
intertrochantericus, a, um – [inter- + l. trochanter chochol] intertrochanterický, leţiaci medzi
trochantermi stehnovej kosti.
intertubercularis, e – [inter- + l. tuberculum hrbolček] interbuberkulárny, leţiaci medzi hrbolčekmi.
intertubularis, e – [inter- + l. tubulus rúrka] intertubuklárny, leţiaci medzi tubulami.
interuretericus, a, um – [inter- + g. úrétér močovod] interureterický, leţiaci medzi močovodmi.
intervaginalis, e – [inter- + l. vagina pošva, obal] intervagínový, leţiaci medzi pošvami, obalmi.
interval – [l. intervalum priestor medzi opevnením] miestna al. časová medzera.
Átrioventrikulárny interval – AV-i., čas medzi štartom systoly predsiení a systoly komôr; je
ekvivalentný intervalu P–R na EKG.
Fokálny interval – Sturmov i., vzdialenosť medzi predným a zadným bodom ohniska.
Kardioartériový interval – čas medzi úderom hrotu a pulzácie tepien; meria rýchlosť propagácie
pulzovej vlny.
Interval konfidencie – i. spoľahlivosti.
H–I – obdobie medzi začiatkom depolarizácie dolnej časti pravej predsiene, merané ako vlna A, a
Hisovým zväzkom, meraným ako deflexia Hisovho zväzku; odráţa pribliţne čas vedenia vzruchu
cez AV-uzol.
Interval H–V – obdobie medzi začiatkom depolarizácie Hiosovho zväzku, deflexiou H Hisovho
zväzku na EKG a začiatkom aktivity komôr, meraný povrchovými al. vnútrosrdcovými zvodmi.
Lucidný interval – 1. krátke obdobie remisie príznakov v priebehu psychózy; 2. krátka úprava
vedomia po bezvedomí pri úraze hlavy.
Interval P–A – obdobie od začiatku aktivity predsiení, meranej ako vlna P na EKG a začiatkom
aktivity dolnej časti predsieňovej priehradky, meranej ako vlna A na elektrograme Hisovho zväzku;
odráţa pribliţne čas vnútrokomorového vedenia vzruchu.
Interval P–P – čas od začiatku prvej a nasledujúcej vlny P na EKG; odráţa dĺţku srdcového cyklu
Interval P–Q – časť EKG medzi začiatkom vlny P (depolarizácia predsiení) a začiatkom komplexu
QRS (depolarizácia komôr), u dospelých trvá ~ 0,12 – 0,20 s. Je to čas prechodu vzruchu cez AV
uzol, Hisov zväzok a jeho ramienka.

Interval QRS – i. medzi začiatkom vlny Q po ukončenie vlny S na EKG; predstavuje čas depolarizácie komôr.
Interval Q–T – čas od začiatku vlny Q po koniec vlny T; odráţa trvanie elekt. aktivity komôr.
Interval Q–Tc – i. Q – T korigovaný podľa srdcovej frekvencie.
Referenčný interval – štatistický pojem, kt. vyjadruje rozpätie hodnôt referenčnej populácie
(skupinový r. i.) al. hodnoty parametra u jedinca (individuálny r. i.); →norma.
Interval spoľahlivosti – angl. confidence interval, štatist. syn. konfidenčný i., interval, v kt. je
umiestnený so stanovenou pravdepodobnosťou určitý parameter (charakteristika) základného
súboru; najbeţnejší spôsob intervalového odhadu parametrov štatistických modelov a štatistických
rozloţení. Je zaloţený na podmienenej pravdepodobnosti správania sa výberovej štatistiky
(väčšinou tej funkcie dát, kt. je bodovým odhadom parametra), vychádzajúcej z predpokladu
správnej hodnoty parametra, kt. sa odhaduje. Tento odhad vychádza z poţadovanej spoľahlivosti
100 % prípadov. Čím vyššia spoľahlivosť sa vyţaduje, tým širší je i. s. S počtom pozorovaní sa
intervaly skracujú. I. s. nie sú určené jednoznačne, a preto sa dodadočne zavádzajú ďalšie kritériá,
ako je hľadanie intervalu najkratšej dĺţky al. intervalu, kt. je symetrický okolo bodového odhadu. Pre
malé výbery sa i. s. určujú špeciálnymi algoritmami, pre väčšie výbery platí vo väčšine prípadov
asymptotická teória, kt. vedie väčšinou k normálnemu rozloţeniu odhadových štatistík. Výrok:
2
,,Odhadová funkcia T má strednú hodnotu ∫ a smerodajnú chybu (odchýlku) sT (resp. rozptyl sT )―
moţno vyuţiť na konštrukciu i. s. pre parameter ∫ : ∫  (T – zsT, T + zsT), resp. ∫ = T ± zsT; pre  = 0,95
je z = 1,96 (v praxi sa beţne pouţíva z = 2,00), pre  = 0,99 je z = 2,58. I. s. slúţi na vyjadrenie
presnosti získaných výsledkov. Neparametrické i. s. vychádzajú z poradia pozorovaní, nie z
pôvodných hodnôt, a vzhľadom na slabšie mat. predpoklady sú obyčajne širšie ako paralelné
parametrické i. s., pri kt. však treba poznať správne východiskové rozloţenie dát, aby sa uţšie (a
tým prijateľnejšie) i. s. mohli pokladať za validné.
Prípustná chyba odhadu – šírka i. s., polovičná hodnota výrazu

 = t1–/2 ––––

(1)

–––-

√n

Moţno ju určiť ešte pred vlastným odhadom. Ak však z nejakých dôvodov vopred určíme prípustnú
chybu odhadu a poţadujeme súčasne zachovanie určitej spoľahlivosti odhadu 1 – , musíme mať
zodpovedajúci rozsah výberového súboru tak, aby platil uvedený vzťah.
Rozsah výberového súboru n pri danej prípustnej chybe odhadu  a poţadovanej spoľahlivosti 1 – 
určíme úpravou výrazu takto

–––
2

2

n=

2
 1–/2

(2)

Príklad: Máme určiť 95 % interval spoľahlivosti priemernej hodnoty parametra 2,2 g, pričom
prípustná chyba odhadu nemá prekročiť 0,1 g. Keďţe je vopred určená prípustná chyba odhadu a
spoľahlivosť odhadu, musíme mať primeraný rozsah výberového súboru, kt. vypočítame podľa
vzorca (2)
0,62
n = 1,962 –––– = 138
0,12
Výberový súbor sa musí skladať zo 138 jednotiek.
Interval ST – úsek na EKG od konca vlny S po koniec vlny T; zahrňuje úsek ST a vlnu T.

Sturmov interval – fokálny i.
Systolické časové intervaly – STI, časové io. merané na hodnotenie výkonnosti ľavej komory,
najmä ejekčného času ľavej komory (left ventricular ejection time, LVET), elektromechanickej
systoly (QS2) a preejekčnej periódy (PEP); na určovanie LVET a QS2 sa pouţíva elektrokardiografia, fonokardiografia a registrácia karotického pulzu.
Interval tolerancie – i., kt. slúţi na odhad špecifickej pravdepodobnosti, ţe zahrňuje špecifikovanú
frakciu zákl. súboru; →štatistika.
Interval V–A – čas medzi podnetom komory a podnetom predsiene, kt. po ňom nasleduje.
intervallum, i, n. – [inter- + l. vallum ohrada, val; intervallum priestor medzi opevnením] interval.
intervalová stupnica (škála) – stupnica triedenia údajov, kt. majú jasné poradie a na rozdiel od
ordinálnej stupnice je určená aj jasným a stále rovnakým intervalom medzi nimi. Napr. hodnoty TK
vyjadrené v kPa, hmotnosť v kg.
intervascularis, e – [inter- + l. vas ciev] iíntervaskulárny, medzicievny.
intervencia – [interventio] činnosť, kt. smeruje k dosiahnutiu pokroku v th. al. zvládnutiu patol. deja,
napr. nutričná i., cielená výţiva na odstránenie negat. dôsledkov malnutrície.
intervenčná štúdia – druh štúdie, pri kt. na rozdiel od observačnej štúdie sa sleduje nielen prirodzený
priebeh procesov v čase, ale aj výsledok určitého zásahu
intervenosus, a, um – [inter- + l. vena ţila] intervenózny, medziţilový, leţiaci mezi ţilami.
interventio, onis, f. – [l. intervenire zasahovanie] →intervencia.
interventricularis, e – [inter- + l. ventriculus komora, vačok] interventrikulárny, medzikomorový,
medzivačkový.
intervertabralis, e – [inter- + l. vertebra stavec] intervertebrálny, medzistavcový.
intervillosus, a, um – [inter- + l. villus klk] intervilózny, medziklkový.
®

Intestiazol – antibaktériový sulfónamid; ftalylsulfatiazol.
®

Intestin-Euvernil (Heyden) – antibaktériový sulfónamid; kys. sulfaloxová.
intestinalis, e – [l. intestinum črevo] intestinálny, črevný.
intestinum, i, n. – [l.] črevo.
Intestinum crassum – hrubé črevo.
Intestinum tenue – tenké črevo.
intima, ae, f. (tunica) – [l.] vnútorná vrstva cievnej steny.
intimitis, itidis, f. – [l. intima + -itis zápal] intimitída, zápal vnútornej vrstvy cievnej steny.
intimus, a, um – [l.] intímny, dôverný, najvnútornejší.
®

Intocostrin (Squibb) – myorelaxans; tubokurarínchlorid.
intolerans, antis – [l. in nie + l. tolerare znášať] intolerantný, neznášanlivý, neznášajúci.
intolerantia, ae, f. – [l. in nie + l. tolerare znášať] intolerancia, neznášanlivosť.
intorsio, onis, f. – [l. in nie + l. torquere krútiť] intorzia, rotácia horného okraja oka dovnútra, t. j.
smerom k nosu.
in toto – [l.] vcelku, celkove.

intoxicatio, onis, f. – [l. in v do + g. toxikon jed] intoxikácia, otrava organizmu jednovatými látkami.
intoxicatio alimentaris – alimentárna intoxikácia, ochorenie vyvolané baktériovými toxínmi
(→enterotoxikóza, →botulizmus a i.); postihnutie čreva →enterotoxínmi. Často sa k akút.
intoxikáciám zaraďujú aj niekt. črevné infekcie (→salmonelózy a i.). Nedá sa vţdy totiţ presne
oddeliť toxické pôsobenie baktérií od ich ďalších negat. účinkov na črevo. Ako i. a. v uţšom zmysle
sa označuje safylokoková enterotoxikóza, pri kt. je otrava vyvolaná poţitím uţ utvoreného toxínu.
Iné baktérie pôsobia toxicky aţ po pomnoţení v čreve, niekt. pôsobia obidvoma spôsobmi (napr.
Bacillus cereus).
V širšom zmysle i. a. môţe vzniknúť aj po vniknutí ďalších mikróbov al. ich toxínov do GIT
s kontaminovanou, príp. kvalit. al. kvantit. nevhodnou potravou, nezrelým surovým ovocím, príp.
→hubami (mycetizmus), otravou z mäsa (ptomainizmus) a i. Z baktérií môţu byť pôvodcami i. a.
rôzne druhy salmonel, šigely, E. coli. Podobné príznaky môţe vyvolať aj Candida albicans. Tzv.
letné hnačky bývajú vyvolané vírusmi zo skupiny enterovírusov. Príznaky i. a. vyvolávajú aj niekt.
jedy (As, Hg, ťaţké kovy), lieky (salicyláty, preháňadlá, cytostatiká a i.), endotoxické poruchy pri
urémii, celkových infekciách a intoxikáciách, fyz. škodliviny (ionizujúce ţiarenie, rádioaktívne
izotopy) a rôzne organické choroby al. reflexné poruchy GIT.
Klin. sa prejavuje bolesťami brucha, často kŕčovitými s borborygmami, nauzeou, vracaním, hnačkou
s riedkou aţ vodnatou stolicou, často s hlienmi, niekedy tenezmami a zvýšenou teplotou. Častá
býva leukocytóza. Pri dlhšie trvajúcej hnačke a vracaní sa pridruţujú poruchy hydrominerálnej
rovnováhy. Príznaky pomerne rýchlo ustupujú, najmä keď sa škodlivina odstráni hnačkou.
Dg. – stanovuje sa anamnézou, klin. vyšetrením a kultiváciou stolice. Vţdy treba pátrať po
podobnom ochorení v okolí a analyzovať ostatné jedlo.
Th. – zameriava sa na odstránenie vyvolávajúcej príčiny. V prípade neznámej otravy moţno pouţiť
preháňadlo a adsorbenciá, obyčajne však stačí diéta, spočiatku hladovka, iba s dostatočným
prívodom tekutín, neskôr postupná realimentácia. Pri baktériovej infekcii sú účinné
®
®
®
chemoterapeutiká (Ftalazol ) al. črevné dezinficienciá (Endiform , Mexaform ). Zriedka treba tlmiť
®
hnačku, napr. opiátmi (Tct. opii), difenylhydrochloridom (Reasec ) al. antidiareikom na báze
®
prírodného ílu diosmektitom (Smecta ), kt. má adsorpočné vlastnosti. Bolesti brucha zmierňujú
®
®
anticholínergiká, nauzeu a vracanie priaznivo ovplyvní metoklopramid (Cerucal , Paspertin ). V
ťaţkých prípadoch je potrebná rehydratácia a úprava vnútorného prostredia.
Nekrotizujúca enteritída – enteritis necrotisans, je prudká alimentárna intoxikácia zapríčinená
najčastejšie mäsom a rybami kontaminovanými klostrídiami. Je to akút. nekrotizujúci serózne
hemoragický zápal častí jejunálnej sliznice s tvorbou vredov. Ťaţké epidémie sa pozorovali po 2.
svetovej vojne v sev. Nemecku. V akút. štádiu je črevo opuchnuté, začervenené a rigid-né. Po
vyliečení zostávajú jazvy, kt. sú príčinou striktúr a stenóz.
Klin. obraz charakterizuje náhly začiatok, fulminantné al. toxické formy príznaky oligemického šoku,
miernejšie formy lokálne príznaky (nechuť do jedenia, nauzea, vracanie, silné bolesti brucha a
tekuté, neskôr krvavé hnačky). Brucho je nafúknuté, palpačne citlivé, koţa je studená a vlhká.
Telesná teplota býva nad 38 °C. Sedimentácia krviniek je výrazne zrýchlená, prítomná je
leukocytóza s posunom doľava a toxickými granuláciami neutrofilov. Skoro sa prejavia komplikácie –
paralytický al. mechanický ileus, peritonitída, niekedy aj s perforáciou čreva. Po prekonaní akút. fázy
môţu vzniknúť priznaky črevnej stenózy a resorpčné poruchy.
Dg. – v zriedkavých sporadických prípadoch sa stanovuje ťaţko (na rozdiel od epidémií). Na
natívnej snímke brucha sú meteoristické slučky jejuna, často hladinky. V stolici sa zistia kúsky
sliznice.

Dfdg. – treba odlíšiť baktériové zápaly, alimentárne intoxikácie z iných príčin, ileus a peritonitídu po
perforácii brušného orgánu.
Th. – spočíva vo zvládnutí šoku, hydrominerálnych porúch a po- tlační infekcie chemoterapeutikami
al. antibiotikami (ampicilín, tetracyklín). Účinné je aj špecifické antisérum, kt. zniţuje častosť
komplikácií a potrebu chir. intervencie. V ťaţších prípadoch sa postihnuté úseky čreva riešia
resekciou. Prognóza ochorenia je váţna, mortalita pri toxických formách aţ 50 %.
intra- – prvá časť zloţených slov z l. intra dovnútra, vnútri.
intraabdominalis, e – [intra- + g. abdomen brucho] intraabdominálny, vnútrobrušný.
intraalveolaris, e – [intra- + g. alveolus malá dutina, mechúrik] intraalveolárny, vnútrolalôčkový,
vnútromechúrikový.
intraarterialis, e – [intra- + l. arteria tepna] intraartériový, skr. i. a., vnútrotepnový.
intraarticularis, e – [intra- + l. articulus kĺb] intraartikulárny, vnútroklbový.
intraatrialis, e – [intra- + l. atrium predsieň] intraatriálny, vnútropredsieňový.
intrabiliaris, e – [intra- + g. bilis ţlč] vnútroţlčový.
®

Intrabilix – rtg kontrastná látka; →jodipamid.
intrabronchialis, e – [intra- + l. bronchus prieduška] intrabronchiálny, vnútroprieduškový.
intrabulbaris, e – [intra- + l. bulbus guľa, cibuľ] intrabulbárny, vnútroočný; vnútri predĺţenej miechy.
®

Intrabutazone – analgetikum, antiflogistikum; →fenylbutazón.
®

Intracaine – lokálne anestetikum; paretoxykaín.
intracanalicularis, e – [intra- + l. canaliculus kanálik] intrakanalikulárny, vnútrokanálikový.
intracapillaris, e – [intra- + l. capillaria (vasa) vlásočnice] intrakapilárny, vnútrovlásočnicový.
intracapsularis, e – [intra- + l. capsula puzdro] intrakapsulový, vnútropuzdrový.
intracardiacus, a, um – [intra- + g. kardiá srdce] intrakardiálny, vnútrosrdcový.
intracartilagineus, a, um – [intra- + g. abdomen brucho] vnútrochrupavčitý.
intracellularis, e – [intra- + l. cellula bunka] →intracelulárny.
intracelulárny – [intracellularis] vnútrobunkový.
intracerebellaris, e – [intra- + l. cerebellum mozoček] intracerebelárny, vnútromozočkový.
intracerebralis, e – [intra- + l. cerebrum mozog] intracerebrálny, vnútromozgový.
intracervicalis, e – [intra- + l. cervix krček] intracervikálny, vnútri maternicového hrdla.
intracolicus, a, um – [intra- + g. kolón hrubé črevo] →intrakolický.
intracorporalis, e – [intra- + l. corpus telo] →intrakorporálny.
®

Intracort – glukokortikoid; hydrokortizón 21 sukcinát sodný.
intracostalis, e – [intra- + l. costa rebro] →intrakostálny.
intracranialis, e – [intra- + g. kránion lebka] →intrakraniálny.
intractabilis, e – [l. in nie + + l. tractare jednať, rokovať] neprerokovateľný, nekonateľný.
intracutaneus, a, um – [intra- + l. cutis koţa] →intrakutánny.

intradermalis, e – [intra- + g. derma koţa] intradermový, vnútrokoţný, medzi vrstvami koţe.
®

Intradex (Glaxo) – expander plazmy; dextrán.
intraductalis, e – [intra- + l. ductus vývod, kanál] uloţený vnútri vývodu ţľazy.
intraduralis, e – [intra- + l. dura mater tvrdá mozgová plena] vnútri al. pod dura mater.
intraembryonicus, a, um – [intra- + g. embryon zárodok] intraembryonálny, vnútrozárodkový, leţiaci
vnútri zárodka.
intraepidermalis, e – [intra- + l. epidermis pokoţka] intraepidermový, leţiaci v pokoţke.
intrafascialis, e – [intra- + l. fascia pokrývka] vnútrofasciový, leţiaci vnútri pokrývky, fascie.
intrafissuralis, e – [intra- + l. fissura trhlina] intrafisúrový, uloţený v trhline.
®

Intraformazol – antibaktériový sulfónamid; formosulfatiazol.
intrafusalis, e – [intra- + g. fusus vreteno] intrafuzálny, vnútri svalového vretienka.
intragastricus, a, um – [intra- + g. gastér ţalúdok] intragastrický, vnútroţalúdkový.
intraglandularis, e – [intra- + g. glandula ţľaza] intraglandulárny, vnútroţľazový.
®

Intraglobin (Biotest) – antiangiozum; imolamín.
intrahepaticus, a, um – [intra- + g. abdomen brucho] intrahepatálny, vnútropečeňový.
®

Intraheptol – hepatoprotektívum; extrakt pečene.
®

Intraglobin F pro infusione inf. (Biotests Pharma) – Proteinum humanum 50 mg (immunoglobulinum 95 %) v 1 ml. Imunopreparát na prevenciu, profylaxiu a th.; →imunogobulín.
intrachondralis, e – [intra- + g. chondros chrupka] intrachondrálny, vnútrochrupkový.
®

Intrajodin inj. (Léčiva) – Trolamini iodidum 218,5 mg v 5 ml rozt. (obsahuje 2 % iónogénneho jódu);
jódový prípravok, adjuvans. Pouţíva sa na popudovú th. artropatií a vertebropatií a adjuvans pri th.
terc. syfilisu. a syphilis congenita, hlbokých mykóz (blastomyóza, sporotrichóza a parazitárne
sykózy), sclerosis multioplex, arachnoiditis intracranialis et spinalis, encephalomyelitis disseminata,
reziduálnych stavov po polyneuritídach, chorioretinálnych aterosklerotických zmien; →trolamínjodid.
intrajugularis, e – [intra- + g. jugulum hrdlo] intrajugulárny, vnútrohrdelný.
intrakolický – [intracolicus] vnútri hrubého čreva.
intrakorporálny – [intracorporalis] vnútrotelový.
intrakostálny – [intracostalis] vnútrorebrový.
intrakraniálny – [intracranialis] vnútrolebkový, vnútri lebky.
intrakraniálna hypertenzia – ICH, zvýšenie vnútrolebkového tlaku, sy. intrakraniálnej hypertenzie;
súbor príznakov, kt. vznikajú následkom absol. al. relat. zvýšenia objemu likvoru al. expanzívneho
procesu (napr. nádoru al. pseudotumorovej encefalopatie) v lebkovej dutine.
Mozgové tkanivo, likvor ani krv nie sú stlačiteľné, preto kaţdé zvýšenie ich objemu má za následok
ICH. Zväčšovanie obsahu lebky sa začína na úkor komôr a cisterien, príp. atrofie mozgu. Neskôr sa
ICH kompenzuje presunom likvoru a krvi. Prietok krvi mozgom sa zmenšuje, mozgové tkanivo je
tlačené k foramen occipitale magnum.
Sy. ICH môţe vzniknúť pri raste nádoru mozgu, pričom sa zväčšuje objem lebkovej dutiny. U detí sa
rozostúpia švy a sy. sa vyvíja pomaly, kým u dospelých (keďţe švy sú uţ zrastené a nádor rastie v

nemeniacom sa priestore) zvyšuje sa vnútrolebkový tlak. Sy. ICH môţe byť aj následkom
→hydrocefalu.
Klin. prejavy sy. ICH: 1. Prudká cefalea, a to lokalizovaná al. difúzna; osobitným typom je ventilová
cefalea pri nádoroch v IV. komore: náhla, zväčša provokovaná zmena polohy hlavy, veľmi
intenzívna aţ neznesiteľná so zvýšeným tonusom šijového svalstva, núteným drţaním hlavy, príp.
bradykardiou; môţe náhle prestať, keď nádor al. cysta uvoľní cirkuláciu likvoru. Je prejavom
dráţdenia bolestivých intrakraniálnych štruktúr, najmä senzitívnych nervov, mozgových plien a ciev.
Cefalea pri ICH sa zväčšuje v leţiacej polohe, pri kašli, kýchaní, tlaku na stolicu, v hlbokom inspíriu
a zadrţanom dychu (Valsalvov pokus) a tlaku na vv. jugulares (Queckenstedtov pokus). Pri tlaku na
krčnice sa cefalea zmierňuje a mení sa s polohou tela (pri komorových nádoroch). 2. Vracanie s
nauzeou al. bez nej – je prejavom tlaku na n. vagus. 3. Závraty ako príznak priameho al. diaľkového
postihnutia vestibulárneho aparátu. 4. Oslabenie zrakovej ostrosti. 5. Poruchy vegetatívnej nervovej
činnosti, pamäti, oslabenie spontánnosti, spavosť, delírantné stavy ap.
Objektívne príznaky: 1. Zvýšený tlak likvoru, príp. s jeho zmeneným zloţením, napr. pri nádoroch. 2.
Bradykardia. 3. Edém papily, pri dlhšie trvajúcej ICH jej atrofia s poklesom zrakovej ostrosti aţ
ospelnutím. 4. Rtg príznaky: a) natívna rtg snímka lebky – deštrukcia sella turcica, vyznačené a
prehĺbené impressiones gyrorum a zvýraznené juga cerebralia, posun kalcifikácie v corpus pineale
na nepostihnutú stranu, prítomnosť patol. kalcifikácii v nádore, rozostup švov (ak nádor vznikol v
detstve), lokálna hyperostóza v kalve, ala parva ossis sphenoidalis, lokálna al. viacpočetná
deštrukcia v kalve, na spodine lebky a hrote pyramídy a i.; b) pri kontrastnom rtg vyšetrení: deviácia,
deformácia a dilatácia komorového systému pri pneumoencefalografii al. VEG, pretlačenie cievneho
riečiska mozgu určitým smerom a patol. vaskularizácia na angiograme. 5. Systémová artériová
hypertenzia na začiatku a pokles TK v neskoršom štádiu. 6. Oligúria následkom tlaku na
diencefalické štruktúry. 7. Perkutorický príznak prasknutého hrnca (u detí) podmienený rozostupom
ešte nezrastených švov. 8. Loţiskové príznaky následkom poškodenia určitých oblastí mozgu
(centrálne obrny, mozočkový sy. atď.).
2

Antiedémová th. spočíva v uloţení hlavy vo zvýšenej polohe, obmedzení prívodu tekutín (1 l/m /d),
hyperventilácii (udrţovanie pCO2 na hodnote 3,3 kPa), i. v. aplikácii 20 % manitolu 1 aţ 2 g/kg/15
min, 40 % sorbitolu 0,4 – 0,8 g/kg/10 min a dexametazónu – spočiatku 40 – 48 mg i. v., potom
kaţdých 6 h 8 mg i. v. 1 – 4 d, 5. – 7. d 2-krát 8 mg i. v., 8. – 10. d 8 mg/d i. v.; pri ťaţších stavoch
sa podávajú 2-násobné dávky a spolu s dexametazónom; aby sa zabránilo krvácaniu do GIT,
podávajú sa antagonisty receptorov H2 (ranitidín 3 – 4-krát 50 mg/d i. v.) a antiulceróza (sukralfát 4krát 1g/d). Pri predčasnom ukončení aplikácie dexametazónu nasledujúci d sa podá ACTH
(tetrakozaktid 1 mg i. m.). Monitorujú sa sérové elektrolyty, močovina, glykémia, diuréza a osmolalita
(optimálna hodnota je 310 – 335 mmol/l). Úľavu prináša odber likvoru pri punkcii. Proti včasnej lýze
koagula sa preventívne podávajú antifibrinolytiká (kys. -aminokaprónová) i. v., 8 g kaţdých 12 h.
intrakraniálna hypotenzia – sy. intrakraniálnej hypotenzie zahrňuje príznaky, kt. vznikajú následkom
poklesu likvorového tlaku < 0,59 kPa (< 60 mm H 2O) u leţiaceho pacienta. Je zriedkavejší ako sy.
intrakraniálnej hypertenzie. I. h. môţe vzniknúť následkom: 1. zníţenej sekrécie likvoru; 2. zvýšenej
resorpcie; 3. unikania likvoru zo subarachnoidálneho priestoru, príp. komôr.
Primárna intrakraniálna hypotenzia vzniká pri hyposekrécii likvoru, pp. následkom zníţeného
prietoku krvi chorioidovými spleťami.
Sekundárna intrakraniálna hypotenzia vzniká po lumbálnej punkcii, úraze al., operácii na lebke al.
mozgu, pri niekt. infekciách a intoxikáciách, po komócii ozgu, pri poruchách hydrominerálnej
rovnováhy a chron. zápaloch chorioidových spletí.
Klin. príznaky: 1. cefalea – je trvalá al. záchvatovitá, veľmi úporná, difúzna al. lokalizovaná; 2.
závraty; 3. nauzea s vracaním al. bez neho; 4. psychické príznaky (depresie, melanchólia,

delírantné stavy, somnolencia, sopor aţ kóma, sprevádzajú najmä stavy po mozgových operáciách;
5. neurologické ložiskové príznaky následkom lézií hypotalamu (somnolencia, hypersomnia,
diabetes insipidus, hypertermia, hyperhidróza) al. základného ochorenia (hemiparézy, epileptické
záchvaty). Príznaky sa zhoršujú v polohe postojačky a zmierňujú v leţiacej polohe. Podobajú sa
príznakom pri sy. intrakraniálnej hypertenzii a meningeálnom sy.
intrakutánne testy →kožné testy.
intrakutánny – [intracutaneus] skr. i. c., vnútrokoţný.
intralaryngealis, e – [intra- + g. larynx hrtan] intralaryngový, vnútrohrtanový, vnútri hrtana.
intralingualis, e – [intra- + l. lingua jazyk] intralingválny, situovaný na jazyku.
®

Intralipid inf. (Kabi Pharmacia) – tuková emulzia 10 al. 20 %. Obsahuje Ol. sojae fract. 10 (20) g +
Lecithinum ex ovo fract. (1,2 g + Glycerolum 2,5 g + Aqua pro inj. ad 100 ml infúzneho rozt.
Indikácie – slúţi ako infundabilium, parenterálna výţiva s vysokou energetickou hodnotou, prívodom
esenciálnych karboxylových kys. pre pacientov s malresorpciou, malnutríciou, najmä tukov, v
kritických katabolických stavoch, rekonvalescencii, príprave k závaţným operačným výkonopm prio
zníţenej centrálnej výţive.
Kontraindikácie – šok, hperlipoproteinémia, hepatocelulárne poškodenie, poruchy metabolizmu
tukov, lipiodná nefróza, dekompenzovaný diabetes mellitus, akútna pankreatitída. Opatrnosť je
ţiaduca u novorodencov a dojčiat, pri sepse, ťaţkej anémii a DIC.
Nežiaduce účinky – hyperlipidémia, po dlhodom podávaní zmeny pečeňových testov a trombocytopénia, pri objemovom preťaţení šok, zvýšená teplota, kŕče. Prejavy intolerancie s dýchavicou, vracaním, bolesťami v chrbte a alergické prejavy sú zriedkavé.
Dávkovanie – podáva sa veľmi pomaly i. v. do periférnej i centrálnej ţily, denná dávka je 2,5 g/kg, u
detí 3 g/kg, u novorodencov 0,5 – 3 g/kg. Po doplnení esenciálnych karboxylových kys. stačí kryť 10
% celkového denného energetického prívodu. Nemá sa miešať s prísadami iónov, stopových
prvkov, vitamínov ap. Pravidelne sa majú pečeňové testy a lipidy v sére.
intralobaris, e – [intra- + l. lolus lalok] intralobárny, vnútrolalokový.
intraluminalis, e – [intra- + l. lumen priesvit] intraluminálny, vnútri priesvitu.
intramedullaris, e – [intra- + l. medulla miecha] intramedulárny, vnútromiechový.
intramembranosus, a, um – [intra- + l. membrana blana] intramembránový, leţiaci vnútri blán.
intrameningealis, e – [intra- + g. meninx obal] intrameningový, uloţený vnútri mozgových plén.
intramucosus, a, um – [intra- + l. mucosa sliznica] intramukózny, vnútrosliznicový, leţiaci v sliznici.
intramuralis, e – [intra- + l. murus stena] intramurálne, leţiaci vnútri steny (orgánu); v ústave, v
nemocnici.
intramuscularis, e – [intra- + l. musculus sval] intramuskulárny, skr. i. m., vnútrosvalový.
®

Intramycetin (Parke, Davis) – antibiotikum; chloramfenikol.
®

Intranarcon – i. v. anestetikum; tialbarbital.
intranasalis, e – [intra- + l. nasus nos] intranazálny, vnútronosový, leţiaci v nosovej dutine.
intranet – informačný systém vnútri inštitúcie, kt. vyuţíva sluţby →internetu, najmä sluţby WWW. I.
nezávisí od typu počítača a operačného systému, pretoţe vďaka jednotnému rozhraniu spája
počítače rôznych typov. Vyberá vhodné programy, lebo klientské programy pre internetovské sluţby
utvára do rôzných prostredí, ako sú UNIX, DOS, Windows atď. Poskytuje moţnosť vyuţitia uţ

existujúcich a pouţívaných programov pre prácu v i. Mnohé z nich sú k dispozícii zdarma al. za min.
poplatky. Na tvorbu intranetovských riešení sa vyuţívajú nielen textové, ale najmä plnografické
WWW klientské programy, vďaka čomu moţno v informačnom systéme pracovať nielen s textovými,
ale aj multimediálnymi informáciami, ako sú fotografie, zvuky, videozáznamy ap.
Výhodou intranetovských riešení je cenová dostupnosť, jednoduchá obsluha (pouţívajú sa klientské
programy WWW ako v i.) a ľahká rozšíriteľnosť (nová časť informačného systému sa pripája tým, ţe
na niekt. stránke WWW sa utvorí odkaz na jeho pripájanú časť).
Stránky WWW moţno tvoriť špeciálnymi programami na tvorbu stránok WWW, ale aj novou
generáciou beţne pouţívaných programov na písanie textov, tvorbu prezentácií ap., napr. z balíka
,
MS Office 97. Tieto programy umoţňujú
• vkladať odkazy do ľubovoľného dokumentu. Obyčajný textový dokument sa takto môţe stať
súčasťou celosvetového systému WWW, môţe obsahovať hypertextové odkazy do tabuliek,
prezentácií, databáz atď.
• uloţiť dokument vo formáte HTML príkazom Soubor –
Uloţit jako HTML... (File-Save as HTML), čím sa tieto
dokumenty stávajú dostupné ako stránky WWW; tak
moţno pôvodné texty, tabuľky, databázy al. prezentácie
jednoducho skonvertovať na stránky WWW a zabezpečiť plynulý prechod na intranetovské riešenie
informačného systému
• pouţívať nástroje WEB a prezeranie dokumentov a
stránok WWW; pomocou nich moţno zobrazovať stránky
WWW, ale aj dokumenty uloţené na niekt. počítači v sieti. Po stlačení tlačidla Panel nástrojů pre
prácu s WWW sa zobrazí panel nástrojov pre prácu s WWW.
intraneuralis, e – [intra- + g. neuron nerv] intraneurálny, vnútronervový, leţiaci vnútri nervu.
intranuclearis, e – [intra- + l. nucleus jadro] intranukleárny, vnútrojadrový.
intraoccipitalis, e – [intra- + l. occiput záhlavie] intraokcipitálny, vnútrozáhlavový.
intraocularis, e – [intra- + l. oculus oko] intraokulárny, vnútroočný.
intraoesophagicus, a, um – [intra- + oesophagus paţerák] intraezofágový, vnútropaţerákový.
intraoralis, e – [intra- + l. os-oris ústa] intraorálny, vnútroústný.
intraorbitalis, e – [intra- + l. orbita očnica] intraorbitálny, vnútroočnicový.
intraossealis, e – [intra- + l. os-ossis kosť] intraoseálny, vnútrokostný, leţiaci vnútri kosti.
intraosseus, a, um – [intra- + l. os-ossis kosť] intraoseálny, vnútrokostný, leţiaci vnútri kosti.
®

Intrapan (USV) – cholínergikum; dexpantenol.
intrapapillaris, e – [intra- + l. papilla bradavka] intrapapilárny, leţiaci v papile.
intraparenchymatosus, a, um – [intra- + parenchyma parenchým] intraparenchýmový, leţiaci vnútri
parenchýmu.
intraparietalis, e – [intra- + l. parietalis nástenný, temenný] intraparietálny, v oblasti temena.
intra partum – [l.] počas pôrodu.
intrapelvinus, a, um – [intra- + l. pelvis panva] intrapelvický, vnútropanvový.
intraperitonaealis, e – [intra- + l. peritonaeum pobrušnica] intraperitoneálny, vnútropobrušnicový.

intrapinealis, e – [intra- + glandula pinealis epifýza] intrapineálny, vnútroepifýzový.
intraplacentaris, e – [intra- + l. placenta plodové lôţko] intraplacentárny, leţiaci vnútri placenty.
intrapleuralis, e – [intra- + l. pleura pohrudnica] uloţený v pleurálnej dutine.
intrapsychická ataxia – porucha logického vzťahu medzi myšlienkou a emočnou odpoveďou
(Stránsky, 1905). Ide o schizofrénne myslenie, kt. zodpoveda poruche ,,asociatívneho napätia―
(Bleuler), ,,aperceptívnemu zoslabeniu a ohlúpnutiu― (Weygandt), ,,intenčnej prázdnote― (Löwy),
,,rozpadu vedomia― (Groos), ,,fixácii komplexov― (Jung), hypotónii vedomia― (Berze), ,,paralnej
poruche aktivácie― (Kleist) atď. Prejavuje sa v afektívnej oblasti, t. j. nesúrodosťou, neadekvátnosťou
afektivity, kt. sprevádza danú myšlienku.
intrapsychický konflikt – v psychoanalytickej teórii emočná tenzia pri konfliktných tendenciách v
nevedomí; endopsychický konflikt.
intrapulmonalis, e – [intra- + l. pulmo pľúca] intrapulmonálny, vnútropľúcny.
intrarectalis, e – [intra- + l. rectum konečník] intrarektálny, vnútri konečníka.
intrarenalis, e – [intra- + g. ren oblička] intrarenálny, vnútroobličkový.
intraretinalis, e – [intra- + l. retina sietnica] intraretinálny, vnútrosietnicový.
intrascrotalis, e – [intra- + l. scrotum miešok] intraskrotálny, vnútromieškový.
intraspinalis, e – [intra- + l. spina tŕň, chrbtica] intraspinálny, vnútrochrbticový.
®

Intrasporin (Torlan) – širokospektrálne polosyntetické cefalosporínové antibiotikum; cefaloridín.
intrasternalis, e – [intra- + l. sternum hrudná kosť] intrasternálny, leţiaci v hrudnej kosti.
®

Intrastigmina (Lusofarmaco) – cholínergikum; metylsulfát neostigmínu.
intratendineus, a, um – [intra- + l. tendo šľacha] vnútrošľachový.
intrathalamicus, a, um – [intra- + thalamus lôţko, bočná stena medzimozgu] intratalamický,
umiestený v lôţku (talame).
intrathecalis, e – [intra- + theca puzdro] intratékový, vnútri (mozgomiechových) obalov, vnútri steny
vaječníkového folikula.
intrathoracalis, e – [intra- + g. thorax hrudník] intratorakálny, vnútrohrudn(íkov)ý.
intratrachealis, e – [intra- + l. trachea priedušnica] intratracheálny, vnútropriedušnicový.
intraurethralis, e – [intra- + g. uréthra močová rúra] intrauretrový, vnútri močovej rúry.
intrauterinné teliesko – vnútromaternicové teliesko, skr. IUD; →antikoncepcia.
Indikácie – antikoncepcia.
Kontraindikácie – gravidita, anémia, deformácia dutiny maternice, hlboký panvový zápal
v anamnéze, endometrióza, predchádzajúce ektopické gravidity, karcinóm hrdla maternice
a endometria, prekancerózy v týchto lokalizáciách, krvácanie z rodidiel nezisteného pôvodu, akút.
zápal hrdla maternice, stav po septickom potrate pred < 3 mes., alergia na meď, Wilsonova
choroba. U ţien s IUD sa nemá aplikovať diatermia panvy a mikrovlnová rádioterapia.
Nežiaduce účinky – drobné krvácanie v priebehu cyklu, obvykle 1. týţd cyklu po inzercii telieska,
zriedkavejšie v ďalších cykloch, bolesti v podbruší a lumbosakrálnej oblasti. Poranenie uteru pri
inzercii al. (menej často) extrakcii. Metrorágia. Hlboký panvový zápal, často aktinomykotického
pôvodu.

Pred inzerciou IUD treba vykonať bakteriologické vyšetrenie pošvy a hrdla maternice (MOP,
kultivácia), vylúčiť zápal vnútorných rodidiel (palpácia, ultrazvuk, leukocyty, sedimentáciu krviniek),
cytologické vyšetrenie pošvy a kolposkopické vyšetrenie. Kontroly sa odporúčajú 1 mes. po
zavedení IUD a potom aspoň raz/r. s prebioptickými vyšetreniami. IUD moţno ponechať, ak sa
nedostavia komplikácie, 30 mes., pri komplikáciách ho treba čo najskôr odstrániť. Teliesko sa
zavádza najlepšie tesne po menštruácii, extrahuje sa pred očakávanou menštruáciou. Keď IUD
zlyhá a pacientka sa rozhodne pre graviditu, odporúča sa ho odstrániť v priebehu 1. trimestra.
®

Prípravok – Gyne-T (Ortho, Cilag).
intrauterinus, a, um – [intra- + l. uterus maternica] intrauterinný, vnútromaternicový.
intravaginalis, e – [intra- + l. vagina pošva] intravagínový, vnútropošvový.
®

Intraval Sodium (M & B) – krátko pôsobiace i. v. anestetikum; tiopental sodný.
intravasalis, e – [intra- + l. vas cieva] intravazálny, vnútrocievny.
intravascularis, e – [intra- + l. vasculum cievka] intravaskulárny, lokalizovaný vnútri ciev, v cievnom
riečisku.
intravenosus, a, um – [intra- + l. vena ţila] intravenózny, skr. i. v., vnútroţilový.
intraventricularis, e – [intra- + l. ventriculus ţalúdok] 1. vnútroţalúdkový; 2. vnútrokomorový.
intravertebralis, e – [intra- + l. vertebra stavec] intravertebrálny, vnútrostavcový.
intravesicalis, e – [intra- + l. vesica mechúr] intravezikálny, vnútromechúrový.
intravitalis, e – [intra- + l. vita ţivot] intravitálny, zaţiva, za ţivota.
®

Intrazone (Arnolds) – analgetikum, antiflogistikum; fenylbutazón.
®

Intrenon inj. (Léčiva) – Naloxoni hydrochloridum 0,4 mg v 1 ml inj. rozt.; antidótum narkotík;
→naloxón.
intrinsic – [angl. z l. inrinsecus vnútri] vrodený, vlastný; napr. svaly, kt. sa začínajú a končia na tejto
končatine.
Intrinsic Factor – IF, Castleho faktor, vnútorný faktor, kt. podmieňuje resorpciu vitamínu B12 z
tenkého čreva. Termolabilný mukoproteid s Mr ~ 60 000. Nachádza sa v ţalúdkovej šťave, u
pacientov s pernicióznou anémiou chýba. Asi v 30 % sa tvoria protilátky, kt. sa v sére viaţu s IF a
inhibujú jeho biol. aktivitu. Pripravil ho r. 1929 Castle zo sliznice ţalúdka ošípaných. Komerčné
®
prípravky obsahujú kombináciu s vitamínom B12 (Gastrhéma ).
intro- – prvá časť zloţených slov z l. intro dovnútra.
introductio, onis, f. – [l. introducere uvádzať dovnútra] introdukcia, uvádzanie, zavádzanie, úvod.
introductor, oris, m. – [l. introducere uvádzať dovnútra] introduktor, zavádzač, napr. pri kanylácii al.
intubácii.
introflexio, onis, f. – [l. intro- + l. flectere ohýbať] introflexia, ohnutie dovnútra.
introitis, itidis, f. – [l. introire vstúpiť] introitída, zápal pošvového vchodu.
introitus, us, m. – [l. introire vstúpiť] vstup, vchod. I. vaginae pošvový vchod.
introjectio, onis, f. – [l. intro iacere hádzať do] →introjekcia.
introjekcia – [introjectio] vkladanie vlastností do vecí. Avenariov výraz s mnohými významami: 1.
absorpcia vonkajšieho sveta do seba samého, t. j. do vnútorného, myšlienkového sveta jedinca,
takţe vonkajšie udalosti sa javia ako subjektívne, ako vlastné duševné procesy, ako akýsi sen; 2.

projekcia svojich vlastných kvalít do neoţiveného sveta al. konania akoby neţivé objekty boli ţivými
(animizmus, antropomorfizmus); 3. projekcia seba samého, svojich postojov, názorov atď. do inej
osoby al. objektu, takţe s nimi zdieľajú ich pocity (určitý druh sympatie); 4. pocit, ţe vlastné telo al.
myseľ sa vtelili do iného (príznak psychózy); 5. v psychoanalytickej teórii presun afektu skôr na
predstavu osoby ako na reálnu osobu (miluje sa idealizovaná predstava nie reálna osoba); obranný
mechanizmus, keď sa ego chráni pred podnetmi id vyvolávajúcimi úzkosť. Nastáva ,,vsiakovanie―,
zahrňovanie do seba―, t. j. identifikácia prosjov inej osoby; op. projekcia.
intrón – úsek DNA, kt. sa pri tvorbe mRNA vyštepuje, a tým sa neprepisuje do génového produktu;
por. exón.
®

Intron A inj. sicc. (Schering-Plough; Essex Chemie AG) –
2b 3 al. 10 mil. IU
lyofilizovanej substancie v 1 fľaštičke; imunomodulátor s protinádorovou účinnosťou; →interferón.
intropatia →empatia.
intropunitívny – Rosenzweigov výraz pre charakteristické reakcie na frustráciu, pri kt. záţitky
poniţovania a viny sa pripisujú sebe samému; op. extrapunitívny.
introspectus, us, m. – [l. introspicere prehliadnuť] →introspekcia.
introspekcia – [introspectio] sebapozorovanie, uvedomelé pozorovanie vnútorných duševných
procesov.
introversio, onis, f. – [intro- + l. vertere obracať] →introverzia.
introvert – Jungov výraz; op. extrovert.
introverzia – [introversio] sklon osobnosti sústreďovať všetok záujem na seba; →Jung; op.
extroverzia. Ide o ústup záujmov o vonkajší svet a sústreďovanie na svoj vnútorný svet. Vo
vyhranenej patickej forme trvanlivejší spôsob riešenia frustračných situácií stiahnutím sa do izolácie
(ponorením sa do izolácie, ponorením sa do seba). V psychoanalýze syn. fantazijnej katexie;
→autistické myslenie.
intubácia – [intubatio] zavedenie špeciálnej rúrky do priedušnice al. hlavnej priedušky s cieľom udrţať
priechodnosť dýchacích ciest a zabrániť zatekaniu sekrétov a obsahz ţalúdka do bronchiálneho
stromu. I. sa vykonáva pomocou laryngoskopu, fibrolaryngoskopu al. ,,naslepo― cez nos al. ústa
endotracheálna rúrka do priedušnice. Rozoznáva sa endotracheálna a endobronchiálna i.
Endotracheálna itubácia – zavedenie endotracheálnej rúrky ústami (orotracheálna i.) al. nosom
(nasotracheálna i.) do priedušnice, kt. umoţňuje mechanickú ventiláciu, odsávanie sekrétov
a zabraňuje aspirácii. Indikáciou i. je respiračné zlyhanie, stavy, pri kt. hrozí nebezpečie aspirácie
a kardiopulmonálna resuscitácia. Elektívne sa vykonáva pred operačným výkonom, kt. vyţaduje
celkovú anestéziu (umelé dýchanie počas narkózy al. intenzívnej th., zabránenie aspirácie u osôb v
bezvedomí, preklenutie akút. stenózy laryngu, pri edéme hrtana al. glottis. Por. koniotómia,
tracheotómia, extubácia.
Endobronchiálna intubácia – zavedenie dvojitej rúrky al. endobronchiálnej rúrky do hlavného
bronchu na separované dýchanie, pouţíva sa najmä v pľúcnej chirurgii.

Obr. Intubácia. Poloha laryngoskopu pred intubáciou

Orotracheálna intubácia – vykonáva sa najčastejšie v Jacksonovej polohe za laryngoskopickej
kont-roly v narkóze (a svalovej relaxácii sukcinylcholínom, tubarínom) al. v lokálnej anestézii, resp.
sedácii na bdelom pacientovi, pričom koniec endotracheálnej rúrky má leţať nad karinou. I. naslepo
sa dá vykonať orotracheálne za digitálnej kontroly bez laryngoskopu, nazotracheálna (pri dlhodobej
ventilácii) orientovaním sa podľa dýchacích šelestov nad obidvoma polovicami pľúc. Potom sa
kanyla fixuje náplasťou k tvári pacienta al. sa vkladá do protihryzovej vloţky. Pri trvalých anat.
prekáţkach je niekedy nevyhnutná bronchoskopická i.
I. sa robí aj u pacienov, kt. sú odkázaní a dlhodobejšiu umelú ventiláciu al. nevedia dobre
odkašľávať a vyţadujú odsávanie sekrétov z dýchacích ciest (sterilnými cievkami).
Ku komplikáciám i. patrí laryngospazmus, reflektorické zastavenie dýchania, bradykardia, pokles al.
vzostup TK, kašeľ, vracanie, obranné pohyby, poranenie nosového vchodu, hypofaryngu, hrtana,
priedušnice, chybná zavedenie rúrky do paţeráka al. neúmyselné zavedenie do bronchu. Pri
dlhotrvajúcej i. môţe vzniknúť ulcerácia sliznice priedušnice následkom tlaku manţety tubusu (tzv.
cuff); →ventilácia.
intubatio, onis, f. – [l. in do + l. tubus rúra] →intubácia.
intuícia – [intuitio] vnuknutie, tvorivá činnosť, vnútorné subjektívne poznanie, nápad bez rozumového
skúmania; nazeranie. I. je schopnosť bezprostredného postihnutia pravdy a získavania poznatkov
bez logickej úvahy a analýzy, nezávisle od skúsenosti a praxe. Psychický proces, pri kt. sa náhle
zjavuje myšlienka, pomáhajúca vysvetliť al. rozlúštiť zloţitejší problém, kt. sa zdal neriešiteľný
logickým uvaţovaním, pomocou vedomých poznatkov a skúseností. Ide o úsudok, ktorého vývojový
proces nebol plne uvedomovaný, ale prirodzene pracoval s výsledkami predchádzajúcich logických
úvah. I. je skúsenosť, kt. neprešla jasným uvedomením, ale zanechala v ňom určité stopy. I. má len
pomocnú úlohu v procese poznania a nelíši sa zásadne od obvyklých ciest dosahovania pravdy
(logické myslenie, prax ap.). Základom tejto schopnosti je nahromadená skúsenosť a predtým
získané poznatky.
Rozoznáva sa intelektová (v rámci racionality) a mystická i. (prekračuje rámec racionality). Jung
zaraďuje i. k 4 základným mentálnym procesom, chápe ju ako percepciu moţností, dôsledkov
princípov a objektov ako totalitu bez ohľadu na detaily De Sanctis (1928) definuje i. ako
bezprostredné poznanie. Hebb (1946) pokladá intuitívne za podvedomé a nemoţno ho vyjadriť
slovami, je mylné. Hathaway (1955) pokladá i. za chápanie podľa kľúčov, kt. nemoţno definovať ani
špecifikovať. Berne (1949) za poznanie na základe skúseností a dosahované senzorickým
kontaktom bez toho, aby bolo moţné opísať ako sa došlo k záverom. Podľa Boarda (1958) je i.
pojem pre relačnú štruktúru, kt. je zaloţená na empírii a je podvedomá. Sarin, Taft a Bailey (1960)
chápe i. ako intelektovú techniku, kt. dosahuje dobré, ale pokusné formulácie bez toho, aby sa šlo
analytickou cestou, pri kt. by sa formácie hodnotili. Bruner (1961) pokladá i. za bystrý odhad,
vynaliezavú hypotézu, odváţny skok k záverom. Podľa Baldwina (1966) je i. tušenie v neistých
situáciách, neverbalizovaná viera, obrazná kognitívna reprezentácia javov v prostredí. Bouthielet
(1948) chápe i. ako schopnosť vyvodzovať správ-ne závery bez toho, aby sa vedelo prečo. Vo
väčšine poňatí sa zdôrazňuje neznalosť toho, ako sa pomocou i. dosahujú výsledky.
Guiora a spol. (1955, 1965) zostavili kompletujúcu definíciu i. I. je výsledok utvárania zjavne
priamych, bezprostredných a správnych súdov al. predikcií pomocou idiosynkratických asociácií
dosahovaných alologickými princípmi, čo sa uvádza do pohybu mnoţstvom bezprostredných
vonkajších stimulov normálne inadekvátnych pre logické usudzovanie al. predikciu.
Wescott zostavil pracovnú hypotézu: i. sa zjavuje, keď indivíduum činí rozhodnutie na základe
menej explicitných informácií, kt. sú beţne potrebné na takéto rozhodnutia. Pri spomenutých
idiosynkratických asociáciách sa Mednick domnieva, ţe u tvorcu fungujú ako redukujúce úzkosť,
keď normálne asociácie úzkosť vyvolávali. Sú nevyhnutné, keď sa produkuje novum.

intuicionizmus – filozofická koncepcia matematického myslenia. Prvýkrát ju explicitne formuloval na
zač. 20. stor. hol. matematik Brower. Podľa neho sú matematika a jazyk špecifické ľudské činnosti,
kt. základ spočíva v operáciách 3 druhov: matematická konštrukcia, matematická abstrakcia a
excitácia vôle prostredníctvom určitých signálov (písmen, zvukov ap.) Táto 3. zloţka sa práve týka
jazyka.
intuitio, onis, f. – [l. intueri hľadieť dovnútra] →intuícia.
intumescentia, ae, f. – [l. intumescere nafúknuť] intumescencia, zdurenie, zdurenina.
Intumescentia cervicalis – zhrubnutie miechy medzi stavcami C3–Th2.
Intumescentia lumbalis – zhrubnutie miechy medzi stavcami Th9–10 a L1–2.
Intumescentia tympanica – zdurenie tympanickej vetvy n. glossopharyngeus.
inturgescentia, ae, f. – [l. inturgescere nadúvať] inturgescencia, silný opuch (tkanív al. orgánov).
intus – [l.] dovnútra, vnútri.
®

Intussin tbl. (Slovakofarma) – Butamirati citras 5 mg v 1 poťahovanej tbl.; antitusikum; →butamirát.
intususcepcia – [intususceptio] vrastanie, vchlípenie; 1. spôsob rastu bunkovej steny, pri kt. sa nové
molekuly celulózy ukladajú uţ medzi uţ existujúce molekuly celulózy; i. je typická pre ţivé
organizmy; nové molekuly bioplazmy sa tvoria medzi starými molekulami; 2. vsunutie časti čreva do
susedného úseku vo forme zasúvania teleskopu; →invaginácia.
intususceptio, onis, f. – [l. intus vnútri + l. suspicere podchytiť] →intususcepcia.
intususceptum, i, n. – [l. intus vnútri + l. suspicere podchytiť] časť čreva, kt. je vsunutá.
intususcipiens, entis – [l. intus vnútri + l. suspicere podchytiť] časť čreva, do kt. sa vsunutie deje.
Inula helenium L. (Asteraceae, Compositae) – oman pravý, (čes. alant ománek). Trváca bylina s
hlbokým hlavným koreňom a chlpatými stonkami, veľkými vajcovitými listami a s veľkým počtom
tenkých jasnoţltých úborov koncom leta. Omanový podzemok obsahuje najmä silicu (do 3 %), v kt.
sa nachádzajú seskviterpény alantol, alantolaktón a izoalan-tolaktón (podobné santonínu), starší
názov helenín. Ďalej obsahuje veľké mnoţstvo inulínu (aţ 45 %), horčiny a sacharidy. Má vlastnosti
expektoransu, spazmolytika, digestíva, amaro-aromatika, stomachika, karminatíva, antidiabetika,
metabolika, mierneho cholagoga a diuretika. Pouţíva sa vo forme záparu pripraveného z jednotlivej
dávky 0,5 g al. 1/2 kávovej lyţičky drogy na šálku vody; pije sa 2 – 3-krát/d po
lyţičkách. Odvar sa pripravuje varením 10 min, z jednotlivých dávok 0,5 – 2 g
na šálku vody; uţíva sa 3-krát/d. Infusum Radicis inulae sa pripravuje z 25 g na
150 ml vody, uţíva sa ako expektorans v dávke 1 – 2 lyţice viackrát/d pred
jedením, ako stomachikum 1/3 – 1/2 pohárika 3-krát/d pred jedením a
karminatívum v rovnakých dávkach po jedení. Medicinálne víno Vinum inulae
(80 – 100 g rozdrveného koreňa sa maceruje 8 d v 1000 ml bieleho vína, potom
sa precedí) sa uţíva po 1 čajovej lyţičke viackrát/d.
Inula helenium

Má expektoračné a baktericídne účinky, vyvoláva potenie. Podáva sa pri respiračných ochoreniach,
najmä pri dráţdivom kašli, a to vo forme záparu a tct. V Číne sa pouţíva aj ako antiparazitikum. Droga
Radix (Rhizoma) inulae (syn. Radix-Rhizoma helenii, Radix enulae, Radix inulae helenii. Kombinuje sa
obyčajne s Flos verbasci, Folium salviae, Folium plantaginis, Radix altheae, Fructus foeniculi a i.
®
Vyššie dávky pôsobia emeticky. Inulae radix je zloţkou prípravku Betulan spec., Melisana Klosterfrau
®
®
®
Koncentrat sol., Species cholagogae Planta , Švédska bylinná směs‹ spec., Thé Salvat .

inulín →Inulinum, ČSL 4.
Inulinum – skr. Inulin., inulín, ČSL 4, syn. alantín, alantový škrob, dahlín, (C 6H10O5)n, Mr (162,14)n;
zásobný polysacharid (Mr ~ 5000) podzemných orgánov niekt. rastlín,
napr. omanu pravého a dálie (Dahlia, Compositae), zaloţený na
fruktóze (n = 27 – 30) s výskytom aţ 5 % glukózy, viazanej vo forme
komplexu s molekulou inulínu. Je to je biely hygroskopický prášok
bez zápachu a chuti, veľmi ťaţko rozp. vo vode, miernym zahriatím
sa v nej rozpúšťa ľahko. Je prakticky nerozp. v 95 % liehu, 85 %
glycerole a chloroforme.

Inulín. n ~ 35

Dôkaz
a) Asi 1,0 g vzorky sa rozpustí miernym zahriatím v 20,0 ml vody. Rozt. sa pouţije aj na skúšku b) a
d). K 5,0 ml tohto rozt. sa pridá asi 0,05 g rezorcinolu, 1,0 ml koncentrovanej kys. chlorovodíkovej a
2 min sa povarí; vznikne sýto červené sfarbenie (fruktóza vzniknutá hydrolýzou inulínu).
b) K 10,0 ml zo skúšky a) sa pridá 10 kv. konc. HCl, zahrieva sa 8 min vo vodnom kúpeli teplom 70
°C a ochladí sa. Rozt. sa pouţije aj na skúšku d). 5 ml tohto rozt. sa neutralizuje asi 5 kv. konc. rozt.
NaOH, pridajú sa 4,0 ml Fehlingovho činidla a tekutina sa krátko povarí; vylučuje sa oranţovo
červená práškovitá zrazenina (redukujúci cukor).
c) Teplota topenia: 180 – 185 °C.
d) Na tenkú vrstvu celulózy, napr. Lucefol, sa nanesú na štart rozt. látok v poradí:
1. 5 ml rozt. zo skúšky a),
2. 5 ml rozt. zo skúšky b) (t. j. rozt. skúšanej látky po hydrolýze HCl),
3. 5 ml vodného rozt. frukózy (10 mg/ml),
4. 5 ml vodného rozt. glukózy (10 mg/ml).
Vyvíja sa zmesou 1-butanol–pyridín–voda (10 + 3 + 3 obj.) do vzdialenosti asi 100 mm. Po vybratí z
komory sa vrstva vysuší v prúde vzduchu a vyvíjanie a sušenie sa opakuje rovnakým spôsobom
ešte 2-krát. Potom sa vrstva rovnomerne postrieka čerstvo pripravenou zmesou 2,50 ml rozt.
difenylamínu v etylacetáte (6 mg/ml), 7,50 ml rozt. anilínu v etylacetáte (10 mg/ml) a 1,10 ml
koncentrovanej kys. fosforečnej a vloţí sa na 3 min do sušiarne vyhriatej na 80 °C. Na
chromatograme 1 sa zisťuje jediná škvrna, kt., má rovnakú polohu a farbu ako škvrna na
chromatograme 3 (fruktóza), príp. aj slabá modrá škvrna, zodpovedajúca polohou a farbou škvrne
na chromatograme 4 (glukóza). Na chromatograme 1 nesmie byť okrem škvrny na štarte viditeľná
nijaká iná škvrna (fruktóza a i. sacharidy).
Skúšky na čistotu
20

e) Špecifická optická otáčavosť. [D ] = –34 aţ –40,5°; meria sa vodný rozt. (50,0 g/l) pripravený z
látky vysušenej predpísaným spôsobom.
f) Čírosť a farba roztoku. 10,00 g sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí miernym zahriatím vo
vode bez oxidu uhličitého a po ochladení sa ňou doplní po značku. Rozt. musí byť číry a bezfarbý.
Pouţije sa aj na skúšku g), h), i), j), k), l), n), o), p.

g) Aktuálna acidita. pH rozt. zo skúšky f): 4,5 – 7,0
h) Ťaţké kovy. 5,0 ml rozt. zo skúšky f) sa skúša na ťaţké kovy spôsobom I (ČSL 4, str. 74/I); obsah
2+
ťaţkých kovov v skúšanom rozt. nesmie byť vyšší ako 0,01 mg, vyjadrené ako Pb (0,002 %).
i) Vápnik. 10,0 ml rozt. zo skúšky f) sa skúša na vápnik spôsobom I (ČSL 4, str. 74/I); obsah vápnika
2+
v skúšanom rozt. nesmie byť vyšší ako 0,1 mg Ca (0,01 %).
j) Chloridy. 5,0 ml zo skúšky f) sa skúša na chloridy (ČSL 4, str. 75/I); obsah chloridov v skúšanom
–
rozt. nesmie byť vyšší ako 0,04 mg Cl (0,008 %).
k) Sírany. 10,0 ml rozt. zo skúšky f) sa skúša na sírany (ČSL I, str. 75/I); obsah síranov v skú-šanom
2–
rozt. nesmie byť vyšší ako 0,1 mg SO4 (0,01 %).
l) Šťavelany. K 10,0 ml rozt. zo skúšky f) sa pridá 6 kv. zriedenej kys. octovej a 1,0 ml rozt. chloridu
vápenatého a zahrieva sa pri 40 °C; do 15 min sa rozt., nesmie sfarbiť silnejšie ako porovnávací
2–
rozt., kt. v rovnakom objeme a pri rovnakom mnoţstve pouţitých skúmadiel obsahuje 0,3 mg C 2O4
(0,03 %).
m) Fruktóza a i. sacharidy. Na chromatograme 1 nesmie byť okrem škvrny na štarte viditeľná nijaká
iná škvrna
n) Redukujúce látky. K 5,0 ml rozt. zo skúšky f) sa pridá 1 kv. zriedenej kys. sírovej a 0,100 ml
odmerného rozt. manganistanu draselného 0,02 mol/l; do 1 min sa nesmie rozt. odfarbiť.
o) Škrob. K 5,0 ml rozt. zo skúšky f) sa pridá niekoľko kv. rozt. jódu% rozt. sa nesmie sfarbiť modro.
p) Metanol. Skúška sa vykoná metódou plynovej chromatografie za vhodných podmienok, napr. na
sklenej kolóne dĺţky 1,2 m s vnútorným priemerom 3 mm s náplňou Separonu BD; teplota
vstrekovacieho a detektorového priestoru 140 °C, teplota kolóny 120 °C, nosný plyn dusík (prietok
40 ml/min), plameňovo-ionizačný detektor.
Pri vhodnej citlivosti sa zaznamenávajú grafy s 0,50 ml vzorkou atmosféry odobratej nad skúšaným
a porovnávacím roz. Príprava vzorky sa vykonáva vo fľaštičkách na 15 – 25 ml vzduchotesne
uzatvárateľných vhodnou prepichovateľnou zátkou. Do jednej z fľaštičiek sa odmeria 5,00 ml rozt. zo
skúšky f) (rozt. skúšanej látky), do druhej 5,00 ml rozt. metanolu (80 mg/ml) (porovnávací rozt.).
r) Strata sušením. Max. 10,0 %; suší sa asi 0,500 g látky pri 105 °C do konštantnej hmotnosti.
s) Síranový popol. Max. 0,1 %.
t) Mikrobiologická čistota a pyrogénne látky. Na dg. účely musí vyhovovať skúške na sterilitu a
pyrogénne látky; na 1 kg hmotnosti králika sa pri nej vstrekuje i. v. 4,0 ml rozt. skúšanej látky (40,0
g/l v izotonickom rozt. NaCl).
Uschováva sa v dobre uzavretých fľašiach a chráni pred svetlom.
I. je polyfruktozan, pozostáva ~ z 30  viazaných zvyškov fruktózy, Mr ~ 5000 izolovaný z rastlín
čeľade Compositae, v kt. čiastočne al. úplne nahradzuje škrob ako rezervná výţivna látka. Izoloval
ho z hľúz dálie (Dahlia) McDonald (1946) a hľúz jeruzalemskej artičoky Bacon a Edelman (1951).
Tvorí sférické kryštáliky, je hygroskopický, rozp. v horúcej vode, slabo rozp. v studenej vode a org.
rozpúšťadlách. Pouţíva sa ako diagnostikum pri funkčnom vyšetrení (klírense) obličiek. Zloţka
®
prípravku →Inutest inj.
inunctio, onis, f. – [l. inungere vtierať] inunkcia, vtieranie (masti).
inundatio, onis, f. – [l. inundare zaplaviť] inundácia, zavodnenie, zaplavenie.

