
K – 1. značka pre chem. prvok kálium (→draslík); 2. značka námornej jednotky knot; 3. krvná 

skupina Kell. 

k – 1. značka hmotnostnej jednotky karát; 2. značka jednotky výkonu kôň; 3. značka pre kilo. 

°K – staršia značka jednotky tepelného rozdielu (stupeň Kelvina). 

K III
®
 – herbicídum; →disul-sodium. 

K IV
®
 – herbicídum; →disul-sodium. 

K 17
®
 – hypnotikum, sedatívum; →talidomid (obsol.). 

K 31
®
 (Kyorin) – anticholesterolemikum; →nikomol. 

K 33
®
 – diuretikum; →tetrachlórmetiazid. 

K 351
®
 – blokátor -adrenergických receptorov s vazodilatačným účinkom, antianginózum, 

antihypertenzívum; →nipradilol. 

K 386
®
 – antidiabetikum; →tolciklamid. 

K 1875
®
 – miticídum; →bis(p-chlórfenoxymetán). 

K 1900
®
 – antiprotozoikum účinné proti trypanozóme; →nimorazol. 

K 2004
®
 – sedatívum, hypnotikum; →taglutimid. 

K 2680
®
 – anticholínergikum; →etomidolín. 

K 3712
®
 – antitusikum; →morklofón. 

K 3920
®
 – antitrombotikum; →indobufén. 

K 4024
®
 – antidiabetikum; →glipizid. 

K 4277
®
 – analgetikum, antiflogistikum; →indoprofén. 

K 6451
®
 – miticídum; →ovex. 

K 9321
®
 – antihyperlipoproteinemikum; →acipimox. 

K 10033
®
 – choleretikum; →febuprol. 

K11941
®
 – derivát PGF , regulátor estru; →alfaprostol. 

K 22023
®
 – herbicídum; →DMPA. 

Ka 2547
®
 – anxiolytikum; →metaklazepam. 

kA – značka jednotky elekt. prúdu kiloampér. 

kabalistika – stredoveké ţidovské učenie prístupné len uzavretému kruhu a zaoberajúce sa 

náboţenskými, morálnymi a filozofickými otázkami z hľadiska okultistického výkladu biblie. 

Kabatova metóda – metóda liečebnej gymnastiky s vyuţitím posturálnych reflexov a princípu 

→recipročnej inervácie. 

kábel – [angl. cable lano, kábel] ohybný elekt. vodič al. niekoľko vodičov, izolovaných od seba na 

príslúšné napätie, spradených ako lano a opatrených plášťom, príp. pancierom proti 

mechanickému poškodeniu, vlhkosti ap. 

kabenegríny – [cabenegrinum] orálne účinné antidotá proti hadiemu jedu, izolované z koreňa 

juhoamerickej rastliny ,,Cabeca de 

Negra“, štruktúrne podobné 



pterokarpínu. Kabenegrín A-I – C21H20O6, [6aR-[4(E),6a,12a]]-6a,12a-dihydro-4-(4-hydroxy-3-metyl-2-

butenyll)-6H-[1,3]dioxolo[5,6]benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-3-ol; kabenegrín A-II – C21H22O6, 6a,12a-

dihydro-3-hydroxy--metyll-6H-[1,3]dioxolo[5,6]benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-2-butanol.  

KABI 925
®
 – anxiolytikum; →emylkamát. 

Kabi 2165
®
 – antitrombotikum; →tedelparín. 

Kabiglobulin
®
 (KabiVitrum) →imunoglobulín. 

Kabikinase
®
 (Kabi) – trombolytikum; →streptokináza. 

Kabipenin
®
 – antibiotikum; →penicilín G prokaín. 

kabombovité →Cabombaceae. 

kabure – koţné ochorenie v Japonsku, vyvolané pp. migráciou cerkárií Schistosoma japonica v 

koţi. 

kabufokón A – butanoát acetátovej celulózy; hydrofóbny materiál kontaktných šošoviek 

kacidróza – [cacidrosis] kakidróza, páchnuce potenie. 

kacír – [g., nem. Ketzer] odpadlík od viery, bludár. 

kacírstvo – [g. nem. Ketzer] nesúhlas s cirkevnými dogmami a organizačnými formami 

cirkevného ţivota; hlásanie bludov, bludárstvo, odpadlíctvo od viery. 

kačice →zúbkozobce. 

kadalén – [cadalenum] syn. kadalín; 1,6-dimetyl-4-(1-metyletyl)naftalén; pentametyléndiamín; 

C15H18, Mr 198,29; získava sa dehydrogenáciou z kadilénu a i. 

seskviterpénov al. seskviterpénových alkoholov. 

Kadalén 

 

kadáver – [l. cadaverum] 1. mŕtve telo; mŕtvola; 2. zdochlina. 

kadaverín – [cadaverinum] 1,5-pentándiamín, pentametyléndiamín, ţivočíšny koniín, C5H14-N2, 

NH2(CH2)5NH2, Mr 102,18; biogénny polyamín, homológ putrescínu. Je to bezfarebná, sirupovitá 

tekutina, charakteristického zápachu, silne zásaditej reakcie (pKa1 10,25, pKa2 9,13), kt. pri 

expozícii vzduchu viaţe CO2. Vzniká v tele dekarboxyláciou lyzínu. Ide o mŕtvolný jed, látka, kt. 

vzniká pri rozklade ţivočíšnych bielkovín účinkom baktérií. Nachádza sa v cholerových 

výlučkoch; →ptomaíny.  

kadaverózny – [cadaverosus] mŕtvolný. 

kadencia – [l. ] melodický spád hlasu, reči (op. antikadencia); v hudbe sólová virtuózna vloţka; 

rýchlosť paľby. 

kaderavka páskovaná →zelené riasy. 

kadaverózna reakcia – zníţenie elekt. dráţdivosti poškodených svalov pre faradický a galvanický 

prúd. 

kadaverózne postavenie – laryngoparalýza. 