®

Inutest inj. (Laevosan) – Inulinum 5 g v 1 amp. 20 ml; diagnostikum; →inulín. Pouţíva sa na
stanovenie obličkového klírensu. Kontraindikáciou je chron. obličková insuficiencia so zníţenou
glomerulárnou filtráciou. Na stanovenie rýchlosti poklesu plazmatickej koncentrácie treba aplikovať 1
amp. i. v. a po určitom čase sledovať exponenciálny pokles v krvi. Na dosiahnutie konštantné
koncentrácie v plazme treba zaviesť dlhodobú infúziu 0,5 – 2 % rozt. vo fyziol. rozt. Pri i. v. aplikácii
nemá byť čas podávania < 5 min, teda 1 g/min.
inutilis, e – [l.] neuţitočný, nehodiaci sa.
invaginácia – [invaginatio] vchlípenie, vsunutie úseku čreva do susedného úseku (intususcepcia).
Intususcepcia

invaginatio, onis, f. – [l. in v do + l. vagina pošva] →invaginácia.
Invaginatio colica – invaginácia v priebehu hrubého čreva.
Invaginatio enterica – invaginácia v priebehu tenkého čreva.
Invaginatio ileocaecalis – invaginácia na prechode tenkého a hrubého čreva.
Invaginatio intestini – invaginácia čreva je vsunutie (intususcepcia) črevnej steny do priesvitu
čreva v smere peristaltiky. Spolu s črevom sa vsúva do črevného priesvitu aj mezentérium, pričom
sa stlačia mezenteriálne cievy. Ak sa i. i. neupraví, vzniká nekróza a gangréna vsunutej časti čreva.
I. i. sa vyskytuje najmä u detí v 5. – 7. mes. ţivota, keď prechádzajú z mliečnej stravy na stravu
zmiešanú. Tým sa urýchľuje črevná peristaltika a utvárajú sa podmienky na vznik i. i. U dospelých
býva i. i. zapríčinená stopkatým polypom čreva al. Meckelovým divertikulom, kt. sa vsunú do
priesvitu čreva a vtiahnum za sebou aj črevnú stenu. Podľa lokalizácie i. môţe ísť o invagináciu
entero-enterickú (tenké črevo), ileo-cekálnu, ileo-kolickú al. kolo-kolickú.
Typické sú intermitentné bolesti, medzi kt. sú prestávky bez bolestí (dieťa zaspí). Vracanie a prímes
krvi v stolici sú uţ neskoré príznaky. Pri vyšetrení brucha sa môţe nahmatať rezistencia, často
pohyblivá (ak ide o entero-enterálnu invagináciu).
Dg. – stanovuje sa na základe anamnézy a klin. vyšetrenia. Dg. potvrdí irigoskopické vyšetrenie s
typickým nálezom ,,kokardy―, resp. ,,račích klepiet―.
Th. – u detí sa osvedčuje dezinvaginácia opatrným nálevom kontrastnej látky (riedkej báriovej kaše
al. vo vode rozp. kontrastnej látky), kt. sa sleduje na rtg štíte al. obrazovke rtg zosilňovača. Ak sa
nepodarí, je indikovaná urgentná operácia, pri kt. sa vykoná dezvaginácia, pri gangréne resekcia
čreva.
Invaginatio uteri – vchlípenie maternice.
invaginatus, a, um – [l. in v do + l. vagina pošva] invaginovaný, vsunutý, vloţený, vchlípený.
invaliditas, atis, f. – [l. invalidus chorý] invalidita, zmenená pracovná schopnosť následkom
nepriaznivého zdrav. stavu.
invalidus, a, um – [l.] invalidný, majúci zníţenú pracovnú schopnosť pre nepriaznivý zdrav. stav.
invasio, onis, f. – [l. invadere vtrhnúť] →invázia.
invázia – [invasio] vpád, vniknutie choroboplodných zárodkov do organizmu; začiatok choroby;
preniknutie organizmu do oblasti, kde predtým neţil.
invas(iv)us, a, um – [l. invadere vtrhnúť] invazívny, vniknutý, bujne rastúci (nádor).

invectio, onis. f. – [l. invehere napadnúť] invekcia, invektíva, prudké slovné al. písomné napadnutie,
uráţka.
inventár – katalóg, súpis všetkých poloţiek pokladaných za dôleţité al.významné pre určitý účel. V
dotazníkoch ide napr. o zaškrtávacie súpisy, hodnotiace schémy (napr. opis osobnosti ap.).
inventio, onis, f. – [l. invenire vynaliezať] invencia, vynaliezavosť, vtipný nápad.
inventus, us, m. – [l. invenire vynaliezať] nález, lekárske zistenie.
Inventus bacteriologicus – bakteriologický nález.
Inventus biopticus – bioptický nález.
Inventus neurologicus – neurologický nález.
Inventus roentgenologicus – röntgenologický nález.
Inventus sectionis – sekčný, pitevný nález.
inversio, onis, f. – [l. invertere obrátiť] →inverzia.
Iversio sexualis – pohlavná zvrátenosť, homosexualita.
Inversio somni – inverzia spánku, forma spánkovej poruchy, pri kt. po dennej ospalosti nasleduje
noc s nepokojným agitovane narušeným správaním.
Inversio testis – inverzia semenníka, vrodené otočenie semenníka okolo kolmej osi; jeho voľný
okraj je obrátený dovnútra namiesto navonok.
Inversio uteri – inverzia, vychlípenie maternice, celá maternica aj s hrdlom je obrátená ,,naruby― a
je v pošve.
Inversio viscerum – inverzia vnútorností, zrkadlovo obrátené uloţenie vnútorností v brušnej dutine.
inversus, a, um – [l. invertere obrátiť] inverzný, obrátený, prevrátený, schopný inverzie.
invertáza – syn. sacharáza, sukráza, enzým získaný prim. z kvasníc a i. zdrojov, kt. katalyzuje
hydrolýzu sacharózy na fruktózu a glukózu. Pretoţe sacharóza je -fruktopyranóza i-glukozid,
štiepi sa dvoma rozdielnymi typmi enzýmov – -fruktopyranozidázami, -fruktozidázami a niekt. glukozidázami al. -n-glukozidoinvertázami, kt. atakujú molekulu sacharózy z fruktózového, resp.
glukózového konca. -fruktofuranozidáza získaná z kvasníc je charakterizovaná schopnosťou
hydrolyzovať rafinózu, kým -glukozidáza je voči rafinóze inaktívna. I. sa pouţíva ako analytické
činidlo na stanovenie sacharózy a prípravu invertného cukru zo sacharózy.
invertný cukor – zmes asi 50 % glukózy (dextrózy) a 50 % fruktózy získaná hydrolýzou sacharózy.
Získava sa hydrolýzou sacharózy, a to pomocou kys. al. enzýmov. I. c. je mierne ľavotočivý,
redukuje Fehlingovo činidlo a dá sa fermentovať. Nachádza sa v mede. Vďaka prítomnosti fruktózy
je o niečo sladší ako sacharóza. Komerčné prípravky sa získavajú inverziou 96 % rozt. trstinového
cukru pri pH 3 – 4 pôsobením invertázy a zriedenej HCl. Kys. sa neutralizuje pomocou uhličitanu
sodného na pH 6,5. V tomto bode dextróza kryštalizuje a nadobúda krémový, plastický charakter
®
®
®
®
®
®
(Calorose , Insubeta , Invesol , Invertogen , Nolomoline , Travert ).
®

Invertosum – zloţka prípravku Aktiferrin gtt.
inverzia – [inversio] 1. obrátenie, premiestenie; štiepenie. 2. V gen. ide o jednu z foriem aberácií
chromozómov, pri kt. sa vplyvom dvojitého zlomu určitý chromozómový segment obráti o 180 °C.
Následkom toho sa poruší pomer väzby vlôh, príp. vzniknú ťaţké poruchy ţivotaschopnosti
organizmu. 2. Rtg poloha pouţívaná na demonštráciu členka, v kt. sa noha rotuje dovnútra; op.
everzia. 3. obsol. označenie enzýmovej hydrolýzy plysacharidov. 4. Symetrická operácia, pri kt. sa

objekt otáča okolo bodu; pritom sa kaţdý bod objektu pohybuje k ekvidistantného bodu protiľahlému
bodu i.
inveteratio, onis, f. – [l. inveterare zastarať] zostarnutie, zastaranie.
inveteratus, a, um – [l. inveterare zastarať] zostarnutý, zastaraný.
invicem – [l.] striedavo, navzájom.
invigorácia – [l. in do + l. vigor ţivotná sila, ţivosť, bdelosť] angl. arousal, budivá reakcia, kt. je
hlavnou premennou v motivačných procesoch a správaní. Cofer a Appley (1964) postulujú 2
hypotetické mechanizmy motivácie: 1. senzoricko-invigorujúci mechanizmus (SIM), ovplyvňovaný
vonkajšími podnetmi a vnútornými stavmi organizmu, napr. hormónovým stavom; výsledkom týchto
vplyvov je stav bdelosti, ,,i. celého organizmu―; pokladá sa za vrodený; 2. anticipačno-invigorujúci
mechanizmus (AIM), získaný, naučený a funkčne podobný SIM.
invillosus, a, um – [l. in nie + l. villus klk] neopatrený klkmi, bez klkov.
invisibilis, e – [l. in nie + l. videre vidieť] neviditeľný, ultramikroskopický.
in vitro – [l. vitrum fľaša] v skúmavke.
invius, a, um – [l. in nie + l. via cesta] neschodný, neprístupný.
in vivo – [l.] za ţiv(ot)a, v ţivom organizme.
invocatio, onis, f. – [l. invocare dovolávať sa] invokácia, vzývanie, upozornenie, výzva (pre
lekárnika).
involucrum, i, n. – [l.] involukrum, obal, povlak, šatkový, trojcípy obväz obaľujúci celú ruku al. nohu.
involuntarius, a, um – [l. in nie + l. voluntas vôľa] mimovôľový.
involutio, onis, f. – [l. involvere zavinúť] involúcia,zanikanie, súbor príznakov spojených so starnutím
al. zánikom funkcie.
Involutio thymi – fyziol. atrofia týmusu počas puberty.
Involutio uteri – involúcia maternice, návrat maternice v šestonedelí do normálneho stavu.
involutus, a,um – [l. involvere zavinúť] involvovaný, nejasný, temný, zahalený.
inzucht – [nem.] opakované príbuzenské kríţenie rastlín, kríţenie jedincov príbuzných v gen. zmysle;
pri ţivočíchoch sa označuje ako inbreeding. Najvýraznejšou formou i. je samoopelenie (autogamia).
Pretoţe samoopelenie je prirodzenou formou rozmnoţovania mnohých rastlinných druhov, i. je
nútené samoopelenie cudzoopelivých druhov. Pri týchto druhoch i. vedie k inzuchtovej depresii, t. j.
celkovému zníţeniu ţivotaschopnosti, plodnosti, výkonnosti, odolnosti jedinca, k poruchám rastu a
vývoja, čo sa prejavuje defektmi. Vyuţíva sa na tvorbu heterózy, kt. je po ich kríţení obyčajne veľmi
silná. Dôsledkom i. je aj rast homozygotnosti (podľa stupňa intenzity i., vplyvom čoho sa môţu
prejaviť fenotypicky aj škodlivé vlohy) a genotypový rozklad pôvodnej populácie na inzuchtové línie.
Najbliţší stupeň inzuchtovej depresie je inzuchtové minimum, pri kt. uţ ani po ďalšom i. nenastáva
nový pokles. Meradlom i. je inzuchtový koeficient. Pri niekt. druhoch sa inzuchtové minimum
nedosiahne, pretoţe depresia je taká silná, ţe zapríčiňuje smrť. Pri viacerých druhoch sa inzuchtové
línie tvoria zámerne (kukurica), pretoţe po ich kríţení môţe vzniknúť silnejšia heteróza ako pri
kríţení normálnych populácií.
inverzný typ spánku – [inversio somni] porucha →spánku, pri kt. človek vo dne spí a v noci bdie.
inzularín – C38H40N2O6, Mr 620,72; látkaizolovaná z koreňa rastliny Cisampelos insularis Makino a C.
ochiaiana Yamamoto, Menispermaceae.

Inzularín

inzulín – peptidový hormón, Mr 5808, tvorený v -bunkách Langerhansových ostrovčekov
pankreasu; →diabetes mellitus. Skladá sa z 2 reťazcov, reťazca A (21 aminokyselinových jednotiek)
a reťazca B (30 aminokyselinových jednotiek). Reťazce sú spojené 2 disulfidickými mostíkmi.
Štruktúru i. prvý opísal Sanger a Thompson (1953), jeho biosyntézu objasnil Steiner (1967).
Biosyntéza i. sa začína na polyzómoch pripojených k membráne endoplazmatického retikula.
Translačným produktom je preproinzulín (Mr 11 500), z kt. sa pri transporte do vaku endoplazmatického retikula odštepuje 23 aminokyselín a vzniká polypeptid tvorený 87 aminokyselinami v
lineárnom reťazci s Mr 9000, tzv. proinzulín. Tento prekurzor i. má na jednom konci také zoskupenie
aminokyselín ako v reťazci A a na druhom konci ako v reťazci B. Proinzulín sa secernuje do
portálneho obehu a v pečeni sa rýchlo metabolizuje; t0,5 je ~ 30 min. Reťazce A a B sú ešte spojené
C-peptidom (angl. connecting peptide, spojovací peptid, Mr 3025).
Pôsobením proteolytických enzýmov
sa molekula proinzulínu štiepi aţ na
molekulu i. a lineárnu molekulu Cpeptidu tvoreného z 31 aminokyselín,
za súčasnej straty 2 párov zásaditých
aminokyselín.
Enzýmová premena proinzulínu sa
začína v Golgiho komplexe a štiepenie
pokračuje postupne v sekrečných
granulách pri ich transporte smerom k
bunkovej membráne. Zrelé sekrečné
granulá sa za účasti mikrotubulového a
mikrofilamentového systému posúvajú
k plazmatickej membráne, kde nastáva
fúzia ich vlastnej membrány s
plazmatickou membránou a vypudenie
hormónu
mimo
bunku
(tzv.
emiocytóza). Tak sa i. dostáva do
portálneho obehu.
V súčasnosti sa i. vyrába metódou génového inţinierstva. Chem. syntézou sa pripravujú úseky DNA
o dĺţke ~ 100 nukleotidov a ich enzýmovým spájaním sa syntetizujú celé gény pre i. Tieto gény sa
prenášajú do baktérií, kt. potom produkujú ľudský i.
Pretoţe premena proinzulínu na i. nie je u ľudí nikdy úplná, obsahujú granulá pred sekréciou do krvi
~ 5 % nerozštiepeného proinzulínu. Vzájomný pomer k C-peptidu a proinzulínu je v okamihu
sekrécie granúl do portálneho obehu u zdravých jedincov 100:100:5. Relat. vysoká koncentrácia Cpeptidu v porovnaní s i. odráţa pomalší metabolický klírens C-peptidu.
Proinzulín prispieva k celkovej cirkulujúcej koncentrácii i. (stanovenej ako imunoreaktívny inzulín,
IRI) < 15 %. Pri familiárnej hyperinzulinémii aţ 65 – 90 %. Koncentrácia proinzulínu v periférnej krvi

je nalačno 0,09 – 0,18 nmol/l a zvyšuje sa s vekom, pri obličkovej nedostatočnosti, pri inzulinóme,
hypertyreóze, hypokaliémii, ale aj vplyvom väzby na protilátky u diabetikov liečených i.
Hyperproinzulinémia paralelná s hyperinzulinémiou sa zisťuje pri obezite, v gravidite a i.
Pri sekrécii sa C-peptid odštiepuje v ekvimolárnom mnoţstve s i. (pomer C-peptidu a i. je 1,0). V
periférnej krvi je však pomer obidvoch látok odlišný (nalačno ~ 5,0, po stimulácii ~ 2,5). I. sa totiţ po
sekrécii uţ pri prvej pasáţi pečeňou z 50 – 70 % vychytáva, a intenzívne metabolizuje, kým C-peptid
sa vychytáva len v zanedbateľnom mnoţstve a väčšina C-peptidu prechádza z portálnej krvi do
periférneho riečiska a vylučuje sa nemetabolizovaný močom. Mnoţstvo vylúčeného C-peptidu za 24
h je ekvivalentné mnoţstvu syntetizovaného i. Koncentrácia C-peptidu v sére je preto vhodným
ukazovateľom inzulínu v plazme za bazálnych podmienok, ale aj po stimulácii a u pacientov
liečených i.
Veľkosť pečeňovej extrakcie i. nie je konštantná, ovplyvňuje ju perorálne podanie glukózy, zvýšená
inzulinémia na periférii a i. Zmenená je extrakcia i. pečeňou pri diabete a obezite. C-peptid má
navyše t0,5 6-krát dlhší (11 – 33 min) ako i. (4 – 10 min).
Degradácia inzulínu. Biol. t0,5 i. je 6 – 10 min. Hlavným miestom degradácie i. je pečeň, kde sa
odbúrava 40 – 60 % hormónu po jedinom prechode. I. po nadviazaní na receptor hepatocytu sa vo
forme komplexu hormón–receptor internalizuje a dostáva sa do lyzozómov, kde sa degraduje
účinkom glutatión:inzulíntranshydrogenázy (štiepi disulfidové mostíky, kým reťazec a a b ponecháva
intaktné) a inzulínovej proteázy (štiepi peptidové väzby).
Obličky sa zúčastňujú na degradácii i. asi z 15 – 20 %. Renálny klírens i. je väčší ako glomerulová
filtrácia, hormón sa teda z krvi odstraňuje aj v tubuloch. Pri degradácii exogéneho i. majú väčší
význam obličky, pretoţe podkoţne injikovaný i. sa absorbuje systémovo, kým endogénny i. sa
vyplavuje do v. portae.
Inzulín a C-peptid sa vylučujú obličkami. I. sa odstraňuje glomerulovou filtráciou a jeho menšia časť
v postglomerulovej cirkulácii. Resorbuje sa a degraduje v bunkách proximálneho tubulu. Obličkový
klírens C-peptidu je 5,1 ± 0,6 ml/min a nezávisí od klírensu kreatinínu.
Regulácia sekrécie inzulínu – uvoľňovanie i. (a C-peptidu) z -buniek pankreatických ostrovčekov
regulujú metabolické substráty, hormóny a transmitery. Po jedení nastáva stimulácia sekrécie i.
priamo zvýšením glykémie, ako aj inzulinotropnými gastrointestinálnymi hormónmi, kt. stimulujú
uvoľňovanie i. cestou enteroinzulárnej osi. Najpotentnejším hormónom je gastrický inhibičný proteín
(GIP)
Membrána buniek Langerhansových ostrovčekov je voľne priestupná pre glukózu, kt. je hlavným
fyziol. regulátorom ich funkcie. Ostatné ţiviny sa delia na skupinu látok svojím stimulačným účinkom
i. závislých od súčasnej prítomnosti glukózy (ketolátky, voľné karboxylové kys., arginín) a
nezávislých od glukózy (leucín). Glukóza je jedinou látkou, kt. ovplyvňuje okrem okamţitého
uvoľňovanie i. zo sekrečných granúl aj novú syntézu i. Biosyntéza proinzulínu závisí úplne od Dglukózy. Glukóza reguluje všetky stupne expresie inzulínového génu v -bunkách.
Nalačno sa tvorí min. mnoţstvo i., no jeho vylučovanie sa výrazne zvýši po vzostupe glykémie. Asi
30 min po príjme potravy nastáva zvýšenie jeho plazmatickej koncentrácie, kt. trvá niekoľko h.
Glukózou stimulovanú sekréciu i. inhibuje adrenalín a noradrenalín, a to prostredníctvom adrenergických receptorov buniek Langerhansových ostrovčekov. Vplyv autonómneho nervového
systému a katechlamínov sa uplatňuje pri vzniku fyziol. hypoinzulinémie počas svalovej práce a pri
stresovej hyperglykémii.
Stimulácia parasympatika (n. vagus) má za následok zvýšenú sekréciu i., kým podanie atropínu len
jej nevýznamné zmeny.

Stimulácia ncl. ventromedialis hypotalamu inhibuje vyplavenie i. Tomuto účinku moţno zabrániť
adrenalektómiou, z čoho vyplýva, ţe na tejto regulácii sa zúčastňujú katecholamíny drene
nadobličiek. Deštrukcia ncl. ventromedialis vyvoláva hyperinzulinémiu s hyperfágiou.
Na zníţení sekrécie i. u diabetikov II. typu sa môţu zúčastňovať zmeny syntézy prostaglandínov.
Účinok glukózy na stimuláciu vyplavovania i. potencujú opioidy.
Somatostatín výrazne inhibuje sekréciu inzulínu i glukagónu, a keďţe sa vyplavuje po poţití
sacharidov a tukov per os, pokladá sa za regulátor resorpcie ţivín. Parakrinným spôsobom reguluje
sekréciu i. a glukagónu a vysoké dávky exogénneho i. v periférnej cirkulácii inhibujú sekréciu
endogénneho i. Na to treba pamätať pri th. intenzifikovanou th. i. pri diabete II. typu s nedostatočnou
odpoveďou na perorálne antidiabetiká.
Silným stimulátorom sekrécie i. je glukagón vo fyziol. dávkach. Táto stimulácia sa sprostredkúva
paralelne zvýšenou glykémiou.
Na regulácii sekrécie i. sa zúčastňujú aj somatotropín a glukagón; vplyv ACTH, kortikosteroidov,
estrogénov, progesterónu a paratyrínu na sekréciu i. je pp. nepriamy.
Biologické účinky inzulínu – i. je hlavným faktorom, kt. reguluje ukladanie a metabolické
spracovanie potravou prijatých sacharidov, lipidov a proteínov, prijatých v pečeni, svalstve a
tukovom tkanive, kde vykonáva antikatabolické účinky, kt. sa navzájom podporujú.
Metabolizmus sacharidov. Hlavným miestom účinku i. pri metabolizovaní glukózy je pečeň. Asi 3 h
po poţití 100 g glukózy vychytajú hepatocyty 30 – 60 g glukózy. Pečeň je pritom schopná udrţiavať
relat. konštantnú glykémiu, kt. u zdravých kolíše len o 1,65 – 2,2 mmol/l. Aktiváciou glykogénsyntázy
a inhibície fosforylázy nastáva obnovenie zásob glykogénu v pečeni u diabetikov s rozvinutou
diabetickou acidózou uţ niekoľko min po podaní i. I. reguluje aj produkciu glukózy v pečeni tým, ţe
inhibuje glukoneogenézu pôsobením na enzýmy určujúce jej rýchlosť pyruvátkarboxylázu,
fosfoenolpyruvátkarboxykinázu a pyruvátkinázu; aktivuje aj glukokinázu a stimuluje glykolýzu.
Produkciu a obrat glukózy v pečeni okrem i. reguluje glykémia, signály z GIT a v. portae, ako aj
prísun glukogénnych substrátov. Zvýšenie koncentácie i. zvyšuje citlivosť hepatocytov na inhibičný
vplyv glukózy na jej uvoľňovanie z pečene do obehu. Zvýšenie glykémie je pp. predpokladom na
inzulínom stimulované vychytávanie glukózy hepatocytmi, kt. je oveľa vyššie po podaní glukózy per
os ako i. v.; po aplikácii glukózy do v. portae je jej vychytávanie hepatocytmi vyššie ako po
periférnom podaní glukózy.
Vo svalstve vstupuje glukóza do myocytov pri fyziol. koncentácii i. nepatrne. Hlavnou úlohou i. vo
svalstve je stimulácia transportu glukózy do buniek. Počas svalovej práce je však vychytávanie
glukózy myocytmi výrazne vyššie aj napriek klesajúcej koncentácii i. I. vo svalstve kontroluje aj
glykogenosyntézu a glykolýzu.
Aj v tukovom tkanive je jedným z hlavných účinkov i. stimulácia transportu glukózy do adipocytov. I.
aj tu stimuluje glykogénsyntázu a fosfofruktokinázu. Hlavným koncovým produktom metabolizmu
glukózy v adipocytoch sú vyššie karboxylové kys. a glycerol-3-fosfát, kt. slúţi ako zdroj glycerolu na
syntézu triacylglycerolov.
Metabolizmus proteínov. I. stimuluje transport väčšiny aminokyselín do myocytov, stimuluje
proteosyntézu a inhibuje katabolizmus proteínov.
Metabolizmus lipidov. I. urýchľuje odstraňovanie endogénnych a exogénnych triacylglycerolov z
obehu, a to stimuláciou lipoproteínovej lipázy v tukovom tkanive
Hospodárenie organizmu so Na a K. Chýbanie i. u diabetikov sa spája so stratou K a Na močom v
dôsledku ich zvýšenej spotreby na neutralizáciu org. kys., najmä ketokyselín, čím sa umoţní ich

vylúčenie z tela. I. má hypokaliemický účinok, kt. je následkom zvýšeného vychytávania K bunkami
pečene a svalstva. Tým moţno vysvetliť tendenciu k hyperkaliémii u diabetikov s deficitom i. bez
súčasnej úrémie al. acidózy. I. zniţuje sekréciu Na obličkami. Jeho antinatriuretický účinok sa môţe
uplatňovať pri vzniku edémov pri th. i.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Účinok inzulínu na metabolizmus sacharidov, tukov a proteínov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Účinok
Pečeň
Tukové tkanivo
Svalstvo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Antikatabolický Glykogenolýza
Lipolýza
Proteolýza
Glukoneogenéza
Uvoľňovanie AK
Ketogenéza
Anabolický
Glykogenosyntéza Vychytávanie VKK
Syntéza VKK
Syntéza VKK
Syntéza bielkovín
Esterifikácia VKK
Glykogenosyntéza
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
AK – aminokyseliny, VKK – vyššie karboxylové kyseliny
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Inzulínové receptory – i. pôsobí na bunky len po nadviazaním na svoj membránový receptor.
Receptorom je symetrický tetramér, kt. sa skladá z 2 podjednotiek a a 2 podjednotiek b, pričom
utvára štruktúru  (obr. 2). Úlohou inzulínového receptora je: 1. identifikácia i., na kt. sa
vysoko špecificky nadviaţe; 2. prenos inzulínového signálu, čo má za následok aktiváciu
intracelulárneho metabolizmu; 3. internalizácia komplexu i.–receptor s následnou proteolýzou i. v
lyzozómoch a recyklovaním podjednotiek receptora späť do plazmatickej membrány. Podjednotka 
(Mr 135 000) obsahuje viaceré väzbové miesta, kým podjednotka  je efektorovou jednotkou. Tá
obsahuje proteínkinázovú aktivitu, kt. je zodpovedná za prenos inzulínového signálu cez
plazmatickú membránu. Inzulínové receptory sa našli aj v orgánoch, kt. priamo neodpovedajú na i.,
ako je mozog, erytrocyty, cievny endotel, bunky gonád a placenty, čo naznačuje moţnosť pomalých,
dlhodobých účinkov i., napr. na rast.
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metabolických systémov citlivých na fosforyláciu. Aktivitu tyrozínkinázy ovplyvňujú 3 faktory: 1. inzulín
2+

nadviazaný na receptory zvyšuje Vmax; 2. ióny Mn , kt. zniţujú Km smerom k ATP; 3. stav fosforylácie
receptora. Aktivovaná tyrozínkináza je orientovaná smerom do cytozolu a pokračuje v stimulácii fosforylácie
ďalších intracelulárnych bielkovín vrátane enzýmov, kt. majú regulačné funkcie, čím sa tieto aktivujú. Tak sa šíri
inzulínový signál vnútri bunky. V bazálnom stave nastáva aj fosforylácia serínových zvyškov inzulínového
receptora (vpravo) i v procese väzby i., čo sa zvyšuje v priebehu prenosu signálu.

Väzbou i. na receptor vznikne komplex hormón-receptor, kt. sa najprv hromadí v endozómoch, kde
nastáva jeho disociácia. Hormón sa potom dostáva do lyzozómov, kde sa degraduje, kým receptor
sa vráti späť do membrány. t0,5 receptora je 8 – 12 h, ale v prítomnosti i. len 2 – 3 h.
Účinok inzulínových receptorov závisí: 1. od koncentrácie i. v krvi; 2. od ich počtu; 3. od ich afinity k
inzulínu; 4. od podmienok prostredia.
Afinita i. k inzulínovým receptorom závisí od koncentrácie i., hodnoty pH prostredia, zmien iónovej
rovnováhy, prítomnosti protilátok proti i. a príp. blokády aktivity adenylátcyklázy. Jedna bunka má ~
50 000 inzulínových receptorov a len malá časť (~ 10 %) ich býva obsadených i. Voľné receptory
tvoria funkčnú rezervu.
Receptory sú hydrofilnou časťou molekuly obrátené na vonkajšiu stranu membrány, takţe sa
dostávajú do bezprostredného styku s okolitým prostredím a cirkulujúcim i. Hydrofóbna časť
molekuly je včlenená do membrány. Komplex hormón–receptor spúšťa veľa procesov vnútri buniek
vyúsťujúcich do hormónového účinku. Vnútrobunkovým mediátorom je systém cAMP a cGMP.
Obidva závisia od vápnikových iónov.
Inzulínové receptory regulujú rovnováhu medzi glykémiou a mnoţstvom i. potrebným na jej udrţanie
v normálnom rozpätí. Ak sa ich počet zníţi, zvyšuje sa mnoţstvo i. potrebného na udrţanie
normoglykémie. Pri zvýšenom počte inzulínových receptorov treba na udrţanie normoglykémie len
málo i.
Na receptory pôsobia rôzne exogénne a endogénne faktory. Ich počet a afinita k i. sú zníţené pri
obezite, alkoholizme a i., kým zvýšenie počtu a afinity vyvoláva exogénne podanie i., niekt. orálne
antidiabetiká, telesná aktivita, redukcia telesnej hmotnosti a i.
Počet receptorov klesá pri hyperinzulinémii (napr. pri obezite), kým pri hypoinzulinémii (napr. pri
hladovaní) sa zvyšuje.
Inzulín stimuluje tvorbu rôznych fosfolipidov, najmä diacylglycerolu a 1,4,5-trifosfoinozitolu, ako aj
aktivitu fosfolipázy C. Sám inzulínový receptor má aktivitu fosfoinozitolkinázy. Po väzbe i. na
receptor sa v bunke iniciujú metabolické procesy, čím sa začína tzv. postreceptorový účinok i.
(transport glukózy, syntéza glykogénu, lipogenéza, proteosyntéza, transkripcia a translácia
enzýmov).
Rezistencia proti inzulínu – zníţená odpoveď na endogénny al. exogénny i. môţe byť následkom:
1. abnormálnej, biol. inaktívnej molekuly i.; 2. cirkulujúcich antagonistov i.; 3. poruchy účinku i. v
cieľovom tkanive.
Abnormálne sekrečné produkty -buniek. Známe sú mutácie štruktúrneho génu pre i. s abnormálnym i. al. proinzulínom. Ide o substitúciu niekt. aminokyseliny v molekule i., kt. je zodpovedná za
jeho biol. účinok (podmieňuje vznik diabetes mellitus) al. v časti molekuly i., kt. sa štiepi pri premene
proinzulínu na i. (podmieňuje vznik familiárnej hyperinzulinémie). Typická je endogénna
hyperinzulinémie s normálnou al. miernou hyperglykémiou nalačno a dobrou odpoveďou na
exogénny i. Pri neúplnej premene proinzulínu na i. sa do obehu vylučuje zvýšené mnoţstvo
proinzulínu, čo zapríčiňuje klamnú hyperinzulinémiu (skríţená reaktivita s protilátkami proti i. pri
rádioimunoanalýze). Aj títo pacienti však dobre reagujú na exogénny i. a v skutočnosti nie sú
inzulínorezistentní.
Niekt. mutácie nemenia sekvenciu (tzv. tiché mutácie) al. sa spájajú s takými zmenami, kt. nemenia
biol. účinok i., preto zostávajú asymptomatické.
Cirkulujúce antagonisty inzulínu, kt. vyvolávajú inzulinorezistenciu, môţu mať charakter hormónový
al. imunologický. K hormónovým antagonistom patria všetky hormóny s opačným účinkom ako i.
(kortizol, STH, adrenalín a glukagón). Pri obezite a diabete II. typu nadbytok týchto hormónov

neprispieva významne k celkovej inzulinorezistencii, hoci symptomatológia klin. sy. (Cushingov sy.,
akromegália atď.) zahrňuje aj jej prejavy.
Imunol. cirkulujúce antagonisty zahrňujú protilátky proti i., kt. sa tvoria u kaţdého pacienta liečeného
i., avšak len v malom počte prípadov dosahuje ich tvorba taký stupeň, ţe vyvolá klin. prejavy
inzulinorezistencie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Príčiny inzulínovej rezistencie
Tvorba abnormálneho sekrečného produktu -buniek
1. abnormálna molekula inzulínu
2. neúplná premena proinzulínu na inzulín
Cirkulujúce antagonisty inzulínu
1. zvýšené hodnoty kontraregulačných hormónov (napr. STH, kortizolu, katecholamínov, glukagónu)
2. protilátky proti inzulínu
3. protilátky proti inzulínovým receptorom
Poruchy cieľového tkaniva
1. porucha inzulínového receptora
2. postreceptorová porucha

- a -globulínovej frakcii, ,,neutralizačné― protilátky najmä v globulínovej frakcii. Sú to imunoglobulíny triedy A, D, G a M. Môţu zapríčiňovať prereceptorovú
inzulínovúm rezistenciu. Paradoxne môţu vyvolávať hypoglykémiu, ak sa z nich nepretrţite uvoľňuje
i., takţe sa môţu vyskytovať pri hyperglykemických a hypoglykemických stavoch. Zisťujú sa často u
osôb, ktorým sa podáva i., ale aj u osôb neliečených i. Predpokladá sa, ţe autoimunitné procesy
môţu zapríčiniť diabetes mellitus autoantigénne indukovanou ,,inzulitídou― protilátkami proti
plazmatickému i. a protilátkami proti inzulínovým receptorom. Pri ich vzniku sa predpokladá gen.
pôvod.
Protilátky proti inzulínovým receptorom inhibujú účinok i. kompetívnou väzbou i. na receptory,
môţu pôsobiť podobne ako i., ba môţu vyvolať aj obraz pseudoinzulinómu s hypoglykemickým
šokom. Protilátky proti i. a inzulínovým receptorom sa vyskytujú v organizme len za patol. okolností.
Indikáciou na vyšetrenie protilátok proti i. je inzulínová rezistencia a hypoglykemické stavy
nejasného pôvodu. Vyšetruje sa plazma, monocyty al. erytrocyty z periférnej krvi. Protilátky proti i.
sa vyšetrujú pomocou monoklonových protilátok proti i.
Známe sú prípady súčasného vzniku cukrovky, inzulinorezistencie a niekt. hematol. ochorení, ako je
Waldenströmova makroglobulinémia, chron. lymfocytová leukémia, lymfocytový lymfóm a myelóm.
Pri týchto ochoreniach sa tvoria monoklonové protilátky typu IgG al. IgM, z kt. niekt. majú schopnosť
viazať i. Na kompenzáciu diabetu sú niekedy potrebné megadávky i., niekt. pacienti však priaznivo
reagujú na podanie steroidov.
*Poruchy účinku inzulínu v cieľovom tkanive sú najčastejšou príčinou inzulinorezistencie. Vznikajú
následkom receptorovej poruchy, poruchy postreceptorových mechanizmov al. ich kombinácie.
Moţno ich rozlíšiť pomocou kriviek dávkovej závislosti účinku i. od jeho dávky.
Prereceptorová rezistencia vzniká ešte pred väzbou i. na receptor, napr. následkom prítomnosti
protiinzulínových hormónov (ACTH, STH, glukagón atď.), zrýchlenej degradácie i. al. prítomnosti
inzulínových protilátok.
Receptorová porucha môţe byť následkom poklesu počtu receptorov vyvolaným spomalením ich
syntézy al. zníţením ich afinity k i. Pokles počtu receptorov má za následok posun krivky smerom k
vyšším dávkam bez toho, aby sa dosiahla zmena účinku i. pri jeho max. koncentácii (tzv. zníţená
citlivosť).

Protilátky proti inzulínovému receptoru sú zriedkavou príčinou inzulinorezistencie. Vyskytujú sa pri
acanthosis nigricans so sy. inzulinorezistencie typu B a ataxia teleangiectasia, kt. sa spája
poruchami imunity (zvýšené hodnoty globulínov, prítomnosť protilátok proti DNA, leukopénia,
Sjögrenov sy.). Pri sy. inzulínovej rezistencie typu A s acanthosis nigricans nie sú v obehu prítomné
protilátky proti inzulínovým receptorom.
Postreceptorovú poruchu vyvoláva intracelulárna porucha cieľových buniek. Prejavuje sa úmerným
zníţením účinku pri všetkých koncentáciách vrátane max. (tzv. zníţená reaktivita na i.).
Kombinovaná porucha, t. j. pokles citlivosti i reaktivity na i. býva najčastejšia a vyskytuje sa pri
obezite a diabetes mellitus typu II.

Obr. 3. Krivky vzťahu účinku (os y) a koncentrácie
inzulínu (os x) pri rôznych typoch inzulinorezistencie.
Zníţenú citlivosť charakterizuje posun krivky doprava bez
zmeny max. odpovede, zníţenú reaktivitu posun krivky
doprava a jej zníţenie

Inzulínová rezistencia býva častá pri niekt. typoch diabetes mellitus (napr. pri MODY), pri
endokrinopatiách, v čase akút. a chron. infektov u diabetikov, pri diabetickej ketoacidóze a pri niekt.
autoimunitných chorobách. Inzulinorezistencia sa vyskytuje pri →leprechaunizme.
Väzbu i. na receptory in vitro moţno sledovať na izolovaných monocytoch al. erytrocytoch.
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Vyšetrenie sa zakladá na meraní rádioaktivity po väzbe
I-inzulínu na erytrocyty al. mononukleárne bunky Scatchardovou metódou. Krivku závislosti medzi koncentráciou i. a jeho účinkom in
vivo moţno získať pomocou euglykemického hyperinzulínového zámku (angl. euglycemic
hyperinsulinemic clamp). Vyšetrenie inzulínových receptorov sa vyuţíva v dg. inzulínovej rezistencie
a na sledovanie rôznych vplyvov na ich aktivitu.
Stanovovanie inzulínu v sére – sa vykonáva rádioimunoanalýzou podľa Yalowovej a Bersona al.
neizotopovými imunochemickými metódami. Referenčné bazálne hodnoty u detí sú 40 – 110 pmol/l,
u do-spelých 60 – 180 pmol/l (8 – 24 mU/l, 0,34 – 1,0 mg/l). Bazálne hodnoty i. majú menší dg.
význam ako výsledok stimulačných testov. Vyšetrenie stimulovanej inzulinémie moţno vyuţiť na
dfdg. hypoglykemických stavov a určenie typu diabetes mellitus pred th. i.
Klamné zníţenie hodnôt i. zapríčiňuje hemolýza (peptidázy erytrocytov štiepia i.). Voľný i. sa
absorbuje na heparín, preto sa i. nemá stanovovať z heparinizovanej plazmy. Proinzulín dáva
skríţenú reakciu s i.
K stimulačným testom patrí hladový test s ergometrickým zaťaţením, tolbutamidový a glukagónový
test; →testy.
Hladový test s ergometrickým zaťažením (Radoslavov test) spočíva vo vyšetrení i. a glykémie pred
24 – 72-h hladovaním a aplikáciou záťaţe a ich stanovení kaţdé 4 h v priebehu hladovania a
záťaţe. Hodnoty i. a glykémie u zdravých sa v priebehu hladovania výraznejšie nemenia, počas
ergometrickej záťaţe klesá glykémia pod 2,8 mmol/l a inzulinémia zriedka o > 72 pmol (10 mU/l). Pri
org. hyperinzulinizme je výrazne zvýšená východisková inzulinémia, kt. sa v priebehu hladovania

mení málo a počas ergometrie prudko stúpa; glykémia počas hladovania klesá < 2,22 mmol/l, čo sa
prejaví príznakmi hypoglykémie, počas ergometrickej záťaţe sa hypoglykémia ešte prehĺbi.
Tolbutamidový test sa zakladá na hodnotení zmien i. a glukózy po i. v. podaní 1 g tolbutamidu. Krv
na vyšetrenie sa odoberá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 a 120 min po podaní tolbutamidu. Vzhľadom na
riziko hypoglykémie treba mať počas vyšetrenia k dispozícii glukózu, glukagón a kortikoidy. U
zdravých nastáva vzostup inzulinémie v priebehu 5 min po podaní tolbutamidu na max. hodnoty 325
aţ 650 pmol/l (45 – 90 mU/l), potom jej pokles. Glykémia dosahuje min. hodnotu po 25 – 45 min, ale
neklesá pod 2,22 mmol/l (40 mg %) a po 3 h uţ dosahuje > 70 % východiskovej hodnoty.
Na stanovenie C-peptidu v sére sa pouţíva rádioimunoanalýza. Referenčné hodnoty v sére sú 300
aţ 900 pmol/l, v moči 30 – 150 mg/d. Vyšetrenie C-peptidu sa vykonáva s cieľom získať informáciu
o sérovej koncentrácii i. (aj u pacientov liečených i.) a o funkcii -buniek po pankreatitíde, resp.
pankreatektómii, ako aj pri podozrení na inzulinóm. Pri org. hyperinzulinizme sú zvýšené hodnoty Cpeptidu uţ nalačno a po podaní tolbutamidu sa vzostup jeho hodnôt na max. hodnotu oneskoruje pri
adenóme -buniek na 10 min, kým pri karcinóme aţ na 70 min (norma 5 min).
Inzulínová jednotka je medzinárodná jednotka (IU), kt. zodpovedá aktivite štandardného prípravku
0,0455 mg uschovávanom v Medzinárodnom ústave pre lekársky výskum (National Institute of
Medical Research) v Londýne. 1 IU kryštalického i. má aktivitu 22 biol. IU. 1 IU i. zniţuje glykémiu
králika s hmotnosťou 2 kg hladujúceho 24 h v prebehu 3 h na 2,5 mmol/l (45 mg %).
Inzulínovo-glukózový (I-G) ekvivalent je mnoţstvo glukózy, kt. vymizne z moču po podaní 1 IU i.
Jeho hodnota kolíše od 0,5 po 10 g glukózy/IU i. Kaţdý diabetik má v dôsledku rozdielnej citlivosti
na i. svoju charakteristickú hodnotu I-G ekvivalentu. Denná potreba i. je v priemere 32 IU/d.
Stimulačné testy na stanovenie sekrécie inzulínu – sú zaloţené na sledovaní zmien i. po
aplikácii známych podnetov vyvolávajúcich hyperinzulinémiu. Pouţívajú sa na objasnenie príčiny
hypoglykemických stavov a pri klasifikácii typu diabetes mellitus. Stanovuje sa glykémia,
koncentrácia i. a C peptidu v plazme. Ako podnet sa pouţíva hlad, podanie glukózy, arginínu al.
glukagónu.
Hladový test: stanoví sa bazálna hodnota glykémie, i. a C peptidu a zastaví prívod potravy na 24, 48
al. 72 h. Po 24 h hladovania sa odoberá ţilová krv v 4-h intervaloch na stanovenie glykémie, i. a C
peptidu. V prípade hypoglykemického stavu sa hladovanie preruší. Ak do 48 h nevznikne
hypoglykémia, moţno vykonať ergometrickú záťaţ al. pokračovať v hladovaní. Hladový test vyvolá
pokles glykémie < 1,7 – 2,2 mmol/l, pri organickom hyperinzulinizme sa významne zvyšujú hodnoty
i. a C-peptidu, kým pri extrapankreatickej hypoglykémii sú ich hodnoty normálne al. zníţené.
Glukózový test: po príprave ako pri orálnom glukózovom tolerančnom teste (→diabetes mellitus) sa
stanoví bazálna glykémia, hodnota i. a C-petidu v plazme z 2 – 3 odberov ţilovej krvi pred i. v.
podaním 20 g glukózy vo forme 50 % vodného rozt. glukózy a v intervaloch 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90
a 120 min po jej podaní.
Arginínový test: stanoví sa bazálna koncentrácia glukózy, i. a C-peptidu z 2 – 3 odberov ţilovej krvi
v priebehu 30 min pred i. v. podaním 5 g arginínu a v 5., 10., 15. a 30 min po jeho podaní.
Glukagónový test: 3 d pred testom pacient preruší uţívanie liečiv (salicylany, antikoagulanciá,
antihypertenzíva, chloramfenikol atď.). Pacient sa stravuje a pripravuje na test ako pred orálnym
glukozovým tolerančným testom. Pacientovi sa podá 1 g glukagónu i. v. počas 3 min. Pred podaním
glukagónu a v 5., 10. 30. a 60 min po jeho podaní sa stanovuje glukóza, i. a C-peptidu v ţilovej krvi.
Pre moţný výskyt prudkej hypoglykémie treba kanylovať ţilu, aby sa v prípade potreby mohla podať
koncentrovaná glukóza, príp. hydrokortizón. Asi v 50 – 75 % prípadov s inzulinómom sa po podaní
glukagónu zvýšia hodnoty i. na > 1450 pmol/l. Hyperglykemický účinok glukagónu pritom
nedosiahne normálnu intenzitu a po ňom nasleduje hlboké zníţenie glykémie. Pomer C-peptidu

(nmol/l) a glykémie (mmol/l) stanovenej 60 po podaní glukagónu < 2 sa pouţíva ako indikácia
inzulinoterapie pri diabetes melitus.
Hyperinzulinizmus – zvýšené bazálne hodnoty i. bývajú pri organickom hyperinzulinizme (difúzna
hyperplázia, adenóm al. karcinóm -buniek). Hodnoty glykémie bývajú pritom normálne al. nalačno
len málo zníţené. Po 24 – 48 h hladovaní nastáva pri inzulinóme prudký vzostup inzulinémie na >
1450 pmol/l (> 200 mU/l), pri karcinóme -buniek oneskorený al. miernejší vzostup (~ 580 pmol/l,
resp. 80 mU/l), glykémia klesá < 2,22 mmol/l a po 3 h nedosahuje ešte 65 % východiskových
hodnôt. Ergometrická záťaţ pri hladovaní vyvoláva zvýšenú sekréciu i. a vznik ťaţkej hypoglykémie.
Pri glukagónovom teste sa zvyšuje inzulinémia, hyperglykémia však nie je výrazná a po nej
nasleduje výrazná hypoglykémia.
Hyperinzulinémia je typickým nálezom u akromegalikov s vysokými hodnotami somatotropínu.
Hyperinzulinémia vzniká aj po podávaní ACTH, glukokortikoidov, estrogénov, progesterónu a
paratyrínu; ich vplyv na sekréciu i. je pp. nepriamy.
Mierne zvýšené bývajú hodnoty i. pri obezite a pri non inzulíndependentnom diabetes mellitus, kde
je sekrécia i. zvýšená a oneskorená. Pri tomto type diabetu bývajú zvýšené hodnoty C peptidu. Po i.
v. záťaţi glukózou a arginínom sa sekrécia i. a C-peptidu zvyšuje, ale pri glukózovom teste je v
porovnaní so zdravými osobami niţšia.
Hypoinzulinizmus – vyskytuje sa pri inzulíndependentnom diabetes mellitus (zníţené al.
nedokázateľné hodnoty sérového i.), pri nanizme s deficitom STH (zníţené bazálne i glukózou a
arginínom stimulované hodnoty); →diabetes mellitus.
inzulináza – proteolytický enzým štiepiaci →inzulín v tkanivách.
inzulinémia – [insulinaemia] koncentrácia →inzulínu v krvi.
inzulinóm – [insulinoma] syn. inzulóm, nádor -buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu; hoci
ide o benígny nádor, produkuje nadmerné mnoţstvá →inzulínu a vyvoláva závaţnú hypoglykémiu.
Klin. sa prejavuje vegetatívnymi príznakmi (nadmerné potenie, závraty, únavnosť, tachykardia),
poruchy CNS (somnolencia al. stavy podráţdenia, poruchy reči, videnia, obrny a kŕče), príp.
hypoglykemický šok; častá adipozita následkom zvýšeného prívodu sacharidov (s cieľom zabrániť
hypoglykémii). Typická je Whippleho triáda: 1. hypglykemické záchvaty pri hladovaní al. po telesnej
záťaţi; 2. glykémia < 1,65 mmol/l; 3. bleskové zlepšenie stavu po i. v. prívode glukózy. Dg. sa
stanovuje určovaním inzulínu a glykémie po stimulácii pomocou hladového testu s ergometrickou
záťaţou. Tolbutamidový a i. provokačné testy (napr. leucínový test) sa uţ opustili. Lokalizácia a
morfol. dg. sa stanovuje pomocou USG a CT, príp. angiografiou (celiakografia). Dfdg. treba vylúčiť
iné príčiny hypo-glykémie. Th. voľby je chir. odstránenie i.
inzulinopenický – [insulinopenicus] zniţujúci koncentráciu inzulínu v krvi, týkajúci sa deficitu inzulínu.
inzulínový tolerančný test – dg. test inzulinorezistencie. Po i. v. inj. 0,1 IU inzulínu/kg klesá glykémia
po 30 min na 40 % východiskových hodnôt. Pri inzulinorezistencii táto dávka nevyvolá pokles
glykémie a po vyššej dávke (0,3 – 1 IU/kg) neklesne glykémia < 80 % východiskovej hodnoty. Test
sa má vykonať za kontroly pacienta (riziko hypoglykemického šoku). Pouţíval aj pri vyšetrení
ţalúdkovej sekrécie.
inzulitída – [insulitis] intra- a perilymfocytárna infiltrácia vyskytujúca sa v 70 % prípadov do 1 r. po
manifestácii juvenilného diabetu.
inzult – [l. insultus] úraz, trauma, záchvat, atak. Ischemický cerebrálny i.
cerebrovaskulárna insuficiencia.
IO – skr. angl. intraocular pressure vnútroočný tlak.

→apoplexia,

Io – značka pre rádioaktívny izotop tória →iónium.
131

Iobenguani ( I) hydrochloridum – zloţka prípravku M-Iodbenzilguanidin (
131
Iodbenzilguanidin ( I); →jódbenzylguanidín.
Iobenguani (

131

I) sulfas – zloţka prípravku MIBG (

123

I) sol. a Meta-

123

I) I. V. inj.; →jódbenzylguanidín.

Iobenguanum – zloţka prípravku M-Jodbenzylguanidin (

131

I) inj. →jódbenzylguanidín.

IOC – skr. angl. intern on call sekundárny lekár k dispozícii.
®

®

Iodamide 300 al. Iodamide 380 inj. (Bracco) – Iodamidum megluminicum 649 mg (= 300 mg jódu),
resp. 700 mg, Natrii jodamidas 97 mg (= 380 mg jódu v 1 ml rozt.; →Iodamidum.
Iodamidum – skr. Iodamid., jódamid, kys. 3-acetamidometyl-5-acetamido-2,4,6-trijódbenzoová,
C12H11I3N2O4, Mr 627,94, rtg. diagnostikum. Je to biely kryštalický
prášok bez zápachu, ťaţko rozp.vo vode, mierne rozp. v 95 % liehu
a prakticky nerozp. v chloroforme. Rozpúšťa sa ľahko v rozt. alkalických
hydroxidov.
Iodamidum

Dôkaz
a) Asi 0,1 g vzorky sa v porcelánovom tégliku povlhčí 5 kv. koncentrovanej kys. sírovej a zahreje sa;
vyvíjajú sa fialové pary (organicky viazaný jód).
b) Na tenkú vrstvu silikagélu s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm, napr. Silufol UV 254
(ČSL 4, str. 87/I) sa nanesú na štart rozt. látok v metanole v poradí:
1. 5 ml rozt. skúšanej látky (2,5 mg/ml),
2. 5 ml rozt. overenej vzorky jódamidu (2,5 mg/ml).
Vyvíja sa zmesou 1-butanol–koncentrovaná kys. octová–voda (3 + 1 + 2 obj.) do vzdialenosti asi 150
mm. Po vybratí z komory sa vrstva vysuší voľne na vzduchu a pozoruje sa vo svetle ortuťovej výbojky
s max. ţiarenia pri 254 nm. Na chromatograme 1 je viditeľná škvrna, kt. má rovnakú polohu (Rf ~ 0,5)
a intenzitu zhášania fluorescencie ako škvrna jódamidu na chromatograme 2.
c) Infračervené spektrum tbl. pripravej z bromidu draselného a skúšanej látky sa zhoduje so spektrom
overenej vzorky jódamidu získanej za rovnakých podmienok.
Stanovenie obsahu
Jódamid. Asi 1,000 g vzorky sa rozpustí v 50,0 ml metanolu, pridá sa 15,0 ml vody, 5 kv. rozt.
tymolovej modrej a titruje sa odmerným rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l zo ţltého do modrého
sfarbenia.
1 ml odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,06279 g C12H11I3N2O4.
Organicky viazaný jód. Stanoví sa spôsobom uvedeným v skúške I) článku Acidum amidotrizoicum
s naváţkou asi 0,1500 g.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom a rtg ţiarením. Nesmie sa vydať
bez lekárskeho predpisu.
®

®

Prípravky – zloţka prípravku Iodamide 300 a 380 inj. a Isteropac inj.
131 ®

Iodbromsulphtaleini ( I) inj. (Osrodek Reaktorów i Produkcii izotopov, Otwock-Swierk, Poľsko) –
131
Sulfobromophtaleinum 0,2–10 mg + Sulfophtaleinum ( I) 18,5 – 92,5 MBq + Aqua pro inj. ad 1 ml
inj. rozt.; rádionuklidové diagnostikum pouţívané na zisťovanie exkrečnej funkcie hepatocytov;
→jódbrómsulfoftaleín.

iodidum →jodid.
125 ®

Iodinated Fibrinogen ( I) inj. sicc. (Národný výskumný ústav pre rádioterapiu a rádiohygienu F. J.
Curie, Maďarsko) – Fibrinogenum 4 MBq + Natrii chloridum 0,9 mg + Natrii citras dihydras 1,2 mg +
Glycinum 0,7 mg v 1 mg suchej substancie; jódovaný fibrinogén (Fbg), rádionuklidové diagnostikum.
Pouţíva sa na detekciu ţilových trombov dolných končatín akumulačným fibrinogénovým testom.
125
Fbg má afinitu k tvoriacim sa ţilovým trombom, kt. moţno detegovať pomocou jódu I. 67 – 82 %
Fbg v obehu má biol. t0,5 3,85 d (3,1 – 4,6 d). Po i. v. podaní opustí značený Fbg krvné riečisko s t0,5
8 h (25 %) a 4 d (75 %), rovnomerne sa rozdeľuje v mimocievnom priestore. Vo všetkých tkanivách
má biol. t0,5 4 d. Jód odštiepený pri metabolizme značeného Fbg sa vylučuje obličkami. 24 h pred
podaní rádiofarmaka sa premedikuje 150 mg jodidu draselného p. o. na blokovanie štítnej ţľazy.
Podáva sa i. v. v dávke 4 MBq. Exspiračný čas: 30 d od referenčného dátumu.
iodininum →jodinín.
iodipamidum →jodipamid.
iodismus, i, n. – jodizmus, otrava zlúč. jódu.
iodoformium, i, n. – trijódmetán; →jodoform.
iod(i)um →jód.
iodochlorhydroxyquinum →jódchlórhydroxychín.
iodofenphos →jódfenfos.
iodoform →jodoform.
iodophthaleinum natricum →jódftaleín sodný.
iodopolyvidonum →jódpolyvidón.
iodoquinol →jódchinol.
iodosulfobromophthaleinum natricum →jódsulfobrómftaleín sodný.
Iodum – skr. Iod., syn. Jodum, ČSL 4, jód, I, Ar 253,81; antiseptikum; →jód. Sú to doštičkovité al.
šupinkovité, čiernosivé, kovovo lesklé, hutné kryštáliky s fialovým nádychom. Sublimuje uţ za
obyčajnej teploty, zahriatím prchá za vývoja fialových pár. Je prakticky nerozp. vo vode, ľahko rozp.
v 95 % liehu a mierne rozp. v chloroforme. Rozt. v kyslíkatých zlúč. sú hnedoţlté aţ hnedé, v
bezkyslíkatých rozpúšťadlách fialové aţ červenofialové.
Dôkaz
a) Asi 0,05 g jemne rozotretej látky sa pretrepe s 10,0 ml vody a tekutina sa sfiltruje. Filtrát sa
pouţije aj na skúšku b). K jednej polovici filtrátu sa pridá rozt. škrobu; tekutina sa sfarbí ihneď
tmavomodro, zahriatím na 70 – 80 °C sa odfarbí a po vychladení opäť zmodrá (jód).
b) K druhej polovici filtrátu zo skúšky a) sa pridá 1,0 ml chloroformu; po pretrepaní sa chloroformová
vrstva sfarbí fialovo (jód).
Stanovenie obsahu
Do banky na 100 ml so zabrúsenou zátkou , kt. obsahuje rozt. 1,0 g jodidu draselného v 5,0 ml
vody, sa odváţi asi 0,2500 g jemne rozotretej látky. Po rozpustení sa zriedi vodou na 25,0 ml, pridá
sa 1,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej a titruje sa odmerným rozt. tiosíranu sodného 0,1 mol/l do
slabo ţltého sfarbenia. Potom sa pridá 1,0 ml rozt. škrobu a dotitruje sa do odfarbenia.
1 ml odmerného rozt. tiosíranu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,01269 g I.

Uschováva sa vo fľašiach so zabrúsenou zátkou, oddelene od ostatných látok a najmä kovových
predmetov, chráni sa pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez lekárskeho predpisu.
Dávkovanie – dms p. o. 0,05 g, dmd p. o. 0,15; th. dávka jednotlivá p. o. je 0,01 – 0,02 g/d, denná
0,02 – 0,05 g/d.
Prípravky – Solutio iodi aquosa, Solutio iodi glycerolica, Solutio iodi spirituosa.
IOFB – skr. angl. intraocular foreign body vnútroočné cudzie teleso.
iofetaminum →jofetamín.
iofóbia – chorobný strach pred otravou jedom.
iohexolum →johexol.
IOL – skr. angl. intraocular lens vnútroočné šošovky.
ión – [ion z g. ienai cestovať] elekt. nabitá častica vznikajúca nadbytkom al. nedostatkom elektrónov v
atóme al. molekule. Pojem i. zaviedol M. Faraday, keď vysvetlil vodivosť rozt. kys., zásad a solí
pohybom i. v elekt. poli. Kladne nabité i. pohybujúce sa ku katóde nazval katióny, záporné i.
pohybujúce sa k anóde anióny (→elektrolýza). Katióny utvárajú obyčajne kovy, anióny nekovy. V
+
–
komplexných zlúč. však kov môţe byť i súčasťou aniónu: K 4[Fe(CN)6] = 4 K + [Fe(CN)6]4 . Veľkosť
náboja i. je celistvým násobkom náboja elektrónu. Pri nadbytku al. úbytku 1, 2, 3, ... elektrónov
(nábojové číslo) tvoria sa i. jednomocné, dvojmocné, trojmocné, viacmocné. I. sa označujú kladným
+
–
+
2–
(katióny) al. záporným (anióny) znamienkom vpravo hore pri chem. značke K , Cl , NH4 , SO4 ,
+
–
Al3 , HCO3 atď. Útvary s disociovanými kladnými i zápornými skupinami sú obojaké i. (amfoióny).
+

+

NH3 .R.COOH ↔ NH3 .R.COO ↔ NH2.R.COO

–

Tvoria ich napr. aminokyseliny, bielkoviny, peptidy. I. tvoria aj mnohé tuhé látky, napr. KBr, NH 4Cl,
K2SO4 (→kryštály). Sú prítomné aj v roztavených soliach a v rozt. elektrolytov (→disociácia). V
plynoch vznikajú i. →ionizáciou. Sú nestále a rýchlo sa neutralizujú. Vznik aniónu obyčajne
sprevádza uvoľnenie energie (elektrónová afinita), na vznik katiónu sa energia vynakladá (ionizačná
energia).
Jednoatómové i. majú guľovitý tvar, ich veľkosť charakterizuje polomer i. V iónových kryštáloch sa
súčet polomerov i. opačne nabitých i. rovná vzdialenosti stredov ich jadier. Polomer i. sa zisťuje
pomocou štruktúrnej rtg analýzy kryštálov. Ide len o efektívne polomery a nemoţno ich stotoţňovať
so vzdialenosťou od vonkajších elektrónov do jadra. So zväčšovaním kladného náboja i. sa polomer
2+
3+
3+
i. zmenšuje (Be 0,031 nm, B 0,02 nm), pri prechode od katiónov k aniónom rastie (Te 0,095
2–
+
+
+
nm, Te 0,221 nm). Polomery i. rastú s protónovým číslom prvku (Li 0,06 nm, Na 0,095 nm, K
0,133 nm). V rozt. sa k polomeru i. pripočítava hrúbka solvátového obalu. Hydratácia rastie s
rastúcim polomerom i. nehydratovaných i.
Charakter vzájomnej reakcie i. s inými časticami (i., atómami, molekulami) je elektrostatický, jej
účinkom nastáva často polarizácia molekúl. Osobitné postavenie medzi i. má →hydroxóniový ión.
®

Ionamin – perorálne antidiabetikum; →fentermín.
ionex – vymieňač iónov, ionit; prírodná al. syntetická tuhá látka vo vode a vo väčšine rozpúšťadiel
nerozp., schopná viazať ióny z rozt. pri súčasnom uvoľnení ekvivalentného mnoţstva iónov
viazaných na i. I. sú látky schopné výmennou adsorpciou vymieňať súhlasne nabité ióny; napr.
2+
pórovité gély prírodných a umelých hlinitokremičitanov (permutitov), kt. pohlcujú z vody ióny Ca a
2+
+
Mg a odovzdávajú jej ióny Na , čím sa zniţuje jej tvrdosť. Beţne pouţívané i. sú makromolekulové
kys. al. zásady s pórovitou vnútornou štruktúrou vhodnej zrnitosti, obsahujúce značné mnoţstvo
iónových skupín ako substituentov na kostre.

Podľa účinku sa i. delia na katexy a anexy. Katexy (kationity) vymieňajúce katióny majú kyslý
charakter (skupiny –SO3H, –COOH ap.) a schopnosť vymieňať vodík za ióny kovov podľa schémy
RH + NaCl ↔ RNa + HCl. Anexy (anionity) vymieňače aniónov, sú dusíkaté zásadité skupiny
amóniového typu.
I. sa po pouţití ľahko regenerujú: katexy sa premývajú rozt. kys., anexy rozt. zásady al. sódy.
Charakteristikou i. je ich kapacita, udávajúca najväčšie mnoţstvo iónov, kt. môţe vymeniť
®
®
®
jednotkové mnoţstvo i. Najbeţnejšie i. pouţívané v analyt. chémii sú Amberlit , Permutit , Stationit
®
a Wofatit .
V med. sa ako i. pouţívajú napr. karbakrylové ţivice (zosieťované polyakrylové polykarboxylové i.),
ku kt. patria karbacylamínové ţivice, t. j. kombinácie karbakrylových, karboakrylovodraslíkových a
polyamínmetylénových ţivíc.
V th. hyperlipoproteinémií sa pouţíva kolestipol (vysokomolekulový kopolymér dietyléntriamínu a 1®
chlór-2,3-epoxypropánhydrochloridu, v kt. je asi 1 z 5 aminodusíkov protónovaných; Colestid ,
®
®
Cholestabyl , Lestid ) a cholestyramín (syntetický, silne zásaditý anex obsahujúci kvartérnu
®
®
amóniovú funkčnú skupinu viazanú na kopolymér styrén-divinylbenzén; Colybar , Cuemid ,
®
®
®
Cholybar , Quantalan , Questran ).
Pri hypercholesterolémii sa pouţívajú i. obsahujúce kvartérne amóniové skupiny viaţuce ţlčové kys.
®
v čreve, a tým uľahčujúce vylučovanie cholesterolu stolicou, napr. polidexid (Secholex ,
®
Sephadex ); spätnoväzbovo sa však zvyšuje biosyntéza ţlčových kys. z cholesterolu.
®

®

Pri hyperkaliémii sa p. o. podáva polystyrénsulfonát sodný (Kayexalate , Resonium A ), kým pri
hypernatriémii al. pri reţime s redukciou NaCl polykarboxylový katex rezodek.
ionisatio, onis, f. – [ionium] →ionizácia.
ionit →ionex.
iónium – rádioaktívny izotop →tória, značka Io.
ionizácia – [ionisatio] fyz. jav, pri kt. sa pôsobením vonkajšieho činiteľa rozštiepia elekt. neutrálne
atómy a molekuly plynu na kladné a záporné ióny, resp. kladné ióny a elektróny. I. je vznik elekt.
nabitých častíc (iónov) z neutrálnych molekúl al. atómov. Pri vzniku aniónu (spojenie elektrónu s
atómom) sa energia uvoľní, pri vzniku katiónu (odtrhnutie elektrónu) sa energia spotrebuje. I. plynu
sa uskutočňuje elekt. výbojom, vysokou teplotou, zráţkami molekúl s veľkou kinetickou energiou.
Fotoionizácia je vznik iónov absorpciou fotónov ţiarenia ultrafialového, rtg al. ţiarenia g.
Viacnásobná i. je odtrhnutie viac ako jedného elektrónu od neutrálnej molekuly (atómu).
Prim. i. je počet iónových párov utvorených časticou, kým sek. i. je i. vyvolaná sek. elektrónmi
uvoľnenými pri prim. i., kt. získali potrebnú energiu.
I. (disociácia) má význam aj pre transport liekov lipoidnou membránou. Väčšina liečiv má povahu
slabých kys. al. zásad. V rozt. sú prítomné v rovnováţnom stave svojich ionizovaných
(disociovaných) a neionizovaných (nedisociovaných) molekúl. Pokiaľ sú v ionizovanej forme, sú
látky v tukoch nerozp., kým neionizované sú viac-menej rozp. v tukoch. V takomto prípade závisí
prestup lipoidnou membránou okrem rozpustnosti neionizovanej formy v tukoch aj od pomeru
–
koncentrácie ionizovanej a neionizovanej formy. Vzťah medzi koncentráciou aniónu [A ] al. katiónu
+
[B ], neionizovanej formy (kyseliny [HA], zásady [BOH]) a hodnotou pH charakterizuje
→Hendersonova-Hasselbalchova rovnica:
+

–

–

+

[H ].[A ]
[OH ].[B ]
pre slabé kys. Ka = –––––––––, resp. pre slabé zásady Kb = ––––––––––
[HA]
[BOH]

Townsendova ionizácia – (angl. avalanche ionization) mnohonásobný proces, pri kt. jediná nabitá
častica, zrýchlená silným elekt. poľom, produkuje prídavné nabité častice následkom zráţky
s neutrálnymi molekulami plynu.
ionizačná energia – práca potrebná na odtrhnutie elektrónu od atómu a na jeho vzdialenie od
základného elektrónového orbitálu do nekonečna (vznik kladného iónu). Napr. i. e. sodíka = 5,12
eV, draslíka 4,32 eV, rubídia 4,16 eV.
ionizačná charakteristika – voltampérová charakteristika, závislosť ionizačného prúdu od napätia
medzi dvoma elektródami (týka sa detektorov s plynovou náplňou; →ionizačná komora).
ionizačná komora – detektor rádioaktívneho ţiarenia s plynovou náplňou. Vyuţíva na detekciu
rádioaktívneho ţiarenia vznik ionizačného prúdu v dôsledku interakcie ţiarenia s molekulami
pracovného plynu. Závislosť intenzity prúdu od napätia na elektródach sa nazýva voltampérová
(ionizačná) charakteristika. Od →Geigerovho-Müllerovho počítača sa líši hodnotou elekt. poľa medzi
elektródami: pri i. k. má napätie na elektródach len takú hodnotu, kt. nevyvoláva plynové zosilnenie
(sek. ionizáciu) a stačí len na udrţanie nasýteného ionizačného prúdu. Pracujú teda v oblasti
nasýteného prúdu, kým Geigerove-Müllerove detektory v oblasti sek. ionizácie ionizačnej
charakteristiky.
ionizačný detektor – zariadenie na detekciu ionizujúceho ţiarenia na základe radiačnej ionizácie
detegujúcej látky; →detektor.
ionizujúce žiarenie →žiarenie.
ionofón – menič striedavého elekt. signálu na akustický prostredníctvom kmitov vysokého zohriateho
ionizovaného vzduchu.
ionofor – molekula, napr. lieku, kt. zvyšuje permeabilitu bunkovej membrány pre špecifické ióny.
ionoforéza – [iontophoresis] th. aplikácia liečiva pomocou galvanického prúdu cielene, rovnomerne a
sterilne do koţe al. slizníc vo forme iónov al. elekt. polarizovaných koloidov, a to opakovane al.
dlhodobo (elektrická infúzia). Účinná látka sa aplikuje lokálne, príp. do hyperalgických zón, kde
pôsobí reflexne v určitom segmente al. v priľahlých segmentoch, príp. svojím celkovým účinkom. S
cieľom zvýšiť resorpciu liečiv, vyvolať hyperémiu, a tým difúziu látok, príp. analgéziu sa aplikuje
hyaluronidáza, histamín, acetylcholín, akonitín a i.
I. sa pouţíva na miestnu th. koţných chorôb, miestnu anestéziu, testovanie účinku farmák,
alergénov, elekt. a reflexnú th., najmä pri pouţití derivancií. Najčastejšie sa vpravujú liečivá vo forme
rozt., zriedka mastí. Na rozdiel od galvanizácie sa zvlhčuje liečivom len jedna elektróda.
Z anódy sa aplikuje acetylcholín, adrenalín, draslík (sklerolytický účinok), histamín, hyaluronidáza,
ichtoxyl, mezokaín, prokaín, vápnik (spazmolytický, antialergický a antiflogistický účinok), soli medi a
zinku (intenzívny miestny dezinfekčný účinok), tiamín.
Z katódy sa vpravuje acetát, askorbát (ošetrenie koţných hyperpigmentácií), diklofenak, indometacín, jodid (sklerotizujúci, resorpčný účinok), salicyláty (protizápalový, keratolytický a analgetický
účinok) a i.
Účinok i. sa vysvetľuje týmito mechanizmami: 1. polarizácia tkanív; 2. lokálny účinok iónov v
povrchových vrstvách koţe; 3. hyperemia; 4. reflexné ovplyvnenie príslušného segmentu
ovplyvnením hyperalgických zón). Celkový účinok vpravovaného liečiva je zanedbateľný.
Podľa Ipsera sa dávky látok vpravovaných pomocou i. uvádzali v mg aplikovaných pri 300 mA.min
(tzv. miliampérminúty). Trvanie procedúry záviselo od tolerancie výšky aplikovaného prúdu.
Výnimku tvoril histamín, pri kt. sa dĺţka aplikácie pohybovala od 30 s do 5 min. V súčasnosti sa
dávka nekvantifikuje, pretoţe mnoţstvo iónov vpravených do koţe je minimálne. Intenzita je

2

prahovo senzitívna a pre maximálnu prúdovú hustotu platí hranica 0,1 mA/cm . Imax sa vypočíta
podľa plochy elektród, asymetrických podľa plochy menšej elektródy.
Zloženie niekt. roztokov na ionoforézu a indikácie
Hyaluronidáza – rozt. I: acetátový tlmivý rot. (Natrii acetici.3 H 2O 11,5, Ac. acetici glacialis 0,95,
Aquae destil. ad 1000,0); rozt. II: Hyasa Sevac‹. 1 amp. hyázy sa rozpustí v 1 amp. redestilovanej
vody. Pred pouţitím sa obidva rozt. zmiešajú. Na 1 amp. hyázy sa pouţije 25 ml rozt. I. Pouţíva sa
v th. chron. podkoţných infiltrátov, zrastov, Dupuytrenovej kontraktúry, myopatií. Aplikuje sa z
anódy.
Jodid – Kalii jodati 14,0, Ac. hydrochlorici dil. 5,6, Aquae destil. ad 1000. Aplikuje sa z katódy pri 300
mA/min v mnoţstve 8,5 mg. Indikácie – tuhé a keloidné jazvy, chron. koţné infiltráty, hyperalgické
zóny (má sklerolytický a resorpčný účinok).
Salicylanový anión – Natrii salicylici 32,0, Ac. hydrochlorici dil. 1,2, Aquae destil. ad 1000,0. Aplikuje
sa z katódy v mnoţstve 11,5 mg. Má protizápalový, keratolytický a analgetický účinok.
ionogénny – [ionogenes] tvoriaci, poskytujúci ióny al. zásobujúci iónmi.
ionogram – [ionogramma] 1. mineralogram, iónové zloţenie telovej tekutiny, napr. plazmy; 2. záznam
urobený pretáčacou ionosferickou aparatúrou, z kt. moţno priamo odčítať zdanlivú výšku a hodnotu
kritických kmitočtov jednotlivých vrstiev ionosféry.
ionomér – [ionomeros] kopolymér etylénu s ionogénnym monomérom.
ionometer – prístroj na meranie intenzity al. mnoţstva ţiarenia zo zdroja ionizačného ţiarenia.
ionometria – meranie intenzity rtg ţiarenia na základe ionizačného účinku na plyny.
ionosféra – ionizované vrstvy vysokej →atmosféry (> 80 km), charakterizované vysokou
koncentráciou molekulových a atómových iónov a voľných elektrónov.
ionoskop – kompenzačný prístroj na presné stanovenie pH a na potenciometrickú titráciu.
ionotrón – zariadenie na potláčanie elektrostatických nábojov, kt. pracuje na základe ioni-zácie
rádioaktívnym ţiarením.
iónová sila – I, veličina charakterizujúca sumárny účinok elekt. nábojov všetkých iónov v rozt. I rovná
2
sa polovičnej hodnote súčtu súčinov koncentrácií ci a štvorcov nábojového čísla iónov zi
1
2
I = –– ∑cizi
2
Pre binárny elektrolyt s jednomocnými iónmi sa i. s. rovná koncentrácii elektrolytu. Napr. pri rozt.
NaCl I = 1/2(cNa+ + cCl–) = cNaCl, pre binárny elektrolyt s dvojmocnými iónmi, napr. MgSO 4 I =
2
2
1/2(cMg2+.2 + cSO42–.2 ) = 4cMgSO4, pre uni-divalentný elektrolyt, napr. K2SO4 I = 1/2(cK+ +
2
cSO42– .2 ) = 3cK2SO4. Ak je v rozt. viac elektrolytov, k hodnote i. s. prispievajú všetky ióny. Pomocou
i. s. moţno vypočítať stredný aktivitný koeficient takto:
––

log + = – Axy √I,

kde A je konštanta, x počet katiónov a y počet aniónov elektrolytu KxAy.
Podľa zákona o i. s. aktivitný koeficient elektrolytu je rovnaký vo všetkých rozt. s rovnakou i. s.
-1
Zákon platí presne len pre rozt., kde I < 0,02 mol.l .
iónová väzba →chemická väzba, pri kt. sa miera polárnosti orbitálov () blíţi ∞ a elektróny na
molekulových orbitáloch zotrvávajú celý čas v blízkosti atómu elektronegatívnejšieho prvku.

iónové nápoje – nápoje pouţívané pri športových výkonoch s väčšou stratou tekutín. Odporúča sa
podávať ich preventívne s ohľadom na resorpčné schopnosti GIT (150 – 200 ml kaţdých 15 min).
Prímes sacharidov nezniţujúcich rýchlosť resorpcie (5 % glukózy, resp. 10 aţ 15 % maltodextrínov)
je vhodná najmä pri vytrvalostných výkonoch, pretoţe zvyšuje ich podiel na energetickej bilancii.
Pri telesnom zaťaţení spojenom so zvýšeným potením a zvýšenými stratami tekutín sa sleduje cieľ:
1. udrţať objem celkovej cirkulujúcej plazmy; 2. dodať ľahko vyuţiteľné a efektívne zdroje energie;
3. nahradiť stratené elektrolyty. Limitujúcim faktorom pri dopĺňaní tekutín je resorpčná schopnosť
čreva a rýchlosť vyprázdňovania ţalúdka. Lepšie sa vstrebávajú chladnejšie ako teplé tekutiny; tento
efekt sa uplatňuje aţ do teploty nápoja 5 °C.
Do koncentrácie 2,5 % sa sacharidy resorbujú bez obmedzenia, pri ich vyššej koncentrácii sa
prejavuje ich inhibičný účinok, úmerný koncentrácii. Tak napr. 10 % rozt. glukózy sa resorbuje
polovičnou a 40 % rozt. iba 1/5 rýchlosťou v porovnaní s čistou vodou. Pri pouţití monosachirodv sa
preto odporúča ich max. 5 % koncentrácia. Osvedčujú sa aj maltodextríny, kt. pozostávajú z
niekoľkých (3 – 5) jednotiek glukózy a pri jej rovnakom obsahu podmieňujú niţšiu osmolalitu. Pri
rovnakom mnoţstve glukózových jednotiek sa vyprázdňujú a resorbujú rýchlejšie ako rozt. mono- a
disacharidov.
Pri strate elektrolytov < 4 % celkových telových zásob (straty telových tekutín < 4 % tel. hmotnosti)
je organizmus schopný kompenzovať zníţením vylučovania a ich beţným prívodom v potrave v
priebehu 24 h. Pri nahrádzaní strát tekutín s elektrolytmi v izotonickej koncentrácii je celkové
mnoţstvo zadrţaných tekutín vyššie ako pri nahradzovaní tekutín čistou vodou. Koncentrácia
sodíka, draslíka, chloridov a ďalších iónov v náhradnom rozt. by mala byť pribliţne rovnaká ako v
pote. U športovcov sa odporúčajú pritom prídavky vitamínov skupiny B. Veľmi dôleţitou súčasťou je
kvalitné chuťové korigens.
S nahradzovaním tekutín treba rátať od začiatku zaťaţenia. Pocit smädu sa pokladá za veľmi
nespoľahlivý indikátor dehydratácie – dostavuje sa aţ pri relat. pokročilom stupni. Pred štartom sa
odporúča 200 – 300 ml a potom pribliţne kaţdú 1/4 h 150 – 200 ml
Pri telesnom zaťaţení v chladnejšom prostredí, kt. nie je spojené s výraznejším potením a stratami
tekutín, sa odporúča náhrada sacharidov, najlepšie 15 – 20 % maltodextrínu. Takýto rozt. sa
resorbuje pomalšie ako pri niţších koncentráciách, celkové mnoţstvo prijatých jednotiek glukózy za
jednotku času však býva v konečnom dôlsledku vyššie. Koncentrácia minerálov a vitamínov je tá
istá ako pri iných náhradách. Rýchlosť príjmu by nemala prekračovať 300 – 500 ml/h, a to v 2 – 4
dávkach.
®

Prírpavok – Refluid Slovakofarma.
iónové reakcie – chem. reakcie, v kt. reaktantmi sú ióny; napr. neutralizácia a zráţacie reakcie.
iónovoselektívne elektródy – polopriepustné membrány, kt. môţe prechádzať len určité ióny, napr.
+
H3O ; →elektródy. Ak táto membrána oddelí dva rozt. s rôznou koncentráciou iónov, začne sa
difúziou ich koncentrácia vyrovnávať. Pretoţe nemôţe súčasne prechádzať príslušné mnoţstvo
aniónov (membrána je pre ne nepriepustná), utvorí sa v koncentrovanejšom rozt. prebytok negat.
nábojov, v zriedenejšom naopak prebytok pozit. nábojov. Na obidvoch stranách membrány tak
+
vznikne rozdiel potenciálov, kt. podporuje transport iónov H 3O opačným smerom, t. j. zo
zriedenejšieho do koncentrovanejšieho. Tieto dva protichodné deje vedú k ustaveniu rovnováhy s
tzv. Donnanovým potenciálom D kt. hodnoty sú priamo merateľné. Ak sa zostaví galvanický
článok, v kt. rozt. na obidvoch stranách membrány spojíme soľnými mostíkmi s rovnakými
referenčnými elektródami, sa zmerané rovnováţne napätie tohto článku rovná Donnanovmu
potenciálu U = D.

Najčastejšie pouţívaná i. e. je sklená elektróda. Je to tenkostenná banička (membrána) zo
špeciálneho skla naplnená rozt. HCl al. tlmivým rozt., do kt. zasahuje referenčná argentochloridová
elektróda. Medzi elektródami a vonkajším rozt. sa ustaví rovnováha charakterizovaná elektródovým
potenciálom. Sklená elektróda sa pouţíva na meranie pH rozt. Pre kaţdú elektródu treba konštantu
v uvedenej rovnici stanoviť experimentálne (závisí totiţ od akosti membrány, jej geometrie). V silne
zásaditom prostredí má sklená elektróda tzv. alkalickú chybu, kt. sa prejaví ako odchýlka od
uvedeného lineárneho vzťahu.
–

V praxi sa pouţívajú aj iné i. e., napr. lantano-fluoridová (je selektívnejšia na ióny F ), elektródy z
–
–
–
–
2–
+
halogenidov striebra (slúţi na stanovenie iónov Cl , Br , I , CN ; ióny S a Ag moţno stanoviť
2+
2+
2+
elektródou zo sulfidu strieborného; na ióny Pb , Cu a Cd sú i. e. zo sulfidov týchto kovov atď.
(→biosenzory). Ušľachtilejšie kovy majú pozitívnejší potenciál ako kovy menej ušľachtilé. Redoxné
systémy s pozitívnejšími hodnotami E° sú silné oxidačné činidlá, kým s veľmi negat. hodnotou E° sú
naopak silné redukčné činidlá.
RT
2,303RT
Esk = konšt + .––– ln aH3O+ = konšt – –––––––– pH
F
F

iónový radikál – kladne al. záporne nabitý ión, kt. má nespárený elektrón, napr.
.
.
.
–N(+)–,
–N:(–),
–C–(–)
..
..
Katióniový
Aniónový
radikál dusíka
radikál dusíka
iónový súčin vody – Kv, iónový produkt vody (nespr.), vzťah medzi aktiváciou hydroxóniových a
hydroxidových iónov v čistej vode a vo vodných rozt.
Kv = aH3O+ . aOH–
Je to termodynamická rovnováţna konštanta závislá len od teploty. Pri termodynamickej rovnováhe
v akomkoľvek vodnom rozt. sú vţdy prítomné hydroxóniové a hydroxidové ióny, pričom súčin ich
–14
2 2
aktivít (i. s. v.) je pre danú teplotu stály. Pri 25 °C je hodnota Kv = 1,008.10 mol /l čiţe pribliţne
–14
10 . Z Kv sa vypočítava aktivita vodíkových (hydroxóniových) a hydroxidových iónov v rozt. V čistej
–7
destilovanej vode pri 25 °C je aH3O+ = aOH– = 10 mol/l.
V 0,001 mol NaOH je aOH– = 0,01 mol/l
–14

Kv
10
–11
aH3O+ = –––––– = ––––– = 10 mol/l
aOH–
0,001
iontophoresis, is, f. – [g. ion-iontos putujúci + g. forésis pohyb] →ionoforéza.
IOP – skr. angl. intraocular pressure vnútroočný tlak.
iopentol →jopentol.
iophendylatum →jofendylát.
iophobia, ae, f. – [g. ios šíp + g. fobos strach] →jofóbia.
iotacismus, i, m. – [g. písmeno iota + -ismus] iotacizmus, chybná výslovnosť hlásky j.
iopamidolum →jopamidol.
®

®

®

Iopamiro 200 , Iopamiro 300 a Iopamiro 370 inj. (Bracco) – Iopamidolum 4,08, 6,12 resp. 7,55 g
(200, 300, resp. 370 mg jódu) v 1 ml; rtg diagnostikum. Neiónová kontrastná látka s nízkou
osmolalitou (413 mmol/l) na zobrazovanie subarachnoidálnych priestorov, artériografiu (najmä

DSA), flebografiu a zobrazenie rôznych telových dutín. Moţno ju podať aj najmenším deťom;
→jopamidol.
Ioproginum – skr. Ioprogin., ČSL 4, joprogín; 5-[(3-jód-2-propinyl)oxy]-2-(metyltio)pyrimidín;
C8H7IN2OS, Mr 306,12; antimykotikum. Je to biely al. slabo naţltlý kryštalický prášok bez zápachu,
prakticky nerozp. vo vode, ťaţko rozp. v 95 % liehu a dobre rozp. v chloroforme.
Ioproginum

Dôkaz
a) Asi 0,1 g sa v porcelánovom tégliku povlhčí 5 kv. koncentrovanej kys. sírovej a zahreje sa;
vyvíjajú sa fialové pary (organický viazaný jód).
b) Teplota topenia: 138 – 144 °C.
c) Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou a fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm sa
nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v etanole v poradí:
1. 40 ml rozt. skúšanej látky (5 mg/ml),
2. 40 ml rozt. overenej vzorky joprogínu (5 mg/ml),
3. 40 ml rozt. overenej vzorky joprogínu (10 mg /ml).
Vyvíja sa zmesou chloroform–benzén (3 + 2 obj.). Po vybratí z komory a vyprchaní rozpúšťadiel
voľne na vzduchu sa vyvíjanie opakuje rovnakým spôsobom ešte raz. Po opätovnom vyprchaní
rozpúšťadiel sa vrstva pozoruje vo svetle ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri 254 nm. Na
chromatograme 1 sa zisťuje škvrna zhášajúca fluorescenciu, kt. má rovnakú polohu a intenzitu
zhášania ako škvrna na chromatograme 2. Chromatogramy 1 a 3 sa ďalej pouţijú na skúšku na
cudzie chem. látky (na chromatograme 1 zo skúšky c) nesmú príp. prítomné vedľajšie škvrny
prevyšovať veľkosťou a intenzitou zhášania fluorescencie škvrnu na chromatograme 3).
Stanovenie obsahu
Asi 0,2500 g vzorky sa v banke na 100 ml so zábrusom rozpustí v 10,0 ml koncentrovaného rozt.
hydroxidu sodného a pridá sa asi 0,5 g práškovaného zinku. Varí sa pod spätným chladičom 15 min.
Potom sa chladič vypláchne vodou, obsah banky sa sfiltruje kvantitatívne pomocou vody do kádičky,
okyslí sa zriedenou kys. sírovou a stitruje sa odmerným rozt. dusičnanu strieborného 0,1 mol/l za
potenciometrickej indikácie (strieborná a nasýtená kalomelová elektróda).
1 ml odmerného rozt. dusičnanu strieborného 0,1 mol/l zodpovedá 0,03061 g C 8H7IN2OS.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách, chráni pred svetlom.
®

Prípravok – Jaritin .
iopromidum →jopromid.
iopydolum →jopydol.
iopydonum →jopydón.
iothiorouracil →jotiouracil.
iotrolanum →jotrolan.
ioversolum →joversol.
IP – skr. angl. intraperitoneal(ly) intraperitoneálne; isoelectric point izoelekt. bod.
i. p. – skr. intraperitoneálne vnútropobrušnicovo.
IP3 – skr. inozitol-2,4,5-trifosfát.

IPAA – skr. angl. International Psychoanalytical Association Medzinárodná psychoanalytická
spoločnosť.
IPAT – skr. angl. Institute for Personality and Ability Testing Ústav pre testovanie osobnosti a
schopností, zaloţený r. 1950 R. B. Cattellom.
IPAT vydal tieto dotazníkové testy:
IPAT Anxiety Scale Questionnaire (1957)
IPAT Contact Personality Factor Test (1956)
IPAT Humour Test of Personality (1955)
,

IPAR Children s Personality (1955)
IPAT Motivation Analysis Test (1956)
IPAT Music Preference Test of Personality (1954)
IPAT Objective-Analytic (O-A) Anxiety Battery (1955 – 1960)
IPAT 8 – Parallel – Form Anxiety Battery (1960 – 62)
,
IPAT – Cattell s 16/PF (Personality and motivation structure and measurement, 1957)
IPAT – Neurotic Personality Factor Test (Neuroticism Scale Questionnaire, NSQ, 1961).

IPD – 1. skr. angl. immediate pigment darkening bezprostredné tmavnutie pigmentu; 2. skr. angl.
intermittent peritoneal dialysis prerušovaná peritoneálna dialýza.
ipecacuanha – ipekakuana, droga z koreňa a rhizmoma brazílskeho stromu Cephalis ipecacuanha
(Brotero) Rich. (Rubiaceae) (Rio al. brazílska ipekakuána) al. C. acuminata Karsten (kartagénska,
nikaragujská al. panamská ipekakuána). Pouţívala sa pôvodne v th. dyzentérie, nahradil ju alkaloid
emetín, v súčasnosti sa pouţíva v sirupoch ako emetikum, najmä pri otravách, ako aj ako
expektorans.
®

Ipecarin gtt. (Slovakofarma) – expektorans, zmes látok so sekretolytickým i a antitusickými účinkami.
Zloţenie: Emetini dihydrochloridum 0,1 mg + Pilocarpini hydrochloridum 1,5 mg + Ephedrinum
hydrochloridum 13 mg + Codeini hydrochloridum 9,3 mg + Liquiritiae extractum fluidum + Thymi
etheroleum + Anisi etheroleum q. s. v 1 ml /= 34 kv.) rozt.;
Indikácie – akút. a chron. zápaly dýchacích ciest.
Nežiaduce účinky – pri dlhodobom podávaní môţe vyvolať nepokoj, arytmie, poruchy mik-cie, GIT,
koţné erupcie; u citlivých jedincov útlm al. eufóriu aţ zmätenosť, vertigo, nauzea, vomitus, zápcha,
biliárne spazmy, sucho v ústach, návaly, bradykardia, palpitácie, mióza, raš, urtika,
trombocytopénia; deti sú citlivejšie najmä na útlm dychového centra. Prechádza placentovou
bariérou.
Dávkovanie – 3 – 4-krát/d 0,1 mg po jedení.
®

Ipecarin tbl. (Slovakofarma) – Emetini hydrochloridum 0,1 mg v 1 tbl.; expektorans, sekretolytikum a
antitusikum; →emetín.
ipekakuána →ipecacuanha.
®

Ipertrofan tbl. obd. (Societa Prodotti Antibiotici) – Mepatricinum 50 tis. IU v 1 dg.; urolo-gikum;
→mepatricín.
IPF – skr. angl. insulin potentiating factor faktor umocňujúci inzulín.
IPG – skr. angl. impedance plethysmography impedančná pletyzmografia.
IPM – skr. angl. Interpersonal Perception Method, psychol. dotazník na testovanie vzájomnej závislosti
a autonómie. Pozostáva zo 720 otázok rozdelených na 6 kategórií: vrelý záujem a podpora,
poníţenie –sklamanie, spory, rozpory a zmätočnosť, nadmerné popretie autonómie, manţelské al.

iné dvojice odpovedajú (70 min.) na otázky oddelene, najlepšie v tej istej miestnosti a v tom istom
čase (Laing a spol., 1966).
ipodát – kys. 3-[[(dimetylamino)metylén]amino]-2,4,6-tri-jódbenzénpropánová, C12H13I3N2-O2, Mr
597,97; rtg kontrastná látka, diagnostikum pouţívané na cholecystografiu
®
®
(sodná soľ C12H12I3N2NaO2 – Biloptin , Oragrafin-Sodium , vápenatá soľ
®
®
C24H24CaI6N4O4 Oragrafin-Calcium , Solu-Biloptin .
Ipodát
®

Ipolipid cps. (Medochemie) – Gemfibrozilum 300 mg v 1 cps.; antihyperlipoproteinemikum;
→gemfibrozil.
Ipomea bataus Lam. – povojnica (čeľaď Convolvulaceae), sladké zemiaky juhomaer. Pôvodu.
Kultúrna rastlina v trópoch cukornatejšia, v subtrópoch škrobnatá nahradzajúca zemiaky. I.
orizabensis Ledenois (Convolvulaceae) – sušený koreň má laxatívne účinky, obsahuje ţivice,
námeľové alkaloidy, deriváty kys. lyzergovej a ergolíny.
IPP – indoprofén.
IPPB – skr. angl. intermittent positive pressure breathing prerušované pretlakové dýchanie.
IPPV – skr. angl. intermittent positive pressure ventilation prerušovaná pretlaková ventilácia.
®

Ipradol (Lacer) – bronchodilatans; tokolytikum.
®

Ipral (Squibb) – sadatívum, hypnotikum; probarbital.
ipratropiumbromid – Ipratropii bromidum, syn. N-izopropylatropíniumbrómmetylát; (endo, syn)-(+)-3(3-hydroxy-1-oxo-2-fenylpropoxy)-8-metyl-9-(1-metyletyl)-8-azoniabicyklo[3.2.1]oktánbromid,
C20H30BrNO3, Mr 412,38; parasymatikolytikum, anticholínergikum bez neţiaducich účinkov na CNS,
bronchodilatans, antiarytmikum,účinné pri bradykardii, pri kt. ešte nie je indikovaná kardiostimulácia,
s pomerne dlhodobým účinkom.
2sympatikomimetiká majú malý účinok. V kombinácii s nimi sa pouţíva
u pacientov s tachykardiou al. ischemickou chorobou srdca. Na
rozdiel od starších blokátorov muskarínového receptora má min.
neţiaduce účinky na čistenie dýchacích ciest. Aerosólová inhalácia
má pomalší nástup účinku ako sympatikomimetiká, max. účinok sa
dostavuje 30 – 60 min po podaní. Po inhalácii sa nevstrebáva.
Ipratrópiumbromid

Indikácie – profylaxia a th. respiračnej insuficiencie pri chron. obštrukčnej bronchitíde fajčiarov,
bronchitíde s emfyzémom, pri peroperačných a pooperačných bronchospazmoch; ľahšie a stredne
ťaţké astmy, baktériové chron. astmy, dýchavica pri kardiálnej insuficiencii; ako antiarytmikum:
bradykardia, sy. chorého sínusu, sy. karotického sínusu, SA-blokáda, AV-blokáda; ako
bronchodilatans.
Kontraindikácie – precitlivenosť na atropín; hypertrofia prostaty, gravidita; osobitnú pozornosť treba
venovať glaukómu s úzkym uhlom (beţné dávky však nevyvolávajú významné zvýšenie
vnútroočného tlaku), mechanické prekáţky v GIT, tachykardia.
Nežiaduce účinky – ojedinele sucho v ústach, zriedka retencia moču, poruchy akomodácie, pocit
plnosti ţalúdka, nauzea, vracanie, zápcha, poruchy termoregulácie, tachykardia aţ fibrilácia komôr.
Dávkovanie – inhalácia aerosólu: 20 – 40 mg (aţ 80 mg 3 – 4-krát/d); deťom < 6-r. sa podáva 20 mg
3-krát/d, deťom 6 – 12-r. 20–40 mg 3-krát/d. Inhalácia nebulizátorom: 2 ml (40 kv.) zriedené fyziol.

rozt. do objemu 3 – 4 ml aţ 4-krát/d, deťom < 6-r. 0,4 – 1 ml zriedený fyziol. rozt. do objemu 3 – 4 ml
aţ 3 – 4-krát/d, deťom 6 – 4-r. 1 ml zriedený fyziol. rozt. do objemu 3 – 4 ml 3 – 4-krát/d. Inhalácia
práškovej formy: pri akút. astmatickom záchvate: dospelým a deťom > 6-r. sa podáva 200 mg, pri
nedostatočnom účinku moţno po 5 min aplikáciu opakovať; dlhodobá th.: 200 mg 3 – 4-krát/d, dmd
®
je 1200 mg. Súčasne moţno podávať Berotec . Ako antiarytmikum – parenterálne: ako úvod do th.
0,5 mg pomaly i. v.; p. o.: 4 – 6 h po i. v. aplikácii 5 – 15 mg 2 – 3-krát/d.
®

®

®

Prípravky – Atem , Atrovent aer. dos. Boehringer Ingelheim, Atrovent 0,025 % inh. sol. Boehringer
®
®
®
Ingelheim, Atrovent Inhaletten cps. inh. Boehringer Ingelheim, Bitrop , Itrop inj. Boehringer
®
®
®
Ingelheim, Itrop tbl. fc. Boehringer Ingelheim, Rinatec , Steri-Neb 250 a 500 Ipratropium inh. sol.
®
®
Galena. Kombinácie – Berodual aer. dos. a inh. liqu.; Thomae, Berodual Inhalletten cps. inh.
Boehringer Ingelheim.
iprazochróm – iprazochromum, antimigrenikum. I. zniţuje priepustnosť kapilárn, zmierňuje intenzitu
príznakov pri migréne al. frekvenciu záchvatov. Môţe priaznivo ovplyvniť aj chorobné očné zmeny
pri cukrovke. Jeho účinok však nie je overený. Sfarbuje moč do červenohneda. Indikáciou je
dlhodobá prevencia migrény a i. funkčných bolestí hlavy, diabetická retinopatia (jej začiatočné
štádiá). Kontraindikáciou je gravidita. V priebehu th. sa sfarbuje moč do
červenohneda (nie je patol. prejavom). Podáva sa 3-krát/d 5 mg p. o.
®
(Divascan tbl.).
Iprazochróm

ipriflavón – 7-(1-metyletoxy)-3-fenyl-4H-1-benzopyran-4-ón, C18H16O3, Mr 280,33; derivát izoflavónu s
antianginóznym a antiosteopenickým účinkom; regulátor vápnika (FL®
®
®
®
113 , TC-80 , Osten , Yambolap ).
Ipriflavón

iprindol – syn. pramindol, 6,7,8,9,10,11-hexahydro-N,N-hexahydro-N,N-dimetyl-5H-cyklo-okt- 6,7,8,9,10,11-hexahydro-5H-cyklookt-[b]indol, C19H28N2, Mr 284,43;
®
antidepresívum (Tertran ; hydrochlorid C19H29ClN2 – WY- 3263‹,
®
®
Prondol , Galatur ).
Iprindol

iprodión

–

syn.

glykofén,
promidión;
3-(3,5-dichlórfenyl)-N-(1-metyletyl)-2,4-1-imidazolidínkarboxamid, C13H13Cl2N3O3, Mr 330,16; fungicídum (CHIPCO®
®
®
®
®
®
26019 , FA 2071 , LFA 2043 , NRC 910 , ROP 5001 , RP 26019 ,
®
Rovral ).
Iprodión

®

Iprogen (Genethie) – antidepresívum; →imipramín.
iproklozid

–

2-(1-metyletyl)hydrazid kys. 4-(chlórfenoxy)octovej,
®
antidepresívum (Sursum ).
Iproklozid

®

Ipronal (Polfa) – sedatívum, hypnotikum; proxibarbal.

C11H15ClN2O2,

Mr

242,72;

iproniazid – 2-(1-metyletyl)hydrazid kys. 4-pyridínkarboxylovej, C9H13N3O, Mr 179,22; inhibítor
®
®
monoaminooxidázy, antidepresívum (Euphosid , Marsilid ).
Iproniazid

ipronidazol – 1-metyl-2-(1-metyletyl)-5-nitro-1-1H-imidazol, C7H11N3O2, Mr 169,18; antiprotozoikum
®
®
účinnné proti histomináde (Ro-7-1554 , Ipropran ).
Ipronidazol

propetidín – syn. properidín.
®

Ipropram (Roche) – antiprotozoikum, účinné proti histomonádam; ipronidazol.
ipsapirón

–

syn.

izapyrón; 2-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-1,2-benzizotiazolin-3(2H)-ón,
C19H23N5O3S, Mr 401,48; nebenzodiazepínové anxiolytikum, agonista
®
®
receptorov 5-hydroxytryptamínu (5-HT1) (Bay q 7821 , TVX QW 7821 ).
Ipsapirón

ipsatio, onis, f. – [l. ipse sám] ipsácia, onánia, pohlavné sebaukájanie.
IPSC – skr. angl. Inventory of Psychic and Somatic Complaints, psychol. dotazník psychických a
somatických ťaţkostí. Ide o modifikáciu Symptom Distress Scale, pozostáva zo 41 poloţiek, kt. sa
hodnotí pacient podľa 7-bodovej stupnice. Pacienti sa sami hodnotia na verzii IPSC s 53 poloţkami
(Frank a spol., 1957).
ipsilateralis, e – [l. ipse sám + l. latus bok] ipsilaterálny, vzťahujúci sa na rovnakú stranu, leţiaci na tej
istej strane.
®

Ipsilon – hemostatikum; kys. -aminokaprónová, EACA.
ipsiversivus, a, um – [l. ipse sám + l. vertere obracať] obrátený na tú istú stranu.
IPSP – skr. angl. inhibitory postsynaptic potential inhibičný postsynaptický potenciál.
IPSS – 1. skr. angl. international prostatic (prostatae) symptom score medzinárodná stupnica
prostatických príznakov; 2. skr. angl. International Pilot Study of Schizophrenia medzinárodná
prieskumná štúdia schizofrénie vykonaná pod vedením SZO v Ţeneve v spolupráci s 9 výskumnými
strediskami.
IPT – skr. angl. Interpersonal Phantasy Test test sociálnych vzťahov (Leary, 1957).
I. P. U. – herbicídum; izoproturón.
IPV – skr. angl. improved pertussis vaccine zlepšená vakcína proti čiernemu kašľu.
IQ – skr. angl. intelligence quotient →inteligenčný kvocient.
ira, ae, f. – [l.] hnev, zlosť.
iracionálny – [irrationalis] syn. ilogický, proti rozumu, proti princípom myslenia.
iracionalizmus – [l. irracionalis nerozumný, protirozumový] 1. filozofické učenie, kt. hlása
ohraničenosť poznávajúcich schopností ľudského rozumu, myslenia a za jediný a základný druh
poznania pokladá intuíciu, cit, inštinkt ap.

Skutočnosť je vraj chaotická, bez zákonitostí, podliehajúca hre náhody, slepej vôli. Oţivenie i.
nastalo na konci 19. stor. a na začiatku 20. stor. s prudkým rozvojom biol., psychol. a i. vied, kt.
odhalili neudrţateľnosť ohraničenosti mechanistického materializmu. I. reprezentuje napr. filozofia
ţivota (Nietzsche, Dilthey, Bergson). Jej ústredným pojmom bol pojem ţivota ako absol.,
nekonečného princípu sveta, kt. je na rozdiel od hmoty a vedomia aktívny, mnohotvárny a večne sa
pohybuje. Ţivot nemoţno poznať zmyslami al. logickým myslením, moţno ho postihnúť iba
intuitívnymi záţitkami, najmä náboţenskými.
V 30. r. vzniká nová odroda i. →existencializmus. Iracionalistické momenty sa výrazne prejavili aj vo
→freudizme.
2. V etike je i. metodologický princíp výkladu povahy mravnosti; v súčasnosti spája mnoho škôl, ako
je existencializmus, novoprotestantizmus, humanistická etika, etika sebarealizácie a i. Pre i. v etike
je charakteristické tvrdenie, ţe kaţdá morálna situácia a postavenie kaţdého jednotlivca je
špecifické. Princípy morálky nemoţno odôvodniť racionálnym myslením ani vedou; myslenie a veda
v oblasti morálky sú vraj nepouţiteľné, pretoţe postihujú v roz-manitosti len abstrakne všeobecné.
,,Pravá― morálka, takisto ako bytie človeka vôbec, sa z ich hľadiska nedá vtesnať do nijakých
definícií a zovšeobecnení, stojí mimo prírodných a spoločenských zákonov; v nej sa človek realizuje
ako absol. slobodná bytosť v protiklade s ríšou objektívnej závislosti. Túto morálku pokladá za
,,tvorivú―, zaloţenú na osobnom úmysle al. osobnom výklade Boţej vôle a pokladajú ju za záleţitosť
výlučne individuálnej zodpovednosti kaţdého. I. tak vyúsťuje do krajne relativistického a
voluntaristického chápania morálky, k popieraniu akéhokoľvek objektívneho významu voľby určitého
morálneho stanoviska človekom.
iracionálny – nepostihnuteľný rozumom, myslením, nevyjadriteľný v logických pojmoch
iracundia, ae, f. – [l. ira hnev] hnevlivosť, prchkosť.
Iracundia morbosa – chorobná hnevlivosť, prchkosť, napr. pri mánii.
®

Iramil – antidepresívum; →imipramín.
IRC – skr. angl. inspiratory reserve capacity inspiračná rezervná kapacita.
®

Ircon (Lakeside) – hematinikum; fumarát ţelezitý.
IRDS – skr. angl. infant respiratory distress syndrome sy. respiračnej tiesne novorodenca.
irealita – oblasť psychol. prostredia jedinca, kde činy, myšlienky a gestá určujú skôr potreby al. túţby
ako uznanie objektívnej situácie. Typické príklady správania na úrovni i. sú fantázie, denné snenie,
distorzia reality, fabulácia, predsudky.
®

Irenat (Troponwerke) – inhibítor štítnej ţľazy; perchlorát sodný, chloristan sodný, NaClO4, Mr
122,44.
®

Irene (Icar) – kardiotonikum; →dezlanatozid.
®

I-rescein (Americal) – diagnostikum; →fluoresceín.
®

Iretin – (Torii) antineoplastikum, antivirotikum; →Cytarabinum.
IRF – skr. angl. impaired renal function zhoršené funkcie obličiek.
®

®

Irfen 400 tbl. obd. a Irfen 800 tbl. ret. (Mepha) – Ibuprofenum 400 a 800 mg v 1 obalenej tbl;
→ibuprofén.
®

Irgafen – antibaktériový sulfónamid; N-sulfanilyl-3,4-xylamid.
®

Irgalax (Geigy) – katartikum; glukofrangulín.

®

Irgalon – chalatačná látka; edatát sodný.
®

Irgamide (Geigy) – antibaktériový sulfónamid; sulfadikramid.
®

Irgapyrin (Geigy) – analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum; propyfenazón.
®

,

,

,

Irgasan BS200 (Geigy) – bakteriostatikum; 3,3 ,4 ,5 -tetrachlórsalicylanilid.
®

Irgasan CF3 – dezinficiens; kloflukarbán.
®

Irgasan CH 3635 – dezinficiens; triklosan.
®

Irgasan DP 300 (Ciba-Geigy) – dezinficiens; triklosan.
®

Irgosan CF3 (Geigy) – dezinficiens; kloflukarbán.
irid/o- – prvá časť zloţených slov z g. íris-iridos dúhovka.
Iridaceae – kosatcovité. Čeľaď jednoklíčnolistých rastlín, trvácich bylín s podzemkami, bazálnymi
hľuzami a cibuľami. Ich listy sú dvojradovo striedavé, vyznačne vkladané. Pravidelne al. súmerné
kvety sú obojpohlavné a trojpočetné s jedným kruhom tyčiniek. Charakteristické sú lupeňovité
blizny. Plodom je tobolka. Rastú v trópoch a subtrópoch, menej v sev. miernom pásme (70 rodov,
1500 druhov). Na mokrých miestach rastie kosatec ţltý (Iris pseudacorus). Ako okrasná rastlina sa
pestuje kosatec nemecký (Iris germanica). V horských polohách rastie šafran Heuffelov (Crocus
heuffelianus). V juţ. Európe sa pestuje pre ţlté blizny mečík (Gladiolus) u nás rastie mečík močiarny
(Gladiolus paluster) a mečík škridlicovitý (Iris imbricatus). V záhradách sa pestuje mečík obyčajný
(Gladiolus communis).
iridaemia, ae, f. – [irid- + g. haima krv] iridémia, krvácanie do dúhovky.
iridauxesis, is, f. – [irid- + g. auxésis rozšírenie] iridauxéza, rozšírenie dúhovky.
iridectomia, ae, f. – [irid- + g. ektomé odstránenie, vybratie] →iridektómia.
iridektómia – [iridectomia] očná operácia, pri kt. sa vyberá ohraničená časť dúhovky. I. môţe byť
totálna al. periférna (bazálna). Pri bazálnej i. zostáva m. sphincter pupillae zachovaný. Vykonáva sa
pri glaukóme, centrálnych škvrnách rohovky; por. cyklodialýza, iriditomia.

Obr. Iridektómia. Excízia bázy dúhovky (operácia glaukómu). Priamy odtok
komorovej vody zo zadnej očnej komory k filtru s obídením úzkeho uhlového
prístupu

iridencleisis, is, f. – [irid- + g. enklein zahrnúť] iridenkléza, fistulujúca operácia glaukómu
s prerušením dúhovky a vloţením získaného laloka dúhovky blízko limbu pod spojovkou, kade môţe
odtekať komorová voda.
irideremia, ae, f. – [irid- + g. erémiá nedostatok] iriderémia, vrodený nedostatok dúhovky.
iridicus, a, um – [g. iris dúhovka] dúhovkový.
iridín – 1. oleoţivica z kosatca Iris versicolor, získaná extrakciou 60 % liehom; 2. protamín zo semena
pstruha.
irídium – značka Ir, chem. prvok VIII. skupiny periodickej sústavy (patrí do skupiny kobaltu, resp. k
ťaţkým platinovým kovom), Ar 192,22, Z = 77, mocenstvo 1,3, 4, ako aj 2, 5, a 6, elektrónová
7
2
konfigurácia atómu [Xe] (5d) (6s) . Objavil ho Tennant r. 1803 a pomenoval ho podľa menlivého
sfarbenia niekt. jeho zlúč. (g. iridios dúhovo sfarbený). Je to striebrobiely, veľmi tvrdý kov (stupeň
-3
. V prírode sa
nachádzajú jeho dva izotopy. 191 a 193; k umelým rádioizo-topom patrí 182 – 190, 191, 192, 194

a 194 – 198. V zemskej kôre sa nacháda asi 0,001 ppm. V prírode sa vyskytuje v kovovom stave,
zriedka rýdze, niekedy v zliatine s platinou, resp. osmiom (osmirídium) al. zlatom. V červenom ţiare
sa na vzduchu oxiduje na čierny oxid iridičitý IrO 2, kt. sa pri vyššej teplote opäť rozkladá, a preto sa
nad 140 °C Ir uţ neoxiduje. V červenom ţiare reaguje aj s fluórom, chrómom, sírou a fosforom.
Nerozpúšťa sa v nijakej z beţných kys. V technickej praxi sa pouţíva pre chem. odolnosť a
neobyčajne veľkú tvrdosť. Platinovo-irídiové zliatiny sa pouţívajú na výrobu fyz. a chir. nástrojov a
elektr. kontaktov, na farbenie porcelánu na čierno, na výrobu hrotov plniacich pier, stuţovanie
platiny, výrobu téglikov a i. V zlúč. s inými prvkami je známe v oxidačnom stuponi 0 aţ VI. Ir tvorí
viaceré binárne zlúč. s halogénmi, kyslíkom , sírou a dobre definované komplexné zlúč. v
oxidačnom stupni III a IV s aniónovými i molekulovými ligandmi, v kt. má koordinačné číslo 6.
iridocele, es, f. – [irido- + g. kélé prietrţ] iridokéla, prepadnutie dúhovky.
iridoceratitis, itidis, f. – [irido- + g. keras-keratos roh + -itis zápal] →iridokeratitis.
®

Iridocin (Bayer) – tuberkulostatikum; etionamid.
iridocoloboma, tis, n. – [irido- + g. kolobos skomolený] iridokolobóm, defekt dúhovky.
iridocornealis, e – [irido- + l. cornea rohovka] iridokorneálny, týkajúci sa dúhovky a rohovky.
iridocyclitis, itidis, f. – [irido- + g. kyklos kruh + -itis zápal] →iridocyklitída.
iridocyklitída – [iridocyclitis] syn. uveitis anterior, zápal dúhovky a vráskovca. Ide o záváţne
ochorenie, kt. svojimi komplikáciami môţe značne zhoršiť videnie. Je 4-krát častejšia ako zápaly
zadnej uvey. Choroboplodné zárodky sa môţu do dúhovky a vráskovca dostať priamo po
perforujúcich poraneniach oka al. krvnou cestou pri infekciách organizmu (→choroiditis), príp. z
loţísk v organizme. K pôvodcom i. patria koky, leptospíry, Mycobacterium tuberculosis, vírusy
(herpes simplex, h. zoster), ale aj plesne a huby. Asi v 90 % prípadov sa pôvodca nezistí a
predpokladá sa imunitný mechanizmus, napr. tvorba imunokomplexov z antigénov cirkulujúcich v
krvi pochádzajúcich zvonka al. vznikajúcich v tele, kt. reagujú s nadbytkom protilátok.
Imunokomplexy sa ukladajú do štruktúr uvey, čo uľahčuje aj spomalenie krvného prúdu v cievach
uvey. I. môţu vzniknúť aj pri celkových ochoreniach, ako je ankylozujúca spondylitída, Reiterova
choroba, juvenilná reumatoidná artritída, Bechterewova choroba. V patogenéze i. sa uplatňujú aj
gen. faktory (častejší býva výskyt i. u osôb s HLA B-27) a vplyv hormónov. Niekt. i. vznikajú
následkom reakcie protilátok proti vlastným antigénom uvey a sietnice (tzv. ophthtalmia sympatica).
Klin. obraz – začiatok býva náhly so silnými bolesťami oka, jeho začervenaním, svetloplachosťou a
poruchami videnia (spočiatku najmä pri akomodácii). Bolesti sú tupé a zväčšujú sa pri akomodácii
al. reakcii zrenice. Oko je citlivé na dotyk. Typické je prekrvenie bulbu, na povrchu kt. je hlboká
ciliárna hyperémia s fialovočerveným nádychom s maximo v perilimbálnej oblasti. Dúhovka je
presiaknutá, čo sa prejaví zmenou pravidelnej štruktúry, stratou kresby a rozšírením ciev s jej
dekolorizáciou.
Zápalový exsudát sa dostáva do prednej očnej komory, komorový mok skalí zápalový exsudát s
obsahom bunkových elementov, kt. sa po čase uţ odumreté usadzujú na endoteli rohovky,
najčastejšie vo forme trojhuholníkových precipitátov (obr. 1B). Tvoria ich lymfocyty, leukocyty,
pigmentové bunky a fibrín. Počet bunkových elementov v komorovom moku závisí od druhu zápalu.
Pri hnisavej infekcii sa bunkové elementy ukladajú na dno prednej očnej komory, čím sa utvára
rôzne vysoká hladina hnisu (hypopyón). Podľa charakteru zápalovej reakcie môţe byť prítomný
serózny, fibrinózny, najčastejšie však sérofibrinózny exsudát. Zvýšený obsah fibrínu v komorovom
moku má za následok tvorbu zrastov okraja zrenice s prednou plochou šošovky (zadné synechie),
následkom čoho vzniká sek. glaukóm. Zrenica sa zneokrúhľuje, nadobúda laločnatý tvar. Postupne
môţe prirásť po celom svojom obvode o prednú plochu šoškovky (occlusio pupillae), čo sa prejaví
poklesom zrakovej ostrosti. Porušené je pritom prúdenie komorového moku zo zadnej očnej

komory, čím vzniká bábovkovité vyklenutie dúhovky do prednej komory (iris bombata, obr. 2C). V
dôsledku presiaknutia a edému dúhovky je zrenica úzka a má spomalenú reakciu na osvit. Dúhovka
je presiaknutá a často mení farbu.

Obr. 1. Precipitáty na endoteli rohovky pri iridocyklitíde. Vľavo –
v dolnej časti endotelu rohovky (prierez predným segmentom);
vpravo – trojuholníkové precipitáty (pohľad spredu)

Priebeh i. môţe byť akút. al. chron. Prognóza i. je vzhľadom na moţnosť vzniku komplikácií a recidív
vţdy nepriaznivá.
Obr. 2. Komplikácie iridocyklitíd. A – seclusio pupillae (plošná
fixácia okraja dúhovky k prednému puzdru šošovky; B – occlusio
pupillae (väzivová membrána na zreničke s prirastením dúhovky k
prednému puzdru šošovky); C – iris bombata (blokáda odtoku
komorového moku zapríčiňuje jeho hromadenie v zadnej komore a
bábovkovitú eleváciu dúhovky do prednej komory ako príznak sek.
glaukómu)

Dg. – stanovuje sa na základe klin. príznakov a potvrdzuje biomikroskopickým vyšetrením predného
segmentu oka, pri kt. sa zisťujú precipitáty v prednej očnej komore (tyndalizácia) al. na endoteli
rohovky.
Dfdg. – treba odlíšiť ochorenia prejavujúce sa červeným okom (konjunktivitídy, keratitídy, akút.
kongestívny glaukóm).
Th. – základnými liekmi sú mydriatiká (1 % atropín sol. al. ung. min. 3-krát/d, príp. skopolamín), kt.
majú zabrániť tvorbe zadných synechií, resp. ich uvoľniť. V dôsledku cykloplégie tlmia bolesť a
súčasne stláčajú dúhovku, čím sa zniţuje jej prekrvenie. Podávajú sa salicyláty, kortikoidy ĺokálne
®
®
vo forme 1 % hydrokortizónovej masti (Cortison 0,5 % očné kv., Ophthalmo-Hydrocortison očná
masť al. parabulbárna inj. kortizónu) al. subkonjunktiválnej inj. 20 – 40 mg. Celkove sa aplikujú
antiflogistiká (salicylany, nesteroidové antireumatiká), pri známej etiológii špecifická protizápalová
th. (antituberkulotiká, antisyfilitiká, cielene antibiotiká ap.). Treba pátrať po celkovom ochorení
vyvolávajúcom i. a zabezpečiť jeho špecifickú th. V prípade fokálnej infekcie sa odporúča
defokizácia (tonzily, zuby, adnexy ap.). Dôleţitá je aj celková th. (pokojový reţim, správna
ţivotospráva a výţiva). V niekt. prípadoch sa osvedčujú imunomodulátory, resp. imunosupresíva.
Th. sa dopĺňa fyz. th. (aplikácia tepla). Pri chron. i. priaznivo pôsobí klimatická th. Niekedy ochorenie
recidivuje, príp. prechádza do chronicity. Pri včasnej a komplexnej th. sú komplikácie zriedkavé.
iridodialysis, is, f. – [irido- + g. dialysis uvoľnenie] iridodialýza, odtrhnutie koreňa dúhovky od
vráskovca.
iridodiastasis, is, f. – [irido- + g. diastasis rozostup] iridodiastáza, defekt okrajovej časti dúhovky.
iridodonesis, is, f. – [irido- + g. doneomai trasiem sa] iridodonéza, vlnivý pohyb, chvenie sa dúhovky
pri pohyboch očného bulbu.
iridoencleisis, is, f. – [irido- + g. enklein vklíniť] iridoenkléza, vklínenie dúhovky do okrajov steny
skléry.

iridochoroiditis, itidis, f. – [irido- + choroiditis zápal cievovky] zápal dúhovky a cievovky.
iridokeratitis, itidis, f. – [irido- + g. keras roh, dohovka + -itis zápal] iridoceratitis, iridokeratitída, zápal
dúhovky a rohovky.
iridokinesis, is, f. – [irido- dúhovka + g. kinein pohybovať] iridokinéza, pohyby dúhovky.
iridomyrmecín – hexahydro-4,7-dimetylcyklopenta[c]-3-(1H)-ón, C10H16O2, Mr 168,23; insekticídum
izolované z argentínskeho mravca Iridomyrmex humilis Mayr. (Dolichoderinae)
®
®
(Iridomyrmexin , Iridomirmecina ).
Iridomyrmecín

iridoparalysis, si, f. – [irido- + g. paralysis uvoľnenie] iridoparalýza, ochrnutie zvierača al. rozširovača
dúhovky.
iridoplegia, ae, f. – [irido- + g. plégé rana] iridoplégia, náhla obrna zvierača dúhovky s rozšírením
zrenice.
iridoptosis, is, f. – [irido- + g. ptosis poklesnutie] iridoptóza, prolaps dúhovky.
iridorrhexis, si, f. – [irido- + g. rhexis roztrhnutie] iridorexia, trhlina dúhovky.
iridoschisis, is, f. – [irido- + g. schisis natrhnutie] iridoschíza, rázštep dúhovky.
iridoschisma, tis, n. – [irido- + g. schisma rázštep] iridoschizma, natrhnutie dúhovky.
iridotomia, ae, f. – [irido- + g. tomé rez] iridotómia, preťatie dúhovky.
®

Irifan – sedatívum, hypnotikum; →cyklobarbital.
irigátor – [irrigator] prístroj pouţívaný na výplach dutých telových orgánov.
irigenín – 5,7-dihydroxy-3-(3-hydroxy-4,5-dimetoxyfenyl)-6- metoxy-4H-1-benzopyran-4-ón, C18H16O8,
Mr 360,31; látka izolovaná z podzemka kosatca Iris florentina L.
(Iridaceae). 7-glukozid C24H26O13 sa nazýva iridín. Ako iridín sa
označuje aj oleoţivica nachádzajúca sa v kosatci Iris versicolor.
Irigenín

irigografia – [irrigographia] rtg vyšetrenie hrubého čreva pozit. kontrastnou látkou, najčastejšie
®
®
kontrastným nálevom vodnej suspenzie síranu bárnatého (Skiabaryum , Investibar ,
®
Rectobaryum ).
Príprava na vyšetrenie: 1 – 2 d pred vyšetrením sa podáva ľahká, nenafukujúca bezzvyšková
strava. Popoludní pred vyšetrením sa pacientovi podá laxatívum a večer, príp. aj ráno v deň
vyšetrenia (najneskôr 2 h pred vyšetrením) sa vykoná očistná klyzma. Niekedy sa vykonáva tzv.
enteroklyzma, kt. spočíva v aplikácii 4 – 5 l vody s obsahom metylcelulózy, kt. pacient vypije po
dávka 1 d pred vyšetrením al. v jedinom podaní drastického laxatíva.
Postup: Riedka suspenzia kontrastnej látky sa za skiaskopickej kontroly pomaly vpúšťa rektálnou
rúrkou napojenou na irigátor, postupuje retrográdne, aţ naplní celé hrubé črevo. Postupne sa
sleduje a snímkuje hrubé črevo najprv v odliatkovej a po vyprázdnení (niekedy iba čiastkovom) v
reliéfovej náplni.

Pozit. kontrastom a súčasnou insufláciou vzduchu moţno vykonať vyšetrenie hrubého čreva
dvojakým kontrastom podľa Fischera, Welina ap. Metóda podľa Fischera (insuflácia vzduchu po
vyprázdnení pozit. kontrastnej látky) sa vyuţíva na rýchle orientačné vyšetrenie pri podozrení na
drobné lézie sliznice. Metóda podľa Welina (súbeţná, pomalá, postupná instilácia malých dávok
pozit. a negat. kontrastnej látky s viacerými šikmými a bočnými projekciami) je vhodná na
odhaľovanie malých sliznicových nádorov. Je časovo náročnejšia.
Pri dfdg. funčkných, spastických zmien od org. sa vyuţíva farmakodynamická hypotonická i.
Kontrastný nálev sa aplikuje po predchádzajúcom podaní spazmolytík (atropín, butylskopolamín).
Indikácie – podozrenie na malformácie, pozápalové, nádorové a pooperačné zmeny hrubého čreva.
Vyšetrenie sa dá vykonať aj ambulantne.
Kontrainidkácie – perforácie, megakolón, akút. krvácanie al. zápal.
irigogram – [irrigogramma] rtg snímka z →irigografie.
irigoskopia – [irrigoscopia] vyšetrovanie hrubého čreva priamym presvecovaním rtg lúčmi po podaní
kontrastnej látky nálevom do konečníka.
iris, idis, f. – [l.] dúhovka, viditeľná, najprednejšia časť uvey, pigmentová membrána tvaru
medzikruţia s mierne excentricky vykrojeným okrúhlym otvorom – zrenicou (pupilla). Dúhovka
zabraňuje oslneniu a ako clona v optickom systéme eliminuje okrajové lúče, a tým odstraňuje
sférickú →aberáciu. Dúhovka čnie voľne do komorového priestoru oka a delí ju na prednú komoru –
camera oculi anterior (medzi rohovkou a prednou plochou dúhovky) a zadnú komoru – camera oculi
posterior (medzi dúhovkou a prednou plochou šošovky). Zrenica je posunutá nepatrne nazálne,
takţe dúhovka je temporálne širšia. Predná plocha dúhovky (facies anterior iridis) je vidieť rohovkou
a má charakteristickú kresbu a farbu. Podľa jej farby sa hovorí o farbe očí. Cez okraj zrenice (margo
pupillaris) sa v nepatrnom rozsahu vytáča zadný pigmentový list a utvára úzky hnedý lem okolo
zrenice. Koncentricky s týmto lemom prebieha po prednej ploche dúhovky, v mieste, kde je d.
najhrubšia (pri stredne otvorenej zrenici 0,3 – 0,6 mm), nepravidelná, vlnovitá svetlejšia čiara, kt.
delí dúhovku na úzku vnútornú zrenicovú zónu (anulus iridis minor) a asi dvojnásobne širokú
vonkajšiu ciliárnu zónu (anulus iridis major). Na zrenicovej zóne sú nepravidelné radiálne lišty,
medzi kt. sú tmavšie zrenicové krypty. Na ciliárnej zóne je radiálne pruhovanie pravidelnejšie a v jej
periférii sú koncentrické kontrakčné riasy. Pri vonkajšom okraji sú drobné ciliárne krypty, kt. rovnako
ako zrenicovými kryptami presakuje komorová tekutina do dúhovkových ciev. Periférny okraj
dúhovky, margo ciliaris, prechádza do corpus ciliare a je zaclonený limbálnym okrajom skléry.
D. sa skladá z dvoch vývojovo odlišných vrstiev (listov): predného, kt. predstavuje stroma iridis a je
mezodermového pôvodu ako celá tunica media oculi a zadného, sietnicového, kt. vývojovo patrí k
sietnici (pars iridica retinae).
Predná vrstva (stróma) je veľmi bohatá na cievy, väčšinou radiálneho priebehu, kt. podmieňuje
hubovitú konzistenciu a kresbu dúhovky (trabeculae et lacunae iridis). Obsahuje riedke kolagénové
väzivo s malým mnoţstvom fibríl a rozvetvených väzivových buniek s menlivým mnoţstvom
pigmentu. Stróma je zahustená do tenkej prednej a zadnej hraničnej vrstvy. Predná hraničná vrstva
je bezcievna, obsahuje početné chromatofory, od ich mnoţstva závisí farba dúhovky. Je podkladom
pre tenkú, nesúvislú vrstvu endotelových buniek prednej očnej komory, kt. sem prichádzajú cez
dúhovkovorohovkový uhol zo zadnej plochy rohovky. V miestach krýpt chýba epitel i hraničná
vrstva, takţe komorová tekutina má priamy prístup k cievam dúhovkovej strómy.
Bunky zadnej hraničnej vrstvy pochádzajú z materiálu pôvodného očného pohárika (ektoderm) a
diferencujú sa počas vývoja na lúčovito usporiadané svalové vlákna, kt. tvoria m. dilatator pupillae.
O niečo povrchnejšie sa v stróme z rovnakého materiálu vyvíja kruhový zvierač, m. sphincter
pupillae, kt. vlákna zaberajú len úzky lem pri zrenicovom okraji dúhovky pod anulus iridis minor.

Zadný list dúhovky tvorí pars iridica retinae, kt. prechádza na facies posterior iridis z vráskovca a je
súčasťou a pokračovaním par caeca retinae. Bunky tejto vrstvy sú v jednom rade, cylindrické a
naplnené pigmentom, kt. zakrýva aj hranice medzi bunkami.
Svaly dúhovky – diferencujú sa z ektodermových buniek pôvodného očného pohárika. Sú to
dvojaké usporiadné hladké svalové vlákna: 1. M. sphincter pupillae – zvierač zrenice, tenký, ~ 1mm
široký zväzok svalových vláken v hlbšej vrstve strómy pri zrenicovom okraji dúhovky. Inervujú ho
parasympatikové postgangliové vlákna n. oculomotorii vychádzajúce v zmiešaných nn. ciliares
breves z ggl. ciliare. Pregangliové vlákna pochádzajú z malobunkového parasympatikového jadra n.
oculomotorius v mezencefale (Edingerovo-Westphalovo jadro). 2. M. dilatator pupillae – rozširovač
zrenice, tvorí tenkú prechodnú vrstvičku medzi strómou a zadným listom dúhovky. Je uloţený
periférnejšie ako zvierač, pribliţne pod anulus iridis major a jeho vlákna sú usporiadané lúčovito.
Inervujú ho sympatikové vlákna, kt. vychádzajú z Budgeovho ciliospinálneho jadra v mieche v
rozsahu C8 – Th1 prebiehajúce cez krčné gangliá a pozdĺţ a. carotis int. a jej vetiev do ggl. ciliare,
odtiaľ v zmiešaných nn. ciliares breves do bulbu. Súhra obidvoch svalov podmieňuje Ø zrenice a
reguluje mnoţstvo svetelných lúčov vstupujúcich do oka. Pri náhlom osvetlení sa zrenica
reflektoricky zúţi (miosis), pri prechode do tmy sa rozšíri (mydriasis). Pri max. mióze je Ø zrenice ~
1,5 mm, pri max. mydriáze ~ 6 aţ 10 mm; vzdialenosť stredov zreníc obidvoch očí u muţov je ~ 65
mm, u ţien 62 mm.
Cievy dúhovky strednej vrstvy obalov oka tvoria dve oblasti. V cievnatke sa rozvetvujú aa. choroideae, kým vráskovec a dúhovky zásobujú dve aa. iridis (nasalis et temporalis) spolu s ramuli
ciliares. Obidve cievne oblasti spolu jemne anastomozujú, ale sú v podstatne samostatné. Inervácia
je z nn. ciliares breves et longi.
Pri vyšetrení dúhovky si všímame kresbu, farbu, pohyblivosť a celistvosť dúhovky. Kresbu dúhovky
tvorí systém trámcov a krýpt. Pri zápalových procesoch je kresba dúhovky zmazaná (zápalový
edém), pri atrofii je štruktúra preriedená.
Farba dúhovky podmieňuje farbu očí a závisí od mnoţstva dúhovkového pigmentu. Ak sa pigment
obmedzuje len na stratum pigmenti iridis, presvitá dúhovkou a podmieňuje jej modrý al. modrosivý
odtieň. Ak je pigment aj v bunkách strómy, je farba podľa jeho mnoţstva zelenavá, hnedá aţ
tmavohnedá. Čierne oči sú len u ľudí so silnou pigmentáciou (napr. černochov). Bledomodrá farba
očí u novorodencov je podmienená malým mnoţstvom pigmentu v stróme. Po chorobe al. dlhom
bdení je farba očí svetlejšia následkom zníţenia mnoţstva krvi v dúhovkových cievach. Ak chýba
pigment úplne, teda aj v zadnom liste dúhovky (u albínov), prevláda červenavý tón dúhovky,
zapríčinený cievnou spleťou a presvitajúcim očným pozadím. Dekolorácia dúhovky býva následkom
presiaknutia (pri zápale), rubeóza následkom rozšírenia ciev s ich novotvorbou (rubeosis iridis
typická pri diabets mellitus), nádorového bujnenia al. atrofie dúhovky.
Následkom nedostatku opory, napr. pri strate šošovky (afákii) po operácii al. totálnej luxácii vzniká
→iridodonéza. Tzv. iris bombata (bábovkovité vyklenutie dúhovky do prednej komory) vzniká
následkom zvýšenia vnútroočného tlaku, napr. sek. glaukóm.
V dúhovke môţu byť prítomné rôzne zárezy ako zvyšok po neuzavretej fetálnej fissura chorioidea
(coloboma iridis). Vrodené kolobómy sú typicky v dolnom nazálnom kvadrante, po operáciách
bazálne al. totálne. U novorodencov lipnú niekedy na zrenicovom okraji dúhovky jemné vločkovité
zvyšky membrana pupillaris Wachendorfi, kt. vo fetálnom období uzatvára zrenicu, je
vaskularizovaná a začína sa resorbovať koncom intrauterinného ţivota. Po úraze oka sa môţe
koreň dúhovky odtrhnúť (iridorhexis).
Zápal dúhovky (iritis) sa často spája so zápalom vráskovca (→iridocyclitis).

K benígnym nádorom dúhovky patrí névus (naevus iridis). Býva častejší u dospelých a pomerne
zriedkavý u detí. Z malígnych nádorov dúhovky najčastejší je melanóm. Tvorí asi 5 % melanómov
uveálneho traktu. Prejavuje sa ako tmavopigmentovaný útvar rastúci do prednej komory al.
dúhovkovorohovkového uhla, kt. pri väčších rozmeroch deformuje tvar zrenice. Odstraňuje sa
mikrochirurgicky tzv. blokovou excíziou pod clonou cytostatík, pri väčších melanómoch prichádza do
úvahy enukleácia. Chýbanie dúhovky sa nazýva anirídia. Môţe byť poúrazová al. adnátna. K
vrodeným poruchám dúhovky patrí aj →heterochrómia a esenciálna atrofia dúhovky.
Iris bombata – vyklenutie dúhovky dopredu, ,,bábovkovitá dúhovka―.
Iris maculata – dúhovka s loţiskami nahromadeného pigmentu.
Iris tremulans – dúhovka chvejúca sa pri pohybe oka.
Iris florentina L. (Iridaceae) – kosatec florentský. Trváca bylina z čeľade kosatcovitých. Má
rozkonárený hľuzovitý plazivý podzemok a sivozelené mečovité listy, stonka je
aţ 1 m vysoká, hore rozkonárená, zakončená kvetom. Rúrkovité okvetie
prechádza do troch vonkajších cípov ohnutých naspäť a 3 vnútorných
sklonených nahor k sebe. Kvety sú biele al. modrofialové, vonkajšie okvetné
lístky sú ţlto chĺpkaté. Kosatce kvitnú v máji a júni. Plody sú veľké
mnohosemenné tobolky.
Iris florentina

Kosatec je známy vyše 2000 r. V súčasnosti sa pestuje najmä vo Francúzsku
a Taliansku. Z veľkého mnoţstva druhov majú pre parfumériu význam aj Iris
germanica L., I. pallida LAMK. Odlišujú sa zafarbením kvetov. Všetky tri druhy
pochádzajú z juţ. Európy. Z pestovaných rastlín sa zberá podzemok v 3. aţ 4.
r. po vysadení. Vyberá sa v auguste, rýchle sa umyje a ošúpe. Najlepšie sa suší umelo pri teplote
40 °C. Pri sušení droga získava fialkovú vôňu (tzv. fialkový koreň). Ošúpané sušené podzemky
obsahujú prevaţne škrob a slizy, 0,1 aţ 0,2 % silice s fialkovo voňajúcim irónom (10 %). Vonné látky
vznikajú aţ pri sušení, v čerstvých kosatcových podzemkoch sa nenachádzajú.
Fialková vôňa je charakteristická pre tri typy voňavých látok: silicu z fialkových kvetov, iróny z
kosatcových podzemkov a syntetické jonóny. Pouţíva sa na parfumovanie pleťových krémov, vôd,
rúţov, líčidiel, mydiel, olejov, brilantín, púdrov pást a šampónov. Rovnako sa pouţíva izolovaný čistý
irón a syntetické jonóny. Fialkový komplex je súčasťou parfumov Chanel 5, Juchty, Klinček,
Konvalinka a i. Droga sa pridáva aj do čajov pri zápaloch horných dýchacích ciest.
Iris versicolor (Iridaceae) – kosatec strakatý, pochádza zo Sev. Ameriky, rastie na vlhkej močaristej
pôde, ale bol dovezený na liečebné účely a ako okrasná rastlina. Hrubý podzemok podopiera stonku
obalenú mečovitými listami. Jasné modrofialové kvety sa zjavujú od začiatku polovice leta. Americký
liekopis obsahoval túto rastlinu ako liek na ţalúdkové ťaţkosti, kt. prevzal od severoamerických
Indiánov. Droga (podzemok) obsahuje silicu, iridín, kys. salicylovú a izoftalovú, ako aj ţivicu. Je to
laxatívum, choleretikum a diuretikum, stimuluje obeh. Pouţíva sa najmä pri koţných vyráţkach,
ţlčníkových ťaţkostiach spojených so zápchou a poruchami pečene, a to vo forme odvaru, tct a tbl.
irisatio, onis., f. – [g. íris-iridos dúhovka] irizácia, dúhové kruhy okolo svetiel viditeľné pri určitých
chorobách.
,

irisolón – 7-(4-hydroxyfenyl)-9-metoxy-8H-1,3-dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-ón; 4 -hydroxy-5metoxy-6,7-metyléndioxyizoflavón, C17H12O6, Mr 312,27; látka izolovaná z podzemka kosatca Iris
neapalensis D. Don, Iridaceae. Sú to bledoţlté kryštáliky z etylacetátu.
®

Irisone (Givaudan) – C13H20O, Mr 192,29; zmes, v kt. hlavnú zloţkou je -ionón a -ionón (kľúčový
intermediát pri syntéze vitamínu A). Kvapalina vône pripomínajúcej cédrové drevo. Izolovala sa

zprchavých olejov rastliny Boronia megastigma Nees., Rutaceae. Pouţíva sa vo voňavkárstve.
Môţe vyvolať alergické reakcie; →jonón.
irisová modrá B – rezorcínová modrá, fluorescenčná modrá, C.I. 51400, lakmoid. Tmavofialové
lesklé granuly al. šupinky, rozp. v metanole, etanole, amylalkohole, kys. octovej ľadovej, acetóne,
fenole, málo rozp. vo vode a étere, prakticky nerozp. v chloroforme, benzéne a petrolétere.
Acidobázický indikátor v 0,2 % alkoholickom rozt., pri pH 4,4 je červený, pri 6,4 modrý. Pouţíva sa
pri titrácii minerálnych kys., silných zásad, mnohých alkaloidov, pri určovaní zásaditosti a provizórnej
analýze tvrdosti vody. Je citlivejší ako lakmus, najmä vo forme testovacích papierikov.
iritabilita – [irritablitas] dráţdivosť, predráţdenosť, podráţdenosť; schopnosť tkaniva reagovať na
podráţdenie. Na sebahodnotenie i. slúţi psychol. dotazník IDA (Irritability, Depression, Anxiety),
obsahuje poloţky zaradené do stupnice a zacielenie i. smerom von a dovnútra (Snaith, 1978).
iritis, itidis, f. – [g. íris-iridos dúhovka + -itis zápal] →iritída.
iritída – [iritis] zápal dúhovky; býva vţdy spojená s →iridocyklitídou.
®

Irium – zmáčadlo, detergent, pouţívané najmä v textilnom priemysle, pri elektroforetickej separácii
proteínov a lipidov, ingredient zubných pást; laurylsíran sodný.
IRM – skr. angl. immune response modulators modulátory imunitnej odpovede.
®

Irocaine – lokálne anestetikum; prokaín.
®

Iromin (Omegin) – analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum; acetylsalicylát vápenatý.
®

Iromon (Gador) – hematinikum; glukonát ţeleznatý.
-iron – 4-(2,5,6,6-tetrametyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-ón, hlavná zloţka fialkovej voňavky,
viskózna kvapalina fialkovej vône.

-iron

-iron – 4-(2,5,6,6-tetrametyl-1-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-ón, častý vedľajší produkt syntézy -ironu.
-iron – 4-(2,2,3-trimetyl-6-metyléncyklohexyl)-3-buten-2-ón, hlavná zloţka kosatcového oleja.
Pouţíva sa vo voňavkárstve.

Vľavo -iron, vpravo irón

®

Ironate (Wyeth) – hematinikum, adstringent; síran ţeleznatý.
irónia – skrytý výsmech, posmešné, uštipačné uţívanie slov, úmyselné uţívanie slov v opač-nom
význame, slov, vyjadrujúcich opak toho, o čo ide v skutočnosti. V psychoanalýze je i. formou
agresie. Má vţdy ideačný aspekt, kt. je kognitívny al. konceptuálny. Ideácia v i. je normálnej povahy.
Dominujúcim aspektom v i. je zloba, hnev, kt. nadobudol formu protestu proti nespravodlivosti. I. má
však aj afektívny aspekt, a to hlboký zmysel pre komické, avšak s podtextom akéhosi zlomyseľného
pocitu v zmysle ,,pomsta je sladká―. Jednou z funkcí i. v rámci mentálnej ekonómie je práve téma
,,pomsty― voči ofenzívnej realite. Ďalšou funkciou i. je snaha poopraviť, zlepšiť prostredie, zbaviť ho
chýb. Z hľadiska psychoanalýzy má i. obrátená voči sebe, t. j. voči jedincovi ironizujúcemu seba

samého, brániť proti zlyhaniu a narcistickej traume a chrániť jedinca pred následným pocitom
smútku a straty vlastnej prestíţe (Alexander, 1969).
Blaser (1976) chápe i. a cynizmus ako obranné mechanizmy, Laughlin (1970) ako ,,minor ego
defense― a Schneider (1967) ako ,,schronizovaný pancier charakteru―. I. slúţi na to, aby sa jedinec
vyhol negat. afektu (i. je protikatexa). Cynizmus je formou popretia v snahe minimalizovať
významnosť objektu, popretie všeobecne vysoko cenených hodnôt. Sarkazmus sa nepokladá za
obranný mechanizmus, ale za formu agresívneho vybitia.
®

Ironorm (Wallace) – hematinikum; komplex ţeleza s dextránom.
®

Irosul (Arnar-Stone) – hematinikum; síran ţeleznatý.
®

Irox (Wallace) – hematinikum, farbivo pouţívané v potravinárstve; glukonát ţeleznatý.
irradiatio, onis, f. – [l. irradiare oţarovať] iradiácia; 1. oţiarenie; 2. šírenie, vystreľovanie, propagácia
bolesti z určitého miesta do susedných oblastí; šírenie nervového podráţdenia.
irregularis, e – [l. ir, in nie + l. regula pravidlo] iregulárny, nepravidelný.
irremediabilis, e – [l. ir, in + l. remedium liek] iremediabilny, nezhojiteľný.
irreparabilis, e – [l. ir, in + l. reparare opraviť] ireparabilný, neopraviteľný, nenapraviteľný,
nenahraditeľný, trvalý.
irreponibilis, e – [l. ir, in + l. reponere obnoviť] ireponibilný, neupraviteľný, (prietrţ), neumiestiteľný na
správne miesto.
irresuscitabilis, e – [l. ir, in + l. resuscitare priviesť k ţivotu] iresuscitabilný, neschopný priviesť k
ţivotu.
irreversibilis, e – [l. ir, in + l. reverti vrátiť sa] ireverzibilný, nevratný, nenávratný, neschopný vrátiť sa
do pôvodného stavu.
irreversibilitas, atis, f. – [l. ir, in + l. reverti vrátiť sa] ireverzibilita, nevratnosť, nenávratnosť,
neschopnosť vrátiť sa do pôvodného stavu.
irrevocabilis, e – [l. ir, in + l. revocare odvolať] irevokabilný, neodvolateľný.
irrig. – skr. l. irrigatio irigácia, výplach.
irrigablettae – tbl. určené na prípravu rozt. na ošetrenie čriev al. na výplachy prirodzených
telovýchdutín.
irrigatio, onis. f. – [l. irrigare zavodniť] irigácia, skr. irrig., výplach, závlaha.
irrigator, oris, m. – [l. irrigare zavodniť] irigátor.
irrigogramma, tis, n. – [g. irrigare zavodniť + g. gramma zápis] →irigogram.
irrigographia, ae, f. – [g. irrigare zavodniť + g. grafein písať] →irigografia.
®

Irrigor (Aron) – antianginózum; imolamín.
irrigoscopia, ae, f. – [g. irrigare zavodniť + g. skopein pozorovať] →irigoskopia.
irritabilis, e – [g. irritare dráţdiť] iritabilný, dráţditeľný, dráţdivý, napr. colon irritable.
irritabilitas, atis, f. – [g. irritare dráţdiť] →iritabilita.
irritamentum, i, n. – [g. irritare dráţdiť] dráţdidlo, dráţdiaca látka.
irritans, antis – [g. irritare dráţdiť] dráţdiaci.

irritatio, onis, f. – [g. irritare dráţdiť] iritácia, dráţdenie, podráţdenie.
irritativus, a, um – [g. irritare dráţdiť] iritačný, dráţdivý.
®

Irritren supp. a tbl. obd. (Byk-Gulden) – Lonazolacum calcium 400 mg v 1 čapíku, resp. 200 mg v 1
tbl.; antireumatikum, analgetikum; →lonazolak.
®

Irrodan (Biomed. Foscama) – periférne vazodilatans; buflomedil.
®

Irrorin – koronárne vazodilatans; prenylamín.
irrumatio, onis, f. – [g. irrumare strkať do úst] syn. fellatio, iruminácia, sexuálna stimulácia penisu
orálnym kontaktom.
®

IRS 19 Nasal Spray spr. (Laboratoires de Therapeutique Moderne) – Lysatum bacteriale mixtum. V
100 ml sú obsiahnuté lyzáty patogénnych a potenciálne patogénnych mikróbov horných dýchacích
ciest: Diplococcus pneumoniae typ I, II, III, V, VIII a XII po 1,1 ml + Streptococcus pyogenes A 1,33
ml + Streptococcus C 1,33 ml + Strepotococcus faecalis D (S19) 1,33 ml + Streptococcus faecalis D
(S 105) 1,33 ml + Streptococcus G (S 113) 1,33 ml + Streptococcus aureus lyzát 6,66 ml + Gaffkya
tetragena 3,33 ml + Neisseria catarrahlis 2,22 ml + Neisseria flava 2,22 ml + Neisseria perflava 2,22
ml + Haemophilus influenzae 3,33 ml + Klebsiella pneumoniae 6,66 ml + Moraxella 3,33 ml. 1 ml
lyzátu zodpovedá obsahu antigénov suspenzie mikróbov 15 miliárd zárodkov.
Ide o imunopreparát, kt. sa pouţíva pri akút., najmä však chron. baktériových infekciách horných
dýchacích ciest, chron. rinitíde, sínusitíde, chron. polypóznej nazofaryngitíde, u detí aj pri
tracheobronchitíde a rinitíde, stavoch po adenotómii ap. Vyvoláva zvýšenú produkciu protilátok a
stimuluje tkanivovú imunitu. K neţiaducim účinkom patrí zvýšená sekrécia nosovej sliznice najmä u
astmatikov, vyţadujúca prerušenie aplikácie. Na konci th. môţe nastať poškodenie nosovej sliznice,
kt. sa rýchlo upravuje. Aplikuje sa 5-krát/d do obidvoch nosových dierok počas 2 – 6 d, pri chron.
stavoch 2-krát/d 30 d; u detí sa aplikuje 2 – 3-krát/d.
irsogladine – irzogladín.
®

Irtan (Fisopharma) – profylaktické antiastmatikum, antialergikum; kromolyn.
®

Irtonin (Takeda) – prohormón; tyroliberín; TRH.
®

Iruxol Mono ung. (Knoll AG) Collagenasum 4,75 mg v 1 g masťového základu; dermatologikum. 1 g
lipofilného, parafínvazelínového, bezvodého masťového základu obsahuje min. 1,2 j.
klostrídiopeptidázy A a min. 0,24 j. sprievodných proteáz. Pouţíva sa na ošetrovanie sek.
infikovaných a nekrotických poúrazových a pooperačných rán, termických a postradiačných
popálenín II. stupňa, predkolenových vredov, končatinových, najmä diabetických gangrén, ako aj na
enzýmové čistenie nekrotických rán vrátane ulcerácií a dekubitov.
IRV – skr. angl. inspiratory reserve volume inspiračný rezervný objem.
irzogladín

–

6-(2,5-dichlórfenyl-1,3,5-triazín-2,4-diamín, C9H7Cl2N5, Mr 256,09; látka s benzoguanidínovou kostrou a cytoprotektívnym účinkom na ţalúdkovú sliznicu,
®
®
antiulcerózum (maleát C13H11Cl2N5O4 – MN-1695 , Gaslon ).

Irzogladín

IS – skr. angl. intercostal space interkostálny, medzirebrový priestor.
®

IS 362 – blokátor nervosvalového prenosu vzruchov; suxetóniumbromid.