Kaderova operácia – [Kader, Bronislaw, 1863 – 1937, poľ. chirurg] Kaderova fistula, 

portoenterostómia. Operačne naloţená vonkajšia fistula ţalúdka po gastrostómii s utvorením 

zvislého kanála všitím hadičky pomocou 3 tabakových stehov vzdialených od seba asi 1 cm; 

prvý steh sa zašíva dovnútra nasledujúceho; por. Witzelova fistula. 



kadexomérjód – hydrofilný modifikovaný škrobový polymér obsahujúpci 0,9 % (w/w) jódu v 

helixovej matrici. Vzniká v reakcii dextrínu s epichlórhydrínom spriahnutým so skupinami ionexu 

a jódom. Pouţíva sa na ošetrovanie vredov (Iodosorb
®
). 

kadherín – skupina kalciumdependentných bunkových adhezívnych molekúl. K. sa zúčastňujú na 

homofilných interakciách buniek (pri nich 2 rovnaké molekuly, kt. majú funkciu receptora a 

protireceptora utvárajú vzájomnú väzbu). K. sa delia na 5 skupín – k. E, N, P, T a V. K. E a P sa 

exprimujú najmä na epitelových bunkách, kým N-k. na mezenchýmových bunkách. E-k. je 

jednou zo zákl. adhezívnych molekúl, kt. sa zúčastňujú na morfogenéze, agregácii a migrácii, 

najmä počas embryového vývinu. Uplatňuje sa aj pri imunitných odpovediach a hojení rán, 

najmä však v kancerogenéze. Predpokladá sa, ţe zníţenie jeho expresie na nádorových 

bunkách zvyšuje schopnosť prim. nádoru metastázovať. K. sú transmembránové glykoproteíny, 

kt. prenášajú signály z povrchu do jadra buniek a prostredníctvom osobitných vnútrobunkových 

proteínov katenínov aj na mikroskeletový pohybový aparát. 

kadička – nádobka valcovitého tvaru z chem. skla, príp. kremenného skla al. iného materiálu. 

Patrí k zákl. vybaveniu chem. laboratória. Pouţíva sa na ohrievanie kvapalín, krátkodobé 

uskladnenie chemikálií, ako reakčná nádobka. K. môţe mať výlevku. Podľa pomeru výšky 

a priemeru sú k. vysoké a nízke (Griffinova k.). Pri Phillipsových k. sa priemer smerom hore 

zmenšuje. Najpouţívanejšie objemy k.: 25 ml – 5 l. 

kadinény – [cadinenum] C15H24, Mr 204,34; seskviterpény vyskytujúce sa v esenciálnych olejoch 

z druhu Juniperus a cédrov. Moţných je 9 izomérov líšiacich sa 

stechiometricky a polohou dvojitej väzby; hlavným z nich je -k.  

-kadinén 

 

Kadlický, Roman – (1879 – 1948) čes. oftalmológ. Spolusignatár Memoranda o bratislavskej LF 

z júna 1919, zakladateľ a prvý prednosta Očnej kliniky LF UK, na kt. pôsobil r. 1919 aţ 1929. 

Zaoberal sa najmä patogenézou a th. glaukómu a sietnice. Priekopník intrakapsulárnej 

extrakcie šošovky, akinézy mihalníc, retrobulbárnej anestézie. R. 1923/24 dekan LFUK.  

kadmiová červená – triviálny názov selenidu kademnatého CdSe. 

kadmiová žltá – triviálny názov sulfidu kademnatého CdS. 

kadmióza – pneumokonióza následkom inhalácie pár kadmia a reakcie tkaniva na ne. 

kadmium – [cadmium, z g. pomenovania zinkovej rudy kalamínu – kadmeia, keďţe zlúč. Cd sú 

často prímesou obdobných zlúč. Zn] chem. prvok skupiny II (2b, podskupina Zn) symbol Cd, Ar 

112,41, Z = 48, valencia 2, elektrónová konfigurácia atómu [Kr] (4d)
10

 (5s)
2
. 

Cd objavil r. 1871 F. Strohmeyer. Pôvodne navrhnuté l. názvy klaprothium, junium a melinium 

sa neujali. V zemskej kôre sa nachádza 0,1 – 0,2 ppm. Prirodzené izotopy sú 103 – 121, najmä 

106, 108, 110 – 114 a 116. Nachádza sa v zinkových mineráloch a vo forme CdS (greenockit) a 

CdCO3 (otavit). 