®

IS 370 – myorelaxans; sukcinylcholínbromid.
®

IS 401 – vazodialatans, hypotenzívum; diizopropylamíndichlóracetát.
®

IS 499 – anticholínergikum; poldínmetylsulfát.
®

IS 813 – trankvilizér; tolboxán.
ISA – skr. angl. intrinsic sympathomimetic activity intrinzická, vnútorná sympatikomimetická aktivita;
→antihypertenzíva.
®

Isacen – katartikum; →oxyfenizatínacetát.
®

Isactid – kortikotropín; →ACTH.
Isambertova choroba – [Isambert, Emile, 1827 – 1876, franc. lekár] akút. miliárna tbc hrtana a
hltana.
®

Isamin – antihistaminikum; →pyrilamín.
isamoxolum →izamoxol.
®

Isaphen – katartikum; →oxyfenizatínacetát.
isapirón – syn. ipsapirón.
®

Isarol (Ciba-Geigy) – antibaktériový sulfonamid; sulfafenazol.
®

Isatex – katartikum; triacetldifenolizatín.
isatide – izatid; vzniká dimerizáciou izatínu.
isatidine – izatidín, syn. retrorzín.
isatin – izatín; indol-2,3-dión; pouţíva sa pri výrobe farbív a v analyt. chémii ako činidlo na stanovenie
meďnatých iónov, merkaptánov, tiofénu a indikán.
isatropylditropeinum – izatropylditropeín, syn. beladonín.
isatyde – syn. isatide.
isauxesis, is, f. – [iso- + g. auxésis vzostup] →izauxéza.
isaxonine – izaxonín, neurotropický agens, kt. podporuje rast neuritov; pouţíva sa v th. periférnych
neuropatií.
isazofos – izazofos; nematocídum, insekticídum.
isazophos – izazofos, nematocídum, insekticídum.
ISB – skr. angl. Incomplete Sentence Blank, psychol. dotazník s doplňovaním viet. Ide o skríningový
test maladjustácie, v kt. proband prejavuje svoje priania, túţby, obavy, postoje. Odpovede sa
hodnotia na 7-bodovej stupnici a porovnávajú sa vzorky odpovedí podľa manuálu (Rotter a Rafferty,
1950).
ISCP – skr. angl. Internation Society of Comparative Pathology Medzinárodná spoločnosť
porovnávacej patológie.
®

Isdin (Medice) – antianginózum; izosorbiddinitrát.
®

ISDN (Stadapharm) – antianginózum; izosorbiddinitrát.
ISE – skr. angl. ion selective electrode iónovoselektívna elektróda.

IS-elementy – skr. elementy inzerčných sekvencií, gen. prenosné sekvencie DNA, kt. boli
charakterizované napr. pri E. coli. Nesú malé gény, kódujúce proteíny, a tým sa líšia od väčších
transpozónov.
Iselinova choroba – [Iselin, Marc H., *1898, franc. chirurg] aseptická nekróza V. metatarzálnej kosti.
iseiconia, ae, f. – [iso- + g. eikón obraz] izoikónia, rovnaké vnímanie obrazu predmetu obidvoma
očami.
®

Isepacin (Essex Nippon) – aminoglykozidové polosyntetické antibiotikum; derivát gentamicínu B;
izepamicín.
isepamicín – izepamicín, aminoglykozidové polosyntetické antibiotikum; derivát gentamicínu B;
izepamicín.
®

Isethion (Kanto) – glutatión.
isethionate – izetionát, skr. 2-hydroxyetánsulfonát.
®

ISF 2001 – neanticholínergický inhibítor sekrécie ţalúdkovej šťavy; tritiozín.
®

ISF 2123 – antihypertenzívum; pildralazín.
®

ISF 2469 – antihypertenzívum; kaderalazín.
ISG – skr. angl. immune serum globulin imúnny sérový globulín.
ISGE – skr. angl. International Society of Gastro-Enterology Medzinárodná spoločnosť pre
gastroenterológiu.
ISH – skr. angl. International Society of Hematology Medzinárodná hematologická spoločnosť.
ischaemia, ae, f. – [g. ischein zadrţovať + g. haima krv] →ischémia.
ischaemicus, a, um – [g. ischein zadrţovať + g. haima krv] ischemický, nedokrvený.
ischaemisatio, onis, f. – [g. ischein zadrţovať + g. haima krv] →ischemizácia.
ischémia – [ischaemia] miestna nedokrvenosť tkaniva, zníţený prietok krvi tkanivom.
ischemická choroba – choroba vyvolaná nedokrvenosťou niekt. oblasti tela. Podľa postihnutej oblasti
sa rozoznáva ischemická choroba dolných končatín, mozgu, srdca a i.
ischemická choroba dolných končatín – ICHDK, ateroskleróza končatinových tepien,
atherosclerosis obliterans, claudicatio intermit-tens, prechodné krívanie, ischemická choroba
končatín (→ateroskleróza). ICDK postihuje dolné, zriedkavejšie horné končatiny. V celkovej
populácii sa prevalencia asymptomatickej ICHDK v 4. dekáde odhaduje na 10 – 15 %, v 6. dekáde
na 2 aţ 5 %. Incidencia v 4. dekáde je asi 1 – 4 %, v 6. dekáde 7 – 12 %. Celková incidencia
kritickej ischémie dolných končatín je teda v SR asi 4000/r, z toho sa intenzívnou th. dá zachrániť
asi 3/4, ale asi 1/4 sa končí amputáciou.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Etiológia ischemickej choroby dolných končatín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Atherosclerosis obliterans
90 – 95 %
Ostatné
5 – 10 %
Thrombangiitis obliterans
Takayasuova choroba
Periarteriitis nodosa
Polysystémové ochorenia spojiva a i.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

K rizikovým faktorom ICHDK patrí: 1. fajčenie; 2. diabetes mellitus; 3. hyperurikémia; 4. hyperlipoproteinémia; 5. hypertenzia; 7. ischemická choroba srdca; 8. cievne mozgové príhody; 9.
9
hyperfibrinogenémia; 10. leukocytóza (> 9,0.10 /l).
Predilekčným miestom je úsek stehnovej tepny v canalis adductorius, jej vetvenie v ingvínovom
ohybe a vetvenie podkolenovej tepny na prekolenové. Na horných končatinách je to najmä a.
subclavia v kostoklavikulárnom priestore. Na vzniku a. sa tu zúčastňujú aj iné mikrotraumatizácie
ciev v blízkosti kostí, šliach a svalových úponov. Podľa miesta postihnutia sa rozoznáva: 1. periférny
typ (postihnutie za trifurkáciou, 20 – 50 %); 2. centrálny typ (postihnutie ileofemorálneho úseku); 3.
zmiešaný typ.
Obmedzený objem krvi pritekajúci do končatiny stačí na pokrytie metabolických poţiadaviek v
pokoji, pri ťaţšej námahe, typickej pre chôdzu, sa však spotreba kyslíka v pracujúcich svaloch zvýši
niekoľkonásobne. Nepruţné a zúţené tepny nie sú schopné dilatovať sa, aby dodali potrebný objem
krvi a výsledkom je námahová bolesť – claudicatio intermittens. Dg. umoţní anamnéza, fyz.
vyšetrenie a meranie miestneho krvného tlaku na končatine Dopple-rovým prístrojom. Neskôr sa
dostavujú aj pokojové ischemické bolesti a v neliečených prípadoch sa môţu vyvinúť nekrózy a
gangréna.
Vo vývoji ochorenia moţno rozlíšiť 4 štádiá (Fontaine):
I. Latentné štádium – je asymptomatické. Moţno naň usudzovať z nepriamych príznakov, t. j.
prítomnosti rizikových faktorov a., najmä hypercholesterolémie, hypertenzie, diabetes mellitus a
fajčenia. Niekedy sa nad zúţenými tepnami zisťujú systolické šelesty (napr. nad ingvínovým
ohybom, v priebehu canalis adductorius, pod kolenom al. vonkajšej strane dolnej polovice
predkolenia). Objektívne sa dá zistiť zníţenie prietoku al. zmeny na tepnách.
II. Klaudikačné štádium – prejavuje sa typickou bolestivou únavou končatiny pri rýchlejšej chôdzi,
najmä do kopca a na tvrdom podklade, kt. núti pacienta, aby sa zastavil al. spomalil chôdzu.
Prechodné krívanie charakterizuje tupá, príp. zvieravá bolesť v stupaji, členku, lýtku al. stehne – v
závislosti od miesta uzáveru kmeňovej tepny. Bolesť pomaly mizne, ale po námahe sa zjavuje opäť.
Podľa klaudikačnej vzdialenosti sa rozlišuje ešte štádium IIa (> 200 m), IIb (< 200 m) a IIc (< 50 m).
III. Štádium pokojových bolestí – charakterizujú bolesti v prstoch al. nohe po uľahnutí, v pokoji na
posteli ako chlad nohy al. mravenčenie a pálenie prstov (akroparestézie), kt. núti pacienta
prechádzať sa al. sedieť na posteli so zvesenou končatinou.
III. Štádium trofických zmien – charakterizuje atrofia svalstva predkolenia a stehna, stratou pruţnosti
a suchosťou koţe, kt. stráca ochlpenie, ako aj onychogryfózou.
IV. Štádium orgánových komplikácií – častá je kombinácia s ischemickou chorobou srdca (angina
pectoris, infarkt myokardu) a mozgu. Pokročilá a. brušnej aorty a obliterujúca a. panvových tepien
môţe vyvolať uzáver bifurkácie aorty (Lérichov sy.).
Ochorenie postupuje pomaly; časový interval medzi vznikom intermitentnej klaudikácie a kritickej
ischémie býva pomerne dlhý, často viac r. Zúţenie al. aj uzávery ciev sa totiţ do istej miery
kompenzujú rozvojom kolaterálneho obehu.
Akút. uzáver končatinovej tepny akút. trombózou sa prejaví dramatickým klin. obrazom s prudkou
bolesťou, bledosťou, chladom a progresívnymi neurol. zmenami (hypestézia aţ anestézia, paréza).
Progresiou ochorenia sú ohrození najmä diabetici a pacienti, u kt. sa príznaky ischémie zjavili pred
40. r. ţivota. Horšiu prognózu majú aj pacienti s kladikačnými bolesťami zasahujúcimi do stupaje
(uzáver tepny na predkolení al. nohe).

Dg. ischemickej choroby dolných končatín – cieľom dg. je: 1. určiť miesto postihnutia; 2. stupeň
závaţnosti; 3. účinnosť kompenzačných mechanizmov; 4. prognózu, resp. riziko trofických zmien; 5.
účinnosť doterajšie th. postupou; 6. ďalší optimálny dg.–th. postup. Základná dg. sa stanovuje na
podklade anamnézy, fyz. vyšetrením a jednoduchých funkčných testov.
Bledé končatiny svedčia o zníţení prietoku krvi al. anémii, cyanotické končatiny o pokročilej ischémii
tkanív, začervenanie o príp. zápale al. ochorení ţíl, kým hnedé aţ čierne hyperpigmentácie o
nekróze a gangréne. Koţa býva často stenčená, šupinatá, jemná, ochlpenie chýba, nechty sú tenké,
lomivejšie a pomalšie rastú, môţu byť prítomné interdigitálne mykózy (u diabetikov). Závaţné
stenózy al. oklúzie sa spájajú s jasne ohraničenou oblasťou zníţenej koţnej teploty.
Palpáciou tepien sa zisťuje hmatateľnosť pulzu na a. temporalis, a. carotis comm., a. radialis, a.
femoralis, a. poplitea, a. tibialis post. a a. dors. pedis.
V pokoji i po záťaţi sa auskultačne vyšetrujú tepny na krku, periklavikulárne, vľavo od pupka, v
podbruší, ingvíne, Hunterovom kanáli a podkolení. Šelest sa dá počuť nad tepnou zúţenou o 30 –
40 %, ale po zúţení > 80 % mizne. Ak je prítomný šelest a na periférii je pulz ešte hmatateľný, ide o
začiatok stenotického procesu; zoslabenie al. vymiznutie pulzu pri šeleste svedčí o ukončení
stenotického procesu.
Tlak na a. poplitea, a. tibialis post. a a. dorsalis pedis sa dá merať sonograficky; zníţenie TK < 80
mm Hg a rozdielu.
TK medzi hornými a dolnými končatinami < 10 svedčí o stenóze tepien.
Teplota koţe sa dá merať kontaktným teplomerom. Pri teste reflexnej vazodilatácie sa zmeria
teplota na prstoch dolných končatín, priehlavku, vonkajšom členku, stehne a čele pred prehriatím
tela (kúpeľ v 40 °C, prehrievanie horných končatín pri celotelovom zábale počas 45 min) a po
prehriatí. Za normálnych okolností sa zvýši teplota na priehlavku na 32 °C, na palci, malíčku a
vonkajšom členku na 30 °C (to zodpovedá zvýšeniu prietoku krvi na min 4 ml/100 ml tkaniva/min). O
zníţenom prietoku krvi koţou svedčí teplota koţe po prehriatí tela < 30 °C, o ťaţkej ischémii < 27
°C.
• Námahový test podľa Ratschowa: pacient v leţiacej polohe na chrbte elevuje končatiny kolmo k
podloţke po 30 s pokoja; sleduje sa počiatočné zblednutie s následným začervenaním do 20 s na
stupajách; keď nenastane začervenanie, ide o poruchu periférneho prekrvenia; keď vznikne
,,mramorovanie― al. len loţiskové začervenanie, ide o poruchu mikrocirkulácie. Potom sa pokračuje
v dorzálnej a plantárnej flexii v členku s frekvenciou 1flexia/s; vykonáva sa 2 min striedavo ľavou a
pravou nohou.
• Námahový test podľa Prusíka: v leţiacej polohe na chrbte leţia končatiny na posteli, pacient
vykonáva plantárne a dorzálne flexie v členku počas 2 min, keď sa dostaví bolesť do 20 s, ide o
výrazne zlú kompenzáciu, bolesť v rozpätí 20 – 40 s, svedčí o zlej kompenzácii, bolesť v rozpätí 40
aţ 60 s o strednej kompenzácii, > 60 s o dobrej kompenzácii a > 120 s sa atest hodnotí ako negat.
• Polohový test – elevácia dolných končatín na 1 min, potom zvesenie končatín v sediacej polohe.
Sleduje sa prvý náznak začervenania (u zdravých do 5 s), naplnenia ţíl na dorsum pedis (u
zdravých do 15 s), úplné začervenanie nohy, hyperémia (u zdravých do 15 s); keď sú 2 parametre
predĺţené, test sa pokladá za pozit., pri predĺţení času naplnenia ţíl > 35 s a hyperémie > 40 s ide o
sy. kritickej ischémie (hrozí gangréna).
Artériový TK na členkových tepnách pomocou Dopplerovej ultrasonografie: na a. poplitea a. tibialis
posterior a a. dorsalis pedis v porovnaní so systolických TK na a. brachialis a stanovenie tlakového
gradientu TK na hornej končatine – TK na dolnej končatine (norma –10 aţ –30, stenóza 10 – 30,
uzáver > 30).

– Stanovenie tlakového indexu TK DK/TK HK (norma > 1, stenóza 0,9 – 0,7, závaţná stenóza 0,7
aţ 0,6, uzáver < 0,6).
– Absolútne hodnoty TK (systolický TK na a. brachialis 130 mm Hg): < 100 mm Hg svedčí o dobrej
kompenzácii, 80 – 100 mm Hg o hraničnej kompenzácii, 50 – 80 mm Hg o dostatočnej kompenzácii,
< 50 mm Hg o ohrozenej končatine a < 30 o závaţnom ohrození končatiny.
O riziku kritickej ischémie svedčia niekt. jej priame prejavy: 1. Pokojová ischemická bolesť – začína
sa obvykle v noci (pokles TK následkom zníţenia srdcového vývrhu). Je lokalizovaná v nohe a
obvykle ustúpi po zvesení končatiny al. po niekoľkých pomalých krokoch (zvýšenie prietoku krvi). Za
pokojovú ischemickú bolesť sa nepokladá bolesť vyţarujúca z kríţovej oblasti pozdĺţ celej končatiny
ustupujúca po uľahnutí. 2. Predĺţenie ţilového času polohového testu > 35 s – v polohe naznaku
pacient zdvihne obidve dolné končatiny pacienta asi o 45° od podloţky a po 30 s sa pozoruje
počiatočné zblednutie s následným začervenaním do 20 s na stupajách. Ak nenastane
začervenanie, ide o poruchu periférneho prekrvenia; zjavenie sa ,,mramorovania― al. len loţiskového
začervenania ide o poruchu mikrocirkulácie. 3. Ratschowov námahový test – pacient v polohe
naznaku vykonáva v priebehu 2 min rytmické plantárne a dorzálne flexie (jedna dvojica pohybov za
1 s); bolestivá únava si však často vyţaduje prerušenie práce skôr. Potom pacient spustí obidve
chodidlá na podloţku a vyšetruje sa čas, za kt. sa naplnia prvé ţily na chrbte nohy (u zdravých osôb
< 10 s; o hroziacej kritickej ischémii svedčia čas > 30 s). 4. Prusíkov test – vykonáva sa v prípade,
ţe elevácia končatín nie je moţná: pacient vykonáva plantárnu a dorzálnu flexiu počas 2 min,
pričom sa sleduje vznik bolesti: bolesť do 20 s svedčí o výrazne zlej kompenzácii, bolesť v rozpätí
20 – 40 s o zlej kompenzácii, bolesť v rozpätí 40 – 60 s o dobrej kompenzácii, bolesť po > 60 s, o
dobrej kompenzácia a v prípade, ţe sa bolesť nedostaví > 120 s, je test negat. 5. TK v oblasti
členka < 50 mm Hg (na a. tibialis post a ant.).
Po zákl. vyšetrení moţno dg. potvrdiť týmito metódami: 1. sonografia; 2. impedančná pletyzmografia
3. meranie miestneho TK na členku a prstoch; 4. meranie prietoku krvi; 5. kapilaroskopia; 6. laserDopplerovo vyšetrenie; 7. transkutánne meranie tenzie kyslíka; 8. CT; 9. MRI; 10. oscilometria; 11.
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rádioaktívny klírens pomocou I; 12. angiografia.
• Ultrasonografia (USG) – je pomerne jednoduchá neinvazívna metóda. Dvojrozmerné dynamické
zobrazenie ciev umoţňuje hodnotiť priesvit a obsah cievy, dg. tortuozitu ciev, aneuryzmy, tromby v
aneuryzme, disekciu intimy), integritu steny, pulzáciu steny, ako aj vzťah ciev k okoliu. Kvalitu
obrazu značne zniţujú príp. kalcifikované aterosklerotické pláty, kt. predstavujú prekáţku pre
ultrazvukové vlnenie. Oblasti pod nimi sa nachádzajú totiţ v akustickom tieni, takţe znemoţňujú
hodnotenie stenózy. Ťaţšie sa dá odlíšiť čerstvý trombotický materiál od krvi vypĺňajúcej priesvit
cievy. Tieto ťaţkosti sa riešia kombináciou dvojrozmerného zobrazenia s Dopplerovým
prietokomerom. Prietokový signál sa zaznamenáva vo forme spektrálnej krivky, kt. amplitúda
znázorňuje rýchlosť prúdenia krvi. Tak sa dá sledovať charakter prúdenia krvi (turbulentný,
laminárny) a jeho smer. Percentuálne hodnotenie stupňa stenózy sa zakladá na Bernoulliho princípe
zvyšovania rýchlosti v mieste stenózy. Zo spektrálnej krivky sa dajú vypočítať niekt. indexy
vyjadrujúce pomer systolickej a diastolickej rýchlosti prúdenia krvi v tepne (Pourcellotov index
rezistencie, index pulzatility). Tieto indexy odráţajú stupeň periférnej rezistencie tepien a umoţňujú
usudzovať o priechodnosti tepny v jej proximálnom i distálnom úseku, kt. sa priamo neznázornia.
Priame zobrazenie ciev umoţňuje farebné kódovanie prietoku krvi v dvojrozmernom dynamickom
obraze (angiodynografia). Dopredné a spätné prúdenie sa znázorní rozličnými farebnými odtieňmi,
kt. zodpovedajú rýchlosti a smeru prúdu. Prednosť tejto metódy spočíva v schopnosti zachytiť
prietok v drobných cievach a zobraziť cievy, kt. nezobrazuje dvojrozmerná USG.
• Okluzívna pletyzmografia – umoţňuje posúdenie krivky, prstového tlaku, prietoku predkolením,
nohou al. prstom, posúdenie prietoku po vazodilatanciách, stanovenie segmentovej úrovne

postihnutia. O ICHDK svedčí rozdiel medzi prietokovým objemom reaktívnej hyperémie a
vrcholovým prietokom. Keď sa rozdiel medzi zníţenými hodnotami prietokov do 5 – 20 s nezistí a
o 30 – 40 s sa prietoky upravia, ide o zdravú končatinu. Normálne hodnoty prietokov pri dokázanej
ICHDK poukazujú na vysoko uloţenú stenózu s dobrou kolateralizáciou.
• Štandardom zobrazovacích metód je brušný angiogram s angiografiou dolných končatín po
intraartériovej aplikácii kontrastnej látky, kt. sa zhotovuje pred revaskularizačným výkonom al.
transluminálnou angioplastikou.
Indikáciou na vyšetrenie je podozrenie na obštrukciu al. aneuryzmu: 1. u všetkých pacientov
v štádiu IIc, III, a IV; 2. u pacientov v štádiu IIa a IIb pri rýchlej progresii, obvykle pri centrálnom type
pred zamýšľanou TPA; 3. izolované uzávery vo femoropopliteálnej oblasti s výraznou klaudikácou,
ale bez gangrény; 4. distálne blokády, často s gangrénami, pri kt. nemusia byť prítomné klaudikácie,
ale sa plantárne klaudikácie prehliadli.
Súčasťou vyšetrenia je zobrazenie subrenálnej aorty, t. j. vtokovej (aortoiliakálnej) formy ischemickej
choroby dolných končatín a priechodnej a. mesenterica pri aneuryzme subrenálnej aorty, kt. treba
pri operácii aneuryzmy reimplantovať a predísť tak moţnej ischémii čreva. Týka sa to aj príp.
prídavných obličkových tepien. Kolateralizáciu a dôkaz priechodnosti obličkových tepien nemoţno
dosiahnuť inou metódou. Rozsah aneuryzmy a trombu vnútri cievy lepšie zobrazí CT al. MR
vyšetrenie. Na sledovanie rastu aneuryzmy je najvhodnejšia sonografia. A. neutvára obvykle
uniformnú koncentrickú stenózu. Ak je aterosklerotický plát lokalizovaný na zadnej stene aorty al. a.
iliaca comm., býva niekedy ťaţké posúdiť význam-nosť stenózy, najmä pri vinutých cievach.
Angiografia sa vykonáva v obidvoch šikmých projekciách. Dokonalejšie zobrazenie sa získava
digitálno-subtrakčnou angiografiou.
Angiografia umoţňuje aj následné th. intervencie (lokálna trombolýza, angioplastika, perkutánne
rekanalizačné výkony, naloţenie kovových samorozpínavých stentov ap.).
Dfdg. ischemickej choroby dolných končatín – treba odlíšiť: 1. všetky arteritídy a vaskulitídy
(thrombangiitis obliterans, Takayasuova arteritída, periarteriitis nodosa, vaskulitídy pri systémových
ochoreniach spojiva a i.); 3. diabetická angiopatia; 4. Raynaudova choroba; 5. periférna
embolizácia, napr. z intrakardiálneho trombu pri mitrálnej stenóze, arytmii al. infarkte myokardu.
Th. ischemickej choroby dolných končatín
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Terapia ischemickej choroby končatín
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Všeobecné opatrenia
• kontrola rizikových faktorov
• antiagregačná terapia
• pohybové aktivity (intenzívny intervalový
chodecký tréning)
Farmakoterapia
• Vazodilatanciá
• Prostagladnín PGE1
®
Alprostadil (Prostavasin )
®
®
Iloprost (Caverjet , Prostin )
• Agonisty P1 receptrorov (adenozín)
• Agonisty P2 receptorov (ATP)
-blokátory
®
®
Buflomidil (Divascol , Regitin )
2-receptorov
®
Bumetán (Bupatol )
• Neselektívne antagonisty vápnikových kanálov

®

®

®

Cinarizín (Arlevert , Cerepar , Cinnabene ,
®
®
®
Cinnarizin , Cinnaron , Stugeron )
®
Flunarizín (Sibelium )
• Purínové analógy
®
Etofylín (Oxyfylin )
®
®
Pentoxifylín (Agapurin , Azupentat , Oxo®
®
®
®
purin , Penitlin , Pentomer , Trental )
®
Suloktidil (Sulocton )
• Priame vazodilatanciá
®
Olamínnikotinát (Neopeviton 2 – 8 ml)
®
Xantinolnikotinát (Xanidil 3-krá 1, max.
4-krát 4 tbl./d)
®
Tolazolín (Divascol 2-krát 1 tbl., max.
1 tbl. á 3 – 4 h)
®
Kys. nikotínová (Peviton raz/d a zvyšovať
po 6-krát/1 tbl.)
®
Pentoxifylín (Agapurin 3-krát 1–2 dr.)
• Blokátor sérotonínových receptoprov S2
Naftydrofuryl
• Centrálne sympatikolytiká
®
Raubazín (Lamuran Forte )
• Lieky zniţujúce viskozitu krvi
®
Bencyklánfumarát (Halidor )
Pentoxifylín
• Antiagreganciá
Kys. acetylsalicylová
®
®
Dipyridamol (Atrombin , Cleridium ,
®
®
®
Curantyl , Dipiridamol , Perazodin ,
®
Persantin )
Indobufén (Ibustrin‹)
®
®
Tiklodipín (Tagren , Ticlid )
• Vazodilatačné infúzie
5 % sorbitol (príp. s fruktózou 1:1) 400 aţ
500 ml
+ prokaín 1 % 10–30 ml
®
+ olamínnikotinát (Neopeviton 2 – 8 ml)
®
+ tolazolín (Divascol 1 ml)
príp. + pentoxifylín al. naftidrofuryl 1 amp.
Infúzia prostaglandínu
Fruktóza 1/1 200 ml + 40 – 60 mg PGE1
®
(Prostavasin ) na 3 h i. v.
Trombolýza
Invazívna terapia
PTA
Rekonštrukcia
Amputácia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Th. má byť komplexná a dlhodobá. Zameriava sa na revaskularizáciu, odstránenie pokojových
bolestí, predĺţenie klaudikačného intervalu, prevenciu aterosklerózy a trombózy. ICHDK moţno
ovplyvniť týmito opatreniami: 1. úprava rizikových faktorov; 2. chodecký a všeobecne posilňovací
tréning; 3. reflexné vazodilatačné kúpele; 4. farmakologická revaskularizácia; podporná
farmakoterapia; 5. perkutánne katétrové postupy; 6. chir. výkony.

Hlavné úsilie smeruje k obnoveniu priechodnosti blokovaných tepnových kmeňov revaskularizáciou.
Pri čerstvých uzáveroch sa to dosahuje intraartériovým podaním trombolytík (streptokináza,
urokináza). Pri starších uzáveroch, kt. nie sú príliš dlhé, sa osvedčuje perkutánna transluminálna
angioplastika (PTA) klasickou balónikovou metódou, rotačným katétrom al. laserom. Z farmák sa
®
®
podáva najmä prostaglandín PGE1 (Iloprost , Prostavasin ).
Pri akút. uvávere zúţeného úseku končatinovej tepny trombózou sa ihneď podá 10 000 j. heparínu a
zabezpečí okamţitý transport do nemocnice na vykonanie chir. výkonu, príp. trombolytickú th.
Z farmák sa pri ICHDK pouţívajú vazodilatanciá (centrálne, periférne a priame vazodilatanciá,
blokátory sérotonínových receptorov S2), lieky zniţujúce viskozitu krvi, antiagreganciá,
antikoagulanciá a trombolytiká.
Chir. th. je indikovaná: 1. pri akút. ischémiách končatín následkom embólie a trombózy; 2. pri
závaţných a invalidizujúcich klaudikáciách s pokojovými bolesťami, najmä ak ide o nekrózy.
Perkutánna transluminálna angioplastika (PTA) – rekanalizácia cievy pomocou angiografického
katétra (Dotter a Judkins, 1964). Koncom 70. r. Gruntzig a Hopf na tento účel vyvinuli
dvojpriesvitový katéter na konci s pozdĺţnym balónikom, kt. sa po nafúkaní rozvinie na presne
vopred stanovený priemer. Tento balónik zväčší priemer tepny stlačením aterómového plátu a
čiastočným natrhnutím intimy a médie. PTA sa hodí u pacientov s vyšším rizikom operácie, kým s
menším rizikom sa vykonáva bypassová operácia.
Pred TPA sa odporúča podávať agreganciá (100 mg kys. salicylovej a 75 mg dipyridamolu 3-krát/d)
a pokračovať touto th. najmenej 6 mes. po PTA. Po PTA je nevyhnutná 12 – 18-h imobilizácia na
posteli.
PTA v oblasti iliakálnych tepien je technicky úspešná v 90 – 95 % prípadov s 3 – 5 cm dlhými
excentrickými al. kalcifikovanými stenózami. Priechodnosť si zachováva po 3 – 5 r. v 80 – 85 %, po
10 r. asi v 70 % prípadov. Ďalšie zlepšenie priechodnosti pri príp. nedostatočných výsledkoch PTA
moţno dosiahnuť pouţitím intravaskulárnych stentov. Pri uzávere iliakálnych tepien hrozí riziko
periférnej embolizácie, preto sa odporúča vykonať najprv intraartériovú trombolýzu. Perioperačná
mortalita je asi 2 – 3 %.
TPA femoropopliteálnych tepien sa odporúča u starších pacientov s vysokým rizikom chir. výkonu a
bez vhodných ţíl na cievny bypass. Úspech TPA závisí od typu a dĺţky stenózy, resp. uzáveru.
Priechodnosť tepien u pacientov so stenózou a dobre priechodným riečiskom predkolenia po 5 r. je
asi 53 %, pri zlej priechodnosti tepien predkolenia len 31 %. TPA sa hodí aj na th. restenózy. Ţilový
bypass si udrţuje priechodnosť po 5 r. v 60 – 80 %, pri pouţití protézy sú výsledky o niečo horšie,
najmä nad kolenovým kĺbom.
Mortalita v súvislosti s PTA sa odhaduje na 0,07 – 0,4 %, strata končatiny na 0,4 %. Komplikácie
PTA vyţadujú chir. výkon v 1 – 4 %. Najčastejšie komplikácie sú nekontrolovateľné krvácanie z
miesta vpichu, akút. uzáver tepny a distálna embolizácia. Pri bypassových operáciách je mortalita
0,8 – 3,1 %, včasný uzáver bypassu al. chir. revízia je potrebná v 3 aţ 11 %.
V th. ICHDK sa uplatňujú aj ďalšie rekanalizačné metódy, ako je laserová, rotačná rekanalizácia,
intraartériová trombolýza, perkutánna aspirácia embolov a trombov, intraartériová aterektómia a
zavádzanie intraartériových drôtových stentov. Tieto metódy sa môţu kombinovať s klasickou
balónikovou angioplastikou.
Bedrová sympatektómia – v súčasnosti sa pouţíva ako doplňujúci výkon pri rekonštrukciách
periférnych tepien a tam, kde pre závaţnosť postihnutia tepien nie je moţná rekonštrukcia.

Amputácia – je indikovaná len ako ultimum refugium v prípade, ţe sa artériograficky dokáţe uzáver
tepny a nie je moţná rekonštrukcia tepny. Výkon sa robí čo najperiférnejšie, pokiaľ moţno so
zachovaním kolenového kĺbu.
Komplikácie chir. th. – v prvých 3 mes. je najzávaţnejšou, aj keď zriedkavou komplikáciou trombóza
rekonštrukcie a infekcia. Včasný uzáver bypassu je indikáciou na okamţitú reoperáciu, neskorá
trombóza sa môţe vyvíjať postupne a rieši sa chir. trombektómiou, našitím novej cievnej
rekonštrukcie al. konzervatívnym spôsobom. Lymfatická sekrécia a ranové infekčné komplikácie sú
najčastejšie v ingvíne a vyţadujú intenzívnu lokálnu starostlivosť často s podloţenou resutúrou.
Infekcia tepnovej náhrady je zriedkavá. Častým sprievodným javom rekonštrukcie tepien je edém
operovanej končatiny následkom stázy lymfy a revaskularizácie, treba však odlíšiť hlbokú
flebotrombózu (sonografia). Časté sú aj hypestézie a parestézie na končatine, kt. však po
niekoľkých týţd. vymiznú.
Cieľom dlhodobého pooperačného sledovania je včasné zistenie stenózy štepu (palpácia pulzu na
končatine, sonografické vyšetrenie), vzniku pseudoaneuryziem (najmä na aorto-iliakálnofemorálnych rekonštrukciách) al. zriedkavých aortodigestívnych fistúl (krvácanie do GIT).
Prevencia vzniku infekcie umelej cievnej náhrady spočíva v preliečení kaţdej celkovej infekčnej
choroby účinnými antibiotikami. Po operácii sa dlhodobo podávajú antiagreganciá a vazodilatanciá
(aspoň 6 mes.), zakazuje fajčenie a ovplyvňujú rizikové faktory aterosklerózy. Nevhodná je práca v
chlade, vlhku, gumovej obuvi. Treba sa vystríhať úrazom a plesňovým ochoreniam. U diabetikov
treba zabezpečiť pravidelnú adekvátnu diétu a pravidelný pracovný reţim. Nevyhnutná je intenzívna
rehabilitácia.
Rehablitácia je nerozlučnou súčasťou th. ICHDK. Ide nielen o postupy, kt. riadi a vedie rehabilitačný
pracovník, ale prevaţne o jednoduché cvičebné návyky, kt. musí vykonávať pacient sám na
udrţanie a zlepšenie celkového stavu. Jej cieľom je: 1. posilnenie hypotrofického svalstva; 2.
odstránenie poruchy kĺbovosvalovej koordinácie; 3. rozvoj kolaterálneho obehu; 4. zlepšenie
metabolizmu v ischemickom svalstve.
Priaznivé účinky moţno očakávať najmä pri krátkotrvajúcich ťaţkostiach (< 1 r.), t. j. v štádiu II s
klaudikáciou a členkovým TK > 80 mm Hg, pri izolovanej oklúzii stehnových tepien a pri
jednostrannej oklúzii. Menej priaznivé výsledky sa dosahujú pri dlhšom trvaní ťaţkostí ako 2 r.,
rozsiahlych, kombinovaných, panvových a aortálnych stenózach a oklúziách, obojstranných a
recidivujúcich po rekonštrukcii a výraznom poškodení kĺbov.
Z cvičení sa osvedčujú najmä intenzívny intervalový chodecký tréning rýchlosťou 120 kro-kov/min
(asi 4 km/h) so zastavením sa pred vznikom bolestí (asi 3/4 bezbolesťovej vzdialenosti), príp.
pomalý chodecký tréning rýchlosťou 60 krokov/min (asi 2 km/h) so zastavením sa pred vznikom
bolestí a odpočinkom Po odpočinku môţno v chôdzi pokračovať. Začína sa 1/2-h prechádzkou a pri
dobrej tolerancii sa zvyšuje tempo al. sa volí kopcovitý terén, vhodnejší je mäkký terén. Cvičenie
nesmie vyvolávať bolesť.
Vhodné sú najmä rotačné cvičenia podľa Ratschowa (rotácie v členku, posadenie a spúšťanie nôh s
elevovanými končatinami v trvaní 2 – 5 min 2-krát/d) a cievne cvičenia podľa Bürgera (otáčanie v
členku a dorzálna a plantárna flexia v trvaní 2 – 5 min s elevovanými dolnými končatinami na 45°
ako pri záťaţovom teste), ako aj cvičenia s rytmickými výponmi na špičkách aţ do únavy, rytmickým
krčením prstov ap. Priaznivý účinok majú aj dýchacie cvičenia podľa návodu a po nácviku s
rehabilitačným pracovníkom.
ischemická choroba mozgu – ICM, syn. cerebrovaskulárna insuficiencia, je stav vyvolaný
nedostatočným prekrvením mozgového tkaniva. Je najčastejšie následkom aterosklerózy
mozgových tepien, cerebrálnej aterosklerózy, príp. urýchľovaná artériovou hypertenziou (90 %). Vo

zvyšku prípadov ide o embólie mozgových ciev pri chlopňových chybách (napr. mitrálnej stenóze s
fibriláciou predsiení, zriedka pri endokarditíde), arteritídy (→vaskulitídy), ischemické lézie pri
polycytémii a i.
Mozog, kt. predstavuje ~ 2 % telesnej hmotnosti, dostáva ~ 20 % minútového vývrhu krvi, priemerný
prietok krvi mozgom je ~ 55 ml/ 100 g/min. Pri úplnom prerušení prítoku krvi k mozgu sa veľmi
rýchlo vyčerpajú energetické zásoby a uţ asi o 10 s vzniká bezvedomie, o 30 – 40 s vymizne EEG
aktivita, o 3 – 4 min vzniknú morfol. zmeny; 9 min úplnej ischémie nemoţno preţiť.
Rozoznáva sa globálna a lokálna cerebrovaskulárna insuficiencia. Globálna cerebrovaskulárna
insuficiencia nastáva pri poklese prietoku krvi mozgom < 40 – 35 ml/100 g/min. Prejaví sa najmä
bezvedomím. Prietok krvi mozgom začína klesať pri zníţení systolického TK < 9,33 kPa (70 mm
Hg), resp. < 70 % hodnoty stabilizovaného TK u hypertonikov.
Lokálna cerebrovaskulárna insuficiencia vzniká následkom morfol. a funkčných zmien ciev, ako sú
stenózy, oklúzie, ulcerácie, zmeny pruţnosti steny. Lokálne faktory určujú lokalizáciu ischémie
mozgu, kým faktory systémovej cirkulácie (TK, rýchlosť prietoku, viskozita a oxygenácia krvi ap.)
okamţik jej vzniku. NCMP vznikajú obyčajne nad ránom, keď je systémový TK najniţší.
Krv do mozgu privádzajú 4 magistrálne cievy – aa. carotis int. a aa. vertebrales. Intrakraniálne na
spodine mozgu sú tieto cievy vzájomne spojené anastomózami, kt. tvoria →circulus arteriosus
Willisi. Pri postupne vznikajúcom uzávere jednej a. carotis interna sa môţe prietok cez druhostrannú
artériu zvýšiť aţ o 70 %. Anastomózy sú aj medzi meningovými cievami navzájom a medzi
intrakraniálnymi a extrakraniálnymi cievami. Klin. významná je najmä anastomóza cez a.
ophthalmica, kt. ako prvá intrakraniálna vetva a. carotis interna anastomózuje v orbite s vetvami a.
carotis externa. Niekt. anastomózy sú však tenké, aplastické a Willisov okruh vykazuje neraz
malformácie. To zhoršuje moţnosti utvorenia kolaterálneho obehu. Utvorenie kolaterálneho obehu
závisí aj od stavu systémového obehu.
Patol. zmeny ciev sa vyvíjajú obyčajne pomaly, latentne a prejavia sa len v séniu, keď ich vznik
podporí aj srdcová insuficiencia, kým u mladších osôb môţe byť uzáver cievy asymptomatický al.
má len mierne a prechodné príznaky.
Rozoznávajú sa štyri štádiá ICM:
1. Latentné štádium – asymptomatické štádium, kt. sa dg. náhodne pri vyšetrení z iných dôvodov.
Prítomná môţe byť napr. stenóza al. uzáver na karotídach s dobre vyvinutým kolaterálnym obehom.
2. Prodromálne štádium – charakterizuje bolesti hlavy, poruchy pamäti, spánku a zvýšená potreba
spánku, parestézie, motorický nepokoj s fokálnymi epileptickými záchvatmi, závraty.
3. Štádium čiastočne reverzibilných zmien – pretrvávanie príznakov 2. štádia > 24 h následkom
uzáveru väčšej mozgovej tepny, napr. a. carotis interna, ako aj poruchy mikrocirkulácie. Ide o pestrý
klin. obraz, v popredí kt. je analgézia opačnej strany, poruchy reči, singultus, poruchy prehltávania a
ataxia (Wallenbergov sy.). Prítomnosť edému mozgu je príčinou, ţe po odznení cievnej príhody
nastáva čiastočná úprava narušených funkcií, najmä motorických. Aj po úprave celkového stavu
však drobné neurol. poruchy pretrvávajú a sú prakticky nevratné.
Loţisková ischémia môţe mať rozličný vývoj: a) TIA (< 24 h); b) prolongovaný reverzibilný
ischemický neurologický deficit, partial reversible ischemic neurologic deficit, PRIND; c) progresia a
prechod do čiastočne reverzibilných ischemických príznakov (partial reversible ischemic neurologic
symptoms, PRINS, syn. apoplexia vo vývoji, stroke in evolution); d) vyústenie do úplnej ireverzibilnej
ischémie.
4. Štádium ireverzibilných porúch – ireverzibilné ischemické neurologické príznaky (total irrreversible
ischemic neurologic symptoms, TRINS) úplná apoplexia (completted stroke) vyvoláva infarkt mozgu

následkom masívnej ischémie podmienenej uzáverom veľkej tepny al. krvácanie z veľkej mozgovej
tepny. Príznaky sú podobné ako pri PRINS, sú však trvalé. Rehabilitačnými opatreniami sa dajú
čiastočne upraviť niekt. funkcie, najmä motorické.
K ICHM patrí prechodný ischemický záchvat (tranzitórny ischemický atak, transitory ischemic attack,
TIA) a úplné reverzibilné ischemické neurol. príznaky (total reversible ischemic neurological
symptoms, TRINS).
Tranzitórne ischemické ataky – TIA sa definujú ako reverzibilná lokalizovaná porucha funkcie
mozgu vyvolaná ischémiou, kt. príznaky vymiznú do 24 h. Ochorenie ciev sa obyčajne prejaví aţ
náhlou lokálnou ischémiou mozgu s výraznými klin. príznakmi podmienenými loţiskovou
ischemickou nekrózou (infarkt mozgu, encefalomalácia).
Najčastejšie ide o mikroembóliu trombocytových zhlukov, kt. vznikajú na exulcerovanom povrchu
aterosklerotického plátu, najmä pri odstupe a. carotis interna. Menšia časť TIA vzniká následkom
nedostatočného prietoku krvi vertebrobazilárnymi cievami pri fyziol. výkyvoch prívodu krvi do
mozgu, napr. pri pohyboch hlavy, pretoţe rotácia hlavy so záklonom vyvoláva zaškrtenie jednej a.
vertebralis (napr. pri sledovaní lietadla, letu vtáka), častejšie u starších osôb.
Klin. príznaky môţu byť z karotického (karotické TIA) al. vertebrobazilárneho (intermitentná
vertebrobazilárna insuficiencia).
Postihnutie karotíd sa prejaví kontralaterálnou mono- al. hemiparézou al. hemihypestézou, príp.
hemidyzestéziami, prechodnými dyskinézami, pri postihnutí dominantnej hemisféry poruchami
symbolických funkcií (afázia, apraxia, agnózia, alexia, dyskalkúlia), pri postihnutí nedominantnej
hemisféry konfúznymi stavmi (dyskonekčné al. dysjunktívne sy.), bolesťami polovice hlavy,
hemianopsiou a prechodnými poruchami vízu na jednom oku (amaurosis fugax).
Vertebrobazilárny TIA charakterizujú motorické parézy jednej al. všetkých 4 končatín, poruchy
citlivosti podobnej lokalizácie (často postihujúcej aj tvár), homonymná hemianopsia al. kortikálna
slepota, poruchy rovnováhy a ataxia cerebelárneho typu bez subjektívneho pocitu závratov.
Prítomná býva dysfágia, singultus, dyzartria a vertigo s vracaním al. bez neho, tinitus, nystagmus,
poruchy zraku s diplopiou a defektom zrakových polí. Dg. hodnotu majú tieto príznaky len vo
vzájomnej kombinácii (izolovane sa môţu vyskytovať pri mnohých neurol. ochoreniach). Niekedy ide
o náhle straty posturálneho tonusu, príp. bez straty vedomia (tzv. drop ataky), pri kt. pacient padá
hneď na zem, ale okamţite sa aj dvíha. Niekedy ide o konfúzne stavy, agitáciu, prechodnú globálnu
amnéziu, prechodné komatózne stavy. Hovorí sa aj o alternujúcich sy. Dfdg. treba odlíšiť synkopu.
Asi v 1/2 prípadov sa vyskytuje len jeden záchvat TIA. Môţu sa dostaviť prechodné poruchy
svalového tonusu s pádom bez straty vedomia (,,drop ataky―),
Dg. – stanovuje sa na základe anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia (zníţené pulzácie, vír, šelest),
duplexného USG vyšetrenia. Úplne spoľahlivé je však len angiografické vyšetrenie, pri kt. sa zisťuje
v 2/3 prípadov patol. zmeny na a. carotis interna. Pomocou angiografie sa dá zistiť aj príp.
exulcerovaný povrch aterosklerotického plátu. Ulcerácie bývajú zdrojom trombocytových embolov aj
pri nevýznamnom zúţení priesvitu. Angiografia je indikovaná najmä pred zamýšľanou chir. th.
Pri TIA je typická úprava stavu ad integrum. Uvádza sa však, ţe asi v ½ prípadov s TIA a TRINS sa
neskôr vyvinie úplne NCMP (najvyššie riziko je v 1. r.). Vzhľadom na vysoké riziko NCMP sa pri TIA
odporúča profylaxia tromboembolických príhod podávaním antiagregancií (kys. acetylsalicylová 0,3
aţ 1,5 g/d p. o.); pridaním dipyridamolu ani pentoxifylínu sa nedosiahnu lepšie výsledky.
Rovnaký klin. obraz ako pri TIA vzniká pri krvácaní do mozgu (haemorrhagia cerebri), preto sa
obidva stavy označujú ako náhla cievna mozgová príhoda (NCMP, syn. ictus cerebri; →apoplexia
cerebri).

Náhle cievne mozgové príhody – NCMP, sú asi v 85 % prípadov podmienené akút. loţiskovou
ischémiou, v 15 % krvácaním do mozgu a v 15 % embóliou mozgových ciev. Ročná incidencia
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NCMP je ~ 200/10 a s vekom sa zvyšuje. Pretoţe väčšina pacientov NCMP preţije, prevalencia
postihnutých je v populácii 2 – 3-násobná.
Klin. obraz NCMP je odrazom sumácie morfol. a funkčných zmien; ojedinele sa pri sekcii morfol.
zmeny na mozgu nezistia (hemiplegia sine materia); bývajú to prípady spojené so šokom, kt. vyvolal
ťaţkú loţiskovú ischémiu následkom sysytémovej hypotenzie. Začiatok NCMP býva náhly,
apoplektický, často však v nasledujúcich h, príp. aţ dňoch stav progreduje (postupujúca NCMP).
Zhoršovanie býva kolísavé al. prerušované. Po niekoľkých h aţ dňoch sa stav stabilizuje (skončená
NCMP). Len v časti prípadov je od začiatku porušené vedomie. Loţiskové neurol. príznaky závisia
od lokalizácie a rozsahu lézie.
Pri najčastejšej hemisférickej lokalizácii v riečisku a. cerebri media ide o hemiparézu aţ hemiplégiu
výraznejšiu na hornej končatine, pri loţisku v dominantnej hemisfére spojenú s afáziou. Afázia môţe
byť jediným príznakom. Paréza tváre je v dolnej polovici (centrálny typ parézy n. VII) – visí ústny
kútik, nazolabiálna brázda je plytšia. Ak je pacient v bezvedomí a pri výdychu mu uzavrieme nosné
dierky, vydychuje paretickým ústnym kútikom a líce sa na strane parézy vydúva. Bolestivá grimasa
pri tlaku na oblúky jarmových kostí je na strane parézy menej výdatná. Hemiparéza, resp.
hemiplégia je spočiatku chabá, svalový tonus je zníţený, zníţené sú aj šľachové reflexy. Diskrétna
lézia sa vyznačuje len neobratnosťou ruky a prstov pri pohyboch vyţadujúcich jemnejšiu koordináciu
(zapínanie gombíkov, písanie ap.). Na dolných končatinách je pozit. Babinskiho príznak. Na
príslušnej polovici tela býva aj porucha citlivosti. Pri hemiplégii sú zvyčajne oči otočené na stranu
lézie (pacient sa ,,pozerá na loţisko―). Môţe byť homonymná hemianopia. Po niekoľkých d aţ týţd.
sa chabá paréza mení na spastickú. Zvyšujú sa zníţené šľachové reflexy i tonus svalov a mení sa
jeho distribúcia. Horná končatina je vo všetkých kĺboch flektovaná, ruka je v pronácii a rameno
v addukcii, kým dolná končatina je celá vystretá a špička nohy flektovaná plantárne. Ak sa od
začiatku toto postavenie nekoriguje, končatiny stuhnú v kontraktúrach. Extenzná kontraktúra dolnej
končatiny môţe celkom znemoţniť chôdzu, stuhnutý ramenný kĺb postihne sy. reflexne-dystrofický
(algodystrofický) sy.
Podobný obraz je aj pri oklúzii a. carotis interna, pretoţe kolaterálnym obehom sa ischémia aj tu
obmedzuje na oblasť a. cerebri media.
Oklúzia a. basilaris je väčšinou letálna, prejavuje sa kómou, bilaterálnymi parézami končatín a
príznakmi lézie mozgových nervov. Prii neúplnej oklúzii intenzita príznakov zvyčajne kolíše. Menšie
infarkty v mozgovom kmeni sa vyznačujú kombináciou príznakov z jadier mozgového kmeňa z
prebiehajúcich dlhých dráh.
Pri embólii je vznik NCMP bleskový, spočiatku príp. parciálny motorický epileptický záchvat. Býva
častejšia u mladších osôb, u kt. sa zistí zdroj embolov (mitrálna stenóza s fibriláciou predsiení,
zriedkavo endokarditída). U starších osôb môţe byť zdrojom embólií nástenný trombus pri iinfarkte
myokardu al. fibrilácia predsiení).
Prognóza NCMP je váţna, asi 1/5 pacientov zomiera pri prvej príhode. U pacientov, kt. uţ mali
jednu príhodu je vysoké aj riziko opakovania a čas doţitia je zreteľne skrátený.
Dg. – typický je náhly vznik a prevaha loţiskových neurol. príznakov (parézy, poruchy citlivosti,
afázia ap.) nad celkovými mozgovými príznakmi (porucha vedomia), príp. pri zreteľných celkových
mozgových príznakoch sú výrazné aj loţiskové príznaky. Etiologickú dg. umoţňuje CT vyšetrenie,
topickú dg. neurol. nález, treba však rátať s variantmi cievneho zásobenia. Na dg. patol. zmien na
magistrálnych cievach slúţi angiografia a duplexná USG. Pri zisťovaní zdroja príp. embólie pomáha
echokardiografické vyšetrenie.

Dfdg. – treba odlíšiť iné ochorenia mozgu. Nádor mozgu, subdurálny hematóm a i. expanzívne
procesy nemávajú také nápadné loţiskové príznaky, pretoţe časť mozgových nádorov sa prejavuje
apoplekticky, treba pri kaţdej NCMP vyšetriť očné pozadie a rtg lebky. Dfdg. krvácania do mozgu
len na základe klin. obrazu je ťaţké.
Ischemické nekrózy môţu byť pri postihnutí drobných ciev malé. Po takýchto infarktoch zostávajú v
tkanive mozgu drobné dutinky – lakúny. Pri opakovaných lakunárnych iktoch sa vyvíja
charakteristický chron. stav nazývaný status lacunaris.
Th. – pacient má byť hospitalizovaný. Vazodilatanciá sú neúčinné. Reperfúzne poškodenie moţno
do istej miery ovplyvniiť, len ak sa príslušné prostriedky podajú pred vznikom ischémie. Skúšajú sa
najmä blokátory vápnikových kanálov. Th. sa zameriava najmä na predídenie hypoxie
zabezpečením dobrej ventilácie pľúc, prevenciou aspirácie, pneumónie a pľúcnej embólie. Pri
zriedkavejšej hypotenzii (napr. pri infarkte myokardu) sa podávajú expandery objemu (dextrán,
plazma), pri oveľa častejšej reaktívnej hypertenzii antihyperten-zíva. Prudký pokles TK však môţe
zhoršiť prietok krvi mozgom, preto sa v akút. štádiu TK nezniţuje, s výnimkou diastolického TK >
120 mm Hg (16,0 kPa), hypertenznej encefalopatie, disekujúcej aneuryzmy, infarktu myokardu a
progresívneho vývoja edému mozgu. Neodporúča sa i. v. glukóza (hyperglykémia podporuje tvorbu
metabolitov anaeróbnej glyko-lýzy, a tým ďalšie poškodenie ischemického tkaniva). Výţiva sa
zabezpečuje nazogastrickou sondou. Sleduje sa bilancia vody, minerálov a ţivín a podľa laborat.
vyšetrení sa udrţuje hydrominerálna, acidobázická a energetická rovnováha. Podávanie tekutín v
infúziách zlepšuje mikrocirkuláciu mechanizmom hemodilácie. Pri vývoji edému mozgu sa podáva
manitol. Kortikoidy sú neúčinné. Pri príp. epileptickom záchvate sa odporúča fenytoín (3-krát 100
mg), príp. karbamazepín (3-krát 200 mg). Pri dokázanej embólii z kardiálneho zdroja s rizikom
reembólie a pri trombóze a. basilaris s progresiou NCMP je indikovaná antikoagulačná th., avšak aţ
po predchádzajúcom CT vyšetrení mozgu (→antikoagulanciá). Náleţitá pozornosť sa venuje aj
kardiálnym afekciám, príp. diabetu a rôznym komplikáciám. Zásadný význam má rehabilitácia, kt.
pasívnymi cvikmi a polohovaním paretických končatín treba začať čo najskôr.
Haemorrhagia cerebri – krvácanie do mozgu vzniká väčšinou následkom artériolosklerózy
súvisiacej s artériovou hypertenziou. Postihuje najmä drobné penetrujúpce cievy mozgu
odstupujúce z bazálnych artérií. Ide teda o krvácanie do bazálnych ganglií (putamen, talamus),
zriedkavejšie do ponsu a mozočka. Môţe sa šíriť do bielej hmoty hemisfér. V čase krvácania nemusí
byť TK veľmi zvyšený. Okrem hypertenzie môţe krvácanie do mozgu vyvolať krvácavosť (napr. pri
pelentanizácii) a cievna malformácia.
Krvácanie vzniká častejšie počas dňa, väčšinou počas beţnej dennej činnosti, len ojedinele pri
námahe al. psychickom strese. Asi 10 % prípadov vzniká ráno pri prebudení. Príznaky sa v priebehu
2 – 3 d zhoršujú, aj keď príznaky vzniknú okamţite. Následkom zvýšenej krvácavosti sa príznaky
vyvíjajú pomalšie. Zhoršovanie nebýva kolísavé ani prerušované ako pri NCMP. Takmer v ½
prípadov nie sú prítomné bolesti hlavy. Polovica je pri plnom vedomí, v hlbšom bezvedomí (sopor,
kóma) je 30 %. Pacienti, kt. sú od začiatku v bez-vedomí, zvyčajne príhodu nepreţijú.
Najšpecifickejším príznakom je vracanie (50 %); pri ischemickej NCMP sa vyskytuje síce pri 30 %
vertebrobazilárnych príhod, ale len pri 2 % príhod v karotickom riečisku. Ak priznaky svedčia o
postihnutí hemisfér a sú spojené s vracaním, ide teda pp. o krvácanie. Inak sú príznaky krvácania a
infarktu myokardu prakticky zhodné.
Krvácanie do mozočka býva väčšie, zvyčajne letálne, operačne liečiteľné s dobrým výsledkom.
Obraz môţe pripomínať subarachnoidálne krvácanie (→hematóm). Charakteristickým príznakom je
vracanie a neschopnosť stáť a chodiť pre ťaţkú ataxiu. Koordinácia pohybov končatín nemusí byť
porušená.Charakteristická je konjugovaná paréza bulbov bez hemiparézy. Letalita krvácania je ~ 50

%). Exitus vzniká následkom intrakraniálnej hypertenzie. Pacienti, kt. preţijú, majú tendenciu k
zlepšeniu loţiskových príznakov.
Dg. – opiera sa o anamnézu a klin. vyšetrenie. Na krvácanie do mozgu treba myslieť u pacientov, kt.
uţívajú antikoagulanciá, sú mladší, nie sú od začiatku v bezvedomí, ale pritom majú zreteľný deficit,
U nich prichádza do úvahy chir. th. Dg. môţe podporiť vyšetrenie likvoru, v kt. sa zistia prejavy
krvácania; pri malom krvácaní môţe byť nález negat. Lokalizáciu lézie umoţňuje angiografia.
Najspoľahlivejšie sa dg. stanoví pomocou CT. Dfdg. infarktu myokardu býva ťaţká.
Th. – pri väčších lobárnych a cerebelárnych hematómoch, kt. vyvolávajú intrakraniálnu hypertenziu
je indikovaný chir. výkon, kt. zachraňuje ţivot. S vysokou mortalitou (aţ 90 %) sa spájajú veľké
krvácania do bazálných ganglií (> 50 ml krvi), aj chir. výkon je pri nich vysoko rizikový. Inak sa th.
podobá th. NCMP. Intrakraniálna hypertenzia sa ovplyvňuje infúziou manitolu (0,25 g/kg kaţdé 4 h)
a v príprave pred príp. operáciou najúčinnejšie umelo navodenou hypokapniou pomocou
hyperventilácie pri riadenom dýchaní. Kortikoidy nie sú účinné. Vhodná je poloha hornej časti tela na
vyvýšenej podloţke (30°).
Lakunárne infarkty mozgu – vznikajú pri uzávere penetrujúcich ciev mozgu s Ø < 0,2 mm
následkom artériosklerózy pri artériovej hypertenzii. Príčinou môţe byť aj menšie artériosklerotické
loţisko väčšej cievy, uzatvárajúce odstup malej vetvičky. Dôsledkom lézie je drobný infarkt, po
zhojení kt. ostáva v mozgu dutinka (lakúna) s priemerom max. 4 mm. Lakunárny infarkt môţe ostať
bez klin. prejavov. Ak sa prejaví, môţe napodobniť TIA, ako aj NCMP. Lakunárne infarkty bývajú
lokalizované v bazálnych gangliách, talame, ponse a capsula interna. Vzhľadom na túto lokalizáciu
nemajú kôrové príznaky (napr. afáziu, agnóziu). Typickým prejavom býva jeden zo 4 sy.: 1. vylučne
motorická hemiparéza; 2. výlučne senzitívna porucha na polovici tela; 3. dyzartria s ľahkou
neobratnosťou ruky; 4. ľahká paréza s ataxiou na jednej dolnej končatine. Keďţe lézia je drobná,
príznaky sú viac ohraničené a rýchlo sa upravujú. Izolovaná príhoda obyčajne vţdy zanecháva
drobné rezíduá, kt. sa po opakovaných bilaterálnych príhodách sumujú a vyvíja sa status lacunaris.
Prejavuje sa bilaterálnymi centrálnymi spastickými parézami, globálnou spastickosťou, bilaterálne
pozit. Babinskiho príznakom, dyzartriou a dysfágiou, zvýšenými axiálnymi reflexmi a stratou
schopnosti kontrolovať emotívne prejavy (tzv. spastický plač a smiech). Ak dominujú posledné 4
príznaky, kt. majú pôvod v dysfunkcii dolnej časti mozgového kmeňa, ide o pseudobulbárnu
paralýzu. Chôdza býva typicky zmenená, s drobnými šúchavými krôčikmi. Všetky pohyby sú
spomalené. Môţu byť náznaky Parkinsonovej rigidity a tremoru. Postupne sa vyvíjajú aj psychické
zmeny, spomalené myslenie, poruchy pamäti aţ tzv. multiinfarktová demencia. Vţdy je prítomný
veľmi zreteľný neurol. nález. Artérioskleróza nikdy nie je príčinou demencie bez neurol. deficitu. Jej
vývoj, podobne ako vývoj status lacunaris, nie je plynulý, ale nárazový. Status lacunaris a väčší
infarkt mozgu sa môţu v priebehu času kombinovať.
Dg. – izolovaný lakunárny infarkt sa dg. ťaţko, typická je prítomnosť hypertenzie. Dôleţité je CT
vyšetrenie mozgu. Status lacunaris má charakteristický klin. obraz. Môţe pripomínať Parkinsonov
sy., avšak moţno ho odlíšiť príznakmi pyramídovej lézie. Pseudobulbárna paralýza nie je príznakom
výlučne len status lacunaris. Môţe vzniknúť aj pri väčších infarktoch, ak postupne postihnú obidve
polovice mozgu.
Th. – účinné lieky nejestvujú. Zreteľne sa dá ovplyvniť jednotlivá príhoda rehabilitáciou,
u dementného pacienta je to však problém. Dôleţitá je th. hypertenzie a príp. podpora kardiovaskulárneho systému. Podávajú sa cerebrálne vazodilatanciá (pentoxifylín, cinarizín, DH-ergotoxín,
xantinolnikotinát ap.), ako aj nootropiká (piracetam, pyritioxín), ich účinok je však sporný.
ischemická choroba srdca – ICHS vzniká následkom nepomeru medzi poţiadavkami
a moţnosťami zásobovania myokardu oxygenovanou krvou, kt. sú vyvolané patol. zmenami na

vencovitých tepnách, v prevaţnej väčšine ide o aterosklerózu vencovitých tepien (> 90 %), v
ostatných prípadoch ide o rozličné vrodené al. získané ochorenia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Príčiny ischemickej choroby srdca
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––• Koronárna ateroskleróza
• Iné ochorenia postihujúce vencovité tepny
– arteritídy (v rámci prim. a sek. →vaskulitídy)
– metabolické poruchy (amyloidóza, Fabryho choroba, homocystinúria, mukopolysacharidózy, pseudoxanthoma elasticum a i.)
• Aneuryzmy vencovitých tepien
• Embólie vencovitých tepien
• Spazmy vencovitých tepien
• Trombózy vencovitých tepien
• Vrodené anomálie vencovitých tepien
• Traumy a disekcie
• Nepomer medzi dodávkou a potrebou kyslíka pri stenóze al. insuficiencii aorty, tyreotoxikóze, feochromocytóme ap.
• Sy. X
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––5

Štandardizovaná úmrtnosť na choroby obehovej sústavy bola u nás r. 2000 536/10 obyvateľov, z
toho na ICHS (okrem akút. infarktu myokardu) 291, infarkt myokardu 44 a cievne príhody mozgu 85.
Vo svete sa v ostatnom čase pozoruje pokles úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby, nás od r.
1971 úmrtnosť, najmä na chron. formy ICHS stúpala.
Prevalencia ICHS stúpa s vekom: u 30-r. osôb je ~ 2 %, u > 70-r. 10 %, kým u osôb > 75-r. 25 %.
Podľa klin. prejavov sa rozlišujú tieto formy ICHS: 1. prim. zastavenie činnosti srdca; 2. angina
pectoris (AP); 3. infarkt myokardu (IM); 4. srdcová nedostatočnosť; 5. srdcové arytmie; 6.
bezpríznaková ICHS.
Prognózu ICHS ovplyvňujú najmä 3 činitele: 1. systolická funkcia ľavej komory; 2. rozsah lézie, a
tým závaţnosti ischémie; 3. arytmogenicita, kt. sa prejavuje komplexnou komorovou ektopickou
aktivitou. Veľký význam má však aj agresívna modifikácia rizikových faktorov, ako je dosiahnutie
poklesu LDL-cholesterolu v sére < 2,7 mmol/l, abstinencia fajčenia, kontrola hypertenzie, diabetu
nadhmotnosti, antiagregačná th. (kys. acetylsalicylovú u nás uţíva 40 %, inhibítory ACE 33 % a blokátory len 27 % pacientov.
Najvyššie riziko ICHS majú osoby so známou ICHS al. jej ekvivalentmi (symptomatická oklúzia
karotickej tepny, periférnych tepien, aneuryzma brušnej aorty, diabetes mellitus). Vysoké riziko majú
aj asymptomatickí jedinci s viacerými rizikovými faktormi (cholesterol > 8 mmol/l, LDL-cholesterol >
6 mmol/l, TK > 180/110 mm Hg).
Prvotné zastavenie činnosti srdca – prim. srdcová asystólia, je náhla príhoda, kt. sa vyskytuje u
osôb bez údajov poukazujúcich na iné prim. ochorenie. Zastavenie vzniká obyčajne pre tzv. elekt.
srdcovú instabilitu a bez resuscitácie je ireverzibilným stavom, kt. vyúsťuje do →náhlej srdcovej
smrti. Môţe vzniknúť aj u osôb, u kt. sa aţ do príhody nevyskytli nijaké príznaky ICHS.
Angina pectoris – AP je forma ICHS, kt. charakterizujú stenokardie so 4 typickými vlastnosťami
bolesti (námahová, retrosternálna, zvieravá, krátkotrvajúca) a jej typickým vyţarovaním a ústupom
po upokojení, prerušení námahy al. po podaní nitroglycerínu (→angina pectoris).
Dg. angina pectoris – určuje sa na základe anamnézy, EKG a laborat. vyšetrenia. Fyzikálne
vyšetrenie môţe odhaliť prejavy srdcového zlyhávania, príp. stenózy aorty, kardiomyopatie a
pľúcnej hyper-tenzie. Pri dysfunkcii myokardu sa zisťuje 3. a 4. ozva. K prejavom retencie tekutín

patria vlhké auskultačné fenomény na pľúcach, zvýšená náplň jugulárnych ţíl, hepatomegália
a opuchy dolných končatín. U pacientov as AP sa majú vyšetriť periférne pulzácie, auskultačne
karotické, renálne a fomorálne tepny, palpačne brucho s cieľom detegovať príp. aneuryzmu, a očné
pozadie. Dôleţitý je skríning rizikových faktorov ICHS zameraný na prítomnosť xantómov,
xantelaziem a arcus corneae, najmä u pacientrov < 50-r.
Na rtg snímke hrudníka treba pátrať po kalcifikáciách v stene aorty. Pri dysfunkcii ľavej komory býva
rozšírený srdcový tieň a zmnoţenie cievnej kresby, príp. tekutina v interlóbiu, intersticiálny a
alveolárny edém pľúc.
Pokojové EKG býva ~ v 1/2 prípadov s chron. AP bez anamnézy IM normálne. V druhej polovici
prípadov bývajú rôzne zmeny, ako sú vlny Q (suspektné z prekonaného IM). Ak chýba údaj o
prekonanom IM izolované vlny Q v III. zvode, resp. obraz QS vo zvodoch V1 a V2 sú
bezvýznamné. Okrem toho vlny Q sa vyskytujú aj u pacientov s hypertrofickou al. dilatačnou
kardiomyopatiou, hypertrofiou ľavej komory a pri akcesórnej AV dráhe. Pokojové depresie segmentu
ST a inverzie vlny T, ramienkové blokády, fibrilácia predsiení a rôzne stupne AV blokády sú
nešpecifické zmeny, kt. vyţadujú ďalšie vyšetrenia. Ich vznik al. pseudonormalizácia pôvodných
abnormalít počas bolestí na hrudníku je suspektná z prítom-nosti ICHS.
Zákl. dg. testom na detekciu ischémie myokardu je ergometria, u pacientov s pokojovými
abnormalitami na EKG a neinterpretovateľným záťaţovým EKG (blokáda ľavého Tawarovho
ramienka a stimulovaný rytmus) al. predispozíciou ku klamne pozit. výsledkom (hypertrofia ľavej
komory, sy. preexcitácie, th. digoxínom, poruchy hydrominerálnej rovnováhy) je metódou voľby
záťaţová perfúzna scintigrafia. U pacientov, kt. nie sú schopní absolvovať fyzickú záťaţ je ako
iniciálny test vhodná perfúzna scinitigrafia s farm. záťaţou al. Tieto testy sú indikované aj u
pacientov s chronotropnou inkompetenciou (neadekvátny vzostup srdcovej frekvencie) v dôsledku
antianginóznej th. Ergometria je metódou voľby aj u ţien. Vzhľadom na vyšší výskyt klamnej
pozitivity testu je však vhodnou iniciálnou alternatívou aj záťaţová perfúzna scintigrafia. Na dg.
vazospastickej (Prinzmetalovej) AP sa pouţíva ambulantne monitorovanie EKG s demonštráciou
spontánnych elevácií úsekov ST a sprievodnou bolesťou, príp. bez nej. U zle echogénnych
pacientov je alternatívou rádionuklidová ventriku-lografia. K ďalším vyšetrovacím metódam patrí
jednofotónová emisná počítačová tomografia (single photon emission computed tomography,
SPECT) a magnetická rezonancia (MRI), kt. s pouţitím kontrastnej látky umoţňuje vyšetrenie
perfúzie a viability myokardu.
Záťažové EKG (→ergometria) môţe vykazovať zostupné al. horizontálne depresie segmentu ST al.
jeho elevácie (> 1 mm trvajúce 80 ms po ukončení komplexu QRS) svedčia o moţnosti ischémie
myokardu, najmä ak sa dostavujú uţ pri nízkych stupňoch zaťaţenia, trvajú > 3 min po ukončení
cvičenia a spájajú sa s typickými bolesťami na hrudníku. Podozrivý je aj pokles systolického TK o >
10 mm Hg al. vznik systolického šelestu z mitrálnej regurgitácie počas cvičenia.
Abnormálne pokojové EKG pri hypertrofii ľavej komory, poruchách intraventrikulárneho vedenia,
preexcitácii, hydrominerálnych poruchách a terapii digoxínom zvyšujú pravdepodobnosť klamne
pozit. výsledku ergometrie. Vyšší výskyt klamnej pozitivity ergometrie býva aj u ţien. Dg. citlivosť
záťaţového EKG je 45 – 68 %, špecifickosť pre vylúčenie ICHS je 77 aţ 90 %. Citlivosť testu zniţujú
-blokátory a i. antianginóza.
U pacientov, u kt. nemoţno vykonať ergometriu, je indikovaná farm. provokovaná záťažová
scintigrafia al. echokardiografia.
Ambulantné monitorovanie segmentu ST (Holter) je vhodné u pacientov so suspektnou
vazospastickou AP a známou asymptomatickou AP.