Cd je lesklobiely, pomerne mäkký, veľmi ťaţný, neušľachtilý kov, t. t. 320,9 °C, t. v. 765 °C, 
-3

. Dá sa valcovať na plech a vyťahovať na drôt. Ľahko sublimuje, vo vákuu uţ pri 

164 °C. Státím na vzduchu sa pokrýva matnou vrstvičkou oxidu kademnatého CdO, zahriate na 

vzduchu zhorí červeným plameňom. S halogénmi sa zlučuje v ţiare, nezlučuje sa za beţných 

podmienok s N a H. V zlúč. s inými prvkami je Cd známe len v oxidačnom stupni II. Soli Cd sú 

okrem niekoľkých bezfarebné (ak sú soľou s bezfarebným aniónom). Kademnaté soli s aniónmi 



silných kys. sú vo vode dobre rozp. a ich rozt. obsahujú bezfarebné katióny [Cd(H2O)6]2+; majú 

odpornú chuť a vo väčších koncentráciách pôsobia leptavo. 

Cd tvorí komplexné zlúč., najmä s halogenidovými aniónmi. Chlorid, bromid a najmä jodid 

kademnatý na rozdiel od solí väčšiny kovov vo vodnom rozt. len čiastočne disociujú. 

V prítomnosti nadbytku halogenidov sa z rozt. vylučujú soli všeobecného zloţenia M
I
(CdX3], 

M2
I
[CdX4] al. M4

I
[CdX6]. 

Cd je ubikvitárny toxický kov, kt. sa v prírode nachádza ako sulfid v kombinácii s rudami Zn. 

Hlavným zdrojom Cd v ovzduší je výroba neţeleznatých kovov a i. materiálov obsahujúcich Cd, 

odpadové kaly a fosfátové hnojivá. Menší význam má odstraňovanie rozličného odpadu na 

skládkach, popol pri spaľovaní uhlia a tuhý odpad z výroby Zn. Ročne sa ho uvoľňuje ~ 7000 

ton/r, čo prevyšuje jeho prírodné pozadie asi o 1 rád. V minulosti sa Cd vyrábalo frakčnou 

destiláciou zo zinkového prachu, získaného pri hutníckej výrobe Zn destilačným spôsobom. V 

súčasnosti sa získava prevaţne elektrostaticky.  

Závaţným zdrojom expozície Cd je aj jeho príjem potravou; prídavným zdrojom u fajčiarov je 

tabak (vyfajčenie 20 cigariet/d je ekvivalentné príjmu 25 – 30 mg Cd). Vo vode sú nízke 

koncentrácie Cd. Najviac ho obsahuje zelenina, obilie a zemiaky. 

Priemerný príjem Cd je ~ 20 – 40 mg/d, prípustný príjem v potrave v Európe je 70 mg/d, v USA 

1 mg/kg (WHO). Resorpcia Cd z GIT je asi 5 %, osoby s deficitom Fe resorbujú viac Cd. Denne 

sa retinuje 1 – 9 mg Cd (u fajčiarov viac).Vekom sa Cd hromadí v pečeni a obličkách. Kritickým 

orgánom pri dlhodobej expozícii Cd sú obličky. Citlivým indikátorom ich poškodenia je 

vylučovanie 2-mikroglobulínu a bielkoviny viaţucej retinol. Za kritickú hodnotu sa pokladá 

obsah Cd v obličkách 200 mg/g. Pri zvýšenom prívode Cd v ryţi vzniká v Japonsku choroba 

→itai-itai. Charakterizuje ju nefropatia a osteopatia.  

Cd sa pouţíva ako ľahko spájateľná zliatina (napr. v Abellovom, Lichtenbergovom, 

Lipowitzovom, Newtonovom a Woodovom kove), mäkká spájka (50 % Sn, 25 % Pb a 25 % Cd, 

t. t. 149 °C) a spájka pre hliník, deoxidáciu Ni, elektródy pre kadmiové výbojky, fotobunky; vo 

fotometrii ako UV slnečné lúče, v Ni-Cd batériách. Prášok slúţi aj ako amalgám (1Cd:4Hg) 

v stomatol. Mnohé soli Cd, najmä oxid a antranilát sa pouţívali ako anthelmintiká pri ošípaných 

a hydine. Pouţíva sa ako amalgám na zubné plomby a loţiskové kovy, ochranné pokovovanie 

proti korózii. Nemá sa pouţívať na predmety, kt. prichádzajú do styku s potravinami, pretoţe 

ľahko reaguje s kys. a rozp. zlúčeniny Cd sú veľmi jedovaté. Z Cd sa zhotovujú Westonove 

normálne články a Jungnerove akumulátory (alkalický akumulátor niklovokadmiový). 

Zlúčeniny kadmia 

Bromid kademnatý – CdBr2 sa pouţíva vo fotografii a litografii; po poţití vyvoláva zvýšenú 

saliváciu, dusenie, bolesti brucha, hnačku a s tenezmami. 

Jantaran kademnatý – kadmiumsukcinát, C6H4CdO4, Mr 228,47 sa vyuţíva ako rastlinné 

fungicídum. 

Jodid kademnatý – CdI2, Mr 366,23 sa pouţíval ako nematocídum a vo fotografii. 

Octan kademnatý – C4H6CdO4, Mr 230,49; pouţíva sa na dosiahnutie perleťového efektu na 

porceláne a riade, pri stanovovaní S, Se a Te, ako aj pri elekt. pokovovaní. 

Salicylát kademnatý – C14H10CdO6, Mr 386,63 slúţi ako antiseptikum. 

Selenid kademnatý – CdSe, kadmiová červená.  