Echokardiografia umoţňuje určiť exkrečnú frakciu ľavej komory (EF ĽK) v pokoji, príp. po zaťaţení.
U pacientov s chron. AP bez anamnézy IM a normálnym pokojovým EKG býva celková EF ĽK v
pokoji normálna. Výnimkou sú pacienti s ischemickou kardiomyopatiou. Po prekonaní IM býva EF
ĽK v dôsledku lokálnych porúch kinetiky zníţená. Uţitočné je zobrazenie hypokinézy, resp. akinézy,
príp. dyskinézy (paradoxný pohyb) určitých segmentov steny ĽK. Lokalizácia a stupeň poruchy
závisí od miesta a rozsahu postihnutia vencovitých tepien.
Lokálne poruchy kinetiky sa zisťujú aj pri ľavoramienkovej blokáde, kardiostimulácii, myokarditíde,
objemom preťaţení pravej komory, po predchádzajúcej kardiálnej operácii srdca a pri niekt. formách
neischemickej kardiomyopatie (napr. sarkoidóze).
Novšie sa v dg. AP pouţíva aj tkanivová a kontrastná echokardiografia. Dg. citlivosť echokardiografie je vyššia, ak sa počas epizódy ischémie zistia poruchy kinetiky ĽK al. mitrálna
regurgitácia. Metóda je vhodná najmä pre pacientov so systolickou, ako aj diastolickou dysfunkciou
myokardu. Typickým nálezom pri systolickej dysfunkcii je EF ĽK < 40 % a dilatácia dutiny ĽK, pri
diastolickej dysfunkcii (častej u starších osôb a hypertonikov) sa zisťuje hypertrofia stien ĽK a
poruchy relaxácie a plnenia ĽK.
Záťažová echokardiografia je citlivejšia a špecifickejšia ako pokojová, najmä s pokojovými
abnormalitami EKG. Okrem fyzickej záťaţe moţno pouţiť aj farm. záťaţ (dobutamín). Perfúzia
myokardu sa hodnotí nepriamo (analýza pohybu a hrúbky steny ĽK a ich zmien v pokoji a pri
zaťaţení). Ischémia sa manifestuje hypokinézou a poruchou systolického hrubnutia steny ĽK v
jednom al. viacerých segmentoch. Citlivosť metódy je 86, špecifickosť 88 %, pri dobutamínovej
záťaţi 82 a 83 %.
Ako iniciálny test sa záťaţová echokardiografia odporúča u pacientov s pokojovými abnormalitami
EKG s vysokou pravdepodobnosťou klamne pozit. výsledkov pri ergmoetrii (napr. WPW sy.,
pokojové depresie segmentu ST > 1 mm ap.). Farm. záťaţ je vhodná u pacientov, kt. nie sú schopní
cvičiť, majú stimulovaný komorový rytmus al. blokádu ľavého Tawarovho ramienka. Okrem detekcie
ischémie poskytuje dobutamínová echokardiografiaa informácie o viabilite jednotlivých segmentov
dysfunkčnej ĽK (obnovy kontraktility hibernovaného myokardu v podmienkach zlepšenej perfúzie).
Oblasti ĽK, v kt. sa potvrdí zlepšenie kontraktility pri nízkych dávkach dobutamínu a následné
zhoršenie kinetiky pri zvyšovaní dávky lieku sú hibernované. Po revaskularizácii viabilného
myokardu nastáva obyčajne zlepšenie funkcie ĽK.
Rádionuklidové zobrazovacie metódy – opriame zobrazenie perfúzie myokardu v pokoji a pri záťaţi,
či uţ fyzickej al. fram. (adenozín,dipyridamol, dobutamín). Heterogenitou distribúcie perfúzie do
relat. ischemických a neischemických segmentov mokardu sa prejavuje prítomnosť a rozasah
koronárnych stenóz. Vyšetrenie je vhodné aj na hodnotenie funkcie a viability myokardu. Ako
rádioizotop sa pouţíva technécium a tálium, citlivosť metód v detekcie ischémie je 83 aţ 90 %,
špecifickosť 88 – 90 % Ako iniciálny test sa indikuje u pacientov s pokojovými abnormalitami
Pozitrónová emisná tomografia – PET, je neinvazívna metóda, kt. umoţňuje hodnotenie
regionálonej koronárnej prietokovej rezervy, perfúzie myokardu a prítomnosti a rozsahu
hibernovaného myokardu v pokoji a počas farm. záťaţe. Kombinované vyšetrenie perfúzie
a metabolizmu myokardu zvyšuje citlivosť a špecifickosť detekcie ICHS takmer na 95 %. Je to
vyšetrenie ekonomicky náročné, preto sa pouţíva len v prípade, ţe nemoţno určiť rozsah
hibernovaného myokardu scintigrafiou, rádionuklidovou ventrikulografiou al. dopamínovou
echokardiografiou.
Kontrastná koronárna angiografia a ľavostranná ventrikulografia – sú invazívne vyšetrenia, kt. sa
pokladajú za zlatý štandard dg. ICHS a dysfunkcie ĽK. Slúţia na porovnávanie neinvazívnych
testov. Ich hlavnou indikáciou je posúdenie moţnosti rekonštrukcie vencovitých tepien u pacientov
so stabilnou AP po IM al. bez neho a rozhodnutie o konzervatívnej al. chir. th. Vykonáva sa aj u

pacientov s nejednoznačným nálezom pri neinvazívnych testoch al. v prípade, ţe sa tieto nedajú
vykonať. Odporúča sa aj u pacientov po resuscitácii pri náhlej srdcovej smrti, u mladých pacientov s
podozrením na neaterosklerotické koronárne postihnutie (napr. anomália al. disekcia vencovitých
tepien, Kawasakiho choroba), u osôb so špecifickým povolaním (letci, poţiarnici, policajti), kt. majú
typické al. atypické príznaky a výsledky neinvazívnych vyšetrení sú nejasné al. podozrivé z ischémie
myokardu.
Koronarografia s farm. provokáciou (napr. ergonovínom) je vhodná u pacienťov so suspektnou al.
dokumentovanou vazospastickou AP. Vyšetrenie odhalí príp. prítomnosť fixných stenóz, na kt. sa
navrstvuje cievny spazmus.
Angiografické vyšetrenie je dôleţité u pacientov s diabetes mellitus, kt. majú významne zvýšené
riziko ICHS, ischémia myokardu býva často nemá a neinvazívne ťaţko zistiteľná.
Th. angina pectoris – cieľom th. stabilnej AP je zníţenie frekvencie a stupňa závaţnosti záchvatov
a zvýšenie funkčnej kapacity pacienta pri min. neţiaducich účinkov th. Okrem toho sa sleduje cieľ
zlepšiť prognózu, t. j. zabrániť vzniku infarktu myokardu a smrti. Osobitné problémy sú pri
súčasných poruchách funkcií obličiek, pečene a u starších osôb. V pokročilom veku sú to najmä
tieto komplikujúce faktory: 1. zníţený obsah celkovej telovej vody; 2. zníţená hmotnosť netukovej
masy tela; 3. zníţený pečeňový metabolizmus; 4. zníţený srdcový vývrh; 5. zníţená max. srdcová
frekvencia; 6. zníţený prietok krvi obličkami; 7. zníţený objem cirkulujúcej krvi; 8. zvýšená periférna
rezistencia ciev.
K celkovým th. opatreniam patrí edukácia, zmena ţivotného štýlu, ovplyvnenie koexistujúcich
chorôb a farmakoterapia. Pacient má byť poučený o podstate ochorenia, o príčine záchvatu bolestí
nepomer medzi potrebami a moţnosťami zásobovania myokardu kyslíkom a príznakoch náhleho
zhoršenia ischémie vyţadujúcich včasnú lekársku pomoc. Ide najmä príp. o včasnú trombolýzu pri
akút. infarkte myokardu.
Dôleţitá je zmena ţivotného štýlu, najmä abstinencia fajčenia, redukcia telesnej hmotnosti,
pravidelné cvičenie a zníţenie prívodu tuku so sledovaním hodnôt lipidov v krvi, najmä v prípade
hypercholesterolémie.
Zo sprievodných ochorení treba venovať pozornosť najmä hypertenzii, ochoreniam periférnych ciev,
cukrovke a chron. bronchopneumopatiám, ale aj príp. anémii a hypertyreóze a i.
Ischémia myokardu vyúsťuje do APobyčajne následkom fixovanej okluzívnej ICHS. Antianginózna
th. zmierňuje príznaky, zvyšuje toleranciu námahy a kvalitu ţivota priaznivým ovplyvnením
nepomeru medzi poţiadavkami myokardu a zásobovaním myokardu kyslíkom. To sa dá dosiahnuť:
1. zvýšením prítoku krvi k ischemickým oblastiam myokardu (dilatáciou vencovitých tepien,
zvýšením kolaterálneho obehu, zníţneím koncovodiastolického TK a predĺţením diastoly); 2.
zníţením poţiadaviek myokardu na kyslík (zníţením srdcovej frekvencie, TK a kontraktility
myokardu).
Začína sa niţšími dávami, starostlivo sa sledujú neţiaduce účinky a v prípade ich výskytu sa siaha
za inými prípravkami. Účinné dávky sa majú u kaţdého pacienta titrovať individuálne.
Z antianginóz sú k dispozícii: 1. org. nitráty; 2. -blokátory; 3. blokátory vápnikových kanálov; 4. iné
látky. Moţno ich pouţívať osobitne al. v kombinácii.
Org. nitráty – pôsobia ako nepriame donory NO a pri poruche funkcie endotelu v dôsledku ischémie
nahradzujú nedostatok endogénneho NO. Nitráty vyvolávajú relaxáciu hladkej svaloviny ciev, ale aj
iných typov hladkých svalov, ako je Odiho zvierač, bronchiálne svaly; majú aj mierny antiagregačný
účinok.

Z org. nitrátov sa v prítomnosti tkanivových tiolov uvoľňujú nitritové ióny (NO 2), z kt. v bunkách
vznikajú reaktívne nitrózotiolové intermediárne rodukty (RSNO) a z nich sa uvoľňuje NO, schopný
aktivovať cytosolovú guanylátcyklázu. Jej zvýšená aktivita v bunke má za následok zvýšenú
2+
produkciu cGMP, kt. interaguje s proteinkinázami. Zníţením koncentrácie iónov Ca v bunkách
nastáva priame ovplyvnenie kontralktilných proteínov – aktínu a myozínu – a tým relaxácia hladkej
svaloviny ciev.
Niţšie dávky nitrátov vyvolávajú dilatáciu najmä veľkých ţíl (zväčšenie kapacitného riečiska),
pretoţe v ţilách sa tvorí menej NO. Následkom toho sa zníţi predzaťaţenie a srdcový vývrh a
poţiadavky myokardu na kyslík. Vo vyšších dávkach prevláda účinok na tepny. Následkom dilatácie
artérií sa zníţi pozaťaţenie a TK.
Nitráty ovplyvňujú vencovité tepny priamo tým, ţe ich dilatujú a súčasne otvárajú kolaterály.
Antianginózne účinky nitrátov spočívajú teda v zníţení práce srdca, zníţení poţiadaviek myokardu
na O2, redistribúcii krvi v prospech ischemického loţiska a uvoľnení spazmu vencovitých tepien v
úprípade variantnej angina pectoris. Naproti tomu niekt. inévazodilatanciá, ako je dihydralazín,
vyvoláva presmerovanie krvného prúdu do neischemickej zóny (,,steal phenomenon―).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Najčastejšie nitráty používané pri AP
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Liečivo
Dávka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Glyceroltrinitrát tbl.
0,25 mg, pri záchvate s. l. 1 – 4 tbl.
Glyceroltrinitrát náplasť
16 – 75 mg/d (max. 15 h)
Glyceroltrinitrát retard
2,5 – 5 mg 2-krát/d
Izosorbiddinitrát
1,25 mg (1 dávka), pri záchvate 1 – 3-krát
Izosorbiddinitrát sprej
2,5 – 5 mg 2-krát/d
Izosorbiddinitrát retard
20 – 120 mg 1 – 2-krát/d
Izosorbidmononitrát
20 – 40 mg 2-krát/d
Izosorbidmononitrát retard
40 – 100 mg raz/d
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K neţiaducim účinkom nitrátov patrí pokles TK, závraty pri náhlych zmenách polohy a v dôsledku
dilatácie mozgových tepien bolesti hlavy. Optimálna dávka nitrátov je blízko dávky vyvolávajúcej
miernu tachykardiu a začína sa prejavovať pocitmi tlaku v hlave.
®

®

Najčastejšie sa pouţíva →nitroglycerín (Nitroglycerin , Nit-Ret ) a →izosorbiddinitrát (t0,5 1 h), a to
®
®
®
na akút. pouţitie vo forme sublingválnych tbl. (Izoket , Maycor ), i. v. inj. (Perlinganit ) al. v
®
inhalačnej forme (Isoket sprej) — u pacientov, kde nie je moţná th. p. o., napr. v ORL po
operáciách malígnych nádorov, pri stómiách). Na dlhodobú preventívnu th. sú vhodné tbl., príp.
®
®
retardované (Nitro Mack Retard , Iso Mack Retard ). Zriedkavejšie izopen-tenylnitrit,
®
pentaerytroltetranitrát. V ostatnom čase sa presadzuje i →izosorbidmononitrát (t0,5 4 h, Monomack ,
®
®
®
Mono Mack Depot , Monosan , Mono Mack 50 D ).
Indikácie – 1. Nitráty sú liekom prvej voľby na prerušenie záchvatu AP. Nitroglycerínovú tbl. si má
pacient rozpustiť pod jazykom aţ do úľavy, potom zvyšok vypľuť (pri vyšších dávkach sa viac
prejavia neţiaduce účinky). Jej účinok sa dostavuje do 120 s a trvá ~ 40 min, retardovaných tbl. 5 aţ
6 h. 2. Dlhodobá profylaxia záchvatov AP. Podávajú sa aj náplaste s riadeným uvoľňovaním nitrátov
(vhodné na th. zlyhávania ĽK a ťaţkýách záchvatoch AP), gély a masti. Pri tomto spôsobe th. treba
zabrániť vzniku tolerancie vhodnými th. schémami s utvorením ,,terpeutického okna―. 3. Pomocná
th. srdcovej nedostatočnosti v monmoterapii al. v kombinácii s hydralazínmi; podáva i. v.
®
®
izosorbiddinitrát (Isoket ) al. nitroglycerín (Perlinganit ) v infúzii pri zabezpečení stáleho
monitorovania pacienta. 4. Ţlčníková kolia. 5. Antidótum pri otrave kyanidmi.

-blokátory – pouţívajú sa v dlhodobej prevencii záchvatov AP. Blokujú -adrenergické impulzy
počas záťaţových situácií na srdci, zniţujú tonus sympatika poklesom automatizmu a kontraktility
myokardu. S poklesom minútového srdcového výdaja klesajú aj poţiadavky myokardu na kyslík.
K neţiaducim účinkom -blokátorov patrí pokles max. záťaţovej kapacity srdca, pri čistých
antagonistoch zvýšenie periférnej rezistencie ciev s poklesom prietoku tkanivami (chladné
končatiny). Uprednostňujú sa látky s dualustickým účinkom (vnútornou sympatikomimetickou
aktivitou, ISA), kde sa natoľko neprejavuje vazoikonstrikčný účinok, kt. bráni zníţeniu pokojovej
srdcovej frekvencie. U pacientov sú súčasnou astmou sa treba -lytikám vyhýbať. Vysoké dávky
selektívnych 1-sympatikolytík ,,prelomia― selektivitu a prejavia sa neţiaduca bronchokonstrikcia.
Podávanie -lytík nemoţno prerušiť náhle, pretoţe to môţe vyvolať kumuláciu záchvatov al. infarkt
myokardu (v dôsledku rebound fenoménu). Niekt. -lytiká zvyšujú hodnoty LDL a zniţujú HDL v
plazme, a tým zvyšujú riziko rozvoja aterosklerózy. Nie sú vhodné ani u pacientov s spazmami
periférnych ciev. Vazodilatačný účinok je najvýraznejší pri -lytikách III. generácie: celiprolol
®
®
®
(Selectol ), karvedilol (Dilatrend ) a labetalol (Coreton ).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Najčastejšie -blokátory používané v th. AP
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-blokátor
Začiatočná dávka Cieľová dávka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Neselektívne
Karvedilol
12,5 mg 2-krát/d 25 mg 2-krát/d
Metipranolol 5 mg 2-krát/d
20 mg 2-krát/d
1-selektívne
Atenolol
50 mg raz/d
100 – 200 mg raz/d
Betaxolol
5 mg raz/d
10 – 20 mg raz/d
Bisoprolol
5 mg raz/d
10 – 20 mg raz/d
Metoprolol 50 mg 2-krát/d
100 mg 2-krát/d
+ ISA
Bopindolol 0,5 mg raz/d
1 mg raz/d
Pindolol
2,5 – 5 mg raz/d 10 mg 2 – 3-krát/d
1-selektívne + ISA
Acebutolol 400 mg raz/d
400 mg raz/d
Celiprolol
200 mg raz/d
400 mg raz/d
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2+

Blokátory vápnikových kanálov – pouţívajú sa v profylaxii záchvatov AP. Blokujú vzstrup iónov Ca
do bunky, zniţujú ich intracelulárnu koncentráciu, a tým vyvolávajú relaxáciu hladnej svaloviny ciev,
zniţujú kontraktilitu myokardu, elekt. dráţdivosť a vodivosť prevodového systému. Ich antianginózny
účinok spočíva v priamej vazodilatácii tepien, sú preto vhodné najmä pri spazmoch vencovitých
tepien (Prinzmetalova AP). Zniţujú prácu srdca, a tým poţiadavky myokardu na kyslík následkom
zníţenia systémového artériového tlaku, srdcovej frekvencie a kontraktility.Klasickou indikáciou
blokátorov Ca-kanálov je variantná AP, pri kt. uvoľňujú koronárne spazmy ~ v 80 % prípadov.
Vhodné je ich podávanie pacientov s AP a hypertenziou al. keď -blokátory vyvolávajú závaţnú
bradykardiu. Kombinácia s nitrátmi je výhodná v prevencii záchvatov variantnej a nestabilnej AP.
V priebehu th. sa môţu zjaviť perimaleolárne edémy a ťaţkosti zo strany GIT.
Fenylalkylamíny (verapamil) predlţujú interval AH a zniţujú frekvenciu sínusového uzla. Vo väčších
dávkach môţu vyvolať AV-blokádu II°–III°. Vyvolávajú koronárnu a systémovú vazodilatáciu
nezávisle od tonusu autonómneho nervového systému. K neţiaducim účinkom patrí obstipácia,
nauzea, bolesti hlavy, návaly tepla a nervozita. I. v. aplikácia má viac neţiaducich účinkov (pokles
TK a porucha AV-prevodu). Ťaţká hypotenzia, bradykardia aţ asystólia môţu vzniknúť najmä pri i.
-blokátormi. Neodporúča sa podávať ani pri sy. chorého sínusu, s

poruchou AV-blokádou a pri fibrilácii predsiení u pa-cientov s WPW sy. Kontraindikáciou je srdcová
insuficiencia, sy. chorého sínusu, digitalisová toxicita, liečba -blokátormi, pokročilá AV-blokáda a
hypotenzia.
Dihydropyridínová skupina neovplyvňuje prevodový systém, moţu byť preto alternatívou
v prípadoch, kde sa predpokladá vazospastický mechanizmus AP. Rýchlo sa vstrebáva z ústnej
dutiny, takţe rýchlo zniţuje TK a následne zvyšuje aktivitu sympatoadrenergického systému a
systému renín-angiotenzín s tachykardiou. Prípravky vyššej generácie majú dlhší t0,5. Ich výhodou je
kratší nástup účinku a jeho dlhšie trvanie, bez reflexných reakcií. K neţiaducim účinkom patria
bolesti hlavy, návaly tepla, opuchy dolných končatín a zápcha. Negat. inotropný účinok je
zanedbateľný.
Benzotiazepíny (diltiazem) negat. ovplyvňuje vodivý systém a stojí svojimi účinkami medzi
nifedipínom a verapamilom. Pouţíva sa v prípadoch, kde je cieľom vazodilatácia aj spomalenie
srdcovej frekvencie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Najčastejšie používané blokátory vápnikových kanálov pri AP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Liečivo
Dávka
Liečivo
Dávka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amlodipín
5 – 10 mg raz/d Lacidipín
2 – 4 mg raz/d
Diltiazem retard 90 mg 2-krát/d Nifedipín retard
20 – 60 mg 2-krát/d
Felodipín
5 – 10 mg/d
Nitredipín
10 – 20 mg raz/d
Izradipín SRO 5 mg raz/d
Verapamil SR
120 – 240 mg raz/d
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K iným antianginóznym látkam patria:
• Molzidomín – je heterocyklická zlúč., priamy donor NO s vazodilatačným účinkom. Z účinného
metabolitu SIB-1A sa v cievach uvoľňuje NO, kt. aktiváciou guanylátcyklázy v cievnych myocytoch
zvyšuje obsah cGMP a vyvoláva relaxáciu ciev. Na rozdiel od nitrátov nie je na uvoľňovanie NO
nevyynutná prítomnosť voľných SH-skupín, navodenie tolerancie je preto zriedkavé. Prim. vyvoláva
venodilatáciu a zníţenie predzaťaţenia srdca. V závislosti od veľkosti dávky zvyšuje priesvit veľkých
vencovitých tepien. Zabraňuje vzniku trombov. V trombocytoch zvyšuje obsah cAMP, a tým pôsobí
pp. antiagregačne. Okrem toho stimuluje fibrinolýzu. Po podaní p. o. sa úplne vstrebáva, neviaţe sa
na plazmatické bielkoviny; jeho biol. dostupnposť je asi 44 %. V pečeni sa enzýmovo hydrolyzuje a
dekarboxyluje na 3-morfolinosydnonimín (SIN-1), kt. sa v krvi neenzýmovo konvertuje na Nmorfolino-N-nitrózoaminoacetonitril (SIN-1A). SIN-1A obsahuje farm. aktívnu skupinu NNO
a denitrozyláciou sa rýchlo mení na neaktívny metabolit SIN-1C. Plazmaticky t0,5 je 1 – 9 h. Vyše 90
% metabolizovaného lieku sa vylučuje močom. Pouţíva sa v profylaxii a th. AP a v podpornej th.
ľavostranného zlyhania srdca. Skúša sa aj v dlhodobej th. pľúcnej hypertenzie a cor pulmonale. K
neţiaducim účinkom patria bolesti hlavy, ortostatická hypotenzia, nauzea, vracanie. Podáva sa v
®
®
dávke 2 – 4 (8) mg 2 – 3-krát/d (Corvaton , Corvaton Retard ).
• Nikorandil – derivát nikotínamidu; ide o kombináciu účinkov: otvárania draslíkových kanálov
cievnych myocytov a darcovstva NO. Dilatuje tepny i ţily. K neţiaducim účinkok patria bolesti hlavy,
začervenanie a závraty. Pouţíva sa u pacientov s trvalými príznakmi a pri chir. výkonoch vrátane
®
angioplastík (Nocorandil ).
• Trimetazidín – inhibuje utilizáciu karboxylových kys. v myokarde a metabolické nádory presúva v
prospech glykolýzy, čím sa dosahuje zníţená spotreba kyslíka ~ o 15 %. Blokádou 3-ketoacyl-CoAtiolázy pre dlhé reťazce karboxylových kys. inhibuje -oxidáciu karboxylových kys., čo má za
následok zvýšenie oxidácie glukózy, zníţenie produkcie laktátu a efektívnejšiu tvorbu ATP.
Hemodynamiku neovplyvňuje. Pouţíva sa v profylaxii a th. AP v monoterapii al. v kombinácii, ako aj

pri chorioretinitíde a kochleovestibulárnych poruchách. Kombinácia s -blokátormi al. inou
®
hemodynamickou th. stabilnej AP (Preductal ).
• Trapidil – inhibuje fosfodiesterázu a stntézu tromboxánu A2. Zniţuje agregáciu trombocytov a
vyvoláva vazodilatáciu, najmä vencovitých a mozgových tepien. K neţiaducim účinkom patrí
anorexia, bolesti hlavy, závraty, zvýšenie hodnôt aminotrasferáz. Môţe vyvolať zhoršenie ischémie
®
(steal phenomenon). Zvyšuje účinok antihypertenzív a niekt. vazodilatancií (Rocornal ).
®

®

®

Za obsolétne sa pokladajú: dipyradamol (Curantyl ), oxifedrín (Myofedrin ), papaverín (Papaverin )
®
a prenylamín (Prenylamin ).
• Sublingválne nitráty sú indikované u pacientov s miernymi, príleţitostnými námahovými príznakmi
(záchvaty 1 – 2-krát/týţd.).
• U pacientov s častejšími záchvatmi je vhodná profylaxia, kt. spočíva v pravidelnom uţívaní niekt. z
uvedených antianginóz vo forme monoterapii al. Neodporúča sa nifedipín sám; v prípade
kontraindikácií -blokátorov (asthma bronchiale, spazmy vencovitých tepien) sú vhodné iné
antagonisty vápnika.
• Pacientom s trvalými príznakmi napriek monoterapii treba pridať ďalšie antianginózum. Napr. ak
-blokátor.
• V th. nestabilnej AP, akút. infarktu myokardu, ako aj v sek. prevencii po infarkte myokardu sa
odporúča uţívanie kys. acetylsalicylovej. Zniţuje riziko prvého infarktu myokardu u pacientov so
stabilnou AP. Pri nestabilnej AP sa odporúčajú aj nízke dávky heparínu al. nízkomolekulových
heparínov.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Porovnanie účinnosti a bezpečnosti antianginóznych liekov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skupina
Účinnosť
Neţiaduce účinky
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nitráty
periférna vazodilatácia
bolesti hlavy, palpitácie vznik tolerancie
koronárna vazodilatácia
-lytiká
negat. inotropný a negat.
hypotenzia, bradykardia, bronchokonstrikcia
chronotropný účinok
2+
Blokátory Ca kanálov periférna vazodilatácia
hypotenzia, tachykardia, bolesti
koronárna vazodilatácia
hlavy, závraty, bradykardia, závratý, AV-blokáda
negat. intoropný a negat.
chronotropný účinok
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––

Chir. th. (bypass a perkutánna transluminálna koronárna angioplastika) je indikovaná v prípade
kritickej stenózy kmeňa a. coronaria sin. al. ťaţkom postihnutí troch vetiev a zhoršení funkcie ĽK.
Priemerná 1-r. mortalita pacientov so stabilnou AP je 1 – 4 %. Prognóza závisí od rozsahu
a významnosti stenóz vencovitých tepien a funkcia ĽK.
Infarkt myokardu – IM, akútny koronárny syndróm (→syndrómy) je ischemická nekróza myokardu,
kt, vznikla následkom náhleho zastavenia al. rozsiahleho obmedzenia prietoku krvi v koronárnom
riečisku. Obyčajne však nevzniká úplná nekróza celého tkaniva postihnutého úvodia. Pri miernejšej
al. kratšie trvajúcej ischémii ide o nekróza a rozpad kardiomyocytov, kým stróma zostáva zachovaná
(myomalácia). Preto je loţisko IM následkom stázy krvi v kapilárach zachovanej strómy
tmavočervené aţ tmavočervenofialové. Pri úplnej nekróze myokardu má loţisko ţltkastú al. ílovitú
farbu, väčšinou so zreteľne vyznačenou okrajovou hemoragickou zónou.
Väčšina IM je následkom obturujúceho trombotického uzáveru vencovitej tepny, kt. vzniká v mieste
porušeného aterosklerotického plátu; vyše 50 % trombóz vencovitých tepien sa spája s jeho

ruptúrou. Zriedkavou príčinou IM je spazmus ,,normálnej― al. len mierne ateroskleroticky postihnutej
vencovitej tepny a embolizácia vencovitej tepny.
V patogenéze IM má osobitný význam dysfunkcia endotelu. K rizikovým faktorom IM patrí
hypercholesterolémia, zvýšená plazmatická koncentrácia nízko- a veľmi nízkodenzitných
lipoproteínov (LDL a VLDL). Vznik IM podporuje hyperkoagulačný stav. Zvýšená koncentrácia
fibrinogénu v plazme a i. koagulačných faktorov sa pokladá za rovnako významný rizikový faktor IM
ako hypercholesterolémia.
Prvé fázy akút. IM a nestabilná AP majú spoločnú príčinu a predstavujú len rôzne okraje spektra
prejavov ruptúry aterosklerotického plátu a vzniku koronárneho trombu. Ruptúra a následné
trombotické komplikácie závisia viac od zloţenia a vlastností plátov ako od stupňa obliterácie
vencovitej tepny. Mäkké poláty bohaté na lipidy a aktívne bunkové elementy praskajú a vyvolávajú
akút. koronárnu trombózu častejšie ako tvrdé, uţ neaktívne pláty, zloţené z kolagénového väziva.
Makrofágy odbúravajú mimobunkovú hmotu krytu plátu fagocytózou a produkciou rôznych
proteolytických enzýmov, tzv. metaloproteináz, ako je elastáza, kolagenáza, gelatináza a
stromelyzín. Po ruptúre plátu a vystavení obsahu plátu priamemu kontaktu s cirkulujúcou krvou
nastáva agregácia trombocytov a vzniká trombus. Najsilnejšími aktivátormi cirkulujúcich neaktívnych
trombocytov sú ateromatózne lipidy plátu, trombín a cirkulujúce katecholamíny. Ďalším silným
aktivátorom je ADP, kt. sa uvoľňuje z hemolyzovaných erytrocytov a trombocytov. Dôleţitým
receptorom na aktivova-ných trombocytoch je glykoproteín IIb/IIIa, kt. je receptorom pre fibrinogén,
fibronektín, von Willebrandov faktor, vitronektín a trombospondín. Monoklonovú protilátku proti týmto
receptorom pripravil r. 1985 Coller (tzv. c7E3 Fabm abciximab, Reopro). Neskôr sa vyvinuli ďalšie
inhibítory trombocytových receptorov IIb/III, ako cyklický heptapeptid integrilín, nebielovinové
inhibítory reeptorov lamifiban a derivát tyrozínu tirofiban, ako aj perorálne aktívny orbofiban a
xemilofiban. IM väčšinou postihuje ľavú komoru, kým pravú komoru len vtedy, keď vznikla aj
nekróza ľavej komory a septa. Izolovaný IM pravej komory je zriedkavý (3 – 5 % pitiev s IM),
podobne ako infarkt predsiení, kt. sa vyskytuje pri infarkte ľavej komory (7 aţ 17 %).
Následkom IM sa spája so zníţením diastolickej roztiahnuteľnosti a vzápätí aj systolickej dysfunkcie
ĽK, najmä pre asynchróniu a asynergiu kontrakcie. Dysfunkcia ĽK koreluje s rozsahom jej
poškodenia; pri rozsahu > 8 % sa zniţuje kompliancia, > 15 % aj srdcový vývrh a nastáva dilatácia
komory, > 25 % sa dostavujú klin. príznaky srdcového zlyhávania a >40 % kardiogénneho šoku.
Dôleţitý je čas, kt. uplynie do obnovenia reperfúzie a prítomnosť kolaterál. Pri vyšetrení pacienta sa
podozrením na akút. IM má 24-h monitorovanie EKG podľa Holtera so sledovaním úseku ST
(trvanie depresie ST koreluje sa typicky spája s postihnutím kmeňa ľavej koronárnej tepny al.
všektých 3 koronárnych tepien).
Mortalita na IM býva najvyššia prvé 2 h po začiatku príznakov a môţe sa významne zníţiť rýchlym
transportom do nemocnice, rýchlou reperfúziou (trombolýzou) a detekciou a th. komorových arytmií.
Klinický obraz IM – v typických prípadoch sa dostavuje stenokardia, kt. býva intenzívnejšia a trvá
dlhšie ako pri AP; prerušenie činnosti ani uţitie nitroglycerínu obyčajne neprináša úľavu. K ďalším
príznakom patrí dýchavica, nauzea, vracanie, únava, potenie, niekedy aj palpitácie. Akút. IM môţe
prebiehať aj asymptomaticky, najmä po operáciách, u starších osôb, diabetikov a hypertonikov. V
popredí tu je dýchavica, exacerbácia srdcového zlyhania al. akút. zmätenosť.
Objektívne sa zisťujú príznaky zlyhávania ĽK (stáza na pľúcach), príp. aj PK (zvýšená náplň krčných
ţíl v polosede). Pri auskultácii sa zisťuje 4. ozva (S 4) ako prejav zníţenej roztiahnuteľnosťi ĽK,
zriedkavejšie 3. ozvy (S3); obidve sú prejavom zlyhávania srdca. Hypotenzia, chladné akrálne časti
končatín, potenie a zmätenosť poukazuje na moţnosť kardiogénneho šoku. Dg. významná je
prítomnosť šelestov, najmä nových, vzniknutých následkom mitrálnej regurgitácie al. defektu
medzikomorovej priehradky.

V závislosti od miery rizika sa podľa Killipa sa rozlišujú 4 triedy IM: 1. pacienti bez pľúcnej stázy a
šoku s mortalitou < 5 %; 2. pacienti s miernou pľúcnou stázou al. izolovaným galopom S 3 so
stredným rizkom; 3. pacienti s edémom pľúc, kt. mávajú ťaţkú dysfunkciu ĽK al. akút. mitrálnu
regurgitáciu a vyţadujú agresívny th. prístup; 4. pacienti s hypotenziou a i. prejavmi šoku (mortalita
> 80 %, ak sa nedá odstrániť príčina šoku). Kardiogénny šok vzniká pri IM pravej komory v prípade
diafragmatického infarktu. Bývajú pri ňom prejavy pravostranného zlyhania srdca (zvýšená náplň
krčných ţíl) bez stázy na pľúcach.
Dg. infarktu myokardu – vyţaduje prítomnosť > 2 z týchto kritérií: 1. anamnéza dlhotrvajúcej (> 20
min) stenokardie; 2. charakteristické zmeny EKG; 3. zvýšená aktivita myokardových enzýmov
v sére.
• EKG sa vyšetruje pri prijatí a viackrát/d počas hospitalizácie, najmä pri stenokardiách a výskyte
arytmií. charakteristické sú tieto zmeny:
a) zmeny úseku ST–T – typická je konvexná elevácia (Pardeeho vlna) s hrotnatou pozit. al.
invertovanou hrotnatou vlnou T; depresia úseku ST, najmä ak perzistuje, môţe byť prejavom IM bez
prítomnosti kmitov Q (non-Q IM);
b) kmity Q – za dg. príznak IM sa pokladá vznik a vývoj nových kmitov Q trvajúcich < 40 ms; môţu
sa však vyskytujú aj pri prolongovanej ischémii myokardu a myokarditíde;
c) non-Q IM – rozsah IM býva menší, riziko reinfarktu je však vysoké a dlhodobá prognóza
nepriaznivá.
Elevácia úseku ST a vývoj kmitov Q sa zriedka vyskytujú aj pri púreexcitačných sy., perikarditíde,
kardiomyopatii, chron. obštrukčnej bronchopneumopatii al. pľúcnej embolizácii.
• K sérovým enzýmom, kt. sa vyuţívajú v dg. IM, patrí aspartátaminotrasferáza (AST),
laktátdehydrogenáza (LD) a kreatínkináza (CK). Izoenzým CK-MB a LDH1 sú relat. špecifické pre
nekrózu myokardu. U pacientov s podozrením a IM sa stanovuje aktivita CK a CK-MB po prijatí a 2
aţ 3-krát neskôr (v 8-h intervaloch). Aktivita LD sa stanovuje u pacientov, kt. prišli na vyšetrenie po
24 h od začiatku prejavov IM, najmä ak hodnoty CK-MB nedosiahli dg. úroveň. Keď je aktivita LD
zvýšená, stanovujú sa izoenzýmy LD. Stanovenie izoenzýmov LD sa opakuje, ak je pri prijatí pomer
LD1/LD2 < 1,0.
• K dg. IM prispieva aj vyšetrenie myoglobínu. Jeho koncentácia v plazme sa zvyšuje skôr ako CK, t.
j. 2 h po začiatku bolestí, maximum dosahuje 8 – 12 h a upravuje sa do 48 h. Včasným markerom
IM je troponín T. Max. dg. citlivosť má 12 – 48 h, kým CK-MB 4 – 24 h po začiatku bolesti, jeho
zvýšené hodnoty a dg. citlivosť však trvajú dlhšie a upravujú sa aţ po 7 aţ 20 d.
• K neinvazívnym metódam zobrazovania srdca patrí dvojrozmerná echokardiografia, kt. zobrazuje
štruktúry srdca, perikard a aoarta ascendens. Umoţňuje identifikáciu abnormalít regionálnej kinetiky
stien ĽK, chlopní a určuje globálnu funkciu ĽK i PK. Dopplerova farebná echokardiografia
znázorňuje krvný prúd vnútri srdca. Je indikovaná pri výskyte nových šelestov (zmeny starých
šelestov, najmä na zistenie chlopňovej regurgitácie al. defekt medzikomorovej priehradky. Pri
nejasnom echokardiografickom náleze je indikovaná transezofágová echokardiografia.
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• Ďalej sem patrí pyrofosfátová scinfigrafia myokardu pomocou
Tc (vykonáva sa do 7 d od
201
99m
začiatku ochorenia) a perfúzna scintigrafia myokardu pomocou tália
Tl al.
Tc-2-metoxyizobutylizonitrilu.
• Katetrizácia a. pulmonalis umoţňuje meranie TK v pravej predsieni (TPP), PK a pľúcnici, ako aj
zaklineného TK v pľúcnici (ZTP). TLK sa merajú na konci exspirácie. Termodilučnou al. Fickovou
2
metódou sa určuje srdcový index (SI = minútový vývrh/m ) Celkovú periférnu rezistenciu moţno
vypočítať podľa vzorca

stredný artériový TK – TPP
CPR = ––––––––––––––––––––––– . 80
srdcový vývrh
-5

Referenčné hodnoty sú 900 – 1350 dyn/s/cm .
Podľa hemodynamických ukazovateľov sa pacienti s IM triedia na 4 skupiny: I. zníţený plniaci tlak
ĽK s hypotenziou, zníţeným srdcovým indexom, oligúriou al. trvalou sínusovou tachykardiou; II.
zvýšený plniaci tlak ĽK s normálnym srdcovým indexom svedčí o objemovom preťaţení al. zníţenej
roztiahnuteľnosti ĽK; III. zvýšený plniaci tlak ĽK, zníţený srdcový index a hypotenzia sú prejavmi
významnej systolickej dysfunkcie ĽK poukazujú na významnú systolickú dysfunkciou ĽK; IV.
zvýšený plniaci tlak ĽK, zníţený srdcový index a kardiogénny šok (systolický artériový TK < 90 mm
Hg) s oligúriou, zmätenosťou a i. prejavmi hypoperfúzie orgánov.
Dfdg. infarktu myokardu – treba odlíšiť: 1. perikarditídu (elevácia úseku ST; dg. sa určí
echokardiografiou); 2. mykoarditídu (elevácia úseku ST, kmity Q; o dg. rozhodne echokardiografia);
3. akút. disekciu aorty (elevácia, depresia al. nešpecifická zmena úseku ST; v dg. pomôţe rtg
vyšetre-nie hrudníka a echokardiografia, najmä transfezofágová); 4. pneumotorax (novovzniknutá
nedostatočná progresia kmitov R vo V1–6 al. náhla zmena osi QRS; dg. potvrdí rtg vyšetrenie
hrudníka); 5. pľúcnu embolizáciu (elevácia úseku ST v ,,diafragmatických― zvodoch al. posun úseku
ST vo V1–3; dg. umoţňuje rtg vyšetrenie hrudníka, echokardiogafia a vyšerenie krvných plynov); 6.
akút. cholecystitídu (elevácia úseku ST v ,,diafragmatických― zvodoch; dg. sa určí sonografiou
brucha); 7. akút. pankreatitídu (elevácia úseku ST v ,,diafragmatických― zvodoch; k dg. prispieva
sonografia brucha a zvýšenie aktivity amylázy v sére a moči a lipázy v sére).
Th. infarktu myokardu – pacient s IM sa hospitalizuje na jednotke intenzívnej starostlivosti
(koronárnej jednotke) a kontinuálne monitoruje (EKG). Treba mu zabezpečiť max. pokoj. Po 2 – 3 d
sa prekladá na oddelenie. Ak sa však vyskytnú komplikácie, pobyt na koronárkej jednotke sa predĺţi
aţ do stabilizácie stavu. V prvých d je uţitočná sedácia (nízke dávky benzodiazepínov, anxiolytík).
Diéta má byť 1. d tekutá al. ľahká, potom nízkocholesterolová, málo slaná, s obsahom 5 – 7,5 kJ
(1200 – 1800 kal). Treba sa vyhýbať kofeínových, ako aj veľmi horúcim a studeným nápojom.
Dôleţitá je starostlivosť o stolicu, pretoţe pacienti trpia často obstipáciou, podávajú sa im látky na
zmäkčenie stolice a mierne laxatíva.
Th. IM sa zameriava najmä na detekciu a th. potenciálne letálnych komorových arytmií a th. zlyhania
srdca ako čerpadla. Nebezpečné arytmie hrozia najmä pacientom s rozsiahlou dysfunckiou ĽK a
šokom. Keďţe nekróza sa vyvíja v priebehu nekoľkých h, dôleţitá je včasná reperfúzia pomocou
trombolýzy zmenšuje infarktové loţisko a prospieva funkcii ĽK. Včasné podanie fibrinolytík do 4 h od
začiatku ochorenia významne zniţuje mortalitu.
Cieľom okamţitého zásahu je odstrániť ischemickú bolesť, zabezpečiť dodávku kyslíka, rozpoznať a
liečiť potenciálne komplikácie IM ohrozujúce ţivot, ako je hypotenzia, edém pľúc a komorové
arytmie.
• Adekvátna analgézia zniţuje poţiadavky myokardu na kyslík a koncentráciu cirkulujúcuch
katecholamínov. Pacientom so stenokardiou bez hypotenzie sa podáva sublingválne nitroglycerín
(0,5 mg), a to aj opakovane kaţdých 5 min. U pacientov s hypovolémiou al. diafragmatickým IM
komplikovaným aj IM PK, kt. majú hypovolémiu, treba zvýšiť polohu DK a podať i. v. infúziu fyziol.
rozt. Vagotonická reakcia, kt. vzniká niekedy po i. v. podaní nitroglycerínu sa lieči podaním atropínu,
najmä ak ide o bradykardiu.
Ak stenokardia pretrváva i po 3. dávke, podá sa morfínsulfát. Vyvoláva miernu venodilatáciu, kt.
zniţuje predzaťaţenie, mierne dilatuje artérie a má vagotonický účinok (zniţuje srdcovú frekvenciu).

Podáva sa v dávka 2 – 4 mg i. v., príp. opakovane kaţdých 5 – 10 min do vymiznutia bolesti al.
vzniku neţiaducich účinkov, ako sú nauzea a vracanie (moţno ich ovplyvniť podaním antimemetika),
závraty, hypotenzia (dá sa upraviť adekvátnou expanziou objemu) a útlm dýchania. Vagotonický
účinok morfínu sa blokuje atropínsulfátom (0,3 – 0,5 mg i. v.). V th. depresie dýchania sa pouţíva
naloxónhydrochlorid (0,4 mg).; pre jeho krátky t0,5 (30 – 90 min) ho treba podávať opakovane (max.
1 – 2 mg i. v.). Alternatívou morfínu je petidínhydrochlorid (50 – 100 mg i. v.).
• Oxygenoterapia – je indikovaná u väčšiny pacientov s akút. IM, pretoţe hypoxémia je beţná.
Pacientom s dýchavicou sa podáva pomocou tvárovej masky 2 – 4 l/min zvyčajne v 60 – 100 %
koncentrácii, a to aţ do času dostupnosti výsledkov analýzy krvných plynov. Vyšetrenie krvných
plynov v artériovej krvi sa vykonáva len u acientov s dýchavicou, kt. nie sú kandidátmi trombolytickej
th. Saturácia hemoglobínu kyslíkom (sO2Hb) sa má pritom udrţiavať na hodnote > 90 %; vyššie
hodnoty vyvolávajú zvýšenie periférnej rezistencie ciev a TK.
Pri pretrvávaní hypoxémie (sO2Hb < 90 %) al. ventilačnej poruche (pCO 2 v artériovej krvi > 6,6)
napriek podávaniu 100 % kyslíka maskou je indikovaná intubácia a mechanická ventilácia, kt. zníţi
dýchaciu prácu a spotrebu kyslíka myokardom.
Reperfúzia – spriechodnenie upchatej vencovitej tepny sa dá dosiahnuť priamou koronárnou
angiioplastikou, ak nie je dostupná, trombolytickou th., angiografiou al. bypassom.
• Trombolytická th. – je indikovaná u pacientov so stenokardiami trvajúcimi > 30 min s eleváciou
segmentu ST (> 1 mm) aspoň v 2 diafragmatických, predných a bočných zvodoch, ako aj u
pacientov s depresiou úseku ST v predných zvodoch v dôsledku IM zadnej steny s prolongovanou
stenokardiou a novovzniknutou blokádou ľavého ramienka. Th. sa má pokiaľ moţno začať do 4 – 6
h od začiatku bolestí. Kontraindikácie trombolytickej th. sa uvádzajú v tab. Vek nie je absol.
kontraindikáciou.
Fibrinolytiká sú látky, kt. indukujú rozpustenie trombu a upravujú prietok krvi vencovitými tepnami.
Indikáciou fibrinolytík je akút. IM do 4 h od vzniku; podávajú sa intrakoronárne al. i. v.
Fibrinolytiká sa delia podľa toho, v akom rozsahu sú schopné špecificky aktivovať plazminogén
viazaný na fibrín v porovnaní s cirkulujúcim plazminogénom. Fibrín-neselektívne fibrinolytiká
(streptokináza, urokináza) majú za následok zvýšenie plazminémie a riziko krvácania. Streptokináza
sa podáva v dávke 1,5 mil. j. i. v., urokináza v dávke 3 mil. j. i. v. v priebehu 60 min; vyvoláva často
alergické reakcie, hypotenziu, kt. reaguje na expanziu objemu. Indukuje aj tvorbu neutralizujúcich
protilátok, zniţujúcich odpoveď na jej podanie. K fibrín-selektívnym fibrinolytikám patrí tkanivový
aktivátor plazminogénu (tPA), prourokináza a acylovaný komplex plazminogén–aktivátora
streptokinázy (scuPA, APSAC). Rekombinantný aktivátor plazminogénu (rt-PA, altepláza, retepláza)
nezapríčiňuje alergické reakcie ani hypotenziu a je trombotyticky účinnejší. Atepláza sa podáva vo
forme 15 mg bolusu i. v., potom v i. v. infúzii v priebehu 30 min 0,75 mg/kg do dávke 50 mg, potom
0,5 mg/kg v i. v. infúzii v priebehu 60 min do dávky 35 mg. Vo vývoji sú látky III. generácie, kt. sú
trombus špecifické (kombinované infúzie a mutanty t-PA a scu-PA, chiméry a hybridy, protilátkami
cielená trombolytická th. a i.), ako aj prípravky z hadích jedov, po podaní kt. vzniká z fibrinogénu
fibrín osobitnej štruktúry rýchlo podliehajúci fibrinolýze (ankrod).
Vyšší výskyt neskorej priechodnosti vencovitej tepny sa dosahuje prianím heparínu k rt-PA. Heparín
sa podáva najprv ako i. v. bolus (5000 j.), potom nasleduje kontinuálna infúzia (1200 j./h), kt. sa
titruje podľa aktivovaného parciálneho tromboplastínového času (aPTT) udrţiavaného na 2 – 2,5násobku kontrolnej hodnoty. Aplikácia pokračuje 3 – 5 d po prerušení th. rt-PA. Alternatívou je s. c.
podávanie heparínu (12 500 j. 2-krát/d). Mortalitu pacientov liečených streptokinázou zniţuje
podávanie kys. acetylsalicylovej. Ešte pred začiatkom fibrinolytickej th. sapodáva p. o. 200 mg a
pokračuje sa 30 – 100 mg ráno.

Incidenciu nefatálnych reinfarktov a rekurentných ischemických príhod u pacientov s akút. IM aj po
prekonaní akút. fázy zniţujú -blokátory. Podávajúsa kaţdému pacientovi, ak nie sú
kontraindikované. Pri komorových arytiách potenciálne ohrozujúcich ţivot sa podáva mezokaín.
K neţiaducim účinkom trombolytickej th. patrí krvácanie. Hematómy vznikajú v miestach cievnych
prístupov aţ v 45 %, preto treba obmedziť venepunkcie uţ pred th. Pri krvácaní sa podáva čerstvá
zmrazená plazma, na repléciu fibrinogénu a F. VIII moţno podať kryoprecipitát. Pri značnom
predĺţení času krvácania sa podáva transfúzia koncentrácu trombocytov. Incidencia intrakraniálnej
hemorágie pri th. streptokinázou je ~ 0,5 %, pri th. rt-PA 0,7 %. Po treptokináze sa môţe vzniknúť
horúčka, triaška a anafylaxia, pri rt-PA alergické reakcie nevznikajú.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontraindikácie trombolytickej liečby
Absolútne
• aktívne krvácanie
• poruchy hemostázy
• nedávny veľký úraz
• chir. výkon < 10 d
• invazívny výkon < 10 d
• neurochir. výkon < 2 mes.
• GIT, gynek. a urol. krvácanie < 10 d
• prolongovaná kardiopulmonálna resuscitácia
• náhla mozgová cievna príhoda TIA < 12 mes.
• nádor, aneuryzmy al. a-v malformácia mozgu
• suspektná disekcia aorty
• aktívna vredová choroba
• aktívne zápalové ochorenie čriev
• aktívne kavitárne ochorenie pľúc
• gravidita
Relatívne
• systolický TK > 180 mm Hg
• diastolický TK > 110 mm Hg
• baktériová endokarditída

• Prim. (direktná) perkutánna translúmenová koronárna angioplastika (PTCA) pri akút. IM umoţňuje
účinnejšiu záchranu tkaniva myokardu ako trombolytiká. Zlepšuje spriechodnenie upchatej tepny a
funkciu ĽK, zniţuje mortalitu a výskyt reinfarktov a intrakraniálneho krvácania a rekurentnej ischémie
myokardu. Má sa vykonať čo najskôr, min. do 12 h. Má opodstatnenie pri stavoch s kontraindikáciou
trombolýzy (najmä rozsiahly predný infarkt) a s kardiogénnym šokom. Po 48 h po úspešnej
trombolýze nie je indikovaná. Tzv. záchranná PTCA je indikovaná u pacientov refraktérnych na
farmakoterapiu s perzistujúcou stenokardiou a eleváciou segmentu ST, ako aj u pacientov s
progredujúcou kardiálnou insuficienciou v dôsledku perzistujúcej ischémie. Vykonáva sa na
špecializovaných pracoviskách (SÚSCH).
• Urgentná (emergentná) koronárna angiografia vo včasnej fáze IM je indikovaná v týchto situáciách:
1. opakované stenokardie spojené s ischemickými zmenami EKG; 2. akút. mitrálna insuficiencia; 3.
ruptúra medzikomorovej priehradky s progredujúcim zlyhaním al. šokom; 4. podozrenie na subakút.
ruptúru srdca; 5. hypotenzia al. hemodynamický kolaps nevysvetliteľný al. zapríčinený ischémiou; 6.
klin., rtg al. echokardiografické (ejekčná frakcia < 35 – 40 %) príznaky kongestívneho zlyhávania
srdca; 7. definovanie koronárnej anatómie pred prim. al. záchrannou PTCA.
Plánovaná koronarografia (pred prepustením z nemocnice) je indikovaná u pacientov s rekurentnou
ischémioiu myokardu po IM a ischémiou provokovanou záťaţou, ako aj u vysokorizikových

pacientov na určenie rozsahu postihnutia vencovitých tepien a rozhodnutie o type intervenčného
postupu.
• Koronárny bypass je vhodný ako prim. forma th. akút. IM. Kandidátmi na elektívny výkon sú
pacienti: 1. s postihnutím 3 ciev a dysfunkciou ĽK po IM; 2. s kritickým postihnutím hlavného kmeňa
a. coronaria sin.; 3. postihnutím 2 ciev (proximálny r. interventricularis a. coronariae sin.) s angina
pectoris, príp. s príznakmi ischémie; 4. s postihnutím 3 ciev s robrou pokojovou funkciou ĽK a
nízkou toleraciou záťaţe, príp. indukovateľnou ischémiou (pri neúspechu farmakoterapie); 5. s
nezvládnuteľnou angina pectoris pri max. vyťaţenej a tolerovanej medikamentóznej th. (a pri
nevhodnosti PTCA).
Pri angioplastikách a i. chir. výkonoch na cievach sa podávajú blokátory povrchových glykoproteínových receptorov IIb/IIIa. Patria sem:
• apciximab – blokátor membránových glykoproteínových receptorov IIb/IIIa, chimérická
monoklonová protilátka, kt. sa selektivne viaţe na uvedené receptory, čím bráni väzbe fibrínu a i.
adhéznych molekúl. V kombinácii s kys. acetylsalicylovej heparínom a i. látkami je vhodný na
krátkodobú i. v. th. rizikových pacientov angiolastikou a aterektómiou; podávajú sa ako bolus i. v. a
potom v infúzii počas 12 h pri PTCA; osvedčuje sa aj pri nestabilnej angina pectoris
®

®

• fibany – delia sa na peptidové (eptifibatid – Integrilin ) a nepeptidové (i. v.: tirofiban – Aggrastat a
®
lamifiban a perorálne: lefradifiban, lotrafiban, orbofiban, sibrafiban – Xubix a xemilof.
Zmenšenie ischemického loţiska podporujú aj -blokátory, nitroglycerín, niekt. blokátory
vápnikových kanálov, ako aj antikoagulačná a antitrombotická th.
-blokátory – zniţujú spotrebu kyslíka myokardom spomalením frekvencie, zníţením kontraktility a
TK. I. v. podanie -blokátorov má za následkom zmenšenie ischemického loţiska a pokles mortality.
Sú indikované u pacientov, kt. prídu do nemocnice v priebehu 4 – 6 h po začiatku bolesti, najmä s
pretrvávajúcou stenokardiou a hyperaktivitou sympatika (tachykardia > 100/min a hypertenzia >
160/95 mm Hg) bez prejavov srdcového zlyhávania. Kontraindikáciou je pokojová srdcová
frekvencia < 55/min, TK < 95 mm Hg, významná AV blokáda I. stupňa (interval P–Q > 0,24 s), AV
blokáda II. a III. stupňa, anamnéza obštrukčnej bronchopneumopatie s poskotmi na pľúcach al.
srdcové zlyhávanie. Podáva sa metoprolol (15 mg i. v. v 5 mg dávkach a 5-min intervaloch, potom
50 – 100 mg p. o.v 12-h intervaloch), propranolol (0,1 mg/kg i. v. v 3 dávkach v 5 – 10-min
intervaloch, potom o 1 h dávka 20 – 40 mg p. o., kt. sa opakuje v 6 – 8 h intervaloch), atenolol (5 –
10 mg i. v., potom 100 mg p. o. raz/d) al. timolol (1 mg opakovane v 10-min intervaloch, potom
udrţovacia dávka 0,6 mg/ v infúzii počas 24 h a pokračovanie dávkou 10 mg p. o. v 12-h
intervaloch).
Nitroglycerín – priaznivo ovplyvňuje veľkosť ischemického loţiska, ak sa th. začne včas a nevznikne hypotenzia. Odporúča sa u pacientov so zlyhávaním srdca al. rekurentnou ischemizáciou.
Začína sa s dávkou 10 mg/min v i. v. infúzii, kt. sa zvyšuje kaţdých 10 – 15 min 10 mg/min.
Starostlivo sa pritom monitoruje TK (dávku nemoţno zvyšovať bez invazívneho hemodynamického
monitorovania). Hypotenzia pritom vzniká najmä u pacientopv s depléciou objemu (nízke
predzaťaţenie) a pri diafragmatickom IM komplikovaným dysfunkciou ĽK.
Alternatívou je i. v. podanie izosorbiddinitrátu (2 – 7mg/h v infúzii, max. 10 mg/h) al. molzidomín
(bolus 4 mg i. v., potom infúzia 4 mg/h do klin. zlepšenia stavu).
Blokátory vápnikových kanálov – výraznejšie neovplyvňujú veľkosť ischemického loţiska. Nifedipín
sa spája s vyššou mortalitou a reinfarktu, verapamil síce nezvyšuje mortalitu, ale v akút. fáze je
neúčinný. Diltiazem u pacientov s non-Q IM zvyšuje mortalitu, ak je ejekčná frakcia < 40 % al. sú
prítomné pejavy zlyhávania srdca, kýmu pacientov s non-Q IM a dobrou funkciou ĽK zabraňuje
vzniku reinfarktov.

Z antikoagulancií je pri IM indikovaný heparín, resp. warfarín. Heparín sa podáva ihneď 5000 j.
heparínu s. c. kaţdých 8 – 12 h, kým nie sú úplne mobilní, ako aj v rámci prevencie vývoja hlbokej
flebotrombózy. Pacientom s veľkým predným IM, rizikom vývoja murálnej trombózy a vzniku
reinfarktu sa podáva ihneď vo forme kontinuálnej i. v. infúzie al. s. c. vo vysokých dávkach (12 500 j.
2-krát/d). Zniţuje mortalitu IM a incidenciu murálnych trombov. Pri nedostatku antitrombínu III (AT
III) je účinok heparínu zníţený a rekanalizácia zlyháva, príp. vzniká reoklúzia. V takomto prípade
treba súčasne s heparinizáciou substituovať AT III.
Warfarín (etylbiskumacetát) – podáva sa pacientom s murálnou trombózou al. extenzívnym
predným IM (apikálnym), a to 3 – 6 mes, aby sa mminimalizovalo roziko systémovej embolizácie.
INR treba udrţiavať na 2,5. Ostatným pacientom sa podáva warfarín al. kys. acetylsalicylová v rámci
sek. prevencie.
Komplikácie infarktu myokardu zahrňujú: 1. arytmie; 2. hypertenziu; 3. hemodynamické
komplikácie; 4. mechanické komplikácie; 5. recidívy ischémie a IM; 6. perikardiálne komplikácie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Komplikácie infarktu myokardu
A. Arytmie
1. komorové arytmie
• komorové extrasystoly
• komorová tachykardia a komorová fibrilácia
• akcelerovaný idioventrikulárny rytmus
2. supraventrikulárne arytmie
• sínusová tachykardia
• paroxyzmál. supraventrikulárna tachykardia
• predsieňový flutter
• predsieňová fibrilácia
• akcelerovaný junkčný rytmus
3. bradykardie
• sínusová bradykardia
• poruchy AV vedenia
– AV blokáda I. stupňa
– AV blokáda II. stupňa
– AV blokáda III: stupňa
B. Hypertenzia
C. Hemodynamické komplikácie
• zlyhanie ľavej komory
• zlyhanie pravej komory
D. Mechanické komplikácie
• expanzia IM
• hemodynam. významná mitrálna regurgitácia
• ruptúra medzikomorovej priehradky
• ruptúra voľnej steny ľavej komory
• aneuryzma komory
• pseudoaneuryzma komory
E. Recidíva ischémie al. reinfarkt
F. Perikardiálne komplikácie
• akútna perikarditída
• Dresslerov syndróm

A. Arytmie – vyskytujú sa najmä v prvých 24 h po vzniku IM.

1. Komorové arytmie – najnebezpečnejšia je komorová tachykardia (KT) a komorová fibrilácia (KF),
pozornosť však treba venovať akţdej poruche rytmu. Pretrvávajúca arytmia, kt. zapríčiňuje
hypotenziu, anginózne ťaţkosti al. srdcové zlyhávanie, sa zvyčajne prerušuje synchronizovaným
elekt. výbojom. Treba pátrať po potenciálne exacerbujúcich príčinných faktoroch, ako sú neţiaduce
+
2+
2+
účinky liekov, hypoxémia, acidóza al. elektrolytové poruchy (najmä K , Ca a Mg ) a liečiť ich. Na
vznik arytmií môţe predisponovať aj zlyhávanie ĽK, rekuretná ischémia al. hypotenzia.
Komorové arytmie bývajú pri IM beţné a môţu byť predzvesťou KT al. KF. Komorové extrasystoly
(KES) sa liečia, len ak je ich výskyt > 5/min, ak sa vyskytnú vo vulnerabilnej perióde srdcového cyklu
(fenomén R/T), v salvách (> 2 za sebou) a s dostatočnou frekvenciou, aby mohli vyvolávať
hemodynamické poruchy al. ak sú multiformné.
Liekom voľby pri KES je mezokaín. Podáva sa ako i. v. bolus 1 mg/kg, po kt. nasledujú o 3 aţ 5 min
neskôr ďalšie bolusy, kým nevymiznú KES al. nedosiahne celková dávka 3 mg/kg. Potom sa
pokračuje v i. v. infúzii (2 – 4 mg/min, t. j. 20 – 50 mg/kg/min). Pri srdcovom zlyhávaní,
hepatopatiách, hypotenzii a u starších osôb sa dávky vzhľadom na predĺţenie jeho t0,5 redukujú na
50 %. U pacientov so zníţením klírensu mezokaínu a po podaní vysokých dávok, resp. dohodobom
podávaní monitorujú jeho sérové koncentrácie.
V prípade neúčinnosti mezokaínu sa podáva prokaínamid. Začína sa s nárazovou dávkou 500 aţ
1000 mg rýchlosťou < 50 mg/min, pokračuje sa udrţovacou infúziou 2 – 5 mg/min. Počas infúzie sa
monitoruje trvanie intervalov QRS, QTR, vitálne prejavy a ak je to moţné, aj koncentrácia
prokaínamidu a jeho aktívny metabolit N-acetylderivát v sére (pri zníţených funkciách obličiek sa
môţe tento metabolit v tele hromadiť).
Th. voľby KT a KF je okamţitá defibrilácia al kardioverzia.
Akcelerovaný idioventrikulárny rytmus (AIVR) – vyskytuje sa často po reperfúzii, niekedy aj bez nej.
Ide o širokokomplexový náhradný rytmus (60 – 110/min) vznikajúci pri spomalení sínusového rytmu
< 60/min. Nespája sa s poruchami hemodynamiky, býva benígny, trvá < 48 h a nevyţaduje
špecifickú th. Pri súčasnej poruche hemodynamiky al. KT, príp. KF sa odporúča podať atropín al.
stimuluje ,,overdrive―. Ak AIVR prispieva k vývoju pretrvávajúcej KT, podáva sa mezokaín.
2. Supraventrikulárne tachykardie – zahrňujú sínusovú tachykardiu, paroxyzmálnu tachykardiu,
flutter a fibriláciu predsiení a akcelerovaný junkčný rytmus.
• Sínusová tachykardia – býva pri IM beţná, často sa spája so zlyhávaním srdca, hypoxémiou,
bolesťami, anxiozitou, horúčkou, hypovolmiou, al. je neţiaducim účinkom liečiv. Trvalá sínusová
tachykardia je zlým prognostickým znamením a je indikáciou na invazívne hemodynamcké
všetrenie. Th. sa zameriava na korekciu vyvolávajúpcich príčin. V neprítomnosti zlyhávania srdca a
po korekcii príčin je indikované opatrné pouţitie -blokátorov, najmä ak je sínusová tachykardia
spojená s hypertenziou. Elektívnou th. býva i. v. podanie metoprololu al. propranololu.
• Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia (PSVT) – býva pri Im zriedkavá, ale z hľadiska
prevencie exacerbácie ischémie myokardu ju treba liečiť. Ak je stav pacienta stabilný, skúšajú sa
vágové manévre, akonje opatrná masáţ karotického sínusu. Ak je PSVT na vágové manévre
refraktérna, podáva sa parenterálne -blokátor, verapamil al. digoxín.
• Flutter predsiení – je často refraktérna voči farmakoterapii. Ak je stav pacienta nestabilný, pouţíva
sa synchronizovaná kardioverzia a začína sa s nízkou energietickou dávkou (50 J).Vznikne
sínusový rytmus al. predsieňová fibrilácia. Vhodná je aj rýchla predsieňová kardiostimulácia, kt. je
metódou voľby pri digitalisovej intoxikácii. Ak je pacient v stabilnom stave, pouţíva sa i. v. verapamil,
-blokátor al. digoxín., kt. zniţujú odpoveď komôr a môţu zmeniť rytmus na predsieňovú fibriláciu.
Pre riziko predsieňového fluttera s vedením 1:1 sa aj u pacientov so stabilným stavom zvyčajne
pouţíva elekt. kardioverzia, ak chýba odpoveď na farmakoterapiu.

• Fibrilácia predsiení – v akút. štádiu býva prechodná a nevyţaduje dlhodobú th. Fibrilácia predsiení
je pre ischemický myokard nepriaznivá, pretoţe komorová odpoveď je obyčajne rýchla a zanikne aj
predsieňový príspevok k plneniu komôr. Th. voľby je kardioverzia (začína sa s dávkou 100 J), ak sa
predsieňová fibrilácia spája s rýchlou komorovou akciou a hemodynamickými ťaţkosťami. Akj je
odpoveď komôr pomalá (< 100/min) aj bez aplikácie liekovkt. potláčajú AV nodálne vedenie, pacient
sa pred kardioverziou zabezpečuje transvenóznym endokardiálnym pacemakerom, aby sa predišlo
komplikáciám pri asystólii. U pacientov s hemodyamicky stabilným stavom sa na kontrolu odpovede
komôr podáva i. v. verapamil, -blokátor al. digoxín.
• Akcelerovaný junkčný rytmus – je zvyčajne benígny náhradný rytmus u pacientov so sínusovou
bradykardiou a nevyţaduje špecifickú th. Príleţitostne sa u pacientov s kardiogénnym šokom al.
digitalisovou toxickosťou môţe vyskytnúť neparoxyzmálna junkčná tachykardia (70 – 130/min). Th.
sa zameriava na vyvolávajúcu príčinu.
3. Sínusová bradykardia – vyskytuje sa najmä proi diafragmatickom IM. Th. je inidkovaná len u
pacientov s hypotenziou al. zníţením srdcového vývrhu, podmienených bradykradiou. Osvedčuje sa
atropínsulfát (0,5 – 1 mg i. v. opakovane v 5-min. intervaloch do max. dávky 2 – 3 mg). Pri
refraktérnej al. rekurentnej symptomatickej bradykardii sa odporúča dočasná predsieňovaá al.
komorová kardiostimulácia.
• Poruchy AV vedenia – bývajú pri IM časté. AV blokáda I. stupňa (predĺţený interval P–Q) – treba
rozpoznať, pretoţe je kontraindikáciou podávania verpamilu a -blokátorov. Často je podmienená
liekmi spomaľujúcimi vedenie v AV uzle, ako je digoxín.
AV blokáda II. stupňa – Mobitzov typ I nevyţaduje špecifickú th., ale dočasná transvenózna
kardiostimulácia je indikovaná pri symptomatickej bradykardii. Blokáda pri Mobitzovom type II môţe
progredovať do kompletnej AV blokády a vyţaduje pouţitie pacemakera bez ohľadu na to, či je
pacient symptomatický.
AV blokáda III. stupňa s AV disociáciou, často s pomalým komorovým náhradným rytmom môţu
vzniknúť náhle, často ju predchádza AV blokáda I. stupňa al. niekt. forma intraventrikulárnej blokády
a býva spojená s rozsiahlym loţiskom IM a vysokou mortalitou. U pacientov s diafragmatickým IM
ho môţe predchádzať AV blokáda I. a II. stupňa a junkčný al. komorový náhradný rytmus nebýva
vţdy spojený s príznakmi. AV blokáda III. stupňa v priebehu akút. IM však vyţaduje okamţitú
transvenóznu kardiostimuláciu pre vysoké riziko progresie do asystólie. AV blokáda III. stupňa u
pacientov s veľkým predným al. diafragmatickým IM, komplikovaným ravokomorovým IM, je
indikovaná dočasná (sekvenčná) kardiostimulácia.
Indikáciou na transvenóznu kardiostimuláciu u pacientov s IM je asystólia, AV blokáda III. stupňa,
novovzniknutá blokáda pravého ramienka s ľavou prednou al. zadnou hemiblokádou (dočasná
kardiostimulácia je indikovaná aj pri novovzniknutej blokáde samého pravého ramienka),
novovzniknutá blokáda ľavého ramienka, Mobitzov typ II AV blokády II. stupňa a asymptomatická
bradykardia, kt. neodpovedá na podanie atropínu.
B. Hypertenzia – je u pacientov s IM častá a má sa liečiť ihneď. Vzostup predzaťaţenia a následné
zvýšenie poţiadaviek myokardu na kyslík môţu prispieť k zväčšeniu infarktového loţiska. Podávajú
sa krátkodobo pôsobiace titrovateľné liečivá. Odporúča sa pokoj na posteli, analgézia a sedácia.
Vhodné sú -lytiká v malých parenterálnych dávkach, neskôr sa prechádza na perorálnu th. Často
sa kombinujú s inhibítormi ACE. V prípade ich neúčinnosti al, kontraindikácií sa podávajú blokátory
vápnikovýchkanálov; uprednostňuje sa verapamil al. diltiazem. V ťaţších prípadoch sa podáva i. v.
nitroprusid v 5 % rozt. glukózy (chráni sa pred svetlom), kt. vyvoláva dilatáciu ţíl a tepien a zniţuje
TK okamţite. Iniciálna dávka je 10 – 15 mg/min (0,25 mg/kg/min). Podáva sa vo forme
kontinuálnmej i. v. infúzie. Dávka sa zvyšuje o 5 – 10 mg/min kaţdých 5 – 10 min podľa hodnôt TK.
Niekedy sú potrebné dávky aţ 400 mg/min. Neţiaducim účinkom po vyskokých dávkach a

poruchách obličkových funkcií je intoxikácia tiokyanidom (metabolitom nitroprusidu), kt. sa prejavuje
zmätenosťou, delíriom, príp. vývojom laktátovej acidózy. V súčasnosti ho nahrádza i.v. podanie
nitroglycerínu, kt. navyše vyvoláva dilatáciu vencovitých tepien a ţíl. U pacientov so zvýšeným
tlakom plnenia ĽK sa podávajú vyššie dávky. Nitroglycerín je vhodný najmä pri súčasnom srdcovom
zlyhávaní a trvalých ischemických ťaţkostiach. Iniciálna dávka je 10 mg/min v trvalej infúzii , kt. sa
postupne zvyšuje o 5 – 10 mg/min aţ do úpravy TK.
C. Hemodynamické komplikácie – zahrňujú zlyhanie ĽK a PK.
• Zlyhanie ĽK – spája sa so zníţenou systolickou funkciou ĽK a jej zníţenou roztiahnuteľnos-ťou.
Stupeň závaţnosti kolíše od miernej pľúcnej kongescie po kardiogénny šok. Dg. sa určuje
rádionuklidovou ventrikulografiou al. dvojrozmernou echokardiografiou s Dopplerovým vyšetrením.
V ľahších prípadoch (mierna stáza na pľúcach s galopom S 3) sa podávajú diuretiká (napr. furosemid
20 mg i. v.), u hemodynamicky stabilných pacientov nitráty sublingválne al. miestne, príp. v malých
dávkach i. v. nitroglycerín, kt. zniţujú plniaci tlak ĽK. Digoxín sa v th. akút. zlyhania ĽK pacientom,
kt. ho predtým neuţívali, neodporúča. Je však indikovaný pri fibrilácii predsiení vzniknutej počas
akút. IM. Má priaznivé hemodynamické účinky a nemá klin. závaţné neţiaduce účinky. Veľmi dobre
sa osvedčujú inhibítory ACE. Th sa začína niţšími dávkami, aby sa predišlo hypotenzii.
U pacientov s ťaţkým zlyhaním srdca a hypotenziou nereagujúcou na iniciálnu th. sa s cieľom
invazívneho hemodyanického monitorovania katetrizuje a. pulmonalis a aplikjuje do nej balónikový
katéter. Indikáciou katetrizácie pľúcnice sú: ťaţké al. progrsívne zlyhanie srdca, kardiogénny šok al.
hypotenzia, kt. neodpovedá na beţnú th. (napr. i. v. podanie tekutín), klin. podozrenie na mitrálnu
regurgitáciu, defekt medzikomorovej priehradky al. hemodynamicky významný perikardiálne
výpotok, nevysvetlená ťaţká cyanóza, hypoxémia, tachypnoe, potenie al. acidóza, nejasná al.
refraktérna sínusová tachykardia al.m iné tachyarytmie a potreba podávať púarenterálne
vazoaktívne látky, kt. treba pozorne monitorovať.
Th. dysfunkcie ĽK podľa stupňa závaţnosti hemodynamickej poruchy: IV. zvýšený plniaci tlak ĽK sa
vyznačujú oligúriou, zmätenosťou a i. prejavmi hypoperfúzie orgánov.
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I. skupina (ZTP < 15 – 17,9 mm Hg, SI < 2,49 l/min/m ) – rýchla infúzia fyziol. rozt.; preto-ţe
roztiahnuteľnosť ĽK je u pacientov s predným IM zníţená, vhodnou cieľovou hodnotou ZTP je tu 15
– 18 mm Hg
2

II. skupina (ZTP > 18 mm Hg, SI > 2,5 l/min/m ) – odporúčajú sa diuretiká; keď napriek diuréze
zvýšený plniaci tlak pretrváva, moţno podať aj miestne al. i. v. nitráty (nitroglycerín);
2

III. skupina (ZTP > 18 mm Hg, SI < 2,5 l/min/m , systolický TK < 100 mm Hg) – pretoţe TK je
uspokojivý, metódou th. je zníţenie predzaťaţenia pomcou nitroglycerínu al. nitroprusidu.
Nitroglycerín sa uprednostňuje na začiatku ochorenia, pretoţe vyvolá dilatáciu vencovitých tepien a
zvýši prítok krvi do ischemického loţiska. Nitroprusid má menší vplyv na koronárnu perfúziu, ale
vyvoláva výraznejšiu periférnu vazodilatáciu, preto je vhodný pri významnej hypertenzii. Ak TK klesá
al. ak sa nezlepšuje srdcový index, pridáva sa inotropikum (dobutamín).
2

IV. skupina (ZTP > 18 mm Hg, SI < 2,5 l/min/m , systolický TK < 90 mm Hg) – trombolýza je
kontraindikovaná (nepredvídateľná farmakokinetika fibrinolytík), je moţná len na pracoviskách
disponujúpcich PTCA. Mortalita pacientov s kardiogénnym šokom je napriek agresívnej th. ~ 80 %.
Stabilizovaný pacient je indikovaný na PTCA. Treba pátrať po mechanických komplikáciách IM, ako
je ťaţká mitrálna reguurgitácia al. ruptúra medzikomorovej priehradky. Dôleţité je včasné podanie
vazopresorických látok, pri systolickom TK < 70 mm Hg sa podáva noradrenalín, pri 70 mm Hg
dopamín, pri 90 mm Hg dobutamín. U pacientov nereagujúcich na farmaká al. vyţadujpúcich vysoké
dávky vazopresorických látok sa dá na špecializovaných pracoviskách pouţiť intraaortálna
balóniková pumpa.