Síran kademnatý – CdSO4, Mr 208,47 je katalyzátorom pri Marshovom teste na arzén, pouţí-

va sa na stanovenie sulfánu a kys. fumarovej, ako aj ako nematocídum a na Westonove člán-

ky. 

Sulfid kademnatý – sírnik kademnatý, CdS, Mr 144,47, pouţíva sa ako dermatologikum, ako aj 

ako maliarska farba (tzv. kadmiová ţltá, Jauneov briliant). 

Toxickosť kadmia a jeho zlúčenín – poţitie kovového Cd a jeho rozt. vyvoláva zvýšenú 

saliváciu, dusenie, vracanie, bolesti brucha, anémiu, dysfunkciu obličiek, hnačku s tenezmami a 

kolapsom. Prvé príznaky sa dostavujú v priebehu ½ – 1 h. Inhalácia pár al. prachu CdO 

zapríčiňuje sucho v hrdle, kašeľ, bolesti hlavy, vracanie, bolesti na hrudníku, extrémny nepokoj 

a podráţdenosť, pneumonitídu, resp. bronchopneumóniu a poškodenie pečene. Otrava sa 

dostavuje s latenciou 1 aţ 30 h. Toxický účinok Cd spočíva v inhibícii enzýmov obsahujúcich 

sulfhydrylové skupiny. LD p. o. je asi 30 – 50 mg. Chron. otrava CdO sa prejavuje rinitídou, 

anosmiou, zlatoţltým, prstencovitým lemom okolo krčkov zubov, neskôr proteinúriou, 

reumatoidnými bolesťami v drieku, driekovej chrbtici a dolných končatinách, rozvojom 

osteoporózy s transverzálnymi fisúrami kostí (Milkmanov sy.). Intoxikácia Cd sa pokladá za 

príčinu choroby Ita-Itai vyskytujúcej sa v Japonsku. Cd a niekt. jeho zlúč. sa pokladajú za 

kancerogény. Max. prípustná koncentrácia CdO na pracovisku je 0,1 mg/m3. 

kadralazín – [cadralazinum] etylester kys. 2-[6-[etyl(2-hydroxypropyl)-amino]-3-pyridazi-

nyl]hydrazínkarboxylovej, C12H21N5O3, Mr 283,33; periférne vazodilatans 

podobné hydralazínu, antihypertenzívum (DC 826
®
, ISF 2469

®
, Cadral

®
, 

Cadraten
®
, Cadrilan

®
).  

Kadralazín 

 

 

kaemferitrín →kaempferol. 

kaempferol – syn. nimbecetín; populnetín; robigenín; swartziol; trifolitín; 3,5,7-trihydroxy- 2-)4-

hydroxyfenyl(4H-1-benzopyran-4-ón, C15H10O6, Mr 286,23; →flavonoid. K. sa izoloval z rastliny 

Delfinium consolida L., Ranunculaceae; 3,7-ramnozid – C27H30O14, kaemferitrín, lespedín, 

izolovali z listov Trichosanthus cucurmeroides Maxim., Cucurbitaceae; 3-glukozid C21H20O11, 

astragalín izolovali z Podophyllum peltatum L. a P. emodi Wall., Berberidaceae. 

Kaempferol 

  

 

 

Kaergona
®
 – protrombogénny vitamín; →menadión. 

Kaesova vrstva – [Kaes, Theodor, 1852 – 1913, nem. neurológ] →Kaesova-Bechterevova 

vrstva. 

Kaesova-Bechterevova vrstva – [Kaes, Theodor, 1852 – 1913, nem. neurológ; Bechterev, 

Vladimir Michajlovič, 1857 – 1926, rus. neurológ] syn. Vicq d
,
Azyrov pásik, tenká vrstva vláken 

na okraji medzi vonkajšou granulárnou a vonkajšou pyramídovou vrstvou mozgovej kôry. 

KAF – skr. koglutinogén aktivujúci faktor (faktor I). 

KAFO – skr. angl. knee-ankle-foot orthosis ortóza koleno-lakeť-noha. 



kafaminol – [cafaminolum] metylkofanolamín, 3,7-dihydro-8-[2-hydroxyetyl)-metylamino]-1,3,7-

trimetyl-1H-purín-2,6-dión, C11H17N5O3, Mr 267,30; nosové 

dekongescens (Rhinetten
®
, Rhinoptil

®
). 

Kafaminol 

 

kafestol – syn. kafesterol; [3bS-(3b,5a,7,8,10a,10b)]-

3b,4,5,6,7,8,9,10a,11,12-dodekahydro-7-hydroxy-10b-metyl-5a,8-metano-5aH-

cyklohepta[5,6]nafto[2,1-b]- furan-7-metanol, Mr  316,42; 

diterpenoid, zloţka kávy, izolovaný zo zeleného kávového 

oleja.  

Kafestol 

 

 

 

kafiléria – [hebr., nem.] podnik al. zariadenie na neškodné odstraňovanie a zuţitkovanie tiel 

uhynutých zvierat, odpadu ţivočíšneho pôvodu ap. 

Kafocin
®
 (Lilly) – polosyntetické cefalosporínové antibiotikum; →cefaloglycín. 

Kafylox
®
 (Bristol) – hydrogén-uhličitan draselný. 

kahan – 1. druh opice z čeľade mačiakovitých rozšírený na ostrove Borneu; 2. laboratórny horák, 

zariadenie na spaľovanie plynov (svietiplyn, zemný plyn, acetylén a i.) al. nízkomolekulových 

kvapalných uhľovodíkov. Spaliny sa pouţívajú ako teplonosné médium.  