Pri akút. IM je nevyhnutné čo najvčasnejšie otvorenie ,,infarktovej tepny―, kt. zniţuje mortalitu aţ na
35 %. Trombolýza, rutínna th. IM, však u pacientov v kardiogénnom šoku mortalitu výraznejšie
nezmenšuje. Jej včasná aplikácia však môţe zníţiť jeho incidenciu. Za ideálny postup sa tu pokladá
včasná PTCA, príp. doplnená o implantáciu stentu do koronárnej tepny, resp. intraaortálnou
balónikovou kontrapulzáciou. Obdobné výsledky sa dosahujú s akút. aortokoronárnym bypassom.
Účinnosť koronárnych angioplastík pri akút. infarkte myokardu zvyšuje podanie inhibítorov
trombocytových receptorov glykoproteínov IIb/IIIa. V nemocni-ciach, kde nemoţno vykonávať PTCA,
je indikovaná rýchla aplikácia trombolytika s ná-sledným transportom na pracovisko s moţnosťou
PTCA. Kardiochirurgické riešenie je indikované pri neúspešnej PTCA, pri mnohopočetnom
postihnutí vencovitých tepien a pri mechanických komplikáciách akút. infarktu myokardu (akút.
mitrálna regurgitácia pri dysfunkcii al. ruptúre papilárneho svalu, ruptúra komorovej priehradky a i.).
Treba mať pritom na pamäti moţnosti súčasnej intervenčnej kardiológie a kardiochirurgie a
zabezpečiť preklenutie kritickej fázy, kým sa pacient nedostane do prostredia, kde môţe byť
adekvátne liečený.
2

• Zlyhanie PK – vyskytuje sa pri IM PK. Charakterizuje ho zníţený srdcový index (< 2,5 l/min/m ) s
normálnym al. zníţeným plniacim tlakom ĽK a zvýšeným tlakom v pravej predsieni (> 10 mm Hg) u
pacientov s diafragmatickým IM. Klin. sa prejavuje hypotenziou, zvýšenou náplňou krčných ţíl,
najmä v inspíriu (Kussmaulov príznak), 3. a 4. ozvou PK a jas-nými pľúcnymi poliami na rtg
snímke.Vyšetruje sa najmä EKG v pravého prekordia a hodnotí elevácia segmentu ST vo V 4 R. Dg.
potvrdí aj echokardiografický nález zníţenej systolickej funkcie PK. Treba sa vyhýbať nadmernému
prívodu tekutín. Pacienti so systolckým TK 90 aţ 100 mm Hg a zníţeným srdcovým indexom však
obyčajne dobre reagujú na i. v. podanie tekutín aţ do úpravy ZTP 15 – 18 mm Hg. Ak je srdcový
index aj napriek aplikácii tekutín nízky al. ak je výrazná hypotenzia, podáva sa dobutamín. Súčasné
zväčšenie objemu zvýšeným prívodom tekutín a podanie inotropika dobutamínu má obyčajne za
následok zvýšenie systolického TK nad 90 mm Hg. U pacientov s refraktérnou hypotenziou sa na
špecializovaných pracoviskách vykonáva intraaortálna balóniková kontrapulzácia. Pri srdcovej
blokáde s AV dysynchróniou hemodynakicky priaznivo pôsobí AV (sekvenčná) kardiostimulácia.
D. Mechanické komplikácie
• Expanzia IM – následkom stenčenia infarzovanej steny po IM nepriaznivo ovplyvňuje geometriu a
funkciu komôr. Priaznivo tu pôsobia lieky zniţujúce predzaťaţenie a zmenšujúce dilatovanú komoru,
najmä inhibítory ACE. Náchylnosť na stenčenie steny komôr zvyšujú glukokortikoidy a nesteroidové
antiflogistiká.
• Hemodynamicky významná mitrálna regurgitácia – obyčajne sa zhoršuje prognózu ochorenia.
Objektívne sa zisťuje typický holosystolický šelest, v ťaţších prípadoch príznaky edému pľúc. Často
je prítomná ruptúra al. dysfunkcia papilárneho svalu. Dg. potvrdí dvojrozmerná echokardiografia s
Dopplerovým vyšetrením, príp. transezofágová echokardiografia.
• Ruptúra medzikomorovej priehradky – prejaví sa náhlym zjavením sa systolického šelestu, edému
pľúc a takmer vţdy aj kardiogénnym šokom. Komplikuje ~ 1 – 3 % IM, obyčajne v 1. týţd. ochorenia.
Auskultačne sa zisťuje holosystolický šelest s maximom pozdĺţ ľavého okraja sterna, obyčajne
spojený so systolickým šelestom. Dg. intrakraniálneho skratu a chlopňovej regurgitácie sa
potvrdzuje dvojrozmernou echokardiografiou, kt. je indikovaná pri zjavení sa nového šelestu al.
rozvoji kardiogénneho šoku pri IM. Pri katetrizácii pravého srdca sa zisťuje zvýšená saturácia
hemoglobínu kyslíkom. Th. je podobná ako pri kardiogénom šoku s invazívnym hemodynamickým
monitorovaním. Indikované sú vazodilatanciá (nitroglycerín al. nitroprusid) s cieľom zníţiť
predzaťaţenie, pred pokusom o chir. riešenie je väčšinou potrebná intraaortová balóniková
kontrapulzácia.

• Ruptúra voľnej steny ĽK – je katasrtfoálnou komplikáciou IM a príčinou asi 10 % úmrtí pri IM. Je
častejšia u ţien ako u muţov, u pacientov s IM ako prvým prejavom ICHS, hypertonikov a pacientov
liečebných glukokortikoidmi al. nesteroidovými antiflogistikami. Vzniká typicky v priebehu 1. týţd. po
IM a prejavuje sa ako náhly hemodynamický kolaps. Môţe sa spájať so sínusovou al. junkčnou
bradykadiou, idioventrikulárnym rytmom, abnormalitami segmentu ST a vlny T a rýchlym vývojom
elektromechanickej disocicácie. Niekedy býva prítomná rekurentná perikardiálna bolesť /akumulcia
krvi v perikardiálnom vaku), príp. sa príznakmi výpotku, tamponády a hypotenzie. U pacientov s
tenkou stenou komory s hroziacou ruptúrou al. uţ vzniknutou parciálnou ruptúrou dg. umoţní
echokardiografia. V prípade tamponády je výkonom zachraňujúcim ţivot je periakrdiocentéza a
urýchlená intraaortová balóniková kontrapulzácia; definitívna th. je chir.
• Aneuryzma komory – vzniká v mieste dyskinetického myokardu. Treba na ňu myslieť v prítomnosti pretrvávajúcej elevácie segmentu ST, pri nezvládnuteľnom zlyhaní srdca al. ťaţko
ovplyvniteľných komorových arytmiách. Je tu vysoké riziko murálne trombózy a periférnej
embolizácie. Dg. sa určí echokardiografiou a angiografiou ĽK, kt. umoţňujú zistiť rozsah aneuryzmy;
prítomnosť murálnych trombov sa dá dokázať dvojrozmernou echokardiografiou. V th. je indikovaná
antikoagulanciá. U niekt. pacientov s refraktérnou srdcovou dekompenzáciou, s komorovými
arytmiami ohrozujúcimi ţivot al. s rekurentnou systémovou embolizáciou je indikovaná chir. th.
aneuryzmy.
• Pseudoaneuryzma komory – je formou ruptúry srdca s perikardiálnou extravazáciou krvi
ohraničenou ,,stenou―, kt. z väčšej časti tvorí organizovaný trombus a viscerálny perikard. Medzi ĽK
a pseudoaneuryzmou je voľná komunikácia. Dfdg. sa pravá aneuryzma dá vylúčiť dvojrozmernou
echokardiografiou. Pseudoaneuryzmu treba urýchlene operovať pre vysoké riziko ruptúry.
E. Rekurentná ischémia – vzniká obyčajne bezprostredne po IM a má sa liečiť agresívne.
Indikovaná je koronárna angiografia s príp. intervenciou (PTCA al. bybassu).
• Extenzia IM al. reinfarkt – vzniká ~ v 10 – 20 % prípadov IM. Často im predchádzajú rekurentné
bolesti v hrudníku napriek iniciálnej th. Aby sa vylúčila recidíva IM treba opakovane sledovať
hodnoty CK-MB. Väčšina extenzií IM vzniká v priebehu 7 – 10 d po jeho začiatku.
F. Perikardiálne komplikácie – zahrňujú akút. pankreatitídu a Dresslerov sy.
• Akút. perikarditída – vzniká obyčajne u pacientov s veľkými infarktmi. Býva pri nej retrosternálna
bolesť vyţarujúca do chrbta, provokuje ju hlboké dýchanie al. pohyb hrudníka, v sediacej polohe sa
zmierňuje. Niekedy sa zisťuje prechodný trecí perikardiálny šelest. Typické zmeny na EKG maskuje
infarkt. Glukokortikoidy al. nesteroidové antiflogistiká bez kys. acetylsalicylovej je kontraindikované,
pretoţe spomaľuje jazvenie a zvyšuje riziko ruptúry. I. v. th. heparínom zvyšuje riziko hemoragickej
tamponády srdca.
• Dresslerov sy. – je zriedkavá neskorá komplikácia IM, charakterizovaná perikarditídou, pleuritídou
s výpotkami, zvýšenou teplotou, leukocytózou, zrýchlením sedimentácie krviniek a zvýšenou
koncentráciou antimyokardiálnych protilátok. Dfdg. treba odlíšiť recidívu stenokardie al. IM, na EKG
bývajú výrazná elevácia úseku ST vo viacerých zvodoch. Manifestuje sa medzi 2. a 10 týţd. po
začiatku IM, priebeh môţe byť chronický s častými remiiami a exa-cerbáciami. V th. sa odporúčajú
nesteroidové antiflogistiká (kys. salicylová 500 mg p. o. kaţdých 6 – 8 h, ndometacín 25 – 50 mg p.
o. kaţdých 6 – 8 h), v ťaţších prípadoch kortikoidy (kortizón 1 mg/kg p. o.), kt. dávky sa zniţujú
pomaly, aby sa minimalizovala exacerbácia príznakov. Th. antikoagulanciami sa prerušuje, pretoţe
môţe vzniknúť hemoragická perikarditída s tamponádou. Len zriedka vzniká konstriktívna
perikarditída.
Rehabilitácia – zahojenie poškodenia tkaniva trvá ~ 6 týţd. Pri nekomplikovanom IM sa s rehabilitáciou začína 24 h po prijatí, a to aktívnym cvičením malých, stredných a veľkých svalových

skupín horných končatín (HK) a dolných končatín (DK) v leţiacej polohe, dychovými statickými a
dynamickými cvičeniami s pravidelným, pokojným (nie hlbokým) dýchaním a relaxačnými cvičeniami
svalstva HK, DK a krku. Druhý deň sa pridáva sedenie na posteli a v kresle s prvkami sebaobsluhy
(jedenie, hygiena a toa- leta), cvičenie HK, DK a dychové cvičenia v sediacej polohe. 4. – 5. d sa uţ
má pacient vedieť postaviť a chodiť a po izbe, cvičiť HK a DK od distálnych svalových skupín k
proximálnym v stojacej polohe. Na konci 1. týţ. chodí voľne po chodbe, 2 – 3-krát/d 20 min. Na 10 d
absolvuje pol poschodia a postupne celé poschodie.
Pri komplikovanom IM sa rehabilitácia začína neskôr a v cvičení sa postupne pridávajú prvky ako pri
nekomplikovanom IM.
Po prepustení sa rehabilitácia vykonáva v rehabilitačných centrách al. kúpeľných zariadeniach so
zameraním na zvládnutie nárokov normálneho ţivota, zlepšenie výkonnosti kardiopulmo-nálneho
systému a zlepšenie kondície. Cvičebná jednotka trvá ~ 45 min, pričom cvičenia sú podobné ako
počas hospitalizácie, ale na úrovni tréningovej pulzovej frekvencie. Pacient absolvuje prechádzky 1
h/ds tempom 3 km/h, koncom obdobia rekonvalescencie 2 – 3 h/d. V neskoršom období sa má
vyhýbať riadeniu motorového vozidla, dvíhaniu bremien a veľkej námahe (do hodnoty max.
zaťaţového záťaţového testu). Do práce sa zvyčajne vracia po 3 mes.
Pacienti s indukovateľnou ischémiou a vysokým rizkom budú-cich kardiáklnych príhod sa dajú
identifikovať pomocou záťaţovej ergometrie, záťaţovej táliovej scintigrafie, rádionukli-dovej
ventrikulografie a záťaţovej echokardiografie. Ergometriu so submax. záťaţou moţno bezpečne
vykonať po 15.–17. d od vzniku nekomplikovaného IM. U pacientov s pozit. nálezom je indikovaná
koronárna angiografia, kt. poskytne informácie o príp. potrebe revaskularizačného výkonu. Negat.
nález svedčí o nízkom riziku kardiálnych príhod v nasledujúcom roku. Koronarografia je indikovaná
aj u pacientov s non-Q IM a pri recidívach ischémie, významným zlyhávaním srdca a trvalými
komorovými arytmiami. Ergometriu s max. záťaţou moţno bezpečne vykonať 8. týţd. po akút. IM.
Sek. prevencia spočíva v ovplyvnení rizikových faktorov (fajčenie, hyperchlesterolémia, hypertenzia, diabetes). Patrí sem najmä edukácia pacientov o potrebe rehabilitačného tréningu,
o správnom ţivotnom štýle a farmakoterpii. K liekom patria:
-blokátory – napr. metoprolol 100 mg 2-krátr/d zniţujú mortalitu, výskyt náhlej smrti a reinfarktu
po IM; b-blokátory s ISA sú menej účinné; th. má trvať > 2 r., vhodnejšie je pp. trvalé uţívanie;
• antiagreganciá – dlhodobé podávanie kys. acetylsalicylová, najmä u pacientov po úspešnej
trombolýze, s veľkým predným IM al. aneuryzmou ĽK, kt. uţívajú spočiatku 3 – 6 mes.
antikoagulanciá a u pacientov s ťaţkou dysfunkciou ĽK s trvalou antikoagulačnou th., aby sa
predišlo systémovej embolizácii.
• inhibítory ACE – napr. kaptopril, kt. zniţuje mortalitu, incidenciu srdcového zlyhania a recidívy IM,
najmä u pacientov s efekčnou frakciou < 40 %; u pacientov s veľkým predným IM, zlyhaním srdca
al. aneuryzmou ĽK sa podáva trvale al. aţ do zlepšenia stavu.
Srdcová nedostatočnosť – môţe sa rozvinúť ako komplikácia akút. al. prekonaného infarktu
myokardu, ale môţu byť aj prejavom ICHS bez infarktu myokardu. Pri akút. infarkte sa srdcová
nedostatočnosť často prejaví zlyhaním ľavej komory (stáza v malom obehu s dýcha-vicou
ortostatického charakteru, pľúcny edém). Pri chron. ICHS sa manifestuje obrazom kongestívnej
srdcovej dekompenzácie s edémami, hepatomegáliou, ale aj stázou v malom obehu a ortopnoe.
Dg. sa potvrdzuje rôznymi neinvazívnymi a invazívnymi metódami (echokardiografia, Holte-rovo
monitorovanie, bicyklová ergometria, záťaţová perfúzna táliová scintigrafia myokardu, príp.
koronarografia).

Dfdg. treba odlíšiť nedostatočnosť srdca pri dilatačnej kardiomyopatii a niekt. sek. kardiomyopatiách, napr. pri hypotyreóze, anémiách, urémii a i.
Th. pozostáva z diéty (obmedzenie NaCl, nesolená strava pri dekompenzácii, antisklerotické
zásady), z aplikácie saluretík, koronarodilatancií, antiagregancií (kys. acetylsalicylová 30 – 60 mg/d
al. 100 – 120 mg obdeň), vazodilatancií vrátane inhibítorov ACE, kardiotoník a antiarytmík. V
indikovaných prípadoch sa vykonáva perkutánna transluminálna koronárna angioplastika (PTCA),
bypassové operácie.
Srdcové arytmie – môţu byť jediným prejavom ICHS. Častá je predsieňová fibrilácia, ale môţu sa
vyskytovať aj iné typy, ako extrasystoly, ramienkové a fascikulárne blokády, poruchy vodivosti a i.
(→arytmie). V th. sa uplatňujú rôzne postupy od implantácie kardiostimulátora aţ po náročnejšie
postupy (chem., elekt., rádiofrekvenčná ablácia loţiska a dráhy, implantácia automatického
defibrilátora); →antiarytmiká.
Asymptomatická (možná) ICHS – odhalí sa zvyčajne náhodne pri vyšetrení pacienta z iných príčin
(patol. vlna Q na EKG), porucha kinetiky steny al. septa pri echokardiografii), a to len pri
skríningovom al. cielenom záťaţovom EKG vyšetrení (ergometrické a farmakol. EKG provokačné
testy, napr. dipyridamolový, izoproterenolový test a i.). Môţe vyústiť do akút. infarktu myokardu a
ICHS s arytmiou, ale môţe zapríčiniť aj náhlu smrť. Vyskytuje sa častejšie pri diabetes mellitus.
Stavy, kt. vyústia do srdcovej nedostatočnosti,sa nazývajú tichá ischemická kardiopatia; ťaţko sa
odlišuje od dilatačnej kardiomyopatie.
K asymptomatickým formám ICHS patrí tzv. tichá (skrytá, nemá) srdcová ischémia. Rozlišujú sa dve
formy: 1. s výrazným poškodením koronárneho riečiska, keď časť pacientov necíti bolesť ani pri
vzniku infarktu myokardu, chýba u nich ,,varovný― systém, kt. je angina pectoris. Na príleţitostnom
EKG al. pri sekcii sa potom konštatuje ,,stav po prekonanom infarkte myokardu―; 2. so známou
ICHS vrátane bolestivej formy, ako je stabilná, nestabilná al. Prinzmetalova angina pectoris, pri kt.
sa monitoruje EKG napr. Holterovou metódou a zachytia sa ischemické ataky bez bolesti. Je oveľa
častejšia ako tichá ischémia s poškodením koronárneho riečiska. Reinfarkty a náhla smrť nie sú
však pri bezpríznakovej ICHS zriedkavejšie ako pri symptomatickej. Th. spočíva v reţimovej, diétnej
a farmakologickej, príp. intervenciách, ako sú PTCA, bypassové operácie, endarterektómia,
aneuryzmektómia a v indikovaných prípadoch transplantácia srdca.
ischemizácia – [ischaemisatio] proces vedúci k miestnej nedokrvenosti tkaniva.
ischesis, is, f. – [g. ischein potlačiť, zadrţať] ischéza, zadrţanie al. retencia exkrétov.
ischi/o- – prvá časť zloţených slov z g. 1. ischein zadrţovať; 2. ischion bedro.
ischiadelphus, i, m. – [ischi- + g. adelphos brat] →ischiodidymus.
ischiadicus, a, um – [g. ischion bedro] ischiadický, týkajúci sa sedacej kosti (oblasti), patriaci sedacej
kosti, leţiaci na bedrách.
ischialgia, ae, f. – [ischi- + g. algos bolesť] ischialgia, ischias, bolesť v priebehu sedacieho nervu;
ischiodýnia.
ischidrosis, is, f. – [ischi- + g. hidrós pot] ischidróza, zadrţanie potu, obmedzenie potenia.
ischiectomia, ae, f. – [ischi- + g. ektomé odstránenie] chir. odstránenie al. excízia sedacej kosti.
ischioanalis, e – [ischio- + l. anus konečníkový otvor] ischioanálny, týkajúci sa sedacej kosti a
konečníkového otvoru.
ischiobulbaris, e – [ischio- + l. bulbus cibuľa] ischiobulbárny, týkajúci sa sedacej kosti a bulbu
močovej rúry.

ischiocapsularis, e – [ischio- + l. capsula puzdro] ischiokapsulový, týkajúci sa sedacej kosti a
puzdrového väzu bedrového kĺbu.
ischiocavernosus, a, um – [ischio- + l. caverna dutina, cavernosus dutinový, dutinkovitý]
ischiokavernózny, týkajúci sa bedier a dutinkovitých telies penisu.
ischiocele, es, f. – [ischio- + g. kélé prietrţ] ischiokéla, ischiadická prietrţ, hernia.
ischiococcygeus, a, um – [ischio- + coccyx kostrč] ischiokokcygeálny, týkajúci sa sedacej kosti a
kostrča.
ischiodidymus, i, m. – [ischio- + g. didymos dvojča] ischioadelphus, symetricky spojené dvojčatá
zrastené panvami.
ischiodymia, ae, f. – [ischio- + g. didymos dvojča] stav symetrického spojenia dvojčiat zrastených
panvami.
ischiodynia, ae, f. – [ischio- + g. odyné bolesť] ischiodýnia, bolesť v oblasti sedacej kosti.
ischiofemoralis, e – [ischio- + l. femur stehno] ischiofemorálny, týkajúci sa bedra a stehna.
ischiofibularis, e – [ischio- + l. fibula píšťala] týkajúci sa sedacej kosti a píšťaly.
ischioglutealis, e – [ischio- + glutaeus sedacia časť] ischiogluteový, týkajúci sa sedacej kosti a
sedacieho svalu.
isch(i)ocholia, ae, f. – [ischio- + g. cholé ţlč] isch(i)chólia, obmedzenie vylučovania al. odtoku ţlče.
ischiomelus, i, m. – [ischio- + g. melos úd] plod s nadbytočnou končatinou pripojenou k bá-ze
chrbtice.
ischioneuralgia, ae, f. – [ischio- + g. neuron nerv + g. algos bolesť] bolesť v oblasti sedacieho nervu.
ischionitis, itidis, f. – [ischio- + -itis zápal] ischionitída, zápal tuberositas ossis ischii.
ischiopagus, i, m. – [ischio- + g. págus od pégnynai spájať] ischiopág, podvojná anomália zrastená v
panvovej oblasti.
Ischiopagus parasiticus – parazitický ischiopág, jedna časť anomálie je zakrpatená a parazituje na
druhej.
ischiopubicus, a, um – [ischio- + os pubis lonová kosť] ischiopubický, týkajúci sa sedacej kosti
(bedra) a lonovej kosti.
ischiopubiotomia,a e, f. – [ischio- + os pubis lonová kosť + g. tomé rez] ischiopubotómia, preťatie
sedacej a lonovej kosti.
ischiorectalis, e – [ischio- + l. rectum konečník] ischiorektálny, týkajúci sa bedra (sedacej kosti) a
konečníka.
ischiosacralis, e – [os ischii + os sacrum] ischiosakrálny, týkajúci sa sedacej a kríţovej kosti.
ischiothoracopagus, i, m. – [ischio- + g. thorax hrudník + g. págus od pégnynai spájať]
ischiotorakopág, podvojná anomália spojená panvou a hrudníkom.
ischiovaginalis, e – [ischio- + l. vagina pošva] ischiovagínový, týkajúci sa sedacej kosti (oblasti) a
pošvy.
ischiovertebralis, e – [ischio- + l. (columna) vertebralis chrbtica] ischiovertebrálny, týkajúci sa
sedacej kosti a chrbtice.
ischium, i, n. – [g. ischion bedro, os ischii sedacia kosť] sedacia časť.

isch(i)uria, ae, f. – [g. ischein zadrţovať + g. úron moč] isch(i)úria, zadrţovanie moču, nemoţnosť
vyprázdniť močový mechúr.
Isch(i)uria paradoxa – paradoxná isch(i)úria, unikanie moču po kvapkách, umočovanie,
,,pretekajúci mechúr―; →inkontinencia moču.
Isch(i)uiria spastica – spastická isch(i)úria, pri kŕči svalstva zvieračov.
ischofónia – ischofónia, zajakávanie sa, dyzartria, anartria, syllabaria.
ischogyria, ae, f. – [ischo- + l. gyrus závit] ischogýria, stav, pri kt. závity majú nadmerne kľukatý al.
vrúbkovaný vzhľad, ako pri bulbárnej skleróze.
ISI – skr. angl. international sensitivity index medzinárodný index senzitivity.
®

Isicain – miestne anestetikum; →lidokaín.
®

Isicom tbl. (Isis Pharma) – Levodopum 250 mg + Carbidopum monohydricum 26,99 mg v 1 tbl;
antiparkinsonikum; →levodopa.
®

Isidrina – tuberkulostatikum; →izoniazid.
®

Isindone (Erba) – analgetikum, antiflogistikum; →indoprofén.
isinglass – rybací glej, vnútorná membrána plávacieho mechúrika Acipenser huso a i. druhov tresiek
a výz. Obsahuje najmä glutín. Pouţíva sa na prípravu pokrmov namiesto ţelatíny, ako adhezívum,
prísada do vín a pív, ochranný koloid pri výrobe chemikálií, v sklárstve a výrobe porcelánu a i.
(Ichthyocolla‹).
®

Isipen inj. (Krka) – Piperacillinum natricum 1 g al. 2 g substancie v 1 fľaštičke; širokospektrálne laktámové antibiotikum; →piperacilín.
ISIS – skr. index spokojnosti osoby s jeho interpersonálnou situáciou, psychol. dotazník vybraný z
Learyho systému (Gajdošík, 1973). Obsahuje 128 poloţiek, 8 pre kaţdú zo 16 interpersonálnych
premenných. Dimenzia intenzity sa utvorila tým, ţe v prvých poloţkách kaţdej premennej A–P sa
nachádzajú najmiernejšie aspekty interpersonálneho prístupu, kt. sa v ďalších poloţkách ešte v 3
stupňoch zosilňujú.
iskerníkovité →Ranunculaceae.
islam – [arab. islam pokora, mier] mohamedánske (moslimské) náboţenstvo. Jedno z tzv. svetových
náboţenstiev zaloţené Mohamedom (Muhammad ibn Abdalláh, 570 – 632), rozšírené najmä v
krajinách Blízkeho a Stredného východu, v sev. Afrike a juhových Ázii. V bývalom ZSSR je rozšírený
v stredoázijskych republikách, na sev. Kaukaze, v Zakaukazsku, Tatarskej a Baškirskej autonómnej
republike. I. vznikol v záp. Arábii v 7. stor., v období zjednotenia arabských národov vo feudálnom
teokratickom kalifáte.
I. čerpá z →judaizmu, nestoriánskeho a monofyzitského kresťanstva, z mazdizmu a zoroastrizmu
(staroiránske dualistické náboţenstvo, kt. zaloţil Zarathuštra, syn. Zoroaster). Základom i. je idea
jediného Boha (Alaha), stvoriteľa neba i zeme, a jeho proroka Mohameda. Mohamed bol
posledným, ale nie jediným prorokom i. Moslimovia veria vo všetkých prorokov sveta, Abraháma,
Mojţiša a Jeţiša, ako poslov, ktorých Boh poslal národom, aby plnili jeho vôľu a mohli ţiť šťastne.
Svätým písmom i. je korán. Jeho jednotné vydanie v arabskom jazyku dal zostaviť r. 635 Usmán,
tretí kalif po prorokovi Muhammadovi . Zbierka textov má 114 kapitol (tzv. súry) platí dodnes ako
záväzná posvätná kniha i. Obsahuje zjavenia boţie Mohamedovi, Prorokove rozprávania, proroctvá
a zákonné ustanovenia. Prvý latinský preklad koránu objednal r. 1143 Petrus Venerabilis, opáít z
Clunny (tlačou vyšiel v Ríme r. 1593).

Vierouka i. pozostáva z 5 ,,stĺpov viery― (arkán ad-dín): 1. o vyznaní viery (šaháda); 2. modlitbu
(salát); 3. pôst (saum) v mesiaci ramadán; 4. almuţnu (zakát); 5. púť do Mekky (hadţ). Všetko na
svete (i osudy ľudí) sa deje z vôle Alaha. Človek je proti Alahovi bezmocný, preto má byť zmierlivý a
pokorný, a to nielen voči nemu, ale aj jeho vyslancom na zemi. Odmenou za dôsledné plnenie
náboţenských prikázaní je sľub rajskej blaţenosti v posmrtnom ţivote. Neposlušným hrozí trest
pekelných múk. V 9. súre sa napr. zdôrazňuje, ţe Boh odpustí tým, ktorí prejavujú ľútosť a
modlitbami al. almuţnami činia pokánie.
Veriaci sú povinní vykonávať kaţdodenné modlitby, dodrţovať pôsty, platiť dane a zúčastňovať sa
na púťach k mohamedánskym svätyniam. Viera sama osebe podľa i. je nedostatočná, ak sa
nepremení na skutok. Moslim verí vo vlastnú zodpovednosť za svoje skutky na tomto i na onom
svete. Povinnosťou kaţdého moslima je získavať vedomosti.
I. neuznáva hazardné hry, narkomániu, poţívanie alkoholu (,,alkohol je otcom všetkých zločinov―) a
brlohy nerestí, bezprácne zisky, špekulácie, úţeru, poţičiavanie peňazí za úroky, korupciu,
klamstvá, krádeţe, nesporiadaný ţivot, manţelskú neveru, ohováranie, škodenie inému človeku,
násilie. Uznáva však vojny na obranu svätej veci a pouţitie zbrane v sebaobrane. I. chce priniesť
ľudstvu mier, ak však niekto zabíja, preliata krv volá po odplate, čo má za následok permenantné
vraţdenie.
Vyznávači i., moslimovia, sú diferencovaní do 2 hlavných vetiev, sunny (sunizmus) a šíity
(šiitizmus), a do ďalších početných sekt. Líšia sa najmä rozličným výkladom dogiem. To vyvoláva
medzi nimi aj konflikty. V priebehu vývoja i. integroval kultúrne prejavy ţivota rôznych etník a oblastí
do relat. jednotného spôsobu ţivota a viedol k utvoreniu svojbytnej islamskej kultúry. Posilnenie
svojbytnosti kultúry i. a obnovenie islamskej civilizácie je cieľom islamského fundamentalizmu.
Sociálne učenie i. vzniklo na báze koránu a ďalších zdrojov ,,šaríe―`, kodexu islamského práva, čo je
hadís (rozprávanie o slovách a činoch Muhammadových), idţma (zhromaţdenie náboţenských
autorít) a kijás (výklad jednotlivého právneho prípadu pomocou koránu al. sunny, čo chýba u šíitov).
Výkladom šárie sa zaoberá náboţenskoprávna disciplína ,,fikh―. Náboţenskoprávna sústava i., kt.
kodifikuje sociálne učenie i., odráţa úroveň spoločenských pomerov feudálneho obdobia svojho
vzniku s prvkami rodovej al. kmeňovej spoločenskej organizácie.
Uschovávanie predpísaných foriem vlastníctva a rozdelenie spoločnosti sankcionuje priamo korán.
Nepotvrdzuje však vlastníctvo pôdy, tá patrí Bohu. Mnohoznačnosť niekt. formulácií koránu dovoľuje
rôzny výklad, čo sa prejavuje v prispôsobovaní sociálnych učení i. rôznym neislamským ideológiám.
Učenie i. prikazuje určité ,,prerozdelenie― majetku prostredníctvom ,,zakátu― u všetkých a ,,sadáky―
u niekt. (dobrovoľná almuţna majetných muslimov). Týka sa to však len muslimov, kt. obývajú ,,dár
al-islám― (svet i.). Známy je výrok svätého Proroka ,,Zaplať robotníka skôr ako jeho pot uschne―. I. si
ctí kaţdú prácu, kt. umoţňuje človeku poctivý ţivot. Hriechom je lenivosť. V sociálnom učení i. však
preţívajú historicky veľmi staré normy spoločenského ţivota, ako potreba pomsty, koristi a i.
Lekárstvo nehrá v koráne nijakú úlohu, korán však obsahuje hygienické predpisy (na umývanie)
spojené s náboţenskou očistou. Aţ v neskôr zozbieraných výrokoch Proroka (hadís) sú zmienky o
liečivých prostriedkoch, ako je medový nápoj, púšťanie ţilou a kauterizácia (tá je však pre moslimov
zakázaná). Ako všeliek sa uvádza čierna rasca (,,čierne zrno―). Spolu s i. sa od 7. storočia šírila aj
→arabská medicína. V období začiatkov i. bolo lekárstvo výhradnou doménou kresťanov a ţidov. Uţ
v 11. stor. však získali vplyv ortodoxní moslimskéí teológovia. V 12. stor. vznikla na podklade
zbierky tradícií (hadís) tzv. prorokova med., náboţensky posvätné liečebné umenie s magickými a
poverovými praktikami. Prorokova med. v 14. stor. preváţila nad vedeckým lekárstvom.
Moslim verí v jediného Boha, stvoriteľa sveta, nedeliteľného, všadeprítomného, nikomu sa
nepodobajúceho, ktorému sa nik nevyrovná. Podľa i. nelieči príroda ako tvrdí Hippokrates, ale

všemocný Boh, prvý a jediný prameň všetkého. Lebo Boh nezosiela nijakú chorobu bez toho, aby ju
nebolo moţné vyliečiť. Sluţba chorým sa podobne ako v kresťanstve pokladá za sluţbu Bohu. V
súlade s tým znel aj príkaz: ,,Vy čo slúţite Bohu, uzdravujte!―
islandský vápenec – islandský kalcit, dvojlomný, priehľadný čistý →kalcit pouţívaný v kryštálovej
optike ako polarizátor (→polarimeter). Získava sa z mandľovcových dutín bázických výlevných
hornín na Islande a Kryme. Je vzácny, nahrádza sa polaroidnými fóliami z herapatitu.
ISM – skr. angl. International Society of Microbiologists Medzinárodná spoločnosť mikrobiológov.
®

Ismelin (Ciba) – antihypertenzívum; →guanetidínsulfát.
®

Ismo (Boehringer, Mannheim) – antianginózum; →izosorbiddinitrát.
®

Ismotic (Alcon) – diuretikum; izosorbid.
ISO – skr. angl. International Standard Organization Medzinárodná organizácia štandardov.
iso- – prvá časť zloţených slov z g. isos rovnaký; →izo-.
isoadanone – izoadanón, syn. izometadón.
isoadrenocorticismus, i, m. – [iso- + adrenocorticalis vzťahujúci sa ku kôre nadoibličiek + -ismus
stav] euadrenalizmus, stav s normálnou funkciou kôry nadobličiek.
isoagglutininum, i, n. – [iso- + l. agglutininum algutinín] →izoaglutinín.
isoallela, ae, f. – [iso- + g. allélón vzájomný] →izoalela.
isoalloxazinum →izoaloxazín.
®

Isoamidone – narkotické analgetikum; izometadón.
isoaminil →izoaminil.
Isoamyl Acetate →izoamylacetát.
Isoamyl Alcohol →izoamylalkohol.
Isoamyl Amine →izoamylamín.
Isoamyl Benzoate →izoamylbenzoát.
Isoamyl Bromide →izoamylbromid.
Isoamyl Butyrate →izoamylbutyrát.
Isoamyl Ether →izoamyléter.
isoantigenum, i, n. – [iso- + antigenum antigén] →izoantigén.
®

Isoarteril (Isola-Ibi) – antihypertenzívum; →raubazín.
®

Isobamate – myorelaxans; karizoprodol.
®

Isobarin – antihypertenzívum; guanetidín.
isobaros, i, m. – [iso- + g. baros tiaţ] →izobarický.
isobatrachotroxinum – izobatrachotoxín, toxický steroidový alkaloid izolovaný z koţných extraktov
kolumbíjskeho šípového jedu ţiab rodu Phyllobates; →batrachotoxín.
isobebeerine – izoberberín; syn. izochondrodendrín.
®

Isobicina – tuberkulostatikum; izoniazid.
®

Iso-Bid (Geriatric Pharm.) – antianginózum; izosorbiddinitrát.

®

Isobide (Nikken) – diuretikum; izosorbid.
isobixin – izobixín, trans-forma bixínu.
®

Isobromyl (Clin-Comar-Byla) – sedatívum, hypnotikum; brómizoval.
®

Isocaine (Columbia) – miestne anestetikum; izobutyl p-aminobenzoát.
®

Isocaine-Asid – miestne anestetikum; prokatín.
®

Isocal plv. (Bristol-Myers Squibb, Mead Johnson) dietetikum. Ide o polymérnu, práškovú,
plnohodnotnú, bezzvyškovú diétu. Neobsahuje laktózu, cholesterol a puríny. Prípravok obsahuje 13
% vyuţiteľnej energie v bielkovinách, 37 % v tuku a 50 % v sacharidoch. Bielkovina je
vysokohodnotný polymér, obsahujúci celé aminokyselinové spektrum. Tuky obsahujú 20 %
triacylglycerolov so stredne dlhými karboxylovými kys. (MTC), kt. sa rýchlo resorbujú v čre-ve, lebo
sa dostávajú priamo do portálneho obehu.
Zloţenie: Proteina (sojae et lactici) 15,3 g + Oleum maizii (80 %%) et Triclycerida saturata media
(20 %) 19,7 g + Oligosaccharata 59,7 + Mineralia 2,8 g (Potassium 587 mg + Sodium 235 mg + Sal
chloratum 470 mg + Manganum 1,17 mg + Cuprum 470 mg + Zincum 4,7 mg + Magnesium 94 mg +
Ferrum 4,2 mg + Iodium 35 mg + Phosphorus 235 mg + Calcium 282 mg) + Vitaminum A 1174 IU +
Vitaminum B1 0,89 mg + Vitaminum D 94 IU + Vitaminum E 17,6 IU v 100 g suchej substancie.
®

Isocalm (Kaken) – myoelaxans; →tolperizón.
isocapnia, ae, f. – [iso- + g. kapnos plyn] →izokapnia.
®

Isocillin (Hoechst) – antibitiokum; →penicilín V.
®

Isocolin (Isola-Ibi) – hepatoprotektívum, kt. sa pouţíva pri hepatobiliárnych dysfunkciách;
fosforylcholín.
isocolumbin – izokolumbín; derivát kolumbínu, hlavného horkého princípu izolovaného z koreňa
Jatrorrhiza palmata (DC.) Miers, Menispermaceae.
isoconazolum →izokonazol.
isocoria, ae, f. – [iso- + g. koré zrenica] →izokória.
®

Isocornox (FBC) – herbicídum; →mekoprop.
isocortex, icis, m. – [iso- + l. cortex kôra] →izokortex.
®

Isocrin (Warner-Chillcott) – katartikum; →oxyfenizatínacetát.
isocytosis, is, f. – [iso- + g. kytos bunka + -osis stav] →izocytóza.
®

Isodine (Blair) – miestne antiseptikum; →povidonjód.
isodiprene – izodiprén; 3-karén, terpentín z Pinus silvestris L., Pinus longifolia Roxb. Pinaceae.
isodontia, ae, f. – [iso- + g. odontos zub] →izodoncia.
®

Isodormid – sedatívum, hypnotikum; →apronalid.
®

Isodrin – insekticídum (uţ sa nepouţíva); →aldrín.
isodulcit – izodulcit, ramnóza.
isodurene – izodurén; látka, kt. sa nachádza v kamenouhoľnom dechte.
isodynamicus, a, um – [iso- + g. dynamis sila] →izodynamický.
isoelectricus, a, um – [iso- + electro- súvisiaci s elekt. prúdom] →izoelektrický.

®

Isoendoxan – antineoplastikum; →ifosfamid.
Isoetaceae – šidlatkovité. Čeľaď triedy plavúňov, bylín ponorených vo vode al. rastúcich na mokrých
miestach. Vyznačujú sa hľuzovitou a druhotne hrubnúcou stonkou a dlhých šidlovitými listami v
ruţici. Sú rôznovýtrusné. Rastú prevaţne v miernom pásme sev. pologule (1 rod, 65 druhov).
V šumavských a krkonošských jazerách rastie šidlatka jazerná (Isoetes lacustris).
®

Isoetam (Ferrer) – tuberkulostatikum; izobutol.
isoetham – izobutol; syn. etambutol izoniazid metánsulfonát;tuberkulostatikum; izobutol.
isoet(h)arine – izoetarín.
isoeugenol – izoeugenol; pouţíva sa pri výrobe vanilínu.
isofenphos – izofenfos.
isofezolac – izofezolak.
®

Isofluran Rhône-Poulenc inh. (Rhône-Poulenc Rorer) – Isofluranum 100 ml (100 %) v 1 fľaštičke;
celkové inhalačné anestetikum; →izoflurán.
isoformis, e – [iso- + l. forma tvar] →izoformný.
isogamia, ae, f. – [iso- + g. gamos svadba] →izogamia.
isogenes, es – [iso- + g. gignesthai vznikať] →izogénny.
isohaemagglutininum, i, n. – [iso- + g. haima krv + l. agglutinare zlepovať] →izohemaglutinín.
isohaemolysinum, i, n. – [iso- + g. haima krv + g. lysis uvoľnenie] →izohemolyzín.
®

Isohes (HES 200/0,5) 6 % inf. (Laevosan) – Hydroxyaethylamylum (HES 200/05 so strednou Mr 200
000) 6 % v izotonickom rozt. NaCl. Infundabilium, substitúcia plazmy; →hydroxyetylškrob.
isohydraemia, ae, f. – [iso- + g. hydór voda + g. haima krv] →izohydrémia.
isohydria, ae, f. – [iso- + g. hydór voda] →izohydria.
isohypercytosis, is, f. – [iso- + g. hyper nad + g. kytos bunka + -osis stav] →izohypercytóza.
®

Isochinol (Farmakos) – miestne anestetikum; →dimetizochín.
®

Isochol dr. (Léčiva) – Hymecromonum 400 mg v 1 dr.; choleretikum; →hymekromón.
isochromaticus, a, um – [iso- + g. chróma farba] →izochromatický.
isochromosoma, tis, n. – [iso- + chromosoma chromozóm] →izochromozóm.
isochronicus, a, um – [iso- + g. chronos čas] →izochrónný.
isoimmunisatio, onis, f. – [iso- + l. immunis odolný] →izoimunizácia.
®

Iso-Iodeikon – jódová rtg kontrastná látka na vyšetrovanie ţlčníka a pečene; fentetiotaleín sodný.
isoionia, ae, f. – [iso- + g. ión-iontos ión] →izoiónia.
®

Iso-K (San Carlo) – antiflogistikum, analgetikum; →ketoprofén.
®

Isoket inf. a tbl. (Schwarz Pharma) – Isosorbidi dinitras 10 mg v 10 ml (0,1 % rozt.), resp. 5 mg v 1
tbl.; vazodilatans; →izosorbiddinitrát.
®

Isoket ung. (Schwarz Pharma) Isosorbidi dinitras 100 mg + Acidum sorbidum 1,5 mg v 1 g masti;
vazodilatans; →izosorbiddinitrát.

®

®

®

Isoket Retard 40 , Isoket Retard 80 al. Isoket Retard 120 tbl. ret. (Schwarz Pharma) – Isosorbidi
dinitras 40 mg, 80 al. 120 mg v 1 retardovanej tbl.; vazodilatans s predlţeným účinkom;
→izosorbiddinitrát.
®

Isoket Spray spr. (Schwarz Pharma) – Isosorbidi dinitras 375 mg v 1 nádobke, 1 dávke = 1,25 mg;
vazodilatans, →izosorbiddinitrát.
isoladol – izoladol.
®

Isolait (Elder) – vazodilatans; →izoxsuprín.
®

Isolan
– 3-metyl-1-(1-metyletyl)-1H-pyrazol-5-ylester
karbamátové insekticídum.

kys.

dimetylkarbámovej,

C19H17N3-O2;

isolatio, onis, f. – [z l. insula ostrov] →izolácia.
isolationismus, i, m. – [z l. insula ostrov] →izolacionizmus.
isolecithalis, e – [iso- + g. lekithos ţĺtok] →izolecitálny.
– skr. L-Isoleucin., ČSL 4, L-izoleucín; kys. L(+)-2-amino-3-metylvalérová; aaminoetylmetylpropiónová; C6H11NO2, Mr 131,17; →aminokyselin.

L-Isoleucinum

CH3 – CH2 – CH – CH – COOH
CH3 NH2

Sú to šupinkovité, lesklé kryštáliky al. biely prášok, takmer bez zápachu, horkastej chuti, mierne
rozp. vo vode a prakticky nerozp. v 95 % liehu a chloroforme.
Dôkaz
a) Na tenkú vrstvu silikagélu sa nanesú na štard vodné rozt. látok v poradí:
1. 20 ml rozt. skúšanej látky (1,0 mg/ml),
2. 20 ml rozt. overenej vzorky L-izoleucínu (1,0 mg/ml).
Vyvíja sa zmesou 1-butanol–koncentrovaná kys. octová–voda (4 + 1 + 1 obj.). Po vybratí z komory
sa vrstva vysuší voľne na vzduchu, rovnomerne sa postrieka rozt. ninhydrínu a vloţí sa na 5 min do
sušiarne vyhriatej na 80 °C. Na chromatograme 1 sa zisťuje škvrna, kt. má rovnakú polohu a farbu
ako škvrna na chromatograme 1. Chromatogram 1 sa pouţíje aj na skúšku na iné aminolátky
(nesmie byť na ňom iná, okrem hlavnej škvrny).
20

b) Špecifická optická otáčavosť. []D = + 35,5 aţ +37,5°; meria sa rozt. (50,0 g/l) v rozt. kys.
chlorovodíkovej (1 mol/l), pripravený z vysušenej látky zo skúšky strát sušením: max. 0,5 %; suší sa
asi 1,500 g látky pri 105 °C do konštantnej hmotnosti).
Stanovenie obsahu
Asi 0,1000 g vysušenej látky zo skúšky strát sušením sa rozpustí v 1,0 ml bezvodej kys. mravčej,
pridá sa 20,0 ml bezvodej kys. octovej, 1 kv. rozt. kryštálovej violete a titruje sa odmerným rozt. kys.
chloristej 0,1 mol/l z fialového do zelenomodrého sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom
slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,01312 g C6H13NO2.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom.
®

L-i. je pre človeka esenciálna aminokyselina. Zloţka aminokyselinových prípravkov – Amino-Mel ,
®
®
®
®
®
®
Aminoplasmal , Aminosteril , Aminovenoes , Eloamin , Essentiale Aminosäuren , Maxamaid ,
®
®
®
®
Nutramin C, K, M, N, Neo, P, S, U, VLI , P-AM , Salviamin , Vamin 9 EF, 14, 14 EF, 18 EF ,
®
Vaminolac Seu AA 4310, 726, Novum a Vaminolac .

®

Isolevin
– sympatikomimetikum,
→izoproterenol.

agonista

b-adrenergických

receptorov,

bronchodilatans;

®

Isolipan cps. (Laboratories Servier) – Dexfenfluramini hydrochloridum 15 mg v 1 cps.; anorektikum;
→dexfenfluramín.
isologus, a, um – [iso- + g. logos slovo, náuka] →izologický.
®

Iso-Mack spr. (Mack) – Isosorbidi dinitras 275 mg v 1 nádobke; vazodilatans; →izosorbiddinitrát.
®

Iso-Mack Retard 20, 40 a 60 mg cps. (Slovakofarma v spo- lupráci s Mack) – Isosorbidi dinitras 20,
40 al. 60 mg v 1 kapsli; vazodilatans s predlţeným účinkom; →izosorbiddinitrát.
®

Iso-Mack Retard 20, 60 a 120 mg cps. (Mack) – Isosorbidi dinitras 20, 60 al. 120 mg v 1 kapsli;
vazodilatans s predlţeným účinkom; →izosorbiddinitrát.
®

Iso-Mack Retard Forte 40 mg cps. (Mack) – Isosorbidi dinitras 40 mg v 1 kapsli; vazodilatans s
predlţeným účinkom; →izosorbiddinitrát.
®

Isomenyl (Kaken) – sympatikomimetikum, agonista b-adrenergických receptorov, broncho-dilatans;
→izoproterenol.
®

Isomeride (Ardix) – anorektikum; →fenfluramid.
®

Isomerine – antihistaminikum; →chlórfeniramín.
isomeros, (us), n. – [iso- + g. meros diel] →izomérny.
isometria, ae, f. – [iso- + g. metron miera] →izometria.
isometricus, a, um – [iso- + g. metron miera] →izometrický.
isometropia, ae, f. – [iso- + g. metron miera + g. óps-ópos oko] →izometropia.
®

Isomil plv. (Abbott) – Lipida, Acidum linoleicum, Sacchara, Proteina, Cholinum, Mineralia; dietetikum,
náhrada kravského mlieka na sójovom základe, pouţíva sa pri neznášanlivosti bielkovín kravského
mlieka.
®

Isomonat 20 a 40 mg tbl. (Boehringer Mannheim, Rakúsko) – Isosorbidi mononitras 20 al. 40 mg v 1
tbl. s predĺţeným účinkom; vazodilatans; →izosorbidmononitrát.
isomorphia, ae, f. – [iso- + g. morfé podoba] →izomorfia.
isomorphismus, i, m. – [iso- + g. morfé podoba] →izomorfizmus.
®

Isomycin (Werfft) – antibiotikum; protoanemonín.
isomycomycinum – izomykomycín, derivát mykomycínu.
®

Isomyn – stimulans CNS, anorektikum; →amfetamín.
®

Isomytal – sedatívum, hypnotikum; →amobarbital.
®

Isonal
(Roussel-UCLAF)
–
5-(1-metyletyl)-5-(2-propenyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidíntrión,
C10H14N2O3, Mr 210,23; →aprobarbital. I. má strednodobý účinok, pouţíva sa v kombinácii
®
s barbitalom v tekutej forme, kt. umoţňuje dobré odstupňovanie dávok. Prípravky – Allypropymal ,
®
®
®
®
®
Alurate , Aprozal , Numal ; sodná soľ C10H13N2NaO3 – Alurate Sodium , Somnipron .
Isoniazidum – skr. Isoniazid., izoniazid, ČSL 4, hydrazid kys. 4-pyridínkarboxylovej, C6H7-N3O, Mr
137,14. Bezfarebné kryštáliky al. biely mikrokryštalický prášok, bez zápachu, horkej
chuti; na vzduchu sa pôsobením svetla pozvoľna farbí na ţlto. Je ľahko rozp. vo
vode, mierne rozp. v 95 % liehu a veľmi ťaţko rozp. v chloroforme.

Isoniazidum

Dôkaz
a) Asi 0,05 g sa zahrieva s 0,50 g bezvodého uhličitanu sodného; vyvíja sa zápach po pyridíne a
zmes ţltne.
b) Asi 0,01 g vzorky sa rozpustí v 4,0 ml 95 % liehu, pridá sa 1,0 ml rozt. 1-chlór-2,4-dinitrobenzénu
v 95 % liehu (10 g/l) a 1,0 ml liehového rozt. hydroxidu draselného; rozt. sa sfarbí
tmavočervenohnedo (pyridínové jadro).
c) Asi 0,01 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml vody a pridá sa 1,0 ml amoniakálneho rozt. dusičnanu
strieborného; vylučuje sa kovové striebro (hydrazid).
d) Teplota topenia: 170 – 173 °C.
e) Absorpčné spektrum čerstvo pripraveného vodného rozt. skúšanej látky (20 mg/l), merané v 10
1%
mm vrstve proti vode, javí v ultrafialovej časti maximum pri 263 ± 1 nm (A1cm = 300 aţ 320) a
minimum pri 226 ± 1 nm.
Stanovenie obsahu
Asi 0,1200 g vysušenej látky zo skúšky strát sušením sa rozpustí v zmesi 18,0 ml bezvodej kys.
octovej a 2,0 ml anhydridu kys. octovej, pridajú sa 2 kv. rozt. kryštálovej violete a titruje sa
odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l z fialového do zeleného sfarbenia. Zistená spotreba sa
koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,01371 g C6H7N3O.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
I. je zloţkou všetkých protitbc reţimov, pouţíva sa aj samostatne ako prevencia prenosu nákazy pri
tesných kontaktoch al. vysokom riziku, ako aj na prevenciu progresie infekcie pri čerstvej nákaze a
asymptomatických osobách, najmä imunodeficientných.
Kontraindikácie – aktívna hepatopatia.
Nežiaduce účinky – časté sú ťaţkosti zo strany GIT (nevoľnosť, hnačka, bolesť ţalúdka), uţívanie I.
počas jedenia zmierňuje tieto ťaţkosti, avšak zniţuje resorpciu a biol. účinnosť.
Dávkovanie – dms p. o. 0,5 g; dmd p. o. 1,0 g; th. dávka jednotlivá p. o. je 0,1 – 0,2 g; i. v. a i. m. je
0,1 – 0,25 g. V th. sa podáva deťom i dospelým 5 mg/kg/d al. 10 mg/kg 3-krát/týţd., príp. 15 mg/kg
2-krát/týţd.; dmd 300 mg. V profylaxii sa dospelým podáva 300 mg/d min. 6 mes., deťom 5 mg/kg
min. 6 mes. Počas th. treba sledovať funkciu pečene (aktivita sérových aminotransferáz) a ak sa
zjavia príznaky ochorenia th. prerušiť Pacienti s rizikom periférnej neuropatie, kt. je dôsledkom zlej
výţivy, chron. závislosti od alkoholu, chron. obličkovej nedostatočnosti, majú dostávať okrem
antituberkulotík aj pyridoxín v dávke 10 mg/d.
®

®

Prípravky – Isonex , Nidrazid .
isonicotinylhydrazidum →izoniazid.
Isonit 20 tbl. a 40 mg CR
→izosorbiddinitrát.
®

®

tbl. ret. – Isosorbidi dinitras 20 al. 40 mg v 1 tbl.; vazodilatans;

Isonorin
– sympatikomimetikum,
→izoproterenol.

agonista

b-adrenergických

isoosmia, ae, f. – [iso- + g. osmosis tlak] →izoosmóza.

receptorov,

bronchodilatans;

isopathia, ae, f. – [iso- + g. pathos choroba] →izopatia.
isopentenylpyrophosphat →izopentenylpyrofosfát.
Isopentylum nitrosum – skr. Isopentyl. nitros., izopentylnitrit, ČSL 4, syn. Amylium nitrosum, Amylis
nitris; 3-metylbutylester kys. dusitej; C5H11NO2, (CH3)2CH–CH2– CH2–O–NO, Mr 117,15;
vazodilatans.
H3C
\
∕

CH–CH2–CH2–O–NO

H3C

Isopentylum nitrosum

Je to číra, slabo naţltlá tekutina, charakteristického zápachu, pálčivej chuti. Je prakticky nerozp. vo
vode, miešateľný s 95 % liehom, chloroformom a éterom.
Dôkaz
a) 2 kv. sa zmiešajú s 2 kv. vody, pridajú sa 2,0 ml koncentrovanej kys. sírovej a zmes sa opatrne
zriedi 5,0 ml vody; je cítiť charakteristický zápach izopentylvalerátu.
b) 3 kv. sa povaria s 5 kv. zriedeného rozt. hydroxidu sodného. Po ochladení sa zriedi 5,0 ml vody,
pridá sa kryštálik jodidu draselného, 1 kv. rozt. škrobu a okyslí sa zriedenou kys. sírovou; rozt. sa
sfarbí modro (skupina O.NO).
Stanovenie obsahu
Asi 0,5000 g sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí v 20,0 ml 95 % liehu a k rozt. sa pridá 25,00
ml odmerného rozt. dusičnanu strieborného 0,1 mol/l, 1,00 g chlorečnanu draselného rozpusteného
v 20,0 ml vody a 20,0 ml zriedenej kys. dusičnej. Banka sa uzavrie, jej obsah sa silne pretrepáva 5
min, potom sa doplní vodou po značku. Po premiešaní sa tekutina sfiltruje suchým filtrom a prvých
asi 20 ml filtrátu sa odstráni. K ďalším 50,00 ml filtrátu sa pridajú 2,0 ml rozt. síranu amónnoţelezitého a prebytočný rozt. dusičnanu strieborného sa retitruje odmerným rozt. tiokyanatanu
amónneho 0,1 mol/l.
1 ml odmerného rozt. dusičnanu strieborného 0,1 mol/l zodpovedá 0,03515 g C5H11NO2.
Uschováva sa vo fľašiach so zabrúsenou zátkou, dobre uzavretých al. v amp. za zníţenej teploty a
chráni pred svetlom.
Dávkovanie – pro inhalatione dms 0,2 g, dmd 0,5 g; th. dávka jednotlivá 0,03 – 0,06 g, denná 0,15
aţ 0,3 g.
isophaen – [iso- + g. phainesthai ukazovať sa] →izofén.
Isophansulin →izofáninzulín.
isophilia – [iso- + g. filiá láska] →izofília.
isoplastica →izoplastika.
Isopoda – rovnakonoţce, vyššie kôrovce bez panciera. Telo majú dorzoventrálne ploské. Na prvom
článku hrude, kt. zrastá s hlavou do hlavohrude, majú vyvinuté hryzadlové noţičky, na ostatných
hrudných článkoch rovnaké kráčavé nohy. Na brušku sú veľmi malé noţičky, obyčajne dvojvetvové,
tvoria
ţiabrové
lupienky, u suchozemských sú prispôsobené na prijímanie
kyslíka zo vzduchu.
Ţiţavica vodná (Asellus aquaticus) je asi 1 cm dlhá, má dlhý
prvý pár tykadiel,
ţije v plytších stojatých i mierne tečúcich vodách, ţiví sa
hnijúcimi rastlinnými
zvyškami. Ţiţiavka obyčajná (Porcellio sacer) ţije v
komorách, záhradách, skleníkoch, na vlhkých miestach. Je aţ 1,5 cm veľká. Ţiţiavka múrová
(Oniscus asellus) je o niečo väčšia, tmavosivej farby, nájde sa pod kameňmi a vo vlhkom lístí.

Žižavica vodná

Žižavka múrová

isoprenalinum →izoprenalín.
®

Isoprenalin Léčiva (Léčiva) – Isoprenalini hydrochloridum 0,2 mg v 1 ml inj. rozt.; bsympatikomimetikum; →Isoprenalinum sulfuricum.
Isoprenalinum sulfuricum – skr. Isoprenalin. sulfuric., síran izoprenalínia, ČSL 4, syn. Isoprenalini
sulfas; →izoproterenol. Je to dihydrát izoprenalíniumsulfátu, [2-hydroxy-2-(3,4-dihydroxyfenyl)-etyl]izopropylamóniumsulfátu, C22H36N2O10S.2 H2O, Mr 556,62;
neselektívne 2-sympatikomimetikum s výraznejším ovplyvnením
kardiovaskulárneho systému, bronchodilatans, antiarytmikum,
periférne vazodilatans.
Isoprenalinum sulfuricum

Je to biely aţ slabo sivobiely, jemne kryštalický prášok, bez zápachu. Na vzduchu a svetle pozvoľna
hnedne. Je ľahko rozp. vo vode, ťaţko rozp. v 95 % liehu a veľmi ťaţko rozp. v chloroforme.
Dôkaz
a) Asi 0,02 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml vody. Rozt. sa pouţije aj na skúšku b) a d). K 1,0 ml tohto
rozt. sa pridá 1,0 ml rozt. octanu sodného, 1,0 ml rozt. jódu, premieša sa a po 5 min sa pridá 5 kv.
rozt. tiosíranu sodného; vznikne fialovočervené sfarbenie (katecholamín).
b) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridá rozt. chloridu bárnatého; vylučuje sa biela zrazenina, nerozp.
2–
v zriedenej kys. chlorovodíkovej (SO4 ).
c) Teplota topenia: 127 – 129 °C (za slabého rozkladu).
d) Na tenkú vrstvu celulózy, napr. Lucefol, sa nanesú na štart rozt. látok v poradí:
1. 10 ml rozt. zo skúšky a)
2. 10 ml vodného rozt. overenej vzorky síranu izoprenalínia (2 mg/ml).
Vyvíja sa zmesou 1-butanol– etylacetát– koncentrovaná kys. octová–voda (42 + 15 ; 8 + 10 obj.). Po
vybratí z komory sa vrstva vysuší voľne na vzduchu, rovnomerne sa postrieka rozt. ninhydrínu,
znova sa vysuší prúdom vzduchu a vloţí sa na 15 min do sušiarne vyhriatej na 105 °C. Na
chromatograme 1 sa zisťuje sivomodrá škvrna, kt. má rovnakú polohu, farbu a intenzitu ako škvrna
na chromatograme 2.
Stanovenie obsahu
Asi 0,300 g vzorky sa rozpustí miernym zahriatím v 40,0 ml bezvodej kys. octovej. Po ochladení sa
rozt. titruje odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l za potenciometrickej indikácie (sklená a
nasýtená kalomelová elektróda). Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,05566 g C22H36N2O10S.2 H2O.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
I. s. zvyšuje kontraktilitu myokardu, zlepšuje konduktivitu, zvyšuje systolický i minútový vývrh srdca
a spotrebu kyslíka myokardom a vyvoláva vazodilatáciu na periférii.
Indikácie – reverzibilná obštrukcia dýchacích ciest, profylaxia bronchospazmu, th. záchvatu asthma
bronchiale, bronchospazmus počas anestézie; AV-blokády vyššieho stupňa, bradykardia

nereagujúca na atropín, bradykardia pri úplnej predsieňonovokomorovej blokáde (ak nemoţno
zaviesť kardiostimulátor al. ho pacient odmieta), Adamsov-Stokesov sy. pri sínusovokomorovej
blokáde, zlyhanie srdca, bodnutie hmyzom (včely, sršňa ap.).
Kontraindikácie – tachyarytme, akút. infarkt myokardu, ischemická choroba srdca, glaukóm
s uzavretým uhlom, tyreotoxikóza, dlhodobá parenterálna aplikácia.
Nežiaduce účinky – nepokoj, tras, bolesti hlavy, tachyarytmia, extrasystoly, stenokardie, poruchy
mikcie, hypotenzia.
Dávkovanie – dms p. o. a inhalačne je 0,03 g, inhalačne v aerosóle je 0,27 mg (2 dávky); dmd p. o.
a inhalačne je 0,1 g; inhalačne v aerosóle 0,56 mg (4 dávky). V súčasnosti ho nahradili
bezpečnejšie a účinnejšie liečivá. V minulosti sa p. o. uţíval v rámci prvej pomoci pri akút.
alergických stavoch (celková reakcia na bodnutie hmyzom, angioedém v oblasti dýchacích ciest
ap.), keď pacient v prípade potreby nechal rozpustiť v ústach 20 mg. I. v. infúzia: veľmi individuálne
podľa odpovede pacienta.
®

Prípravky – Solutio isoprenalinii sulfurici, Tabuleta isoprenalinii sulfurici, Euspiran tbl., Isoprenalin
®
®
Léčiva inj., Isuprel inj.
isoprenoidum →izoprenoid.
®

Isoprinosine tbl. (Biogal; Ewopharma) – Methisoprinolum 500 mg v 1 tbl.; virostatikum,
imunomodulans; →metizoprinol.
Isopropamidi jodidum →izopropamidjodid.
Isoptera – všekazy, termity. Rad hmyzu ţijúceho v domácnostiach. Tvoria ich okrídlené samčeky a
samičky a bezkrídle robotníčky a vojaci. Hlava je veľká, voľná so silnými hryzavými ústnymi
orgánmi. Očí väčšinou chýbajú. Prvý článok hrude je voľný, nasledujúce 2 články prirastajú k sebe.
Nohý sú slabé, kráčavého typu. Krídla pohlavnej generácie sú úzke, s pomerne slabo vyvinutými
priečnymi ţilkami. Po oplodnení krídla odpadnú. Ţijú často v mnohotisícových spoločenstvách vo
vlastných stavbách (termitištiach),v zemi pod kameňmi al. v podzemných, príp. aj nadzemných
stavbách, kt. stavajú z hliny a piesku a stmeľujú slinami. Pre spoločenstvo je typická deľba práce.
Samčeky a samičky sa starajú o potomstvo, robotníčky o vajíčka a vyliahnuté nymfy. Vojaci
(samičky – robotníčky so silnou sklerotizovanou hlavou a veľkými hryzadlami) sa starajú o
bezpečnosť celej spoločnosti. Ţivia sa najmä drevom a odumretými rastlinnými látkami, preto v
mnohých krajoch zapríčiňujú veľké škody. V juţ. Európe ţije všekaz juhoeurópsky (Reticulitermes
lucifugus) a v Afrike všekaz bojovný (Termes bellicosus).

Kasty termitov (Isoptera) druhu Reticulitermes lucifugus. Zľava:
samička, vojak a robotníčka

®

Isoptin inj. (Knoll AG) – Verapamil hydrochloridum 5 mg v 1 amp. 2 ml; antagonista vápnikových
kanálov, vazodilatans, antiarytmikum; →verapamil.
®

Isoptin 40, 80 a 120 mg tbl. fc. (Knoll AG) – Verapamil hydrochloridum 40, 80 al. 120 mg v 1
poťahovanej tbl.; antagonista vápnikových kanálov, vazodilatans, antiarytmikum; →verapamil.
®

Isoptin IHS Retard 120 mg tbl. fc. (Knoll AG) – Verapamil hydrochloridum 120 mg v 1 retardovanej
tbl.; antagonista vápnikových kanálov, vazodilatans, antiarytmikum, kardiakum; →verapamil.
®

Isoptin SR 240 tbl. fc. (Knoll AG) – Verapamil hydrochloridum 240 mg v 1 poťahovanej tbl.;
antagonista vápnikových kanálov, vazodilatans, antiarytmikum; →verapamil.

®

Isopto-Carbachol gtt. ophth. (Alcon) – Carbacholum 0,75 %, 1,5 % a 3 % v 1 % rozt.
hydroxypropylmetylcelulózy
(Hypromellosum);
oftalmologikum,
antiglaukomatikum,
parasympatikomimetikum; →karbachol.
Indikácie – úprava vnútroočného tlaku pri chron. jednoduchom glaukóme, najmä pri nezná-šanlivosti
pilokarpínu a jeho neúčinnosti.
Kontraindikácie – iritis acuta a i. ochorenia s kontraindikáciou zúţenia zrenice. Neodporúča sa pri
akút. kongestívnom glaukóme. Opatrnosť je ţiaduca pri astme, peptickom vrede, koronárnej
insuficiencii, korneálnej abrázii, Parkinsonovom sy., hypertyreóze, spazmoch GIT, obštrukcii
močových ciest, zlyhaní srdca. Relat. kontraindikáciou je gravidita.
Nežiaduce účinky – hyperémia spojoviek, zahmlené videnie, bolesti v čele, bradykardia, ťaţkosti zo
strany GIT, hnačka, svalová slabosť, slinenie, arytmie, vracanie, astmatické prejavy.
Dávkovanie – po vyhľadaní účinnej koncentrácie 3 – 4-krát/d 1 – 2 kv.
®

Isopto Carpine (Alcon) – parasympatikomimetikum, miotikum, antiglaukomatózum; →pilokarpín.
®

Isopto-Cetapred susp. ophth. (Alcon-Couvreur) – Prednisoloni acetas 2 mg + Sulfacetamidum
natricum monohydricum 100 mg v 1 ml očnej suspenzie; oftalmologikum.
Indikácie – nehnisavé a alergické zápaly predného očného segmentu a mihalníc, najmä akút. a
chron. blefaritída, konjunktivitída, blefarokonjunktivitída, keratitída.
Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky prípravku; vírusové choroby rohovky a spojovky; akút. tbc.
predného očného segmentu; mykotické afekcie rohovky, spojovky a mihalníc; akút. hnisavíé infekcie
oka. Opatrnosť je ţiaduca v gravidite a laktácii.
®

Dávkovanie – 4–5-krát/d 1–2 kv.; večer malé mnoţstvo masti Cetapred ung. phth.
®

Isopto-Dex (Alcon) – antianginózum; →cinepazetmaleát.
®

Isopto-Frin gtt. ophth. (Alcon-Couvreur) – Phenylephrini hydrochloridum 0,12 % + Natrii phosphas
siccum 0,18 % + Natrii biphosphas 0,19 % + Natrii citras 2 % + Benzalkonii chloridum 0,01 % +
Hypromellosum 0,5 %; oftalmologikum, lubrikans. Fenylefrín je -sympatikomimetikum, kt. vyvoláva
konstrikciu ciev a mierni tak zápal a opuch spojovky. Absorbuje sa systémovo krvnými cievami. Je
to upokojujúce lubrikans s vazokonstrikčným účinkom pri neinfekčnej, nešpecifickej iritácii spojoviek.
Opatrnosť je ţiaduca pri glaukóme s úzkym uhlom. Kontraindikované je súčasné pouţívanie
mäkkých kontaktných šošoviek. Podáva sa do spojovkového vaku 1 – 3-krát/d 1–2 kv.
®

Isopto-Tears gtt. ophth. (Alcon Couvreur) – Hypromellosum 2910 – 5 mg (0,5 %) v 1 ml očných kv.;
oftalmologikum, umelé slzy.
Indikácie – nedostatočná sekrécia sĺz, pocit suchých očí, na uľavenie pri menších podráţde-niach
očí neinfekčného pôvodu, na zmiernenie pocitu očnej únavy, keratoconjunctivitis sicca (Sjögrenov
sy.).
Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky prípravku.
Dávkovanie – 1 – 2 kv. do spojovkového vaku.
®

Iso-Puren (Klinge-Nattermann) – antianginózum; →izosorbiddinitrát.
isopyrocalciferol – izopyrokalciferol; stereoizomér ergosterolu.
®

Isorbid – antianginózum; →izosorbiddinitrát.
®

Isorbil (Yves) – antianginózum; →izosorbiddinitrát.

®

Isorenin
– sympatikomimetikum,
→izoproterenol.

agonista

-adrenergických

receptorov,

bronchodilatans;

isosexualis, e – [iso- + l. sexus pohlavie] →izosexuálny.
®

Isosource MCT Himbeer al. Vanille plv. (Novartis Nutrition GmbH, Osthofen) – polymérna enterálna
výţiva. Zloţenie: Maltodextrinum 45,4 g + Albumen ovi siccatum 15,9 g + Cocvos oleum
fractionatum 3,74 g + Maydis oleum raffinatum 3,6 g + Betainum 400 mg + Kalii hydrogenophosphas
trihydricus 393 g + Magnesii sulfas heptahydricus 375 mg + Calcii hydrogenophosphas dihydricus
341 mg + Aroma rubi iadaei 320 mg (Himbeer), Kalii chloridum 170 mg + Natrii chloridum (160 mg)
+ Acidum citricum monohydricum 160 mg + Aroma fragariae 80 g (Himbeer) + Lecithinum vegetabile
60 mg + Cholini hydrogenotartras 56 mg + Antioxidans 36 mg + Acidum ascorbicum 23 mg + Ferrosi
sulfas 8,68 mg + Zinci sulfas mohohydricus 8,2 + Faex chromiata siccata 6 mg + Tocoferoli alfa
acetas 4,9 mg + Nicotinamidum 4,29 mg + Calcii pantothenas 2,42 mg + Cupri sulfas 2,36 mg +
Retinoli acetas 2,24 mg + Manganosi sulfas monohydricus 1,88 mg + Phytomenadionum 1,48 mg +
Cyanocobalaminum 856 mg + Pyridoxini hydrochloridum 520 mg + Natrii fluoridum 440 mg +
Colecalciferolum 424 mg + Riboflavinum 312 mg + Thiamini hydrochloridum 210 mg + Natrii
molybdenas dihydricus 72 mg + Acidum folicum 51,2mg + Biotinum 42,4 mg + Kalii iodidum 40 mg +
Saccarosum ad 80 g v prášku v 1 vrcku.
Indikácie – poruchy digescie a resorpcie všeobecne, najmä tukov.
Kontraindikácie – ileus, atónia čriev, intolerancia prípravku.
Dávkovanie – 6 vreciek/d, t. j. 6-krát 80 g vo forme sondy al. nápoja.
Isospora – rod kokcídií, kt. má v oocyste 2 spórocysty so Stiedovými telieskami a v kaţdej z nich 4
spórozoity; Oocysty vychádzajú s trusom hostiteľ nevysporulované. Viacerné izospóry sú parazitmi
vtákov, napr. I. lacazei je patogénny druh z čreva spevavcov. Kokcídie čeľade Toxoplasmatidae
a Sarcocystidae majú taktieţ oocysty typo izospór, ale ich sporocysty nemajú Stiedove telieska
a otvárajú sa rozpadom švov. Druhy I. sú pôvodcami →izosporózy.
Isospora belli – oválne aţ guľovité oocysty, zrelé formy majú rozmery 10 – 20 × 20 – 40 mm, tuhú
membránu, cystická fáza je neznáma, vyvoláva u človeka hnačkové ochorenie, kokcidiózu.
Isospora felis – cudzopasí v tenkom čreve mačky.
Isospora hominis – starší názov Sarcocystis (bovihominis a suihominis); u človeka sa vyskytuje
zriedkavo a nie je patogénna.
isosporosis, is, f. – [iso- + g. sporos siatie + -osis stav] →izosporóza.
®

Isostenase (Azuchemie) – antianginózum; →izosorbiddinitrát.
isosthenuria, ae, f. – [iso- + g. sthenos sila + g. úron moč] →izostenúria.
isosulfamerazine – izosulfamerazín; antibaktériový sulfónamid; →sulfaperín.
®

Isosulfan Blue – izosulfánová modrá; diagnostikum na lymfografiu (Lymphazurin ).
®

Isosystox – inhibítor cholínesterázy, insekticídum; →demeton-S.
isotachophoresis, is, f. – [iso- + g. tachys rýchly + g. forésis nosenie] →izotachoforéza.
®

Isotebezid – tuberkulostatikum; →izoniazid.
®

Isoten (Lederle) – kardioselektívny blokátor 1-adrenergických receptorov; →bisoprolol.
®

Isotense – antihypertenzívum; →syrosingopín.
isotetrandrine – izotetrandrín, alkaloid, metyléter berbamínu.

®

Isothazine – antiparkinsonikum, anticholínergikum; →etopropazín.
isothermia, ae, f. – [iso- + g. thermé teplo] →izotermia.
isothipendyl →izotipendyl.
isotonia, ae, f. – [iso- + g. tonos napätie] →izotónia.
isotonicus, a, um – [iso- + g. tonos napätie] →izotonický.
®

Isotonische Natrium Chlorid Salvia inf. (Clintec Salvia) – Natrii chloridum 4,5 g v 500 ml;
infundabilium, izotonický rozt. chloridu sodného.
Indikácie – izotonická dehydratácia, strata extracelulárnej tekutiny, na bilanciu izotonických tekutín a
elektrolytov, ako nosný rozt. pre lieky, najmä inkompatibilné s alkalickým prostredím. Zvlhčenie
obväzov, oplachovanie a preplachovanie rán.
Kontraindikácie – hyperanatriémia, srdcová dekompenzácia, anúria, nízky onkotický tlak, podávanie
väčšieho mnoţstva albumínov s obsahom sodíka.
Nežiaduce účinky – pri mikrovaskulárnej traume ľahko uniká pri hypalbuminémii do extravaskulárneho priestoru; pri hypovolemickom šoku je jeho objemový účinok len krátkodobý.
Dávkovanie – riadi sa koncentráciou sodíka v sére a moči; pri podávaní albumínov a i. prípravkov s
obsahom Na treba zarátať ďalší prívod Na.
isotopus, i, m. – [iso- + g. topos miesto] →izotop.
isotransplantatio, onis, f. →izotransplantácia.
®

Isotrate (Hauck) – antianginózum; →izosorbiddinitrát.
isotretinoinum →izotretinoín.
®

Isotrex (Stiefel/Roche) – keratolytikum; kys. 13-cis-retínová.
isotropia, ae, f. – [iso- + g. tropein obracať] →izotropia.
isotypia, ae, f. →izotypia.
isovalerianaciduria, ae, f. →izovalerová acidúria.
®

Isovex – antispazmodikum; →etaverín.
®

Isoviral (Lenza) – imunomodulátor, antivirotikum; →inozínpranobex.
®

Isovist 240 a Isovist 300
diagnostikum; →jotrolan.

®

inj. (Schering AG) – Iotrolanum 513 mg, resp. 641 mg v 1 ml; rtg

isovolaemiae, isovolumia, ae, f. – [iso- + g. volumen objem + g. haima krv] →izovolémia,
→izovolúmia.
®

Isovon
– sympatikomimetikum,
→izoproterenol.

agonista

b-adrenergických

receptorov,

®

Isovue (Squibb) – jódová rtg kontrastná látka; →jopamidol.
®

Isovyl (Rhovy) – →polyvinylchlorid.
®

Isoxal (Shionogi) – antiflogistikum, analgetikum; →perizoxal.
®

Isozid (Saarstickstoff) – tuberkulostatium; →izoniazid.
®

Ispenoral (Chephasaar) – antibiotikum, aniamébikum; →chlórtetracyklín.
ISPO – skr. angl. Infraslow potentials oscillations pomalé rytmy EEG.

bronchodilatans;

®

Issium (Farmochim. Ital.) – cerebrálne a periférne vazodilatans; flunarizín.
IST – 1. skr. intersticiálna tekutina; 2. skr. nem. Intelligenz-Struktur-Test test štrukúry inteligencie;
→testy.
®

Istereopac inj. (Bracco) – Iodamidum megluminicum 41 % v sterilnom vodnom rozt.; rtg
diagnostikum; →jodamid.
Indikácie – fistulografia, abscesografia, hysterosalpingografia, retrográdna urografia.
Kontraindikácia – absol.: precitlivenosť na jódové kontrastné látky, akút. lokálne zápaly s rizikom
rozsevu infekcie. Relat.: veľká opatrnosť je ţiaduca pri ťaţkých hepatopatiách a nefropatiách, ako ja
pri celkovej kachexii a tyreotoxikóze.
Nežiaduce účinky – nauzea, exantém, vracanie, alergické reakcie.
Dávkovanie – kontrastná látka zohriata na tel. teplotu vo vodnom kúpeli počas 20 – 30 s, podáva sa
v individuálne odlišnej dávke pohybujúcej sa v závislosti od stavu a individuálnej reaktivity v rozpätí
20 – 50 ml.
®

Isteropac E. R. (Bracco) – jódová rtg kontrastná látka; →jodamid.
isthmicus, a, um – [g. isthmos zúţenie] istmický, patriaci k →istmu.
isthmo- – prvá časť zloţených slov z g. isthmos zúţenie.
isthmoparalysis, is, f. – [isthmo- + paralysis ochrnutie, obrna] istmoparalýza; →istmoplégia.
isthmoplegia, ae, f. – [isthmo- + g. plégé rana] →istmoplégia.
isthmorrhaphia, ae, f. – [isthmus + g. rhafé rez] istmorafia, serkláţ.
isthmus, i, m. – [l.] istmus, zúţenie.
Isthmus aortae – zúţenie oblúka srdcovnice.
Isthmus cartilaginis auricularis – chrupavčitý mostík spájajúci chrupavku vonkajšieho zvukovodu
s hlavnou časťou chrupavky ušnice vonkajšieho ucha.
Isthmus faucium – hltanová úţina.
Isthmus Halleri – fretum Halleri.
Isthmus glandulae thyroideae – mostík štítnej ţľazy spájajúci pravý a ľavý lalok.
Isthmus gyri cinguli – syn. i. gyri cingulatus, zúţená časť gyrus cinguli spájajúca gyrus parahippocampalis v oblasti splenium corporis callosi.
Isthmus Hisi – i. rhombencephali.
Isthmus prostatae – stredná časť prostaty pred močovou rúrou, spájajúca obidva laloky.
Isthmus rhombencephali – sy. Hisov istmus, zúţená časť mozgu v plode, kt. tvorí rozhranie medzi
rombencefalom a mozgom.
Isthmus tubae auditivae – zúţenie sluchovej trubice medzi chrupavčitou a kostnou časťou.
Isthmus tubae uterinae – mediálna úzka tretina vajíčkovodu.
Isthmus urethrae – zúţená časť močovej rúry pri spojení jej kavernóznej a membránovej časti.
Isthmus uteri – mierne zúţený prechod tela do hrdla maternice.
Isthmus Vieusseni – limbus fossae ovalis.
®

Istin – katartikum, purgatívum; →dantrón.

®

Istizin (Wintrop) – katartikum, purgatívum; →dantrón.
istmoparalýza – [isthmoparalysis] →istmoplégia.
istmoplégia – [isthmoplegia] ochrnutie hltanovej bránky.
®

Istonil (Nippon, Chemiphar/Siegfried) – antidepresívum; dimetakrín.
ISU – skr. angl. International Society of Urology Medzinárodná urologická spoločnosť.
®

Isuprel (Wintrop) – sympatikomimetikum, bronchodilatans; →izoproterenol.
isupren – izuprén.
ISW – skr. angl. interstitial water intersticiálna voda.
®

Iszilin – inzulín.
Išľa – kúpele sev. od Prešova pri obci Niţná Šebastová. Vyvierajú tu slané sadrové vody, kt. sa
oddávna pouţívali na liečenie koţných chorôb. Majitel gróf F. Haller zachytil prameň do
vybudovanej studne nazvanej Amália a postavil pri nej kúpeľný dom. Kúpele nazval podľa známych
rak. kúpeľov Ischl. Kúpeľný ruch sa tu začal po zavedení slatinných kúpeľov, kt. pripravovali z
miestneho loţiska slanej slatiny. Liečili sa tu koţné choroby, reumatizmus a katary horných
dýchacích ciest. Neskôr začali kúpele upadať. Po 2. svet. vojne sa obnovilo kúpanie vo vaniach,
málo výdatné pramene však stratili charakter liečivých vôd a v súčasnosti sa pouţívajú len ako
očistné vaňové kúpele.
IT – 1. skr. angl. inhalation therapy inhalačná liečba; 2. skr. angl. intrathecal/ly intratekálne; 3. skr.
angl. information technology informačná technológia; 4. skr. angl. inferior turbinate spodný vírivý; 5.
skr. angl. immunity test test imunity.
ITA – skr. angl. Internation Tuberculosis Asscociation Medzinárodná asociácia pre tuberku-lózu.
®

ITA-104 – antitrombotikum; →plafibrid.
ITAA – skr. angl. The Interpretational Transactional Analysis Association Medzinárodná spoločnosť
pre transakčnú analýzu (zaloţená r. 1965).
Itai-Itai – [podľa jap. mesta] chron. intoxikácia kadmiom. Postihla v Japonsku ~ 350 osôb, z toho ~
100 smrteľne. Išlo o následok poţívania pokrmov pripravovaných z obilnín, ryţe a zeleniny
kontaminovaných vodami z kobaltových baní. Klin. sa prejavuje intenzívnymi bolesťami v drieku a
končatinách, ako aj spontánnymi fraktúrami následkom osteomalácie. Prítomná je proteinúria,
glykozúria, zvýšená aktivita alkalickej fosfatázy v sére, hypofosfatémia a metabolická acidóza.
®

Italchin – anthelmintikum účinné proti cestódam, téniacídum, antiprotozoikum, antimalari-kum;
→chinakrín.
®

Italprid (Prophin) – antidyskinetikum; →tiaprid.
®

Itamidone (Farmitalia) – antipyretikum, analgetikum; →aminopyrín.
Itardov-Cholewov príznak – [Itard, Jean Marie Gaspard, 1775–1838, franc. lekár; Cholewa, Erasmus
Rudolph, 1856 – 1931, nem. lekár] →príznaky.
ITBS – skr. angl. Iowa Tests of Basic Skills, psychol. dotazník na zisťovanie školskej výkonnosti pre 3.
aţ 9. triedu; →testy.
ITED – skr. angl. Iowa Tests Educational Development psychol. školské výkonnostné testy pre 9. aţ
12. triedu; →testy.
item – [angl.] bod, poloţka; item analysis – analýza zodpovedaných dotazníkov.

iter, itineris, n. – [l.] dráha, cesta, trubicová pasáţ.
Iter ad infindibulum – pasáţ z III. komory do mozgu k infundibulu.
Iter chordae anterius – apertura tympanica canaliculi chordae tympani.
Iter chordae posterius – otvor v zadnej časti stredného ucha pre vstup n. chordae tympani do
bubienkovej dutiny.
Iter dentium – oblasť, cez kt. sa prerezávajú trvalé zuby.
Iter e tertio ad quartum ventriculum – aquaeductus cerebri.
Iter Sylvii – aquaeductus mesencephali.
iterácia – [l. iteratio opakovanie] stereotypné opakovanie hlások, slabík, slov, častí al. celých viet, ako
aj rytmických pohybov; verbigerácia, perseverácia, stereotypia. Vyskytuje sa pri loţiskových
mozgových sy., demencii, Alzheimerovej chorobe.
iteratívny nepokoj zamestnanosti – Kleistov výraz pre psychomotorickú poruchu, pri kt. sa pacient
zamestnáva nezmyselnou činnosťou; vyskytuje sa napr. pri Alzheimerovej chorobe.
ITH – skr. angl. intrathecal(ly) intratekálne.
ITN – skr. intubačná narkóza.
Itov syndróm →syndrómy.
Itove bunky – [Ito, M. súčasný jap. dermatológ] – adipocyty, lipocyty, angl. hepatic stellate cells,
bunky v Disseho priestoroch pečene. Obsahujú veľké mnoţstvo lipidov a vitamínu A. Majú charakter
myofibroblastov. Sú schopné produkovať kolagén a medzibunkovú hmotu, čím sa môţu
zúčastňovať na patogenéze cirhózy pečene; sú cieľom i miestom produkcie mnohých cytokínov
(TGF, IL-6, PGDF). Svojimi výbeţkami obklopujú pečeňové sínusoidy a ovplyvňujú tak portálny
tlak. Produkujú a reagujú na vazokonstrikčný endotelín, vplyvom ktorého môţe nastať ich kontrakcia
a zúţenie sínusoidov; →bunky.
ITP – 1. skr. inozitoltrifosfát; 2. skr. angl. idiopathic (immune) thrombocytopenic purpura idiopatická
trombocytopenická purpura.
ITPA – skr. angl. Illinois Tests of Psycholinguistic Abilities; →testy.
®

Itrakonazol Sandoz – antimykotikum; →itrakonazol.
itrakonazol – syn. orikonazol; 4-[4-[4-[4-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-2-(1H,24-triazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan4-yl]-metoxy]fenyl]-1-piperazinyl]fenyl]-2,4-dihydro-2-(1-metylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-ón,
C35H38Cl2N8O4, Mr 705,64; orálne účinné antimykotikum podobné ketokonazolu; zle sa resorbuje po
podané
p.
o.,
pouţíva
sa
v th.
dermatomykóz, endemických mykóz a
®
aspergilózy
(R
51211 ,
Intrakonazol
®
®
®
Sandoz , Sporanos , Sporanox ).
Itrakonazol

itramíntozylát

–

2-aminoetanolnitrát

mono-(4-metylbenzénsulfonát, C9H14N2O6S, Mr 278,30;
®
®
®
vazodilatans (Cardisan , Nilatil , Tostram ).
Itramíntozylát

®

Itrop inj. a tbl. fc. (Boehringer Ingelheim) – Ipatropii bromidum 0,5 mg v 1 amp. 1 ml, resp. 10 mg v 1
poťahovanej tbl.; antiarytmikum, anticholínergikum; →ipatrópium.
®

Itrumil (Ciba) – inhibítor štítnej ţľazy; iotiouracil.
ITSC – skr. angl. It Scale for Children, psychol. dotazník zisťujúci sexuálnu preferenciu 5 aţ 6-r. detí,
vhodný na výskumné účely (Brown a Eysenck, 1960).
ITU – skr. angl. intensive therapeutic unit jednotka intenzívnej starostlivosti.
IU – skr. angl. international unit medzinárodná jednotka.
IU(C)D – skr. angl. intrauterine (contraceptive) device vnútromaternicové (antikoncepčné) teliesko.
iucunditas, atis, f. – [l.] príjemnosť, pôvab.
iucundus, a, um – [l.] príjemný, pôvabný.
IUD – skr. angl. intrauterine device, intrauterine contraceptive device, vnútromaternicové teliesko.
Antikoncepčný prostriedok zavádzaný gynekológom do maternice. Telieska majú rôzny tvar,
zhotovené sú najčastejšie z plastu a obvykle uvoľňujú látky s antikoncepčným pôsobením (meď,
progesterón – tzv. medikované IUD). Pouţívajú sa obyčajne u ţien, kt. uţ rodili. Kontraindikáciou je
gravidita, infekcie, niekt. chyby maternice, myómy a i. K neţiaducim účinkom patrí napr. výtok,
poruchy menštruácie, bolesti v podbruší, zápaly. IUD sa môţe spájať s vyšším výskytom
mimomaternicovej gravidity. Môţu sa v maternici ponechať niekoľko rokov.
iudex, icis, m. – [l.] sudca.
iudicium, i, n. – [l.] súd, úsudok.
IUDR – skr. antivirotika idoxuridín.
IUFD – skr. angl. intrauterine fetal death vútromaternicová smrť plodu.
IUGR – skr. angl. intrauterine growth retardation vnútromaternicová retardácia rastu.
iugulatio, onis, f. – [l. iugulare prebodnúť] prebodnutie, zahrdúsenie.
iugum, i, n. – [l. jarmo; g. zygon] jarmo.
IUI – skr. angl. intrauterine inseminatio vnútromaternicové oplodnenie.
iunior, ius – [l.] mladší.
IUP – 1. skr. angl. intra-uterine pregnancy intrauterinná gravidita; 2. skr. nem. Intrauterinpessar
vnútromaternicový pesar.
IUPAC – skr. angl. International Union of Pure and Applied Chemistry Medzinárodná spoločnosť pre
čistú a aplikovanú chémiu (Bazilej), zaloţená r. 1919. Jej úlohou je zabezpečiť trvalú spoluprácu
chem. spoločností členských štátov a rozvoj všektých úsekov chémie najmä organizáciu konferencií,
kongresov a kolokvií. Je organizovaná v 6 sekciách, kt. sa delia na komisie. Názvy liekov v tejto
terminológii sú presné, jednoznačné, ale pre praktické pouţitie dosť zloţité.
iuratio, onis, f. – [l.] prisahanie.
IUS – skr. angl. intrauterine system vnútromaternicový systíém; dlhodobá reverzibilná hormónová
®
antikoncepcia gestagénom (levonorgestrelom) vo forme vnútromaternicového telieska (Mirena ).
ius, iuris, n. – [l.] právo, súd.
Ius iurandum – prísaha.
Ius naturale – prirodzené právo.

iussu – [l. jubere rozkazovať] na rozkaz.
iuste – [l.] spravodlivo, správne.
iustitia, ae, f. – [l.]spravodlivosť, správne konanie.
iustitium, i, n. – [l.] súdne konanie.
iustum, i, n. – [l.] právo.
iustum, a, um – [l.] spravodlivý, správny.
IUT – skr. angl. intrauterine tension vnútoruterinný tlak.
Ivanovskij, Dmitrij Josifovič – (1864 – 1920) rus. botanik a mikrobiológ. Objavil vírusové-ho pôvodcu
tabakovej mozaiky.
iuvans, antis – [l. iuvare pomáhať] pomáhajúci, podporujúci.
iuvenilis, e – [l.] juvenilis, juvenilný, mladý.
iuvenilismus, i, m. – [l.] juvenilizmus, správanie dospelých ako v čase dospievania.
iuvenis, e – [l.] mladý, junácky.
iuventus, utis, f. – [l.] mladosť, mládeţ.
iuxta →juxta.
iuxtaauricularis, e →juxtaauricularis.
iuxtaglomerularis, e →juxtaglomerularis.
iuxtamedullaris, e →juxtamedullaris.
iuxtapositio, onis, f. →juxtapositio.
iuxtapulparis, e →juxtapulparis.
iuxtapyloricus, a, um →juxtapyloricus.
I. V. – skr. angl. intravenous(ly) vnútroţilovo.
i. v. – skr. intravenózne vnútroţilovo.
ivabradin – látka zo skupiny bradínov, spomaľujúca činnosť sínusového uzla, a tým srdcovú
+
+
frekvenciu odlišným mechanizmom od betablokátorov. Inhibuje zmiešaný Na -K -kanál (If –„funny―).
®
Pouţíva sa najmä th. stabilnej angina pectoris (Procoralan ).
Ivanova-Smolenského príznak →príznaky.
IVAP – skr. angl. in vitro antibody production tvorba protilátok in vitro.
®

Ivaugan (Voigt) – diuretikum; →hydrochlorotiazid.
IVC – 1. skr. angl. inferior vena cava dolná dutá ţila; 2. skr. angl. intravenous cholangiography
vnútroţilová cholangiografia.
®

Ivega Imuna inj. sicc. (Imuna Slovakia) – Immunoglobulinum humanum normale 500 mg al. 2500
mg; imunopreparát. Polyvalentný prípravok imunoglobulínov (Ig) v lyofilizovanom stave, obsahujúci
min. 90 % ľudských Ig. Obsahuje široké spektrum opsonizačných a neutralizačných IgG protilátok
na prevenciu a oslabenie širokej škály infekčných ochorení; →imunoglobulín.
Ivemarkov syndróm – [Ivermak, Björn, *1925, švéd. patológ] autozómová dedičná detská anomália:
nevyvinutie sleziny, abnormálny vývoj srdca, situs inversus; →syndrómy.

ivermektín – 22,23-dihydroabamektín; 22,23-dihydroavermektín B1, polosyntetický derivát
®
abamektínu, jedného z avermektínov, anthelmintikum účinné proti onchocerkóze (C-076B1 , MK®
®
®
®
®
933 , Cardomec , Equalan , Heartgard 30 , Ivomec ,
®
®
Mectizan , Zimecterin ).
Ivermektín

®

Iversal (Bayer) – antibiotikum; →ambazón.
®

Iversine (Merck & Co.) – antihypertenzívum; →mekamylamín.
IV-ET – skr. angl. in vitro fertilisation and embryo transfer oplodnenie in vitro a prenos embrya.
IVF – skr. angl. in vitro fertilization oplodnenie in vitro. Jedna z metód mimotelového plodnenia v th.
neplodnosti (sterility), pri kt. nastáva oplodnenie ţeny „v skúmavke―. Vajíčka sa odoberajú
z vaječníka punkciou z pošvy a oplodňujú sa v špeciálnej tekutine semenom. Po 2 – 5 d od odberu
vajíčka sa zárodok prenesie do maternice, kde sa pri súčasnej th. hormónmi ďalej vyvíja. Zhruba 1/3
výkonov je úspešná. Obvykle nastáva oplodnenie niekoľkých vajíčok; ďalšie zárodky sa zmrazujú
v tekutom dusíku (kryokonzervácia).
ivGT, IVGT – skr. intravenózny glukózový tolerančný test; por. oGTT.
IVH – skr. angl. intravenous hyperalimentation vnútroţilová hyperalimentácia.
IVIG – skr. angl. i. v. immunoglobulin i. v. imunoglobulín.
®

Iviron – hematinikum; oxid ţelezity so sacharózou.
IVLP – skr. individuálne pripravené (vyrábané) liečivé prípravky.
®

Ivomec (Merck & Co.) – anthelmiontikum; →ivermektín.
®

Ivosit (Hoechst) – herbicídum, insekticídum, miticídum; →dinoseb.
IVP – skr. angl. intravenous pyelogram vnútroţilový pyelogram.
IVRT – skr. angl. isovolumic relaxation time čas izovolumovej relaxácie.
IVS – skr. angl. interventricular septum medzikomorová priehradka.
IVSD – skr. angl. intraventricular (interventricular) septal defect defekt medzikomorovej priehradky.
IVSP – skr. Inventár vzájomnej sociálnej percepcie, psychol. dotazník na zisťovanie percepcie
sociálneho správania osôb v dyadických vzťahoch (Kubička, 1966).
IVU – skr. angl. intravenous urogram vnútroţilový urogram.
Ivy, Andrew Conway – (*1893) amer. fyziológ opôsobiaci na Northwestern University. Zaviedol test
na krvácavosť a opísal humorálny mechanizmus ţalúdkovej sekrécie.
Ivyho metóda – [Ivy, Andrew Conway, 1893 – 1978, amer. fyziológ] – test na vyšetrenie času
krvácania po štandardnom reze na predlaktí; krvácanie sa má zastaviť asi po 8 min; →metóda.
®

Iwalexin (Iwaki) – širokospektrálne polosyntetické cefalosporínové antibiotikum; cefaloridín.

Iwanoffova cysta – [Ivanoff, Vladimir P., rus. oftlamológ z konca 19. stor.] cystický útvar na periférii
sietnice blízko ora serrata bez významnejšieho vplyvu na vízus; →Blessigova cysta.
Ixbut – miestny názov Euphorbia lancifolia Schlecht., Euphorbiaceae. Pouţíva sa alop galaktogogum.
®

Ixel 25 a 50 mg cps. (Progipharm/Pierre Fabre Medicament, Gien Cedex) – Milnaciprani
hydrochloridum 25 mg (= 21,8 minalcipramu) al. 50 mg (= 43,6 mg minalcipramu) v 1 tob.;
antidepresívum. Pouţíva sa v th. depresívnych stavov u dospelých. Kontraindikáciou je vek < 18 r.,
gravidita a dojčenie, súčasná th. inhibítormi MAO. Podáva sa v dávke 50 mg 2-krát/d, a to aspoň 6
mes po odznení depresívnej epizózy.
®

Ixertol (Rottendorf) – antihistaminikum, cerebrálne vazodilatans; cinarizín.
Ixodes – rod kliešťov z čeľade kliešťovitých (→Ixodidae), kt. parazitujú na človeku a i. ţivočíchoch.
Ixodes bicornis – Rhipicentor bicornis.
Ixodes canisuga – britský psí kliešť, vyskytuje sa aj v záp. Európe a sev. Amerike.
Ixodes cavipalpus – africký kliešť zamorujúci opice a deti.
Ixodes dammini –parazituje na vysokej zveri v severozáp. oblastiach USA; vyvoláva lymeskú
boreliózu.
Ixodes frequens – druh zamorujúci dobytok, kone a ľudí v Japonsku.
Ixodes hexagonus – druh napadajúci divoko ţijúce a domáce mäsoţravce v Európe a Afrike.
Ixodes holocyclus – kliešť postihujúce rôzne druhy vačkovcov (Marsupialia), vyvoláva kliešťovú
obrnu dobytka v New South Walese a prenáša pôvodcu škvrnitého týfusu v Sev. Queenslande.
Ixodes pacificus – kliešť parazitujúci na vysokej zveri a dobytku v Kalifornii, príleţitostne môţe
poštípať človeka; v záp. oblastiach USA prenáša lymeskú boreliózu a pp. aj tularémiu.
Ixodes persulcatus (Ixodidae) – kliešť, kt. prenáša ruskú jarno-letnú encefalitídu.
Ixodes pilosus – druh zamorujúci mnohé zvieratá v juţ. Afrike; predpokladalo sa, ţe vyvoláva
obrnu oviec.
Ixodes putus – druh zamorujúci hniezda mnohých morských vtákov.
Ixodes rasus – druh napádajúci rôzne hmyzoţravce, hlodavce, kopytníky, mäsoţravce a príleţitostne človeka a i. primáty v Afrike.
Ixodes ricinus – prenáša priamo na človeka pôvodcu lymskej boreliózy a stredoeuróspkej kliešťovej encefalitídy a je zodpovedný za udrţovanie ich kolobehu v prírode. Zúčastňuje sa aj na
kolobehu pôvodcu tularémie a horúčky Q v prírodných ohniskách. Samička sa po nacicaní zväčší zo
4 na 11 mm. Je to u nás najhojnejší kliešť a vyskytuje sa všade, kde nachádza vhodné podmienky
na svoj ţivot – na vlhkých zalesnených plochách, lúkach a pastvinách s kermi a dostatkom
vhodných hostiteľov – pre larvy a nymfy plazov, drobných cicavcov a vtákov ako aj dospelé väčšie
voľne ţijúce zvieratá, ovce, kozy, dobytok a psa. Kliešte v našich pomienkach prekonávajú svoj
vývojový cyklus (2 – 4 r.) voľne ţije pribliţne do nadmorskej výšky 800 m. Aktívnym sa stáva v
prírode pri teplote > 10 °C. Dospelé samčeky necicajú krv, ale hľadajú na hostiteľovi samičky.
Samičky kladú do zeme 1000 aţ 3000 vajíčok. Z vajíčok sa liahnu šesťnohé larvy, kt. po nacicaní
krvi opúšťajú hostiteľa, v zemi sa menia na osemnohé nymfy a opäť vyhľadávajú hostiteľa. Larvy
ţijú obyčajne na plazoch, vtákoch a menších cicavcoch, nymfy a imága cicajú krv väčším cicavcom
a ľuďom.

Ixodes rubicundus – druh, kt. vyvoláva kliešťovú obrnu oviec, kôz a
dobytka v záp. Afrike.
Ixodes scapularis – kliešť s čiernymi končatinami, vyskytujúci sa vo
vých. oblastiach USA, u ľudí môţe vyvolať bolestivé poštípanie.
Ixodes spinipalpus – kliešť parazitujúci na králikoch a veveričkách v
Britskej Kolumbii, môţe prenášať Powassan virus.
ixodiasis, is, f. – [Ixodes + -asis stav] →ixodióza.
ixodióza – [ixodiasis] reakcia koţe na vniknutie kliešťa Ixodes ricinus.
Po pobyte v prírode sa kliešť zavŕtava na exponovaných miestach do
koţe a nasávaním krvi sa mení na hnedočervený aţ modročervený
okrúhly útvar. Prenos infekcie kliešťami môţe vyvolať erythema
chronicum migrans, acrodermatitis chronica atrophicans, lymphocytoma (borélie, spirochéty), resp.
meningoencefalitídu (vírusy). Sek. baktériovou infekciou vznikajú pyoder-mie, príp. eryzipel. Počas
cicania nastáva v kliešti, ak je infikovaný, vývoj, mnoţenie, príp. reaktivácia infekčných zárodkov
predtým, neţ sa secernujú slinou. Najefektívnejším prostriedkom zniţujúcim riziko infekcie je preto
rýchle odstránenie kliešťa.
Spôsob odstránenia kliešťa z pokožky:
1. Pokúsiť sa udusiť kliešťa prostriedkami, kt. sú po ruke: olej glycerín, vazelína, éter, alkohol, petrolej, chem.
lepidlá, čistiace prostriedky, lak na nechty atď.; nie je to však nevyhnutné.
2. Zachytiť kliešťa čo najbliţšie k pokoţke najlepšie zahnutou tupou pinzetou, klieštičkami, ostrými nechtami
(nie však holou rukou, prsty treba si chrániť gumovou rukavicou, fóliou z plastu, nepriedyšným papierom ap.).
Telo kliešťa sa nesmie stlačiť, pretoţe sa môţe pritom poraniť jeho tráviaca rúra a z nej môţu unikať tekutiny
spolu so slinami a hemolymfou, príp. kontaminované choroboplodnými zárodkami. Choroboplodné zárodky
môţu do tela prenikať poréznymi membránami al. malými rankami. V zahraničí sa na odstraňovanie kliešťov
pouţívajú špeciálne klieštičky.
3. Kliešťa viklaním do strán vytiahnuť, nešklbať ho však ani nekrútiť tak, ako sa to niekedy uvádza ,,proti smeru
hodinových ručičiek, pokiaľ sa nepustí``. Môţe sa totiţ pritom odtrhnúť a zostať v koţi hlavička kliešťa
zakotvená v koţi hypostómom, kt. je svojej spodnej strane pozdĺţ strednej osi pokrytý symetricky dozadu
smerujúcimi zúbkami. Ak sa hlavička kliešťa predsa len odtrhne a ústne ústroje zostanú v koţi, môţe tento
cudzí materiál dráţdiť ranu dni i týţdne a po poškriabaní vyvolať sek. infekciu. Väčšinou však hlavička v
priebehu niekoľkých d odpadne sama (,,vyrastie von―).
4. Po odstránení kliešťa ranu dezinfikovať antiseptickou látkou, napr. peroxidom vodíka, jódovou tinktúrou,
alkoholom ap.
5. V prípade opuchnutia al. začervenania postihnutého miesta, horúčky al. iných ťaţkostí, vyhľadať lekára.
Osobná ochrana pred i., a tým možnosti nákazy boréliami a vírusom kliešťovej encefalitídy.
1. Pokiaľ moţno vyhýbať sa zakliešteným lokalitám, najmä známym ako areály výskytu lym-skej choroby a
kliešťovej encefalitídy – okraje lesa s hustým podrastom, úzke cestičky v húš-tinách, vysoká tráva s krami na
pastvinách. Pri nevyhnutnej návšteve lokality zredukovať moţnosť vystavenia sa kliešťom, napr. vyhýbať sa
cestičkám zvere, sedeniu a leţaniu na zemi ap.
2. Nosiť v zaklieštenom areáli dlhé nohavice so zasunutím sár do ponoţiek, príl. voliť vysokú obuv.
3. Nosiť odev z hladkej látky a svetlých farieb, na kt. sú kliešte dobre viditeľné.
®

4. Pouţiť repelenty na pokoţku, šaty i ponoţky aj na sprevádzajúce zvieratá, najmä psov (napr. Diffustil H ), kt.
sa nanáša pred vstupom do zakliešteného areálu na pokoţku horných končatín a nôh a nastrieka sa na

vonkajšiu stranu odevu a obuvi. Na koţi ostáva účinný 3 – 6 h al. do umytia, na odeve niekoľko d al. do
®

vypratia. Do srsti psov a i. zvierat sa aplikuje Diffusil V , kt. ich chráni počas niekoľkých d a zamedzi zavlečeniu
kliešťov do obytných priestorov.
5. Dôkladná prehliadka šiat a sprevádzajúcich zvierat pred vstupom do domu.
6. Po zvlieknutí starostlivá prehliadka tela.
7. Zachytené kliešte v koţi opatrne a čo najrýchlejšie odstrániť.

Pri nedokonalom vytiahnutí môţe vzniknúť granulóm z cudzieho telesa, kt. sa odstráni excíziou.
Boj proti kliešťom zahrňuje prevenciu a likvidáciu kliešťov na väčších plochách v teréne, na
zvieratách a človeku. Za základnú metódu v tomto boji sa pokladá informovanosť človeka
všeobecne o kliešťoch a ich výskyte, biológii a zárodkoch chorôb, kt. prenášajú, ako aj o moţnostiach ochrany pred ich uštípnutím. V teréne sa uplatňujú fyz., chem. a biol. opatrenia.
Fyz. opatrenia proti kliešťom zahrňujú:
• zmenu vegetácie, kt. mení vhodné prostredie na vývoj kliešťov na prostredie pre kliešte nehostinné, zmenu mikroklímy pri zemi a prítomnosti vhodných hostiteľov, napr. premenou úhorov na
pole, odstraňovaním krov a vysokej trávy z pastvín, udrţovaním trávnikov atď.
• vypaľovanie vegetácie, to má však len krátkodobý účinok na početnosť kliešťov v lokalite
• redukciu populácií vhodných hostiteľov, napr. likvidáciu hlodavcov; tento spôsob boja má tieţ len
krátkodobý účinok
• zamedzenie prístupu kliešťov k hostiteľom, napr. zákaz pasenia v lese, oplotenia pastvín. Toto
opatrenie je vysoko účinné napr. pri likvidácii piroplazmózy, na vých. Slovensku.
Chem. opatrenia spočívajú v aplikácii akaricídov na vegetáciu, zem, domy, zvieratá (postreky,
kúpele). Na ochranu psov a mačiek sa pouţívajú goliere z plastického materiálu impregnova-né
akaricídmi, kt. dovoľujú ich pomalé vyparovanie. Na likvidáciu kliešťov na drobných cicavcoch sa
pouţili aj umelé materiály na hniezda (chumáče vaty) nasýtené permetrínom. Cicavce si chumáčmi
vystelú hniezda, a tak sa zbavia ektoparazitov. Na ochranu hovädzieho dobytka proti kliešťom
prenášajúcim teilérie v Juţ. Amerike, Afrike a Austrálii sa pouţívajú rozmanité akaricídy. Chem.
opatrenia majú svoju opodstatnenosť v menších areáloch, ako sú parky, okolie táborov, rekreačných
zariadení ap. Akaricídy však môţu zapríčiniť ekologické škody, znečistenie ţivotného prostredia a
škody na uţitočnom hmyze. Pôsobia len krátkodo-bo, takţe zásahy treba neustále opakovať, čo je
prácne a ekonomicky nákladné; navyše môţe vzniknúť rezistencie kliešťov.
Biol. opatrenia sú pre prírodu najprijateľnejšie, sú však značne problematické a z dosiaľ známych
predátorov a patogénov sa nepodarilo ţiadne proti kliešťom spoľahlivo aplikovať. Do úvahy
prichádza pouţitie drobnej osičky Hunterellus hookeri, kt. je typickým
parazitom mnohých druhov kliešťov, príp. mikrosporídie Nosema
slovaca, kt. pripravil u nás vo Virologickom ústave Řeháček. Proti
kliešťom samotným sa pripravili rôzne vakcíny pripravené zo suspenzií
celých kliešťov, ich tráviacich rúr a slinných ţliaz, kt. sa práve testujú.
Vo svete sa pracuje aj na problematike vypestovania chovu zvierat
rezistentných proti druhom kliešťov parazitujúcim na nich a
prenášajúcim na ne najmä teilérie. Čím skôr sa kliešť odstráni, tým
menšia je pravdepodobnosť nákazy.
Ixodidae – kliešťovité. Čeľaď pavúkovcov (Arachnoidea) z radu
roztočov (Acarina), podradu roztočov parazitických. Pomerne veľké
roztoče zaokrúhleného a splošteného tela. Na prednej časti tela majú

pevný chitínový štítok, kt. ich chráni pred mechanickým poškodením. Kliešte sú ektoparazity ţijúce
na plazoch, vtákoch a cicavcoch, kt. k svojmu ţivotu nevyhnutne potrebujú krv. Bez nej vo svojom
vývoji (vajíčko, larva, nymfa, dospelý jedinec) nemôţu jestvovať. Kliešte krv cicajú pomocou páru
bodavo-cicavých ústnych ústrojov (chelicer), kt. sa prevŕtavajú cez pokoţku hostiteľa, hypostomom
sa spätnými zúbkami pevne v koţi zakotvia a upevnia súčasne vylučovaným cementom. Plynulý
prísun krvi kanálikom ústneho ústroja regulujú sliny vpravené do koţe, kt. obsahujú zmes látok s
protizráţavým, vazodilatač-ným (prostaglandín E2), antihistamínovým a imunosupresívnym účinkom
brániacim zápalovej reakcii v koţi a aktivácii lymfocytov T. Okrem toho niekt. kliešte vpravujú do
hostiteľa toxíny, kt. vyvolávajú ochrnutie a smrť. Po nacicaní sa krvi kliešte odpadávajú.
Nebezpečie infekcie poštípaním kliešťami má sezónny charakter s dvoma vrcholmi, máj–júl
a september–október. I. prenášajú veľa nebezpečných ochorení na ľudí a zvieratá. V stred. Európe
sa vyskytuje kliešť obyčajný →Ixodes ricinus L. Z celkového počtu 650 známych druhov kliešťov u
nás sa zistilo 17 druhov, z kt. asi 6 má väčší hospodársky význam (napádajú hospodárske zvieratá,
prenášajú na ne choroboplodné zárodky).
Ixodides – kliešťe, podrad Acarina, zahrňuje superčeľaď Ixodoidea, ku kt. patria čeľade →Ixodidae a
Argasidae.
ixodín – látka neznámeho zloţenia, podobná hirudínu, kt. sa nachádza v slinách kliešťa Ixodes ricinus
L., Acari a i. kliešťov cicajúcich krv; inhibítor trombokinázy, antikoagulans. Je to biely prášok, rozp. v
80 % etanole, 90 % metanole, a 75 % acetóne; prakticky nerozp. v étere. Štiepi ho papaín.
Ixodiphagus – rod blanokrídlovcov (Hymenoptera).
Ixodiphagus caucurtei – blanokrídly parazit kliešťov čeľade Ixodidae.
Ixodoidea – nadčeľaď podradu Ixodides, kt. zahrňuje čeľade klieštiakovitých (Argasidae)
a kliešťovitých (→Ixodidae).
ixofrénia – syn. ixotýmia, Strömgrenov (1936) výraz pre sy. fixácie ixotýmnej reakčnej pohotovosti;
epileptoidná, epileptická, postencefalická, posttraumatická črta osobnosti; epi-leptiformný charakter,
psychopatický charakter; dischroidia v zmysle lipnutia, priľnavosti, temperamentovej ,,viskozity―;
Sjübring (1879 – 1956) pouţíva termín epileptický sy., epileptoidný charakter.
ixoidia – Dahlgrenov výraz pre konštitučnú črtu charakterizovanú psychickým lipnutím, priľnavosťou.
®

Ixoten (Asta) – antineoplastikum; →trofosfamid.
®

Ixprim (Siegfried) – antidepresívum; →binaedalín.
®

Izaberizín (Toho Iyaku) – blokátor vápnikových kanálov, antihistaminikum, periférne a centrálne
vazodilatans; →cinarizín.
Izarovo činidlo – [Izar, Guido, tal. patológ 20. stor.] →činidlo.
izatid

–
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1,1 ,3,3 -tetrahydro-3,3 -dihydroxy-[3,3 -bi-2H-indol]-2,2 -dión;
3,3 -dihydroxy-3,3 dihydroizoindigo, C15H12N2O4, Mr 296,27; pripravuje sa dimerizačnou
redukciou →izatínu s amóniumdisulfidom.
Izatid

izatín – indol-2,3-dión, C8H5NO2, Mr 147,14; oranţové monoklinické hranolčeky. Získava sa oxidáciou
indiga al. oxygenáciou indolov, ako je indoxyl, oxindol al. dioxindol. Pouţíva sa na
2+
výrobu farbív, v analyt. chémii ako činidlo na dôkaz iónov Cu , merkaptánov,
tiofénu a indikánu.

Izatín

izaxonín – N-(1-etyletyl)-2-pyrimidínamín, C7H11N3, Mr 137,18; neurotropná látka pouţívaná v th.
®
periférnych neu-ropatií (fosfát C7H14N3O4P Nerfactor ).
Izaxonín

izazofos

–

O-[5-chlór-1-(1-metyletyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl] O,O-dietylester kys. fosfortiovej,
C9H17ClN3O3PS, Mr 313,74; inhibítor cholínesterázy, nematocídum,
®
®
®
®
insekticídum (CGA 12223 , Brace , Miral , Triumph ).
Izaozofos

izbesartan – látka zo skupiny sartanov, inhibítor angiotenzínu II; pouţíva sa v th. hypertenzie,
srdcového zlyhania, niekedy v kombinácii.
izepamicín

–

(S)-O-6-amino-6-deoxy--D-glukopyranozyl-(1→4)-O-[3-deoxy-4-C-metyl-31
(metylamino)--L-arabinozyl-(1→6)-N -(3-amino-2hydroxy-1-oxopropyl)-2-deoxy-D-streptamín,
C22H43N5O12,
Mr
569,61;
aminoglykozidové
polosyntetické antibiotikum, derivát gen-tamicínu B
®
®
®
®
(HAPA-B , Sch-21420 ; sulfát Exacin , Isepacin ).
Izepamicín

Izidor Sevillský – (~ 560 – 636) špan. ranostredoveký teológ, biskup a cirkevný učene, vyhláseny za
svätého. Okrem 3 teologických kníh (Sententiarum libri tres) sú pozoruhodné jeho historické diela
(Chronica majora a Historia Gothorum). Vo svojom veľkom 20-zväzkovom diele Etymológia
(Origines sive etymologiae) zhrnul súveké vedomosti a poznatky raného stredoveku, kt. význam
pretrval aţ do novoveku. V jeho 4. knihe sa zmieňuje o lekárstve. Med. v ňom definoval ako ,,druhú
filozofiu―. Chorobu pokladal za zanedbanosť, zdravie za tvorivosť. Zdravie podľa neho udrţiava
miera (l. modus, odtiaľ vraj termín medicina). Nemiernosť (immoderatio) narúša rovnováhu štiav
(temperamentum) a vyvoláva choroby. Formuloval 3 liečebné postupy: 1. diaeta – zdravý spôsob
ţivota, pri kt. treba dodrţiavať ţivotné zákony a zvyky (observatio legis et vitae); 2. pharmacia –
učenie o liečivách (medicamentorum curatio); 3. chirurgia – operačný zásah s nástrojmi
(ferramentorum incisio). Izidor vyzdvihol 2 th. metódy: profylaxiu (tuitio) a terapiu (restauratio), kt. sa
delí na vnútornú medicínu a chirurgiu. Lekár musí plniť 3 úlohy: 1. anamnestiku, čiţe spoznať
minulosť (praeterita agnoscere); 2. diagnostiku, čiţe vedieť o prítomnosti (presentia scire); 3.
prognostiku, čiţe predvídať budúcnosť (futura praevidere).Vyzdvihoval dietetiku ako umenie udrţať
si zdravie. Opísal zdraviu prospešný i zdraviu škodlivý spôsob ţivota.
izo- – prvá časť zloţených slov z g. isos rovnaký, rovný. V chem. názvosloví vyjadruje určitú identitu
al. podobnosť látky, príp. podobnosť vlastnosti al. aj rozvetvenie reťazca, napr. izobután má rovnaké
zloţenie ako n-bután (C4H10), ale rozdielne usporiadanie, podobne izoborneol a borneol a i. Pri
názvoch org. zlúč. býva predpona izo- obyčajne tlačená kurzívou pred názvom, napr. izoamylakohol
ap. Pri iných typoch izomérie, napr. tiokyanátu – izotiokyanáty, sa predpona izo- píše vţdy spolu s
názvom príslušnej zlúč.

izoaglutinín – [isoagglutininum] →izohemaglutinín.
izoalela – [isoallela] alela s podobným účinkom ako iná alela.
izoaminil – -[2-(dimetylamino)propyl]--(1-metyletyl)-benzénacetonitril, C16H24N2, Mr 244,37;
®
®
®
®
antitusikum (Aprecon , Dimyril , Nullatuss ; citrát C22H32N2O7 Perocan ; cyklamát C22H37N3O3S
®
®
Mucalan , Peracon ).
CH(CH3)2
CH3CHCH2 – C – CN

Izoaminil

N(CH3)2 C6H5

izoamylacetát – ester kys. amyloctovej, C7H14O2, CH3COOCH2CH2CH(CH3)2, Mr 130,18; technický
produkt známy aj ako hruškový a banánový olej. Je to bezfarebná kvapalina, zápachu a chuti po
hruškách. Alkoholický rozt. sa pouţíva ako prísada do minerálnych vôd a sirupov, ako aj ako
rozpúšťadlo starých olejových farieb, tanínu, nitrocelulózy, lakov, celuloidu a gáfru. Slúţi aj na
výrobu umelého hodvábu, koţe, periel, fotografických filmov, celuloidového tmelu, pást na topánky
atď. Špeciálny stupeň amylacetátu sa pouţíval ako palivo Hefnerovej lampy slúţiacej ako
fotometrický štandard.
izoamylamín – 3-metyl-1-butínamín, izopentenylamín, izobutylkarbylamín, C5H13N; (CH3)2CHCH2CH2NH2, Mr 87,16; bezfarebná kvapalina silného amoniakálneho zápachu. Dráţdi koţu a
sliznice.
izoamylbenzoát – C12H16O2, C6H5COOCH2CH(CH3)2, Mr 192,25; bezfarebná kvapalina, nerozp. vo
vode, miešateľná s alkoholom. Pouţíva sa v parfumérii a kozmetike.
izoamylbromid – 1-bróm-3-metylbután, C5H11Br, (CH3)2CHCH2CH2Br, Mr 151,05; bezfarebná
kvapalina, slabo rozp. vo vode (0,02 g/100 ml pri 16,5 °C), miešateľná s alkoholom a éterom;
pouţíva sa v org. syntéze.
izoamylbutyrát – C9H18O2, Mr 158,23; bezfarebná kvapalina, aromatickéhoi zápachu po hruškách.
Pouţíva sa na prípravu rumu a ovocných esencií.
,

izoamyléter – 1,1 -oxybis[3-metylbután]; izoamyloxid; diizoamyléter, C10H22O, [(CH3)2CH-CH2CH2]2O,
Mr 158,28; bezfarebná kvapalina, príjemnej ovocnej vône; pouţíva sa ako rozpúšťadlo v
Grignardovej reakcii a i.
izoamylformiát – C6H12O2, Mr 116,09; bezfarebná kvapalina, ovocnej vône, rozp. v 300 dieloch vody,
miešateľná s alkoholom a éterom; pouţíva sa na prípravu umelých sirupov.
izoamylizovalerát – syn. izoamylvalerianát, amylvalerát, amylizovalerát, C10H20O2, Mr 172,26; jablčný
olej. Je to bezfarebná kvapalina, zápachu po jablkách, veľmi ľahko rozp. vo vode, miešateľná s
alkoholom a éterom;pouţíva sa na prípravu jablkovej esencie do likérov a cukríkov.
izoamylnitrit – syn. izopentylnitrit, C5H11NO2, Mr 117,15. Ţltavá, priehľadná, horľavá kvapalina,
prenikavého ovocného zápachu. Je nestála a na vzduchu a na svetle sa rozkladá. Veľmi ľahko rozp.
vo vode, miešateľná s alkoholom, chloroformom a éterom. So vzduchom a kyslíkom tvorí výbušnú
zmes. Je inkompatibilná s alkoholom, antipyrínom, ţieravými zásadami, uhličitanmi, jodidom
draselným, bromidmi, ţelezna-tými soľami.
izoamylsalicylát – C12H16O3, C6H4(OH)COOC5H11, Mr 208,25; bezfarebná kvapalina, príjemnej vône,
skoro nerozp. vo vode, miešateľná s alkoholom, chloroformom, éterom. Pouţíva sa v parfumérii a
pri výrobe mydiel.
izoantigén – [isoantigenum] starý názov aloantigénu, antigén, kt. sa líšia dvaja gen. rozdielni jedinci
toho istého biol. druhu.

izobary – 1. nuklidy s rovnakým hmotnostným a odlišným nukleónovým (protónovým) číslom; napr.
3
40
40
40
50
50
96
96
tritium a He, 18Ar, 19K a 20Ca; 22Ti a 24Cr; 40Zr a 44Ru a i.
2. Grafické znázornenie zmien objemu a teploty ideálneho plynu pri konštantnom tlaku. I. sú krivky
vyjadrujúce pri izobarickom deji závislosť dvoch stavových veličín (P = konštanta), danú stavovou
rovnicou. I. spájajú na fázových diagramoch miesta s rovnakým tlakom. I. ideálneho plynu
znázorňujú závislosť objemu od teploty (diagram V–T), sú grafickým vyjadrením →Gay-Lussacovho
zákona a tvoria priamky.
3. Pomyselná čiara al. plocha (napr. na mape), kt. spája miesta s rovnakým barometrickým tlakom.
izobenzán – 1,3,4,5,6,7,8,8-oktachlór-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-metánizobenzofurán, C9-H4Cl8O,
®
®
®
®
Mr 411,79; insekticídum (R 6700 , SD 4402 , Omtan , Telodrin ).
Izobenzán

izobornyltiokyanoacetát, technický – 1,7,7-trimetylbicyklo-[2.2.1]hept-2-ylester kys. tiokyanátooctovej, terpinyltiokyanoacetát, C13H19NO2S, Mr 253,36; insekticídum,
pedikulicídum; pouţíva sa najmä vo veter. med.
Izobornyltiokyanoacetát

izobukaínhydrochlorid – miestne anestetikum; pouţíva sa v kombinácii s adrenalínom v stomatológii.
izobután – bután s rozvetveným reťazcom,
CH3CH(CH3)2.
izobutol
–
syn.
izoetam,
zmes
2(sulfometyl)hydrazidu kys. 4-pyridínkarboxylovej
a
[S-(R*,R*]-2,2,-(1,2-etandiyldiimino)bis(1butanolu) (2:1) ), C24H42N8O10S2, Mr 666,77;
®
konjugát izoniazidu a etambutolu, tuberkulostatikum (Isoetam ).
Izobutol

izobutylacetát – C6H12O2, Mr 116,16; bezfarebná kvapalina, rozp. v 180 d. vody, voľne rozp. v
alkohole, pouţíva sa ako pochutina a rozpúšťadlo.
izobutylalkohol – 2-metyl-1-propanol, (CH3)2CHCH2OH, t. t. –108 °C, t. v. 107 – 108 °C,  0,806
-3
g.cm , vyskytuje sa v pribudlinách; pouţíva sa ako rozpúšťadlo a esencia.
izobutylamín – 2-metyl-1-propánamín, C4H11N, Mr 73,14; kvapalina miešateľná s vodou, alkoholom,
éterom. Po kontakte s koţou vzniká erytém a tvorbu pľuzgierov, po inhalácii bolesti hlavy, suchosť v
nose a hrdle.
izobutyl-p-aminobenzoát – 2-metylpropylester kys. 4-aminobenzoovej, C11H15NO2, Mr 193,24;
®
ochranný filter proti UV ţiareniu, miestne anestetikum (Cycloform ,
®
®
Isobutyl Keloform , Isocaine ).
Izobutyl-p-aminobenzoát

izobutylén – 2-metylpropén, izobutén, C4H8, Mr 56,10; plyn, pouţíva sa pri výrobe diizobutylénu,
trimérov, butylových a i. polymérov, ako aj ako antioxidans potravín, plastov a i.
izobutylizovalerát – izobutylvalerát, C9H18O2, Mr 158,23, kvapalina s éterovým zápachom, nerozp. vo
vode, miešateľná s alkoholom a éterom; pouţíva sa na prípravu ovocných esencií.
izobutylpropionát – C7H14O2, Mr 130,18, kvapalina príjemného éterového zápachu, nerozp. vo vode,
miešateľná s liehom. Pouţíva sa ako pochutina a na prípravu ovocných esencií.
izobutyraldehyd – 2-metylpropanol, C4H8O, Mr 72,10; horľavá kvapalina ostrého zápachu; pouţíva sa
pri syntéze kys. pantoténovej, valínu, leucínu, esterov celulózy, parfumov, plastov, ţivíc, ako
prídavok do benzínu.
izobutyrát – anión al. soľ kys. izomaslovej.
izocelulárny – [isocellularis] zloţený z buniek toho istého druhu a veľkosti.
izocil

–

5-bróm-6-metyl-3-(1-metyletyl)-2,4-(1H,3H)-pyrimidíndión, C8H11BrN2O2, Mr
®
®
herbicídum; nahradil ho bromacil (Hyvar , General Weed Killer ).

247,12;

Izocil

izocitrát – úplne disociovaná (ionizovaná) soľ kys. izocitrónovej, intermediátu →Krebsovho cyklu.
+

izoocitrátdehydrogenáza (NAD ) – EC 1.1.1.41, mitochondriový enzým katalyzujúci oxidačnú
+
dekarboxyláciu izocitrátu na 2-oxoglutarát. Akceptorom elektrónov je NAD . Reakcia je dôleţitým
2+
2+
2+
stupňom →Krebsovho cyklu. Enzým vyţaduje Mg al. Mn a aktivuje ho ADP, citrát a Ca ,
inhibuje ho NADH, NADPH a ATP.
+

izocitrátdehydrogenáza (NADP ) – EC
(dehydroxylujúca), enzým katalyzujúci reakciu
8

1.1.1.42,

8

+

treo- -izocitrát:NADP -oxidoreduktáza

+

treo- -izocitrát + NADP = 2 oxoglutarát + CO2 + NADPH
2+

2+

+

Vyţaduje si ako kofaktor Mg al. Mn . Akceptorom elektrónov je NADP . Dekarboxyluje i kys.
oxaljantárovú. Enzým vystupuje vo forme 2 izoenzýmov, cytoplazmatickom a mitochondriovom.
Vyskytuje sa vo všetkých tkanivách. Reakcia slúţi na udrţovavanie redukujúcich ekvivalentov v
bunkách. Dôleţitý je v →Krebsovom cykle.
izocyklické zlúčeniny – org. zlúč. s molekulou usporiadanou do kruhu, kt. články tvoria len atómy C;
nasýtené CnH2n–2, CnH2n–4, CnH2n–6, aromatické CnH2n–6 (→uhľovodíky).
izocytóza – [isocytosis] rovnakobunkovosť, stav, pri kt. bunková populácia pozostáva z rov-nako
veľkých buniek; op. anizocytózy.
izodaktylizmus – [isodactylismus] rovnakoprstosť.
izodezmozín – jedna al. dve neobvyklé aminokyseliny nachádzajúce sa v elastíne, ďalšia je
dezmozín.
izodizómia – [isodisomia] chromozómová aberácia, pri kt. ide o identické chromozómy.
Uniparentálna izodizómia je získanie 2 kópií jedného z páru homologických chromozómov od 1
rodiča, pričom sa stratí korešpondujúci homologický chromozóm druhého rodiča. Dieťa dostáva od 1
rodiča obidva chromozómy homologického páru (pseudodizómia), kt. sú identické. Tak môţe
vzniknúť homozygozita pre patol. gény recesívneho charakteru, kt. sú na danom chromozóme.
Recesívna choroba vzniká, aj keď je len jeden z rodičov recesívnym heterozygotom.

izodoncia – [isodontia] syn. homodoncia.
izodóza – čiary, spájajúce body s rovnakou dávkou v grafickom znázornení rozdelenia dávok
oţiarenej oblasti; významné sú v aktinoterapii.
izodynamický – rovnocenný z hľadiska produkcie sily al. tepla. I. sú tie mnoţstvá rôznych potravín,
kt. pri spálení v tele poskytujú rovnaké mnoţstvá tepla, resp. vyuţiteľnej energie; napr. 2,3 g
bielkovín, 1 g tukov a 2,3 g sacharidov.
izoelektrický – nemeniaci svoj elekt. potenciál, majúci rovnaké elekt. vlastnosti.
Izoelektrická čiara – v pri elektrofyziol. vyšetreniach priamka znázorňujúca bazálnu (východiskovú)
hodnotu. Na normálnom EKG sa vyskytujú typicky medzi záznamy jednotlivých srdcových cyklov
a väčšinou aj vnútri týchto záznamov ako krátke úseky pred komoplexom QRS (úsek PQ al. PR).
Záznam samotnej i. č., ak nie je podmienená technickou chybou, je prejavom asystólie (zastavenia
srdcovej činnosti).
+

Izoelektrický bod – chem. stav rozt. s takou koncentráciou iónov H , pri kt. sa koncentrácia aniónu
+
–
amfolytu (amfotérny elektrolyt) rovná koncent-rácii jeho katiónu [HP ] = [POH ]. Dosiahne sa
pridaním vhodného mnoţstva silnej kys. al. zásady k amfolytu. Moţno ho vypočítať pomocou
disociačných konštánt Ka a Kb a iónového súčinu vody Kv
Ka
Kv = –––
Kb
Pri i. b. dosiahne podiel nedisociovaného amfolytu max. hodnotu, podiel amfolytu rozštiepeného na
ióny min. hodnotu. Pri i. b. je amfolyt najmenej rozp. a v elekt. poli neprejavuje elektroforetický
pohyb. I. b. je charakteristický napr. pre bielkoviny, kt. pri ňom strácajú schopnosť disociovať, chem.
reagovať s kys. a zásadami, prejavujú najvyššiu zráţavosť ap. Koloidne dispergovaný systém je v i.
b., keď x – potenciál elekt. dvojvrstvy okolo micel = 0.
izoenzýmy – [isoenzymum] izozýmy, mnohotné formy enzýmov s rovnakou enzýmovou aktivitou, s
rovnakou substrátovou špecifickosťou (katalyzujú tie isté reakcie). Ide o formy enzýmov, kt. sa líšia
štruktúrou proteínu (prim. štruktúrou, podmienenou geneticky) a fyz. vlastnosťami (napr. izoelekt.
bodom), ako aj svojou aktivitou (reakčnou kinetikou). Ak nejde o rozdiely prim. štruktúry, hovorí sa o
pseudoizoenzýmoch.
I. sa často líšia svojím izoelekt. bodom (nábojové i.), inokedy svojom Mr (veľkostné i., napr. i.
glutaminázy z Pseudomonas, i. glutamátdehydrogenázy z Chlorella). V oligomérických i. sú tieto
rozdiely lokalizované v ich podjednotkách. Iné rozdiey sa týkajú katalytických vlastností, napr.
hodnoty Km, pH a teplotného optima a termolability, odpovede na efektory, imunol. správania,
distribúcie v rôznych orgánoch a subcelulárných štruktúrach.
I. môţu byť vývojovými izoformami, al. môţu vykonávať podobné úlohy v rôznych tkani-vách
dospelého organizmu. Môţu byť gen. nezávislými produktmi rôznych génov, napr. mito-chondriová a
cytosolová malátdehydrogenáza, príp. môţu vznikať následkom rozdielnych regulačných sekvencií v
DNA al. RNA, kt. riadia transkripciu al. posttranskripčné modifikácie RNA. Pri i., kt. pozostávajú z
neidentických podjednotiek, vznikajú i. tvorbou hybridných foriem, napr. laktátdehydrogenáza
myokardu a kostrového svalstva. I. sú aj následkom gen. variácie enzýmu (alel), napr. ľudskej
glukóza-6-fosfatádehydrogenáza, z kt. je známych > 60 i.
Ako i. sa označujú aj rôzne enzýmy tej istej katalytickej účinnosti, kt. sa dajú separovať rozličnými
vhodnými metódami, ako je elektroforéza. V dôsledku rozdielneho náboja sa dajú i. rozdeliť
obyčajne pomocou elektroforézy na papieri, celulózovoacetátovej fólii, škrobe, agaróze al.
polyakrylamide, izoelekt. fokusáciou al. ionexovou chromatografiou, a separovať zónovou

centrifugáciou v hustotových gradientoch (napr. i. izocitrátdehydrogenázy) al. gélovou filtráciou. I. s
rôznou afinitou k inhibítorom, napr. i. karboanydrázy, sa dajú separovať afinitnou chromatografiou.
Na separáciu a identifikáciu i. sa dajú pouţiť aj afinitné metódy vyuţívajúce monoklonové protilátky.
Rôzne i. moţno priradiť rôznym bunkovým systémom al. orgánom, a v určitých prípadoch umoţňujú
dg. laborat. dôkaz orgánového poškodenia. Ku klin. významným i. patria i. kreatínkinázy (3 i.),
laktátdehydrogenázy (5 i.) a i.
izoenzým – enzým, kt. existuje v organizme v dvoch al. viacerých chem. rôznych, avšak funkčne
podobných variantoch, vznikajúcich v rôznych orgánoch al. tkanivách. I. môţu vznikať z rôznych
génov al. majú v jednotlivých tkanivách rôznu špecifickú reguláciu génovej expresie, príp. ďalšie
úpravy mRNA. Napr. i. alkalickej fosfatázy, kreatínkinázy, laktátdehydrogenázy a i.
izoetarín

–

Isoetarinum, syn. etyprenalín; 1-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-izopropylaminobutan-1-ol,
®
®
C13H21NO3, Mr 239,31; -sympatikolytikum, bronchodilatans (Win 3046 , Dilabron ,
®
®
®
Neoisuprel ; hydrochlorid C13H22ClNO3 – Asthmalitan , Numotac ).
Izoetarín

izofáninzulín – Isophanum Insulinum, Insulinum isophanum, komplex kryštalického zinkinzulínu s
protamínom; →inzulín.
izofenfos – isofenphos; 1-metylester kys. 2-[[etoxy[(1-metyletyl)amino]-fosfinotioyl]-oxy]-benzoovej,
®
®
C15H24NO4PS, Mr 345,40; insekticídum (Bay 92114 , SRA 12869 ,
®
®
Amaze , Oftanol ).
Izofenfos

izoferitín – nádorový marker; →feritín.
izofezolak – kys. 1,3,4-trifenyl-1H-pyrazol-5-octová, C23H18N2O2, Mr 354,40; inhibítor syntetázy
prostaglandínov, nesteroidové antiflogistikum, antipyretikum a analgetikum (LM
®
®
22102 , Sofenac ).
Izofezolak

izofília – psychol. výraz H. S. Sullivana pre láskyplné správanie al. cítenie voči vlastnému druhu, najmä
rovnakého pohlavia; od homosexuality sa líši tým, ţe chýba genitálne zameranie (genitálna katexia).
izoflaván – zlúč. obsahujúca izoflavánový skelet, kt. je najviac redukovaný v izoflavonoidových
kruhových systémoch. V prírode sa vyskytuje konfigurácia 3R a 3S. Ako prvý i. sa izoloval ţivočíšný
metabolit ekvol, ostatné i. sú rastlinné produkty, a to (–)-duartín z dreva Machaerium spp., (–)mukronulatol z dreva Machaerium spp., (+)-vestitol z dreva Machaerium vestitum a Dalbergia
variabilis, (+)-laxiflorán z Lonchocarpus laxiflorus, (+)lonchokarpán z
Lonchocarpus laxiflorus, (+)-likoricidín z Dalbergia ecastophyllum.
V porovnaní s korešpondujúcimi izoflavónmi a izoflavanónmi sú i. účinnejšie
fungicídy.
Izoflavánový kruh

izoflavanón – →izoflavonoid s typickým kruhovým systémom, vyskytujúci sa v niekt. rastlinách
podčeľade Leguminosae. Patrí sem padmakasteín, fereirín, homorereín z
Farreirea spectabilis a soforol z Maakia amurensis.
Izoflavanónový kruh

izoflav-3-én – izoflavonoid s typickým kruhovým systémom. Dehydratačný produkt izoflavonolov, pp.
prekurzor kumestánov. Patrí sem haginín B a haginín A (obidva izolované z Lespedeza cytrobotrya),
sepiol a 2-metylsepiol obidva z Glyricidia sepium, neorauflavén z Neorautanenia edulis a glabrén z
Glycirrhiza glabra.

Izoflavén-3-ový kruh

Naorauflavén

Glabrén

izoflavonoidy – flavonoidy s rozvetveným C 6C3C6 skeletom. Väčšina i. obsahuje 3-fenylchrománový
skelet, v kt. je reťazec C3 cyklizovaný s kyslíkom. K i. patria izoflavonoidy, izoflavonóny, izoflavány,
,
izoflav-3-ény, rotenoidy, pterokarpány, kumestány, 3-arylhydroxykumaríny, 2 -hydroxy-3arylkumaríny, 2-arylbenzofurány, -metyldeoxybenzoíny a jednotlivé zloţky lizetínu a ambanolu.
Izoflavanoidový kruh

I. sa vyskytujú najmä v rastlinách podčeľade Papilionideae čeľade
Leguminosae a Caesalpinoideae, ako aj v niekt. druhoch čeľade Rosaceae,
Moraceae,
Amarathaceae,
Podocarpaceae,
Chenopodiaceae,
Cupressaceae, Iridaceae, Myristaceae a Stemonaceae. Získali sa aj z niekt.
mikróbiových kultúr, pôdy však vţdy obsahovali sójovú múčku, takţe i. sú aj tu pp. rastlinného
pôvodu.
Všetky flavonoidy sa biosyntetizujú cestou chalkónov, pričom následkom migrácie arylu 1,2 vzniká
charakteristický skelet i. Skelet i. sa zjavuje počas konverzie chalkónu a spája sa s oxidáciou.
Naproti tomu biosyntéza všetkých ostatných flavonoidov spočíva v konverzii chalkó-nu na flavanón
toho istého molekulového vzorca. Z trihydroxychalkónu vzniká dadzeín, kým z tetrahydroxychalkónu
genisteín. Formononetín vzniká metyláciou dadzeínu a biochanín A metyláciou genisteínu. Tieto 4 i.
sú prekurzormi skoro všetkých známych prírodných i.
izoflavóny – izoflavonoidy vyskytujúce sa v prírode, zaloţené na izoflavónovom kruhovom systéme.
Syntetizujú sa z korešpondujúcich chalkónov migráciou B-kruhu z C-2 na C-3 počas tvorby
oxidovaného chrománového kruhového systému.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
,
,
Izoflavén →2 -hydroxyizoflavón→2 -metoxyizoflavón → Retinoid
↓
↓
,
Izoflavanón → 2 -izoflavanón
Kumestán
↓
↑
Izoflavanol → Izoflav-3-én → 3-arylkumarín
↓
Izoflavón ↔ Izoflavániový ión ↔ Pterokarpán → 6-hydroxypterokarpán
Biosyntetický vzťah hlavných skupín izoflavonoidov

Patria sem: afrormozín, biochanín A, dadzeín, formononetín, genisteín, iristektorigenín, miningín,
orobol, prunetín a tlatlankuayín. Podobne ako iné flavonoidy sú i. v rastlinách glykozidmi, v kt.

najčastejším sacharidom je glukóza a ramnóza. Príkladom je dadzín, iristektorín A, ononín, prunetín,
soforikozid.

izoflupredón

–

syn.