Najstarším typom plynového k. je →Bunsenov horák (a). Tecluho kahan (b) je vybavený 

otáčavým kotúčom, kt. sa otvára štrbina regulujúca prívod vzduchu. Mékerov kahan (c) má v 

rozšírenom ústí rúrky perforovanú kovovú platničku, kt. zabraňuje vniknutiu plameňa do rúrky k 

ústiu dýzy. Bunsenov k. dáva najmenší ţiar, Mékerov najvyšší (d). Pouţívajú sa aj viacnásobné 

k. (e), napr. na zahrievanie rúrok trojité Tecluho k. (f). Pri práci so sklom sa pouţíva Danielov 

kahan, do kt. sa vzduch vháňa dúchadlom. Okrem toho sú aj liehové k., sklené liehové k. (g) al. 

Barthelov kahan (h). V sklárskom priemysle sa uplatňujú sklárske kahany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kahlbaumove halucinácie – psychické halucinácie, funkčné verbálne halucinácie prvýkrát 

opísané Kahlbaumom (1866). Išlo o pacienta, u kt. vznikli verbálne halucinácie, keď počul 

reálnu ľudskú reč. Slová vyrieknuté ľuďmi pacient počul oddelene od sluchových klamov, kt. pri 

tom preţíval. Inokedy si pacient sťaţoval na posmešky, výsmešné reči, kt. počul v šepote 

okoloidúcich ľudí al. zo zvukov z okolia. Pacient vníma iluzorne skreslený skutočný vonkajší 

podnet, kt. však nie je ani vzdialene podobný tomu, čo iluzorne vníma. Tým sa líši od obvyklých 

ilúzií, pri kt. je vonkajší podnet aspoň pribliţne podobný. 

Kahlerov syndróm – [Kahler, Otto, 1849 – 1893, rak. internista pôsobiaci vo Viedni a Prahe] 

→plazmocytóm. 

Kahlerov zákon – [Kahler, Otto, 1849 – 1893, nem. internista pôsobiaci vo Viedni a Prahe] 

→zákony. 

Kahnova reakcia – [Kahn, Reuben L., 

1887 – 1979, bakteriológ pôsobiaci v 

Lansingu] nešpecifická flokulačná reakcia 

pouţívaná pri syfilise. 

Kahnove testy inteligencie →testy. 

kachektický – [cachecticus] chorobne 

schudnutý, vysilený. 

kachektín – syn. faktor nekrotizujúci 

tumory , TNF-, cytotoxín BK-buniek a 

TC-lymfocytov. K. secernujú najmä 

aktivované makrofágy. 

Obr. Primárna štruktúra ľudského 

kachektínu 

Vzniká z väčšieho prekurzora (Mr 27 000), 

kt. obsahuje dlhý signálny peptid zloţený 

zo 76 aminokyselinových jednotiek a tvorí 

integrálny membránový glykoproteín. Z 

neho sa odštiepuje sekrečný TNF- s Mr 

17 000 (157 aminokyselinových jednotiek). 

Cytotoxickú aktivitu majú obidve formy k., 

membránová i sekrečná. K. má rôzne cytostatických a cytotoxických účinkov na rozličné bunky 

(určené jedným génom); normálne bunky pp. neovplyvňuje. Pôsobí prostredníctvom 

špecifických receptorov, kt. sa nachádzajú na aktivovaných lymfocytoch, nádorových a i. 

bunkách, nie však na pokojových T-lymfocytoch. K. je endogénny mediátor endotoxínu 

gramnegat. baktérií. Zúčastňuje sa na akút. fáze zápalovej reakcie. Syntézu k. inhibujú 

glukokortikoidy. Jeho tvorbu vyvoláva aj horúčka priamym účinkom na hypotalamus al. 

indukciou tvorby interleukínom 1.  

kachexia – [cachexia] výrazné schudnutie a vysilenie, celková zošlosť a strata síl; →cachexia. 

kachinácia – [cachinatio] chechtanie, bezdôvodný, hysterický smiech; vyskytuje sa pri 

schizofrénii. 

kainit – ruţovkastá kryštalická soľ, obsahujúca chlorid draselný a síran horečnatý; chloridové 

draselné hnojivo, obsahuje 11 % K. 

kainofóbia – kaiontofóbia, neofóbia, chorobný strach zo zmien, z novôt. 



kainogenéza – raná ontogenetická adaptácia, etologický výraz. 

Kainov komplex – rivalita, agresia, závisť súrodencov (v psychoanalýze). 

kainozoický vek – geol. posledná éra vo vývoji Zeme. 

kairofóbia – [g. kairos príleţitosť okamih] situačná fóbia (Jolly). 

kairomóny – feromóny s neadaptívnym al. aktuálne škodlivým účinkom na organizmus, kt. ich 

produkuje. Pouţíva sa v regulácii hmyzieho moru. 

Kaiserlingov roztok – [Kaiserling, Karl, 1869 – 1942, nem. patológ] →roztoky. 

Kaiserlingova metóda – [Kaiserling, Karl, 1869 – 1942, nem. patológ] →metódy. 

kaiserstuhlská choroba – [Kaiserstuhl oblasť v Nemecku, kde sa ochorenie vyskytlo] →choroby. 

kajeputol – [cajeputol] seskviterpén C15H24, nachádzajúci sa v silici listov Melaleuca 

leucadendron L. Pokladal sa za identický s cineolom; →eukalyptol. 

kajeputový olej →olej. 

kajka – druh kačice hniezdiacej na skalnatých brehoch severných morí. 

kajman čierny – amer. vodný jašter podobný krokodílovi; →Loricata. 

kajmanka – druh korytnačky ţijúcej v riekach a močiaroch Sev. a Stred. Ameriky; narastá aţ do 1 

m dĺţky. 

kajtóniovité →Caytoniaceae. 

kak/o- – prepona z g. kakos zlý. 

kakadu biely – druh chochlatého papagája z austrálskej oblasti; →Psitaciformes. 

kakantrax cacanthrax, cis, m. – [g. kakos zlý + anthrax uhlie] , koţné ochorenie 

charakterizované hrboľmi, puchiermi s hemoragickým obsahom; →antrax. 

kakao – [indián., špan.] 1. plody kakaovníka (→Theobroma cacao L., Sterculiaceae) 

kakaové maslo →butyrum cacao. 

kakaovník obyčajný →Theobroma cacao. 

kakaovníkovité →Byttneriaceae. 

kakergázia – merergázia, Meyerov výraz pre čiastočnú schopnosť funkcie, schopnosť pracovať. 

Označenie psychických porúch, pri kt. ide o čiastočnú dezorganizáciu osobnosti; ku 

kakergickým reakciám sa zaraďovali neurózy. 

kakestézia – [cacaesthesia z g. kakos zlý + g. aisthésis zmysel, vnímanie] porucha vnímania, 

citlivosti, chorobný pocit. 

kak(h)idróza – [g. kakos zlý + g. hidros pot] vylučovanie zapáchajúceho potu. 

kakodémonománia – [cacodemonomania, z caco + g. daimon duch + g. maniá vášeň] duševný 

stav (blud), keď človek verí, ţe bol posadnutý zlým duchom. 

kakodoncia – [cacodontia] zlý chrup. 

kakodyl – [cacodylum] dikakodyl, tetrametyldiarzín, C4H12As2, Mr 209,96; olejovitá tekutina, 

odporného cesnakového zápachu. 

Redukciou s cínom z k. vzniká erytrarzín (CH3As)4As2O3. 
 
 H3C         CH3 



        \            /    
         As – As 
        /        \  
 H3C           CH3 

kakodylát – soľ kys. kakodylovej; k. sa pouţívali pri koţných chorobách, tbc, malárii a i. 

ochoreniach. 

kakodylové zlúčeniny – deriváty dimetylarzínu (názov dostali pre odporný zápach). Kakodylová 

skupina, t. j. zvyšok dimetylarzínu (CH3)2As, bola jednou z prvých skupín, kt. objavili v org. zlúč. K 

najdôleţitejším k. z. patrí alkarzín (kakodyloxid) (CH3)2As–O–As(CH3)2, odporne zapáchajúca 

olejovitá kvapalina s t. v. 150 °C, vznikajúca destiláciou octanu draselného s oxidom arzenitým: 

As2O3 + 4 CH3COOK → (CH3)2AOAs(CH3)2 + 2 K2CO3 + 2 CO2 

Táto reakcia sa pouţíva na identifikáciu solí kys. octovej. Pôsobením kys. chlorovodíkovej na 

kakodyloxid vzniká kakodylchlorid (CH3)2AsCl, kvapalina odporného zápachu s t. v. 100 °C. Z 

kakodylchloridu pôsobením kovov vzniká nepríjemne páchnuca kvapalina s t. v. 170 °C dikakodyl 

(tetrametylarzín): 

2 (CH3)2AsCl + Zn(CH3)2As–As(CH3)2 

Z k. z. je dôleţitá sodná soľ kys. metylarzónovej CH3AsO(ONa)2.5H2O, známa ako arenal, ako aj 

sodná soľ kys. dimetylarzínovej (kakodylovej) (CH3)2AsO(ONa), kt. sa pouţíva v med. Toxickosť 

arzénu v tejto forme je oveľa menšia ako pri pouţití kys. arzeničnej. 

Kakodylhydrid (CH3)2AsH, je bezfarebná kvapalina so silným zápachom po cesnaku; po 

expozícii vzduchu sa vyparuje a spontánne vznieti. 

Kakodylkyanid (CH3)2AsCN, je biely prášok, z kt. sa po expozícii vzduchu vyparujú jedova-té, 

spontánne zápalné pary. 

kakofónia – [cacophonia] neľubozvučné, dysharmonické zvuky. 

kakoforia – [cacophoria] zlá, depresívna nálada. 

kakogenéza – [cacogenesis] nesprávny, nenormálny vývoj. 

kakogeuzia – [cacogeusia] zlá chuť, pachuť.  

kakografia – [cacographia] kakografia, nesprávny rukopis. 

kakochólia – [caco + g. cholé ţlč] kakochólia, abnormálna ţlč, patol. zloţenie ţlče.  

kakochýmia – [cacochymia] patol. zloţenie telových tekutín; obsol.  

kakomélia – [cacomelia] porušený vývoj končatín.  

kakomorfia – [cacomorphia] kakomorfóza, nesprávne utvárania organizmu. 

kakoplastický – [cacoplasticus] nesprávne formovaný, uspôsobený len k nesprávnemu vývoju. 

kakorafiofóbia – chorobný strach zo zlyhania, neúspechu. 

kakorytmický – [cacorhythmicus] vyznačujúci sa nepravidelným rytmom. 

kakosmia – [cacosmia] parosmia charakterizovaná neadekvátnym vnímaním nepríjemného 

pachu nezávisle od expozície určitej vône al. čuchových podnetov pokladaných za príjemné. 