9-fluórprednizolón; 9-fluór-11,17,21-trihydroxypredna-1,4-dien-3,20-dión,
®
C21H27FO5, Mr 378,45; antiflogistikum (21-acetát C23H29FO6 – U-6013 ,
®
Predef ).
Izoflupredón

izofluran – izofluranum; 1-chlór-2,2,2-trifluóretyl-(difluórmetyl)-éter, C3H2ClF5O, Mr 183,49; celkové
inhalačné anestetikum. I. je kvapalný halogénovaný éter, štruktúrny izomer enfluránu. Vyvoláva

celkovú anestéziu asociatívneho typu. Za beţných klin. podmienok je nevýbušný a nehorľavý.
Nekoroduje kovy, penetruje do gumových súčastí anesteziologického prístroja. T. v. je 48,5 °C. Min.
alveolárna koncentrácia (MAC) v 100 % O2 je 1,15 obj. %, v zmesi O2 so 70 % N2O 0,5 obj. %.
Gravidita, hypotermia a vek MAC významne zniţujú.
I. je menej rozp. v krvi ako ostatné anestetika tejto skupiny. Úvod do anestézie sa dosiahne za 8 –
15 min. V zmesi s 50 – 70 % N2O je úvodná koncentrácia 1,5 – 3,5 %, v čistej kyslíkovej atmosfére
je 3 – 4 %. Udrţovacia koncentrácia s 50 – 70 % N2O je 0,7 – 1,4 obj. %, pričom je niţšia pri
väčšom podiele spätného vdýchovania. Prvými príznakmi priznaky predávkavania je systémová
artériová hypotenzia, nasledovaná útlmom dýchania. Max. i. sa exhaluje bezo zmeny, prebudenie je
pribliţne rovnako rýchle ako úvod. Zvyšná časť i. sa degraduje v mikrozómoch pečene, hlavným
metabolitom je kys. trifluóroctová. Močom sa vylučujú org. i anorg. fluoridy len v mnoţstve < 2 %
celkovej dávky.
I. nemá epileptogénne účinky. Zniţuje metabolizmus mozgvého tkaniva, zvyšuje prietok krvi
mozgom a vnútrolebkový tlak. Reaktivita ciev na CO 2 je zachovaná. Srdcová frekvencia sa mierne
zrýchľuje, stredný artériový TK sa zníţi v závislosti od koncentrácie najmä vplyvom periférnej
vazodilatácie. Vazodilatácia je miernejšia pri súčasnom podávaní N 2O. Na myokard má i. má mierne
negat. inotropný účinok, zniţuje spotrebu O2 v myokarde, ale aj koronárnu perfúziu s redistribúciou
krvi v myokarde. TK sa upraví pri začiatku chir. výkonu. I. nemá arytmogénne účinky a
nesenzibilizuje myokard voči katecholamínom. Tlmí dýchanie úmerne koncentrácii, pričom sa na
zníţení minútového srdcového vývrhu zúčasňuje aj centrálny vplyv a myorelaxačný účinok. U osôb
s hyperreaktivitou bronchov a asthma brochiale pôsobí bronchodilatačne. I. má intrinzický
presynaptický i postsynaptický relaxačný účinok na priečne pruhované svaly. Potenciuje účinok
nedepolarizujúcich kuraremimetík a významne zniţuje ich spotrebu. Má tokolytický účinok od MAC
0,5 obj. %, pri 0,8 – 0,9 obj. % zniţuje uterotonické pôsobenie oxytocínu. Tokolytický účinok rýchlo
odznieva pri zníţení koncentrá-cie al. pri prerušenípodávania.
Indikácie – operačné výkony dlhého trvania, inhalačná analgézia.
Kontraindikácie – hypotenzia, ťaţšie formy ischemickej choroby srdca, malígna hypertermia v
anamnéze, pozit. kofeínový test, zvýšená dráţdivosť dýchacích ciest, intrakraniálna hypertenzia,
gravidita.; opatrnosť je ţiaduca u detí < 2-r.
Indikácie – inhalačná analgézia, inhalačná anestézia, najčastejšie s nosnou zmesou oxidu dusného
s kyslíkom.
Dávkovanie – inhalačný úvod: pozvoľné zvyšovanie koncentrácie z 0,5 na 3 %. Udrţovanie
anestézie podľa miery spätného vdychovania 0,5 – 2 % MAC v kyslíku u novorodencov 1,6 %, u
dospelých 1,15 – 1,3 %, > 60 r. 1,05 %.
izoflurofát – syn. fluostigmín, izofluorfát, izopropylfluorofosfát; diizopropylfluorfosfát (skr. DFP); bis(1metyletyl)ester kys. fosforofluoridovej; diizopropylester kys. fosfofluoridovej, C6H14FO3P, Mr 184,15;
vysokotoxický inaktivátor cholínesterázy; cholínergikum, miotikum; treba zabrániť vdychovaniu a
®
®
®
®
kontaktu s koţou (Diflupyl , Dyflos , Floropryl , Fluropryl ).
(CH3) 2CHO O
\
P–F
/
(CH3) 2CHO

izogénny – syn. syngénny.
izohemaglutinín – [isohaemagglutininum] izoaglutinín vyvolávahjúci hemaglutináciu.

izohemaglutinogén – [isohaemagglutinogenum] antigén, kt. vyvoláva produkciu špecifických
izohemaglutinínov al. s nimi reaguje.
izohormónová terapia – liečenie autoimunitne podmienenenýcej endokrinopatie, kt. spočíva
v podávaní hormónu ţľazy, postihnutej autoimunitným procesom. Predpokladá sa ovplyvnenie
imunitných procesov, kt. tlmí autoimunitné reakcie. Uplatňuje sa pri diabetes mellitus I. typu
(podávanie inzulínu) a autoimunitných tyreopatiách.
izohydria – konštantná koncentrácia vodíkových iónov (pH) telových tekutín; jedna z konštánt
→homeostázy.
izohydrický posun – séria chem. reakcií, kt. umoţňujú transport CO 2 vznikajúci v metabolizme z krvi
bez zmien pH; →Hamburgerov fenomén. CO2 vznikajúci pri bunkovom dýchaní sa rozpúšťa v
plazme, difunduje do erytrocytov a tu sa pôsobením karboanhydrázy premieňa na kys. uhličitú.
–
+
H2CO3 disociuje na ióny HCO3 a H . Súčasne sa uvoľňuje kyslík z hemoglobínu (Hb) za vzniku
deoxygenovaného Hb, kt. je slabšou kys. ako oxyhemoglobín (→Bohrov efekt), a tým viaţe
+
nadbytok iónov H . Deoxygenovaný Hb viaţe aj viac CO2 za vzniku karbaminoskupiny (–NHCOO–).
Vodíkové ióny vznikajúce z H2CO3 viaţu aj org. a anorg. fosfáty v erytrocytoch.
izohypercytóza – [isohypercytosis] zvýšenie počtu leukocytov v periférnej krvi pri zachovaní
normálneho pomeru ich jednotlivých druhov.
izochinolín – heterocyklická nenasýtená dusíková zlúč., izomér chinolínu, Mr 129,15, t. v. 240 °C, t. t.
24 °C. Kvapalina podobných vlastností ako chinolín, nachádza sa v čiernouhoľnom dechte. Jeho
deriváty sa pripravujú synteticky kondenzáciou z fenyletylamínu a príslušného
aldehydu v prítomnosti HCl a nasledujúcou oxidáciou.
Izochinolín
7

7

izochondrodendrín – syn. izobebeerín, O ,O -didemetylcykleanín, C36H38N2O6, Mr 594,68; látka
izolovaná z rastliny Chondrodendron tomentosum Ruiz and
Pav. Menispermaceae a Radix pareirae bravae.

Izochondrodendrín

izochory – krivky vyjadrujú pri izochorickom deji závislosť 2 stavových veličín (V = konštanta), danú
stavovou rovnicou. I. spájajú na fázovom diagrame miesta s rovnakými objemami. I. ideálneho plynu
znázorňujú závislosť tlaku od teploty pri stálom objeme (diagram P–T); sú grafickým vyjadrením
Gay-Lussacovho zákona.
izochromatický – [isochromaticus] izochrómny,
rovnakofarebný.
izochromozóm
–
[isochromosoma]
→chromozóm, kt. obidve ramienka sú rovnako
dlhé a majú rovnaký genetický obsah. I. je
abnomálny chromozóm, kt. pozostáva z 2 krátkych
al. 2 dlhých ramienok, ktorému teda chýba dlhé al.
krátke ramienko. Lokusy na i. sú tie isté, ale majú
opačné poradie. Centroméra je presne v strede
(mediocentrický chromozóm). Najčastejšie vzniká
priečným (nie normálnym pozdĺţnym) delením.

izochronický – [isochronicus] rovnodobý, súčasný.
izoimunizácia – [isoimmunisatio] syn. aloimunizácia, vznik protilátok proti vlastnému antigénu.
izoiónia – [isoionia] konštantné iónové zloţenie telových tekutín.
izokapnia – [isocapnia] stav charakterizovaný hodnotou pCO2 v artériovej krvi v medziach normy (31
– 44 mm Hg, t. j. 4,1–5,9 kPa).
izokarboxazid – 2-benzylhydrazid kys. 5-metyl-3-izoxazolkarboxylovej, C12H13N3O2, Mr 231,25;
®
®
inhibítor MAO, antidepresívum (Ro 5-0831 , Marplan tbl.).
Izokarboxazid

izokonazol – isoconazolum, 1-[2-(2,4-dichlórfenyl)-2-[(2,6- dichlórfenyl)metoxy]etyl]-1H-imidazol,
C18H14Cl4N2O, Mr 416,12; azolové antibiotikum, antimykotikum (nitrát
®
®
®
®
C18H15Cl4N3O4 – R 15454 , Fazol , Gyno-Travogen , Travogen sol.,
®
Travogyn ).
Izokonazol

izokória – [isocoria] rovnako široké zrenice; op. anizokória.
izokortex – [isocortex] časť neokortexu, mozgová kôra, kt. cytogeneticky pozostáva zo 6 vrstiev (kôry
neopália). Ide o tieto vrstvy (smerom zvonka dovnútra): 1. lamina I, stratum moleculare s gliovými a
ojedinelými malými nervovými bunkami; 2. lamina II, stratum granulare externum, vonkajšia zrnitá
vrstva s početnými husto usporiadanými nervovými bunkami; 3. lamina III, stratum pyramidale
externum, vonkajšia pyramídová vrstva s malými a stredne veľkými pyramídovými nervovými
bunkami; 4. lamina IV, stratum granulare internum, stredná zrnitá vrstva s malými husto
usporiadanými nervovými bunkami; 5. lamina V, stratum pyramidale internum, vnútorná pyramídová
vrstva so stredne veľkými pyramído-vými bunkami, v gyrus praecentralis s Betzovými bunkami; 6.
lamina VI, stratum multiforme s vretenovitými nervovými bunkami rozličnej veľkosti.
izokvercetín – isoquercetinum; syn. kvercetín-3-glukozid; trifoliín; 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3-(-Dglukofuranozyloxy)-5,7-dihydroxy-4H-benzopyran-4-ón, C21H20O12, Mr
464,37; látka izolovaná z kvetov Gossypium herbaceum K.
(Malvaceae),
kvetov
Aesculus
hippocastanum
L.
(Hippocastanaceae), Tropaeolum majus L. (Tropaeolaceae) a Arnica
montana L. (Compositae).
Izokvercetín

izokyanatany – org. zlúč. všeobecného vzorca RNCO, deriváty kys. izokyanatej HNCO. Ľahko
podliehajú hydrolýze v zásaditom al. kyslom prostredí za súčasného vzniku alkylamínu. I. vznikajú

ako medziprodukt pri Curtiovom odbúravaní azidu kys. vo forme uretánu a pri Hoffmannovom
odbúravaní amidov kys.
izokyanátová astma – toxicko-hyperergická asthma bronchiale následkom inhalácie izokyanátu.
Osobitne toxické sú toluyléndiizokyanát, hexametyléndiizokyanát a naftaléndiizokyanát. Vzniká u
profesne exponovaných osôb.
izokyanidy karboxylových kyselín – izonitrily, org. zlúč. všeobecného vzorca R–N≡N, jedo-vaté
kvapaliny odporného zápachu. Varom s minerálnymi kys. sa rozkladajú na kys. mravčiu a amín o
uhlík chudobnejší ako pôvodný i.:
CH3CH2NC + 2 H2O ↔ CH3CH2NH2 + HCOOH
Prípravujú sa z alkylhalogenidov pôsobením na AgCN; pôsobením POCl 3 na N-monosubstituovaný
formamid; pôsobením chloroformu na prim. amín v prítomnosti KOH:
CH3NH2 + CHCl3 + 3 KOH ↔ 3 H2O + 3 KCl + CH3NC
Táto reakcia sa v analyt. chémii pouţíva na dôkaz prim. amínov. Dlhším zohrievaním na teploty do
200 °C sa i. premieňajú na stabilnejšie org. kyanidy.
–

izokyseliny – niţšie alifatické kys. s rozvetvením (CH3)2CH na konci uhlíkového reťazca.
izolácia – [isolatio] oddelenie, osamotenie, oddelenie jedinca z väčšieho spoločenstva al. od dačoho.
Biologická izolácia – pohlavná i. určitého taxónu (variéty, biol. druhu atď.) podmienená biologicky,
napr. rôznym trvaním pohlavnej aktivity.
Epidemiologická izolácia – i. infekčne chorého pacienta na infekčnom oddelení al. doma
v závislosti od závaţnosti infekcie a moţnosti domácie i. Cieľom i. je zabrániť kontaktu neimúnnej
osoby s infikovaným. Týka sa aj pacientov s granulocytopéniou a imunodeficienciou, a to aspoň na
obdobie prekonania vysokého stupňa imunodeficitu, ďalej pacientov s ranami a dekubitami
infikovanými vysokorezistentnými kmeňmi baktérií.
Mikrobiologická izolácia – pracovný postup, pri kt. sa za aseptických podmienok vyberie skupina
buniek a mnoţí sa na umelých ţivných pôdach.
Patologická izolácia – získanie pôvodcu infekčného ochorenia s cieľom identifikovať ho, príp.
rozmnoţiť.
Priestorová izolácia – i. populácie od ostatných príslušníkov druhu územnými faktormi. Priestorová
i. a vznik malých populácií má v genetike význam pre teóriu fylogenézy ako faktor podmieňujúci
divergentný (rozbiehavý) vývoj vnútri druhu (taxónu).
Psychologická izolácia – stav al. situácia, v kt. chýba sociálny kontakt počas významne dlhého
obdobia. Označuje nechuť, odpor al. strach jedinca vstupovať do kontaktu s iným členom skupiny.
Sociálna izolácia – riešenie frustrácie stiahnutím sa do osamotenia; forma techniky vyrovnávania
sa s náročnými ţivotnými situáciami. Odvodzuje sa od úniku. Jej trvalejšou črtou je introverzia. I.
síce zmenšuje príleţitosť k frustráciám daným sociálnou interakciou, zmenšuje však príleţitosť
jedinca na osvojenie spôsobov konania potrebných na ţivot v skupine, a tým zhoršuje moţnosť
vyrovnávania sa s takýmito frustráciami v budúcnosti. Je primeraná len vo vzťahu k niekt. jedincom
a na prechodný čas. Inak má za následok maladaptáciu a narušenie osobných vzťahov, vnútornú
nespokojnosť, tenziu. Z pokusov na opiciach Rhesus je známe, ţe sociálna i. prvý rok ţivota má za
následok ťaţké a trvalé poruchy správania vrátane sociálneho stiahnutia, kolísavých pohybov a i.
stereotypií s inadekvátnym heterosexuálnym a materským správaním.
V šľachtení rastlín – umelé zabránenie prenosu samčích pohlavných buniek (peľu) na kvetné
orgány (bliznu).

Rastlinná sociológia – zabránenie prenosu génov z jednej populácie na inú (zábrana
medzidruhovej konkurencie).
izolacionizmus – [isolationismus] snaha po odlúčení, osamotení.
izoláty – malé ľudské populácie, geograficky ohraničené, do kt. sa nedostávajú jednotlivci prevaţne
zvonku. Obyvatelia i. uzatvárajú sobáše prevaţne medzi sebou (endogamiou) a postupne sa stávajú
všetci navzájom viac-menej príbuznými. V i. sa občas nahromadí viac génov vyvolávajúcich dedičné
ochorenie al. inú dedičnú vlastnosť. Príčiny i. sú geografické (napr. rasa, jazyk, kasta, kmeňová
príslušnosť). Mnohé slov. obce boli v minulosti i. s vysokým percentom endogamie.
izolecitálny – [isolecithalis] rovnomerne rozloţený ţĺtok.
izoleucín →L-Isoleucinum, ČSL 4.
izologický – [isologicus] syn. homologus; gen. identický, toho istého druhu.
Izologický rad – je označenie uhľovodíkov a ich derivátov s rovnakým počtom atómov C a
rovnakými funkčnými skupinami, ale s rozdielnym stupňom nasýtenosti. V i. r. vzrastá počet
násobných väzieb (dvojitých, trojitých), napr. etán C 2H6, etylén H2H4, acetylén C2H2. I. r. tvorí aj kys.
propiónová CH3CH2COOH, kys. akrylová CH2=CH–COOH. Jednotlivé členy i. r. sa od seba líšia o
konštantný rozdiel 2 H, resp. o jeho násobok. Počet členov i. r. sa zvyšuje so vzrastom uhlíkového
reťazca.
izolyzíny →izohemolyzíny.
izomaltóza – disacharid pozostávajúci z 2 glukózových zvyškov spojených -1,6-glykozidovou
väzbou. I. vzniká popri maltóze pri štiepení amylopektínu, amylózy a glykogénu.
izomerázy – EC 5, enzýmy katalyzujúce vratné izomerizácie substrátov. Patria sem racemázy ( D↔Lformy) a epimerázy (aldóza↔ketóza), EC 5.1, pôsobiace na aminokyseliny, hydroxykyseliny,
sacharidy a ich deriváty, cis-trans i., EC 5.2, intramolekulové oxidoreduktázy, EC 5.3,
intramolekulové transferázy, EC 5.4 a lyázy, EC 5.5 a iné i., EC 5.99. Klin. významné i. sú
hexózofosfátizomeráza (EC 5.3.1.9) a ribulózofosfát-3-epimeráza (EC 5.1.3.1); →izoméry.
izoméria – jav spočívajúci v existencii niekoľkých zlúč. (izomérov) s rovnakým zloţením a rovakou Mr,
ale s rozdielnou štruktúrou, a tým s odlišnými fyz. a chem. vlastnosťami.
Rozoznáva sa štruktúrna a priestorová i. Pri štruktúrnej izoméii majú látky rovnaké sumárne, ale
rozdielne štruktúrne vzorce, napr.:
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Kys. mliečna Glyceraldehyd

Dihydroxyacetón

Priestorová izoméria (stereoizoméria) sa vyznačuje rovnakými sumárnymi i štruktúrnymi
vzorcami, ale rozdielnym priestorovým usporiadaním atómov v molekule, napr.

Typy izomérií: reťazcová, polohová, tautoméria, metaméria, geometrická a optická i.

Reťazcová izoméria – spočíva v rozdielnom usporiadaní atómov, kt. tvoria skelet molekuly. Pri
nasýtených uhľovodíkoch homologického radu CnH2n+2 je i. moţná od 4. člena radu. Pre piaty člen
radu zloţenia C5H12 sú moţné 3 i. – n-pentán, izopentán a tetrametylmetán
CH3–CH2–CH2–CH2–CH3
n-pentán

CH3–CH–CH2–CH3
CH3
Izopentán

CH3
CH3 – C – CH3
CH3
Tetrametylmetán

Pri cykloalkánoch zloţenia CnH2n môţe sa reťazcová i. zakladať aj na rôznom počte atómov uhlíka v
kruhu, napr. cyklohexán a me- tylcyklohexán.
Polohová izoméria – zakladá sa na tom, ţe pri rovnakom skelete molekuly môţu funkčné skupiny
zaujímať rozličnú polohu, napr. pyrokatechol, rezorcinol a hydrochinón. I. sa môţu odlišovať aj
charakterom funkčných skupín, napr. acetón CH3.CO.CH3 a propiónaldehyd CH3.CH2. CHO ap.
Špeciálnym prípadom i. je →tautoméria (rovnováţna dynamická i.), keď dva i. líšiace sa funkčnými
skupinami sú navzájom v rovnováţnom stave, napr. CH 3.CO.CH2.COO.C2H5 ↔ CH3.C(OH) =
CH.COO.C2H5, metaméria, pri kt. sa atóm (O, N, S atď.) líši polohou v reťazci, napr. metylpropyléter
CH3.O.CH2.CH2.CH3.
cis-trans-izomér – i. pri zlúč. s dvojitou väzbou a pri cykloalkánoch (→geometrické izoméry).
cis-izomér majú niţšiu t. t., sú lepšie rozp. vo vode, vyznačujú sa dipólovým momentom; líšia sa aj
niekt. chem. vlastnosťami.
Erytro-treo-izomér – označenie dvoch párov enantiomérov pri molekulách, kt. majú 2 asymetrické
uhlíky. Názov je odvodený od názvu cukrov erytrózy a treózy (tetróz), kt. patria k tomuto typu zlúč.
Erytro-izomér je i., v kt. všetky páry ekvivalentných substituentov moţno rozmiestiť jeden oproti
durhému. Takýto i. má často dva asymetrické uhlíky, kt. konfigurácia je R a S. Druhý i. je treoizomér a konfigurácia jeho asymetrických uhlíkov je RR al. SS (Cahnov-Ingoldov-Prelogocv R,Ssystém). Ak majú dva asymetrické uhlíky rovnaké substituenty, potom erytro-i. sa zhoduje so svojím
zrkadlovým obrazom (je jeho mezoformou) a nedá sa rozdeliť na antipódy, kým treo-i. sa nezhoduje
so svojím zrkadlovým obrazom a tvorí oddeliteľnú racemickú zmes.
izoméry – [isomeros] chem. zlúč., kt. majú rovnaký molekulový látky (sumárny) chem. vzorec, ale líšia
sa usporiadaním časti svojej molekuly al. svojich väzieb a následne aj niekt. chem. a fyz.
vlastnosťami; majú teda rovnaké zloţenie, ale líšia sa rozdielnym usporiadaním atómov v molekule.
Optický izomér – molekuly, kt. obsahujú asymetrické (chirálne) centrum, t. j. atóm, ku kt. sú
pripojené 4 navzájom rôzne atómyu al. skupiny. Pri prvkoch III. radu periodickej tabuľky moţno
neväzbový elektrónový pár pokladať za jednu skupinu. Vo vzorci sa toto centrum často označuje
hviezdičkou. Takáto molekula sa vyskytuje v 2n (n = počet chirálnych centier) izoméroch. Tieto
optické i. sa nazývajú enantioméry a diastereoizoméry. Na ich poznačenie sa pouţíva symbolika
R/S a D/L.
Enantioméry – antipódy, sú optické i., kt. sú si navájom zrkadlové obrazy. Enantioméry otáčajú
rovinu polarizovaného svetla prechádzajúceho ich rozt. o určitý uhol [], a to kaţdý o tú istú
hodnotu, ale v opačnom smere. Enantioméry otáčajúce rovinu polarizovaného svetla v smere
pohybu hodinových ručičiek (doprava, pravotočivé) sa označujú znamienkom (+) a enantioméry
otáčajúce rovinu polarizovaného svetla proti pohybu hodinových ručičiek (doľava, ľavotočivé) sa
označujú znamienkom (–). Zmes rovnakých dielov enantiomérov sa nazýva racemická zmes
(racemát) a označuje sa znamienkom (+). Na označenie konfigurácie chirálneho centra sa pouţíva
symbolika R/S (→absolútna kofigurácia) a symbolika D/L. Symbol D pri cukroch označuje rovnakú

konfiguráciu ako má D-(+)-glyceraldehyd (hydroxylová skupina na pravej strane rovinného vzorca) a
symbol L označuje rovnakú konfiguráciu, ako má L-(–)-glyceraldehyd (hydroxylová skupina na ľavej
strane rovinného vzorca). Symboly D a L v názvoch cukrov udávajú absol. konfiguráciu len na

najvzdialenejšom (poslednom) chirálnom uhlíku od určujúcej skupiny (aldehydickej a i.) a triviálny
názov cukru špecifikuje konfiguráciu na zvyšných chirálnych atómoch uhlíka. Podobné vzťahy platia
aj pre amino-kyseliny, kt. však majú obyčajne len o jedno chirálne centrum; ako štandardná zlúč. sa
uvádza D -(+)-serín (porovnáva sa poloha aminoskupiny).
D-erytróza

L-erytróza

D-treóza

L-treóza

Perspektívna projekcia dvoch párov enantiomérov (erytro-treo-izoméria)

Diastereoizoméry – sú optické i., kt. nie sú enantioméry. Molekula, kt. má viac →chirálnych centier,
môţe tvoriť dva druhy i. (enantioméry) a diastereoizoméry, kt. majú rovnakú konfiguráciu najmenej
na jednom chirálnom centre a zároveň odlišnú najmenej na jednom inom chirálnom centre. Optická
aktivita (otáčanie roviny polarizovaného svetla), ako aj vyjadrenie konfigurácie na chirálnom centre
sú také isté ako pri enantioméroch.
izometheptén – isometheptenum, N,1,5-trimetyl-4-hexenylamín, C9H10N, Mr 141,25; spazmolytikum.
izometria – [isometria] rovnorozmernosť.
izometrická práca – práca vykonávaná pomocou →izometrických svalových kontrakcií. I. p. svojím
pozit. inotropným a chronotropným účinkom a veľkým vzostupom odporovej záťaţe dovoľuje
hodnotiť funkciu kardiovaskulárneho systému, čo sa vyuţíva pri izometrickom záťaţovom teste.
Zdravé srdce reaguje na izometrickú záťaţ výrazným vzostupom TK a kontraktility pri nezmenenom
pulzovom objeme a nezmenenej ejekčnej frakcii. Mierne zvýšenie pulzovej frekvencie sa spája s
úmerným zvýšením minútového vývrhu. Periférna cievna rezistencia sa u zdravého jedinca nemení.
Odpoveď kardiovaskulárneho systému na izometrickú záťaţ je výsledkom pôsobenia centrálnych,
ako aj periférnych podnetov.
I. p. má za následok zväčšenie svalovej hmoty a je v ostatnom čase stále obľúbenejším športom
vykonávaným v populárnych fitcentrách. Neodporúča sa u pacientov s kardiovaskulárnymi
chorobami (→izometrický záťažový test; →testy). U hypertonikov môţe vyvolať hypertenznú krízu,
preto sa im odporúča dynamický (aeróbny) tréning. K prevencii izometrickej záťaţe patrí aj
starostlivosť o stolicu (defekácii, najmä pri zápche môţe vzniknúť hypertenzná kríza, často s
fatálnym koncom). Pacient má byť poučený o formách i. p. v beţnom ţivote, ako je nosenie nákupu,
vešanie záclon, dvíhanie malých detí al. tlačenie auta.
izometrická snímka – rtg intraorálna snímka, kde veľkosť zuba na snímke zodpovedá jeho skutočnej
veľkosti. Závisí od uhla centrálneho lúča dopadajúceho na film (Cieszynského pravidlo). Keď
smeruje lúč na film, kt. je odklonený od pozdĺţnej osi zuba, výsledkom je hypermetrická snímka,
kde je tien zuba oproti skutočnosti skrátený. Keď je centrálny lúč kolmý na dlhú os zuba pri
odklonenom filme, snímka bude hypermetrická, t. j. tieň zuba bude ldhší ako skotočnosť.
izometrická svalová kontrakcia – kontrakcia bez zmeny dĺţky svalových vláken.
izometrický – [isometricus] zachovávajúci rovnakú dĺţku; týka sa napr. kontrakcie svalu bez
viditeľného pohybu; por. izotonický.

izometrický záťažový test – IZT, záťaţový test pouţívaný v dg. hypertenzie.
Postup: vyšetrovaný zviera dominantnou rukou balónikový dynamometer silou na úrovni 50 % max.
stisku aţ do únavy. Pri tejto intenzite záťaţe sa dosahuje max. odpoveď TK a pulzovej frekvencie
(Pf), kt. sa uţ ďalším zvyšovaním kontrakčnej sile nezvyšuje. Na vrchole záťaţe, ešte za úplného
stisku ruky sa meria na opačnom ramene TK a pulzovej frekvencie (po prerušení stisku hodnoty
veľmi rýchlo klesajú). Vyšetreného treba pred testom poučiť, aby nevykonával Valsalvov manéver.
Hodnotenie tlakovej odpovede na IZT umoţní odhaliť hypertonikov so zvýšenou tlakovou
odpoveďou. Uúpava medikácie môţe normalizovať túto neadekvátnu tlakovú reakciu. Ešte
cennejšie je toto vyšetrenie v tzv. ,,predhyopertenznom`` štádiu, len s funkčnými zmenami periférnej
cievnej steny, keď IZT odhalí ohrozených jedincov a umoţní včasný th. zásah.
Kontraindikácie IZT: 1. pokojový TK > 180/115; 2. výrazná kongestívna srdcvá slabosť; 3. akút.
infarkt myokardu; 4. nestabilný akčný potenciál; 5. klin. prejavy cievneho ochorenia mozgu; 6.
závaţné arytmie; 7. tromboembolická choroba; 8. pokročilé štádium aortálnej al. pulmonálnej
stenózy.
Referenčné hodnoty TK pri IZT u 19 – 29-r. v sediacej polohe sú 175/125, v leţiacej polohe
170/120, kým u 30 – 60-r. v sediacej polohe 180/130 a leţiacej ôolohe 175/125 mm Hg.
izometropia – [isometropia] rovnaká lomivosť obidvoch očí.
izomorfia – [isomorphia] obdobné zloţenie, usporiadanie viacerých látok. I. je vlastnosť zlúč.
podobnej chem. štruktúry kryštalizovať v rovnakých kryštalických modifikáciách. Izomofrné sú napr.
MgSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O (kosoštvrocová sústava) al. MgCO 3, FeCO3, CuCO3,
CoCO3 (trojklonná sústava). Kryštál jednej izomorfnej látky môţe byť zárodkom na kryštalizáciu
druhej izomorfnej látky z jej presýteného rozt. Izomorfné zlúč. kryštalizujúce zo zmesi svojich
nenasýtených rozt. utvárajú zmesové kryštály.
izomorfizmus – [izo- + g. morfé tvar, forma] vzájomne jednoznačná zhoda dvoch systémov. Dva
systémy skúmané abstrahovane od povahy prvkov, z kt. sa skladajú, sú navzájom izomorfné, ak
kaţdému prvku prvého systému zodpovedá iba jeden prvok druhého a kaţdej operácii (spojeniu)
jedného systému zodpovedá operácia (spojenie) v druhom a opačne. Úplný i. môţe byť len medzi
dvoma abstraktnými idealizovanými objektmi, napr. medzi geometrickým obrazcom a jeho
analytickým vyjadrením vo forme matematického vzroca. Zovšeobecnením i. je pojem
homomorfizmus, keď zhoda je jednodnačná len z jednej stránky. Homomorfný obraz originálu je
neúplným, pribliţným zobrazením štruktúry originálu (napr. mapou a terénom, modelom a
objektom); →modelovanie.
Výraz tvarovej psychológie pre štruktúrnu korešpondenciu medzi aktivovanými oblasťami mozgu a
vedomým obsahom.
izomorfné látky – tuhé látky zloţené z častíc (ztómov, iónov al. molekúl) podobného tvaru i rozmerov,
pospájané obdobným typom chem. väzieb. Na základe toho majú nielen podobný vonkajší tvar, ale
sú schopné utvárať vzájomne aj tuhé rozt. (zmesové kryštály).
izoniazid →Isoniazidum, ČSL 4.
izonikotinylhydrazid – izoniazid; →Isoniazidum.
izonitrily →izokyanidy.
izoosmia – [isoosmia] rovnaký osmotický tlak v tele.
izoosmolálny – majúci rovnakú →osmolalitu.

izopatia – [isopathia] liečenie chorôb látkami vznikajúcimi pri tej istej chorobe v postihnutých orgánoch
(aequalia aequalibus).
izopentenylnitrit →Isopentenylum nitricum, ČSL 4.
izopentenylpyrofosfát →izoprén.
izoprén – metylbutadién, (1,3), CH2=C(CH3)–CH=CH2, nenasýtený uhľovodík, základná stavebná
zloţka vysokopolymérneho prirodzeného kaučuku, z kt. sa získava suchou destiláciou. Tvorí súčasť
terpénov, karotenoidov a steroidov. Tzv. aktívny i. je izopentenylpyrofosfát, kt. sa po presune dvojitej
väzby vstupuje do reťazových reakcií, napr. pri biosyntéze karotenoidov al. steroidov.
CH3

Izoprén

H2C=C–CH=CH2

izoprenalín →Isoprenalinum sulfuricum, ČSL 4.
izopropalín – 4-(1-metyletyl)-2,6-dinitro-N,N-dipropylbenzénamín,
®
®
C15H23N3O4, Mr 309,37; herbicídum (EL-179 , Paarlan ).
Izopropalín

izopropamidjodid – Isopropamidi Iodidum, N-(3-karbamoyl-3,3-difenylpropyl)-N,N-diizopropyl-Nmetylamóniumjodid, C23H33IN2O, Mr 480,42; parasympatikolytikum.

Izopropamidjodid

izopropylalkohol – (CH3)2CHOH, propanol-2, sek. alkohol. Pouţíva sa ako náhrada etanolu na
dezinfekciu, ako rozpúšťadlo v kozmetike, pri výrobe lakov a farieb. I. je asi 2-krát toxickejší ako
3
etanol. Max. prípustná koncentrácia 400 ppm, resp. 980 mg/m .
izopropyldeoxyuridín – isopropyldeoxyuridinum, skr. IPDU, virostatikum. V bunkách infikovaných
herpetickými vírusmi sa produkuje tymidínkináza a DNA, schopné fosforylovať IPDU. Pouţíva sa pri
herpes simplex facialis et genitalis, herpes zoster. Nanáša sa vo forme masti v tenkej vrstve 3 – 5krát/d. Th. sa začína čo najskôr, najlepšie pri prodromoch. Niekedy sa dostavuje pocit mierneho
®
pálenia bezprostredne po aplikácii, kt. spontánne vymizne (Hevozos Biogal).
izoprostány – skupina eikozanoidov vznikajúcich neenzýmovo náhodnou oxidáciou tkanivových
fosfolipidov kyslíkovými radikálmi; →prostaglandíny. Zisťujú sa v plazme i moči za normálnych
podmienok a ich hodnoty a exkrécia sa zvyšujú pri oxidačnom strese. Najvýznamnejším z nich je 8i. (8-izo-PGF2a), kt. vyvoláva v obličkách výraznú vazokonstrikciu. Pokladá sa za jeden z mediátorov
vazokonstrikcie pri hepatorenálnom sy. vyvolanom napr. adriamycínom.
izoprotilátky– protilátky proti antigénu iného jedinca toho istého druhu. Môţu byť prirodzene prítomné
u jedincov, kt. nemajú príslušný antigén (napr. aglutiníny v systéme AB0) al. sa tvoria po
izoimunizácii. Protikladom sú heteroprotilátky, syn. aloprotilátky.
izopyrín – syn. ramifenazón.
izosérum – staršie označenie aloantiséra.
izosexuálny – [isosexualis] rovnakého pohlavia.

®

izosorbid – 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol, C6H10O4, Mr 146,14; diuretikum (AT-101 , NSC-40725,
®
®
®
Hydronol , Ismoltic , Isobide ).
Izosorbid

izosorbiddinitrát – Isosorbidi dinitras, 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitoldinitrát, C6H8N2O8, Mr 236,14;
koronárne vazodilatans. I. má spoľahlivý účinok a dobrú dostupnosť, po sublingvál-nom podaní sa
dobre a rýchlo resorbuje, po podaní p. o. sa rýchlo biotransformuje v pečeni na aktívny metabolit
izosorbid-5-mononitrát s dlhodobým účinkom; biol. t0,5 je 30 aţ 60 min. Pôsobí dlhšie ako
nitroglycerín. Po vdýchnutí vo forme spreja nastupuje účinok za 30 – 120 s, kt. trvá 10 – 20 min.
Biol. dostupnosť je asi 60 %. V pečeni sa izosorbid 2,5-dinitrát (t0,5 = 30 min),
metabolizuje z 80 % na stabilnejšie metabolity izosorbid 5-mononitrát (t0,5 = 4,3
h) a z 20 % na izosorbid 2-mononitrát (t0,5 = 2,5 h). V stene ciev sa ďalej
metabolizuje na vlastnú účinnú látku (NO), kt. je spoločná všetkým nitrátom.
Izosorbiddinitrát

Indikácie – th. a krátkodobá profylaxia ischémie myokardu pri námahovej
angina pectoris a koronárnych spazmoch (variantná angina pectoris). Podporná th. akút.
ľavostrannej insuficiencie srdca (asthma cardiale).
Kontraindikácie – hypotenzia, šok s hypovolémiou.
Nežiaduce účinky – bolesti hlavy (aţ v 30 %, po niekoľkodňovom podávaní obyčajne ustupu-je),
slabosť, závraty, nauzea, tachykardia, hypotenzia (pri i. v. aplikácii sa nemajú dávky rýchlo
zvyšovať).
Interakcie – zvyšuje účinok iných vazodilatancií; podozrenie na zníţenie účinku heparínu a riziko
predávkovania heparínu po ukončení infúzie s IZDN sa nepotrvdilo.
Dávkovanie – akút. podanie: sublingválne al. v spreji: 1 – 5 mg; i. v. infúziou: 2 – 10 mg/h, p. o.: pri
záchvate stenokardie spočiatku 20 mg ráno a na poludnie, pri stredne ťaţkých formách ráno 40 mg
s ďalšou dávkou 20 – 40 mg na poludnie a príp. aj večer. Profylaxia: p. o.: po ústupe záchvatov sa
podáva 40 – 120 mg/d, obyčajne v jedinej dennej poludňajšej al. odpoludňajšej dávke, zriedka sa
podáva aţ 240 mg/d (pri výraznejšej angina pectoris sú výhodné tobolky po 120 mg). Pri námahovej
angina pectoris sa max. dávky podáva ráno, ďalšia dávka odpoludnia transdermálne: 5 – 30 mg/d
(na zabránenie vzniku tolerancie sa ponecháva na koţi len 15 – 18 h); lokálne: 0,5 – 2 g masti (50 –
200 mg i.) obvykle ráno a odpoludnia. Th. ťaţších foriem angina pectoris: vysoko účinné
retardované formy s obsahom 120 mg i. sú retardované v jedinej dennej dávke ráno.
Aby sa zabránilo vzniku tolerancie, ponecháva sa určitý čas (napr. nočný) bez th. Pri variantnej
angina pectoris sa naopak max. dávky podáva na noc 20 – 40 mg. Na doplnenie th. depotnými
nitrátmi moţno v období častého výskytu záchvatov (napr. ráno po prebudení) uţiť 20 – 40 mg. Tbl.
moţno podať sublingválne al. rozkúsať a ponechať v ústach. Pri asthma cardiale sa podáva 20 – 40
mg, na dlhodobú profylaxiu angina pectoris je lepšie pouţiť depotný preparát.
®

®

Prípravky – APO-ISDN 5, 10 a 30 mg tbl. Apotex, APO-ISDN retard 20 tbl. ret. Schwarz Pharma,
®
®
Cardiket retard 40 a 120 tbl. ret. Schwarz Pharma, Corovliss rapid tbl. Boehringer Mannheim,
®
®
®
Corovliss retard , Elantan tbl. Schwarz Pharma, Elantan long cps. ret. Schwarz Pharma, ESMN
®
®
®
®
20 a 40 tbl. Aliud Pharma, Imdur tbl. obd. Astra, Isoket inf. Schwarz Pharma, Isoket ung.
®
®
Schwarz Pharma, Isoket 5 tbl. Schwarz Pharma, Isoket Lösung 0,1 % pro infus. inj. inf. Schwarz
®
®
Pharma, Isoket retard 40, 80 a 120 cps. ret. Schwarz Pharma, Isoket spray sprej Schwarz

®

®

Pharma, Iso-Mac spr. Mack, Iso-Mack Retard 20, 40 a 60 mg cps. Slovakofarma, Iso-Mack Retard
®
®
®
20, 60 a 120 mg cps. Mack, Iso-Mack Retard Forte 40 mg cps. Mack, Isomonat 20 a 40 mg tbl.
®
®
Boehringer Mannheim, Isonit 40 mg CR tbl. ret. Orion, Isostenase 20, 40, 60 a 80 cps. ret.
®
®
®
Azupharma, Lomillan retard tbl. Lek, Maycor 5 tbl. Parke, Davis & Co., Maycor retard cps. Parke,
®
®
®
Davis & Co., Maycor reatrd 20 a 40 mg cps. ret. Coopharma Mono-Mack tbl. Mack, Mono-Mack
®
®
®
gtt. Mack, Mono-Mack 50 D tbl. ret. Mack, Mono-Mack depot tbl. ret. Mack, Monosan 20 a 40 mg
®
®
tbl. Pro.Med., Monosan 40 retard cps. ret. Giulini, Olicard 40 a 60 retard cps. ret. Giulini, Sorbimon
®
®
®
20 a 40 mg tbl. Merckle, .TD spray Iso Mack sprej Mack, Vasorbate tbl. Nicholas Labs.,
®
®
Wesorbide 5, 10, 20 mg tbl. Hikma; West-Ward, Wesorbide 2,5 a 5 mg tbl. West-Ward.
®

Kombinovaný prípravok – Viskenit cps. Sandoz (Isosorbidi dinitras 5 mg + Pindololum 4 mg v 1
tob.). Pri angina pectoris sa podávajú 2 – 4 tob., pri sínusovej tachykardii, flutteri, fibrilácii a
extrasystolách rôznej etiológie 3 – 6 tob./d v 2 – 3 čiastkových dávkach.
izosorbidmononitrát – Isosorbidi mononitras; 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol-5-nitrát, C6H9-N2O8, Mr
236,13; aktívny metabolit →izosorbiddinitrátu, kononárne vazodilatans. Má výhodnejšie
farmakokinetické vlastnosti, dlhší biol. t0,5 (4 – 5 h) a vyššiu systémovú biol. dostupnosť ako
izosorbiddinitrát, účinok prvej pasáţe je nízky. Vzniká v organizme biotransformáciou
izosorbiddinitrátu; vylučuje sa extrahepatálne, extrarenálne. Vzhľadom na pomalší nástup účinku nie
je vhodný na akút. pouţitie.
Indikácie – akút. th. a profylaxia ischémie myokardu (stabilizovaná i nestabilná angina pecto-ris,
variantná angina pectoris, nemá ischémia myokardu, infarkt myokardu); podporná th. ľavostranného
zlyhania srdca (najmä akút. edém pľúc). Vazodilatačný účinok nitrátov závisí od veľkosti dávky.
Kontraindikácie – stavy s nízkym plniacim tlak ľavej komory (napr. šok s hypovolémiou); relat.
kontraindikáciou sú obštrukčné kardiomyopatie (zvýraznenie gradientu), infarkt pravej komory a
konštriktívna perikarditída (pokles plniaceho tlaku môţe vyvolať kritický pokles srdcového vývrhu).
Nežiaduce účinky – časté sú bolesti hlavy, kt. však v priebehu niekoľkých d miznú. Zriedkavejšia,
najmä po vyšších dávkach je tachykardia a pokles TK.
Interakcie – nitráty potencujú účinok antihypertenzív.
®

Prípravky – Isomonat 20 a 40 mg tbl. Boehringer Mannheim.
izosorbid-5-nitrát – 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol-5-nitrát, C6H9NO6, Mr 191,14; koronárne dilatans.
izosporóza – [isosporosis] kokcidióza, črevné ochorenie vyvolané prvokmi →Isospora hominis a I.
belli (druh kokcídií). Vyskytuje sa v teplých oblastiach, najmä v juhozáp. Pacifiku, Chile, Brazílii,
Kolumbii, USA a juţ. Afrike. Môţe sa vykskytovať pri imunodeficiencii, napr. pri AIDS. V črevnom
epiteli sa zo schizogónií a gamogónií tvoria oocysty, kt. sa vylučujú stolicou. Pri následnej
sporogónii vznikajú 2 sporocysty, z kt. kaţdá obsahuje 2 sporozoity. Nákaza sa prenáša poţitím
oocýst. Dg. sa opiera o dôkaz oocýst v stolici v natívnom preparáte al. po obohatení
mertiolátojódformolomal. flotačnou metódou. V th. sa osvedčuje kotrimoxazol.
izostenúria – [isosthenuria] vylučovanie moču, kt. špecifická hmotnosť sa blíţi špecifickej hmotnosti
ultrafiltrátu krvnej plazmy (1,011 – 1,012). Býva prejavom zníţenej koncentračnej schopnosti pri
obličkovej nedostatočnosti, pri kt. merná hmotnosť moču je fixovaná, nemení sa v stave smädu ani
po zaťaţení vodou.
izotachoforéza – [isotachophoresis] syn. angl. displacement electrophoresis, multiphasic zone
electrophoresis, steady-state stacking, transphoresis, cascade stacking, omegaphoresis, steadystate electrophoresis; analytická separačná metóda, druh →elektroforézy.

I. umoţňuje analyzovať zmesi ionogénnych látok v rozt. a získať v krátkom čase (4 – 40 min) ľahko
vyhodnotiteľné údaje o kvalit. i kvantit. zloţení vzorky. Beţná chyba kvantit. stanovenia je 1 – 3 %. I.
pracuje s malým objemom vzorky a obyčajne umoţňuje stanoviť ešte desiatky ng látok, čo pri
nástreku jednotiek aţ desiatok ml vzorky poskytuje výsledky na úrovni desiatok ppm.
Teoretické základy metódy poloţil Kohlrausch (1897), prvé praktické skúsenosti s i. opísal Kendall
(1923) a moţnosť vyuţiť i. ako analyt. kapilárnu separačnú metódu demonštroval Longsworth
(1953). Od r. 1963 Konstantinov a Ošurkovová separovali sériu katiónov kovov i. v tenkostennej
sklenej kapiláre s pouţitím refraktometrickej detekcie a neskôr aj s kontrolovaným
hydrodynamickým protiprúdom.
I. patrí k elektroforetickým metódam. Je zaloţená na migrácii nabitých častíc v elekt. poli. Ide o
separáciu zmesi ionogénnych látok v rozt. prechodom elekt. prúdu na samostatné zóny jednotlivých
látok. Princípom rozdelenia pôvodnej homogénnej zóny vzorky na jednotlivé zóny jeho zloţiek sú
rozdielne rýchlosti pohybu jednotlivých látok v elekt. poli, t. j. rozdielne pohyblivosti jednotlivých
látok.
Najjednoduchšou elektroforetickou technikou je zónová elektroforéza. Vzorka pri nej migruje v
prostredí základného elektrolytu, kt. zloţenie zaručuje v celej separačnej kapiláre konštantné
homogénne elekt. pole. Zóny jednotlivých látok migrujú konštantnou (ale kaţdá svojou) rýchlosťou a
postupne sa od seba vzďaľujú. Zónové rozhrania nie sú ostré a časom sa rozmývajú vplyvom
difúzie. Pri i. sa vzorka umiesťuje medzi dva pomocné elektrolyty – vedúci a koncový. Po ukončení
seperácie kaţdá zóna obsahuje okrem protiónu len ióny jedinej látky, všetky zóny migrujú rovnakou
rýchlosťou, stýkajú sa ostrými rozhraniami a postupom času sa nerozmývajú. Kým zónová
elektroforéza umoţňuje migráciu látok na obidve strany od štartu a súčasnú separáciu katiónových
a aniónových zloţiek vzorky, pri i. sa v jednej analýze separujú len zloţky migrujúce jedným
smerom. Preto sa pri i. hovorí o katiónovej a aniónovej separácii.
Špecifikom i. je prítomnosť ostrých zónových rozhraní oddeľujúcich separované zóny jednot-livých
čistých zloţiek vzorky, kt. migrujú za sebou rovnakou rýchlosťou (odtiaľ názov).
Separačná kapilára býva väčšinou z PTFE al. FEP o vnútornom Ø ~ 0,5 mm (< 1 mm). Pracovný
prúd sa automaticky reguluje na konštantnej, voliteľnej úrovni 5 – 500 mA. Vzhľadom na rozmery
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kapiláry (Ø 0,5 × 300 mm) a elektrickú vodivosť pouţívaných (~ 10 mol) rozt., dosahuje napätie
zdroja ku koncu kapiláry aţ 15 – 30 kV.
Detektory reagujúce na pohyblivosť látok sú univerzálne pouţiteľné na všetky látky detego-vateľné i.
Sú to detektory vodivostné, potenciálne gradientové a v súčasnosti uţ málo pouţí-vaný teplotný
detektor. UV-absorpčný detektor je selektívny apouţiteľný na detekciu látok, kt. absorbujú UV
ţiarenie (najmä org. látky).
K i. patrí i. v polyakrylamidovom géle, vysokoúčinná kapilárna zónová elektroforéza. I. pozo-stáva z
nástreku vzorky, separácie a detekciu.
Vnášaný objem vzorky pri dávkovaní vzorky dávkovacím kohútom je asi 30 ml. Keď prejde vzorka
separačnou kapilárou, moţno ju celú zaviesť do analytickej kapiláry, al. nezaujímavé majoritné
zloţky vzorky vyviesť úzkym plochým kanálikom k pomocnej elektróde. Separačná kapilára je
vybavená samostatným vodivostným detektorom rozvetvovacieho bloku.
Ďalej tento detektor indikuje prechod čela vzorky a spúšťa tým vopred naprogramovaný cyklus
vetvenia zón vzorky k pomocnej elektróde al.do analytickej kapiláry na ďalšiu analýzu. V analytickej
kapiláre sa pri zhodnom elektrolyte v obidvoch kapilárach predlţia zóny vzorky asi 7-krát. Tým sa
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dosiahne menšie stanoviteľné mnoţstvo (aţ 10
mol). Po prechode vzorky detekčnou celou
analytického detektora odíde vzorka k cieľovej elektróde, kt. je na zamedzenie hydrodynamického
toku oddelená od kapiláry vymeniteľnou polopriepustnou membránou. Riadiaca jednotka umoţňuje

naprogramovať časový priebeh celej analýzy. Ďalšou jednotkou zariadenia je konduktometer
vybavený 2 rovnakými obvodmi, jedným pre celu v separačnej a druhým pre celu v analytickej
kapiláre, kt. meria odpor medzi elektródami detekčných cel v rozpätí 5 kW aţ 1 MW. Stabilizovaný
zdroj jednosmerného prúdu je nastaviteľný v 24 stupňoch v rozpätí 2,5 – 500 mA. Zdroj pracuje aţ
do napätia 15 kV.
U nás sa štúdiom i. zaoberal S. Stankovianský a D. Kaniansky. K jej rozvoju prispela výroba
zariadenia v Ústave rádioekológie a vyuţitia jadrovej techniky. Komerčne sa prístroje na i. vyrábali
od 70. r. min. stor. (2127 Tachophor švéd. fy LKB a IP-IB a IP-3A jap. fy Shima-dzu), v 80. r. vyrábal
ÚRVJT Spišská Nová Ves CS Isotachophoretic Analyser.
CS Isotachoretic Analyser. T – terminátorový blok s dávkovacím kohútom (K) a septom
(S) na nástrek mikrostriekačkou, C1 – teflónová separačná kapilára s Ø 0,8 mm, detekčná
cela pomocného detektora (D1), rozvetvovací blok (R) s pomocnou elektródou (P) a
vstupom vedúceho elektrolytu (↑), C2 – analytická kapilára s Ø 0,3 mm, D2 – analytická
detekčná cela; L – blok cieľovej elektródy s ďalším vstupom vedúceho elektrolytu.

Moţnosti vyuţitia izotachoforézy v med.: analýza plazmy (séra) a moču,
homogenátov a ex-traktov tkanív a likvoru, slín, ţlče, močových konkrementov a
očného moku. I. je vhodná aj na kvantit. analýzu vybraných kys., napr. pri
tolerančných testoch. Identifikácia neznámych patol. metabolitov a jej dg.
vyuţitie je nad súčasné moţnosti i. Bez predchádzajúcej prípravy moţno v sére
stanovovať kys. pyrohroznovú, mliečnu, acetoctovú a 3-hydroxymaslovú, napr. u
diabetikov. V močových konkrementoch sa dajú stanoviť anióny po rozomletí a
rozpustení konkrementu v 1 mol HCl a 1 mol NaOH. V kyslých vzorkách sa stanovuje fosforečnan a
šťavelan, v zásaditých xantín, cysteín a kys. močová. U pacientov s metylmalónovou acidúriou sa
dá priamo stanovovať kys. metylmalónová.
Z liečiv sa dá priamo stanovovať v sére valproan, salicylan, fluoroctan, octan. Pri otrave metanolom
a etylénglykolom sa môţe v krvi priamo stanovovať kys. mravčia a glykolová, u osôb exponovaných
parám vinylchloridu kys. tiodioctová, u osôb vystavených parám styrénu, toluénu a xylénu kys.
mandľová, fenylglyoxálová, hipúrová a metylhipúrová.
V potravinárstve sa i. pouţila na analýzu aditív, konzervancií, prísad, najmä však org. kys., ďalej
konzervačných látok a i.
®

V pôde sa stanovoval obsah herbicídu Asulam , katiónového herbicídu dikvátu, vo vzduchu
trietylamín a 2-dimetylaminoetanol z výroby penového polyuretánu, v povrchovej vode sa
stanovovali anióny (chloridy, sírany, dusičnany, dusitany, fluoridy, fosfáty). V priemysle sa vyuţívala
i. na kontrolu kvality produktov.
izotaktickosť – stereochemická pravidelnosť štruktúry lineárnej makromolekuly polyméru.
izotebaín –

-tetrahydro-2,11-dimetoxy-6-metyl-4H-dibenzo[de,g]chinolin-1-ol, C19-H21NO3, Mr
311,37; látka vyskytujúca sa v koreni i celej rastline Papaver orientale L.
(Papaveraceae) zbieranej v neskorej jeseni.
Izotebaín

izoterma – [isotherma] 1. krivka závislosti dvoch stavových veličín pri izotermickom deji (T =
konštanta) podľa stavovej rovnice. I. spájajú na fázovom diagrame miesta s rovnakou teplotou. I.
ideálneho plynu znázorňujú závislosť objemu od tlaku (diagam P–V), sú grafickým vyjadrením
Boylovho zákona; 2. pomyselná čiara na mape, kt. spája miesta s rovnakou teplotou.
izotermia – [isothermia] stála telesná teplota.
izotermické deje – deje prebiehajúce pri stálej teplote.
izotipendyl

–

Isopthipendylum, N,N,-trimetyl-10H-pyrido-[3,2-b][1,4]benzotiazín-10-etánamín,
®
C16H19N3S, Mr 285,42; antihistaminikum (D 201 , hydrochlorid C16H20ClN3S –
®
®
®
®
Andantol , Andanton , Nilergex , Theruhistin ).
Izotipendyl

izotónia – [isotonia] rovnaký osmotický tlak, konštantný osmotický tlak telových tekutín; izoosmolalita.
izotonický – [isotonicus] 1. rovnakého osmotického tlaku. I. rozt. sú rozt. s rovnakým osmotickým
tlakom, v med. s osmotickým tlakom rovnakým ako osmotický tlak krvi al. vnútrobunkovej tekutiny.
Rozt. s niţším osmotickým tlakom sa nazývajú hypotonické, s vyšším hypertonické. I. rozt. sa
realizujú obyčajne ako fyziol. rozt., kt. sú blízke telovým tekutinám okrem osmotického tlaku aj
zloţením. Napr. tzv. fyziol. rozt. pre teplokrvné ţivočíchy je 0,9 % vodný rozt. chloridu sodného
(hmot. %), pre studenokrvné ţivočíchy len 0,65 %.
2. majúci rovnaký tonus, napätie. Pri i. kontrakcii svalu sa sval skracuje; op. izometrický
izotóny – nuklidy s rovnakým počtom neutrónov, ale s rôznym počtom protónov v atóme (
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12Mg,
13Al,
14Si).
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15P,
16S,

izotopová molekula – molekula, v kt. pri rovnakom usporiadaní a rovnakej štruktúre atómy jedného
al. viacerých prvkov sú si izotopmi. Napr. dvojatómová i. m. vodíka: HD; i. m. vody: HDO. Zámena
atómu v molekule za ťaţší izotop sa prejavuje vo fyz.-chem. vlastnostiach izotopových molekúl.
izotopová výmenná reakcia – proces, kt. podmieňuje zmenu rozdelenia izotopov medzi rôznymi
zlúč. al. fázami, príp. v rámci molekuly bez chem. al. fyz.-chem. zmeny sústavy.
Všeobecnou schémou i. v. r. je rovnica
AX + BX* ↔ AX* + BX
v kt. X a X* sú stabilné a rádioaktívne izotopy (dva rôzne izotopy jedného prvku).
I. v. r. sa vyuţívajú na štúdium mechanizmu a kinetiky chem. reakcií, reaktivity látok, na delenie a
koncentrovanie izotopov, na včleňovanie izotopov do molekúl rôznych zlúč., na štúdium chem.
väzieb a štruktúry komplexných zlúč.
izotopová zrieďovacia analýza – kvantit. analyt. metóda, kt. pouţíva označené atómy, zaloţená na
stanovení zmeny izotopového zloţenia prvkov po ich pridaní k analyzovanej vzorke. Riediť moţno
rádioaktívnymi al. stabilnými izotopmi. Ak sa pouţije rádioaktívny izotop, experimentálne zariadenie
je jednoduchšie a moţno dosiahnuť vyššiu citlivosť. Ak sa do skúmaného rozt. pridá známe
mnoţstvo označenej látky chem. totoţnej s určovanou látkou, kt. má známu mernú aktivitu, zo
stupňa zriedenia, zo zníţenia koncentrácie rádioizotopu sa stanoví mnoţstvo určovanej látky v
pôvodnom rozt. Do skúmaného rozt. obsahujúceho určovanú látku v mnoţstve mx, pridá sa
mnoţstvo m1 tej istej látky, označenej rádioizotopom s mernou aktivitou a1. Po dokonalej
homogenizácii sa určená látka oddelí (napr. zráţaním, kryštalizáciou, extrakciou, na vymieňačoch

iónov, destiláciou, elektrolýzou atď.). Ak merná aktivita oddelenej zloţky je a2, potom m1,a1 = (m1 +
mx).a2, takţe
a1
mx = (––– – 1);
a2
stačí teda stanoviť mernú aktivitu ľubovoľne malej časti oddelenej čistej frakcie. I. z. a. sa pouţíva
na stanovenie anorg. látok, v org. chémii a v biochémii na analýzu zloţitých zmesí org. zlúč.
(bielkovín aminokyselín, nukleových kys., vitamínov, hormónov, antibiotík atď.).
izotopové vyšetrenie – vyšetrenie vykonávané pomocou rádioizotopov. Vyuţíva sa pri ňom
akumulácia určitých izotopov (často viazaných na iné zlúč.) v sledovanom orgáne a ich detekcia.
Umoţňuje vyšetriť napr. kosti, pečeň, štítnu ţľayu, obličky, srdce a i.) Uskutočňuje sa na oddeleniach
nukleárnej medicíny; →rádioizotopy.
izotopový efekt →efekt.
izotopy – [isotopus] prvky s rovnakým atómovým číslom (miestom v periodickej sústave prvkov). Ide o
atómy jedného chem. prvku líšiace sa iba nukleónovým číslom; i. majú rovnaký náboj jadra, t. j.
rovnaký počet protónov, ale rôzny počet neutrónov. I. sa označujú symbolom daného prvku a vľavo
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hore sa píše nukleónové číslo: O, O. Väčšina chem. prvkov v prírode tvorí zmes stabilných al. aj
rádioaktívnych i. Známych je asi 250 stabilných i., 50 prírodných rádioaktívnych i. a asi 2000
umelých rádioaktívnych i. Medzi fyz. a chem. vlastnosťami i. prvku existujú určité rozdiely, kt. sa
najväčšmi prejavujú v i. ľahkých prvkov (napr. vodík – deutérium). Experimentálne bola existencia i.
dokázaná pomocou hmotnostného spektrografu.
izotransplantácia – syn. syngénna, syngenetická transplantácia, izologická transplantácia,
transplantácia medzi gen. identickými jedincami, napr. jednovajcovými dvojčatmi al. jedincami tej
istej imbrednej línie.
izotretinoín – Isotretinoinum, kys. 13-cis-vitamín-A, C20H28O2, Mr 290,34; antiakne.
izotropia – [isotropia] vlastnosť niekt. uhých al. kvapalných látok správať sa po všetkých stránkach
rovnako (nezávisle od smeru, v kt. sa merajú). Prejavuje sa nezávislosťou fy. Vlastností na
orientáciu v priestore; ide o rovnosť fyz. vlastností látok v geometricky rôznych smeroch. Napr.
kryštál kubickej symetrie je opticky izotropný, t. j. index lomu nezávisí od smeru pohybu svetelného
lúča v ňom. Ten istý kryštál je však anizotropný s ohľadom na svoje mechanické vlastnosti. Napr.
modul pruţnosti takého kryštálu závisí od smeru pôsobenia deformujúcej sily. Plyny, kvapaliny a
amorfné látky (smoly, sklá ap.), ak nie sú v silovom poli, sú izotropné s ohľadom na všetky svoje
vlastnosti. Izotropná je väčšina amorfných látok, nepolárne kvapaliny, technicky významné sú
opticky izotropné sklá; op. anizotropia.
izotropný – [isotropus] na všetky strany rovnaký, op. anizotropný.
izotyp – [isotypus] variant, rovnaký pri všetkých jedincoch daného ţivočíšneho druhu.
Izotyp imunoglobulínov – triedy imunohlobulínov (G, M. A, E, D); antigénové varianty
imunoglobulínov, kt. sú charakteristické pre jednotlivé triedy, podtriedy (určuje ich štruktúra C Hdomén), typy a podtypy (určuje ich prim. štruktúra CL-domén).
izotypia – 1. chem. vlastnosť dvoch aj viacerých rozličných látok, kt. kryštálové mrieţky sú rovnaké,
chem. sa však líšia tým, ţe netvoria navzájom zmesové kryštály, čiţe nie sú izomorfné. Príkladom
izotypných látok je galenit a kamenná soľ, kalcit a čílsky liadok a i.
2. Gen. podmienená heterogenita proteínov u všetkých zdravých osôb jedného druhu. Ide napr. o i.
štruktúry proteínov (sledu aminokyselín) v oblasti konštantnej oblasti ťaţkých a ľahkých reťazcov

imunoglobulínov; 5 tried imunoglobulínov a ich podtriedy sú izotypové štruktúrne varianty; por.
alotypia.
izotypový prešmyk – proces pri syntéze imunoglobulínov, pri kt. sa namiesto pôvodnej syntézy IgM
začína produkovať iným imunoglobulín, a to IgG, IgA al. IgE. Pre i. p. je dôleţitá kostimulácia na
úrovni povrchovej molekuly na B lymfocytoch (CD40) a jej ligandu prítomného na T lymfocytoch
(porucha tohto ligandu je pri hyperIgM syndróme). I. p. ovplyvňujú interleukíny, napr. IL-4
vyvolávajúci prešmyk smerom k IgE.
izovaleraldehyd – syn. izovaleral, 3-metylbutanol, C5H10O, (CH3)2CHCH2CHO, Mr 86,13; vyskytuje sa
v pomarančovom, citrónovom, pepermintovom, eukalyptovom a i. olejoch. Pri-pravuje sa oxidáciou
izoamylalkoholu s Na2Cr2O7 a H2SO4. Pouţíva sa vo voňavkárstve.
izovalérová aminoacidúria – syn. sy. potivých nôh, ketotická hyperglycinúria, vrodený deficit enzýmu
izovaleryl-CoA-dehydrogenázy (izovalerylhydrogenázy). Klin. sa prejavuje sa vracaním, ťaţkou
metabolickou acidózou, letargiou aţ kómou, neutropéniou, trombocytopéniou aţ pancytopéniou a
intoleranciou bielkovín; niekt. pacienti majú hypokaliémiu a hyperamoniémiu. Moč zapácha ako
spotené nohy al. skazený syr. Dg. sa potvrdzuje nálezom zvýšenej koncentrácie kys. izovalérovej a
izovalerylglycínu v plazme. Pri akút. zhoršení treba pacienta rehydratovať, upraviť metabolickú
acidózu, podáva sa glycín (250 mg/kg/d), príp. sa vykoná výmenná transfúzia al. peritoneálna
dialýza. Po zvládnutí akút. stavu sa podáva nízko-proteínová diéta.
®

®

izovaleryldietylamid – N,N-dietyl-3-metylbutyramid, C9H19NO, Mr 157,25; sedatívum (Valyl , Xalyl ).
CH3
CH3CHCH2CON(C2H5)2

2-izovalerylindan-1,3-dión – 2-(3-metyl-1-oxobutyl)-1H-inden-1,3(2H).dión, C14H14O3, Mr 230,25;
®
®
insekticídum, rodenticídum (PMP , Valone ).
2-izovalerylindan-1,3-dión

izovalín – kys. 2-amino-2-metylmaslová, -amino--metylmaslová, C5H11NO2, Mr 117,15.
NH2
CH3CH2CCOOH
CH3

izovolémia – [isovolaemia] konštantný objem (telových tekutín, cirkulujúcej krvi). Regulácia i. sa pp.
uskutočňuje najmä pri poklese objemu cirkulujúcej krvi prostredníctvom baroreceptorov v srdcových
predsieňach uvoľňovaním ADH (tzv. neosmotická stimulácia, kt. má prednosť pred vlastnou
osmoreguláciou zabezpečujúcou izotóniu).
izovolemický, izovolumový – [isovolemicus] majúci rovnaký objem. I. kontrakcia myokardu na
začiatku systoly komôr, keď v komore stúpa tlak, ale ešte sa nevyvrhuje krv. Krv začne prúdiť do
aorty, aţ keď tlak v komore prekoná tlak v aorte (12 kPa, t. j. 90 mm Hg) a otvorí sa aortová
chlopňa. Objem komory sa pritom zmenšuje.
izoxaben

–

syn.

benzamizol,

N-[3-(1-etyl-1-metylpropyl)-5-izoxazo-lyl]-2,6-dimetoxybenzamid,
®
®
C18H24N2O4, Mr 332,40, herbicídum (EL-107 , NA 8318 ,
®
Flexidor ).
Izoxabén

izoxazolidíny – 5-článkové heterocyklické zlúč., kt. vznikajú z nitrónov 1,3-cykloadičnou reakciou na
väzbe C=C (alkénov).

izoxepak – syn. oxepinak, kys. 6,11-dihydro-11-oxodibenz-[b,e]oxepín-2-octová, C16H12O4, Mr 268,27;
nesteroidové antiflogistikum s antipyretickým a analgetickým účinkom (HP
®
®
®
549 , P 720549 , Artil ).
Izoxepak

izoxikam

–

Isoxicamum,

4-hydroxy-2-metyl-N-(5-metyl-3-izoxazolyl)-2H-1,2-benzotiazín-3karboxamid-1,1-dioxid, C14H13H3O5S, Mr 335,33; antiflogistikum
®
®
®
®
®
(W 8495 , Floxicam , Maxicam , Pacyl , Vectren ).
Izoxikam

izoxsuprím
–
Isoxsuprimum,
p-hydroxy--[1-(1-metyl-2-fenoxyetylamino)-etyl]-benzyl-akohol,
®
®
C18H23NO3, Mr 301,37; periférne vazodilatans (hydrochlorid C 18H24ClNO3 – Dilavase , Duvadilan ,
®
®
®
®
®
Isolait , Suprilent , Vadosilan , Vasodilan , Vasoplex ,
®
®
Vasotran ; rezinát – Defencin ).
Izoxsuprím

izozýmy →izoenzýmy.
izradipín – syn. isrodipine, metyl 1-metyletylester kys. 4-(4-benzofluranozyl)-1,4-dihydro-2,6-dimetyl3,5-pyridíndikarboxylovej, C19H21N3O5, Mr 371,39; dihydropyridínový blokátor vápnikového kanála.
Antihypertenzívum, antianginózum. I. má výrazné vazodilatačné účinky s preferenčným pôsobením
na koronárne a mozgové artérie a artérie kostrového svalstva. Dilatácia mozgových ciev trvá dlhšie
a nastáva po niţších dávkach ako na periférii. Izradipín vyvoláva len slabú reflexnú tachykardiu. V
myokarde selektívne inhibuje sínusovoátriový uzol, atrioventrikulárne vedenie neovplyvňuje. Jeho
negat. inotropný účinok je minimálny. Zniţuje spotrebu kyslíka
myokardom predovšetkým zníţením pozáťaţe (afterloadu). Má aj
mierny diuretický účinok, relat. dlhý t0,5 6 – 11 h umoţňuje jeho
podávanie v 1 al. 2 denných dávkach. Dobre sa resorbuje z GIT, jeho
biotransformácia prebieha v pečeni. Kombinácia izradipínu s sympatolytikami je bezpečnejšia ako u iných antagonistov kalcia.
Izradipín

Indikácie – artériová hypertenzia, účinný aj pri angina pectoris.
Kontraindikácie – hypotenzia, obštrukčná kardiomyopatia, tesná aortálna stenóza, gravidita,
laktácia, podávanie deťom (nedostatok skúseností), opatrnosť je ţiaduca pri sick sinus sy.
Nežiaduce účinky – perimaleolárne edémy, bolesti hlavy (zriedka), návaly, závraty, tachykardia al.
palpitácie.

Dávkovanie – i. v. infúziou: 1 mg 1 – 2-krát/d; p. o. 2,5 mg 1 – 2/d s postupným zvyšovaním na 5
mg/d 1 – 2-krát/d.
®

®

®

®

®

®

Prípravky – PN 210-110 , DynaCirc , Dynacrine , Lomir , Prescal , Rebriden .