Vyskytuje sa pri konverzných poruchách (,,hystérii“), u schizofrenikov a epileptikov (v rámci 

aury).  

   Kakosmia subjectiva – zastar. výraz pre čuchové halucinácie. 

kakostómia – [cacostomia] zápach z úst; →foetor ex ore. 



kakotelín – cacothelinum, kys. 2,3-dihydro-4-nitro-2,3-dioxo-9,10-sekostrychnidínová, C21-

H21N3O7, Mr 427,40; nitroderivát brucínu; ţlté kryštáliky, slano rozp. vo 

vode, pouţíva sa ako indikátor. 

Kakotelín 

kakoténia – [g. kakothénein nachádzať sa v zlom stave] deteriorácia 

plemena al. rasy násled-kom zhubných vplyvov prostredia. 

kakotrofia – [cacotrophia] zlá výţiva. 

kaktinomycín – cactinomycinum, – syn. aktinomycín C, komplex antibiotík produkovaných 

kultúrou Streptomyces chrysomallus; antineoplastikum 

(HBF 386
®
, Sanamycin

®
). 

Kaktinomycín C2, C63H88N12O16, R = D-valín, R
,
 = D-

aloizoleucín; tvorí červené bipyramídy, hranolčeky al. 

ihličky z etylacetátu; kaktinomycín C3, C44H90N12O16, R = 

R
,
 = D-aloizoleucín, tvorí červené bipyramídy z etylacetátu 

al. me-tanolu. 

 

 

kaktus →Cactus grandiflorus. 

kaktusovité →Opuntiaceae. 

kakurín VII →caracurinum VII. 

kala-azar – [hindust. ,,čierna horúčka“] infekčné ochorenie vyvolané parazitom Leishmania 

donovani. Vyskytuje sa v tropických a subtropických oblastiach juţ. Európy a býv. ZSSR. 

Prejavuje sa horúčkou, anémiou, hepatosplenomegáliou. V pokročilom štádiu vzniká 

hyperpigmentácia koţe; viscerálna →leišmanióza. 

kalabarské bôby – Semen calabar z kra Physostigma venenosum, obsahujú okrem eserínu 

a kalabarínu najmä fyzostigmín. 

kalabarský absces – syn. kamerunský absces, edematózny, svrbivý opuch, vyvolaný subku-

tánnou migráciou Loa loa, kt. sa po niekoľkých d upravuje; sprevádza ho obyčajne horúčka; por. 

loiáza. 

kaladana – sušené semena rastliny Ipomoea nil L., pouţíva sa v Indii a Číne pre jej laxatívne a 

anthelmintické účinky. 

kalafuna – [l. colofonium] zostatok po parnej destilácii ţivíc ihličnatých stromov, kt. vytekajú z nich 

samovoľne al. pri poranení. K. je sklovitolesklá hmota, veľmi krehká,  1,07 aţ 1,09 kg.m
-3

, t. t. 

90 aţ 100 °C. Má veľmi rozsiahle pouţitie pri výrobe lakov, olejov, voskov ap. 

kalafungín – antimykotikum produkované kultúrou Styreptomyces tanashiensis kmeňom kala. 

kalagua – liečivo pouţívané v Juţ. Amerike v th. tbc. 

kalait – nerast, vodnatý fosforečnan meďnato-hlinitý, sfarbený zlúč. medi a ţeleza do 

modrozelena, kt. pekne sfarbené odrody sa pouţívajú ako polodrahokamy; tyrkys. 

kalám – moslimská vierouka, podľa kt. osud človeka predurčil Boh, pričom ale človek je 

zodpovedný za činy, kt. spácha nezávisle od osudu. 

kalambúr – slovná hra zaloţená na hláskovej zhode pri odlišnom význame. 



kalamín – zastaraný technický názov pre niekt. nerasty zinku; ruţový prášok, nerozp. vo vode, 

rozp. v minerálnych kys. Miestna ochranná látka, adstringens pouţívané vo veter. med. 

(Eczederm
®
). 

kalamitovité – Calamitaceae, fosília čeľaď prasličiek. 

kalamus – [calamus] 1. palma rotangová; 2. trstinové pero na písanie. 

kalciémia – [calcaemia] koncentrácia →vápnika v krvi. 

kalcidiol – 25-hydroxycholekalciferol. 

kalcifediol – [calcifediolum] (3,5Z,7E)-9,10-sekocholesta-5,7,10(19)-trien-3,25-diol, 25-

hydroxyvitamín D3, 25-hydroxycholekalciferol, C27H44O2, Mr 

400,65; hlavná cirkulujúca forma vitamínu D3. Vzniká v pečeni 

hydroxyláciou na C-25. Je intermediátom pri tvorbe 1a,25-

dihydroxycholekalciferolu, biol. aktívnej formy vitamínu D3 v 

čreve (25-HCC
®
, U-32070E

®
, Calderol

®
, Dedrogyl

®
, Didrogyl

®
, 

Hidroferol
®
); →vitamín D. 

Kalcifediol 

 

 

kalciferol – [calciferolum] ergokalciferol; →vitamín D2. 

kalcifikácia – [calcificatio] 1. vápenatenie; 2. proces, pri kt. tkanivo tvrdne následkom ukladania 

vápnikových solí; 3. geol. proces, pri kt. prvotnú hmotu nahradzuje vápenec. 

Dystrofická kalcifikácia – ukladanie vápnika do abnormálneho tkaniva (jazvovité tkanivo, 

aterosklerotické pláty), avšak bezo zmien kalciémie. 

Metastatická kalcifikácia – ukladanie vápnika do vitálnych tkanív následkom zvýšenej 

koncentrácie Ca a P v krvi a i. telových tekutinách. 

Mönckebergova kalcifikácia →artérioskleróza. 

kalcifikát – [calcificatus] zvápenatené miesto, obyčajne v pľúcach; zvápenatená časť orgánu, 

organizmu. 

kalcifília – [calciphilia] tendencia absorbovať soli vápnika z krvi, a tým ku kalcifikácii. 

kalciformný – [calciformis] pohárikovitý. 

kalcifylaxia →kalcinóza. 

kalcimeter – prístroj na stanovenie obsahu uhličitanu vápenatého vo vápencových horninách; 

prístroj na meranie mnoţstva vápnika prítomného v krvi. 

kalcimycín – [calcimycinum] kys. 6S-[6,2S*,3S*),8(R*),9,11]-5-(metylamino)-2-[[3,9, 11-

trimetyl-8-[1-metyl-8-[1-metyl-2-oxo-2-(1H-pyrol-2-yl)etyl]-1,7-dioxaspiro[5.5]-undec-2-yl]metyl]-

4-benzox-azolkarboxylová, C29H37N3O6, Mr 523,63; polyéterové antibiotikum produkované 

jedným kmeňom Streptomyces chartreusensis 

Calhoun a Johnson NRRLL 3882. Pôsobí ako 

ionofor dvojmocných katiónov v izolovaných 

mitochondriách (A 23187
®
). 

Kalcimycín 

 



kalcinácia – [calcinatio] 1. chem. ţíhanie, zahrievanie látok na takú teplotu, pri kt. sa zbavujú 

vody al. vlhkosti; ţíhanie; 2. hut. pálenie látok, pri kt. obyčajne uniká oxid uhličitý al. vodná para. 

kalcineurín – proteínová fosfatáza špecifická pre serín a treonín. Je to enzým, kt. odstraňuje 

z proteínov fosfátové skupiny nadviazané na serín a treonín. Takáto defosforylácia proteínov 

významne reguluje ich biol. účinky. V T-lymfocytoch k. stimuluje transkripčný faktor NF-AT, kt. 

aktivuje promótorovú oblasť génu pre IL-2. Imunosupresíva cyklosporín-A a FK-506 sa v 

lymfocytoch zlučujú s prítomnými molekulami imunofilínov a vzniknutý komplex inhibuje k. 

Výsledkom je deficit IL-2 a zablokovaná ativita T-lymfocytov. To je podstata imunosupresívneho 

pôsobenia týchto látok. 

kalcinovaná sóda – triviálny názov bezvodého uhličitanu sodného. Pripravuje sa zahrievaním 

(kalcináciou) hydrogénuhličitanu sodného: 

   2 NaHCO3 = Na2CO3 + CO2↑+ H2O↑ 

kalcinóza – [calcinosis] 1. syn. →calcificatio; 2. stav, pri kt. nastáva patol. zvápenatenie, 

ukladanie vápnikových solí do tkanív, kt. ich normálne neobsahujú. K. vzniká pri nadmerných 

zásobách Ca v tela pri zníţenom vylučovaní Ca močom a normálnej resorpcii Ca v čreve al. bez 

porúch hospodárenia org. s ukladaním solí Ca do patol. zmenených tkanív. Soli Ca sa ukladajú 

najmä do tkanív patol. zmenených, napr. nekrózou (calcinosis dystrophica) al do zápalovo 

novotvoreného väziva. Napr. v pleurálnych a perikardiálnych adhéziách nastáva kalcifikácia aţ 

osifikácia – pleuritis (pericarditis) petrosa. V týchto prípadoch podlieha zvápenateniu aj 

resorbovaný exsudát. 

Typicky kalcifikuje nekrobioticky zmenené tkanivo, napr. nádor (epithelioma calcificans, 

hemangiómy, lipómy, karcinómy a i.), hyalínovo zmenené väzivo v stenách ateroskleroticky 

zmenených tepien. V ţilách kalcifikujú zvyšky trombov samostatne (flebolity) al. splývajú 

s varikózne rozšírenými a hyalínovo zmenenými úsekmi ciev, pričom vznikajú drobné 

morušovité a terčovité útvary s koncentrickým vrstvením (kalkosferity). Zriedka kalcifikuje 

tkanivo okolo tromboflebiticky zmenených ţíl (calcinosis subcutanea postphlebitica), tbc. 

lymfómy, perichondritídou zmenené ušnice po omrzlinách (pernio). Sem patria aj uloţeniny solí 

Ca v skróte následkom zmien spojiva. Za fyziol. okolností sa vyskytujú v plexus chorioideus a 

epifýze. 

Hlavným faktorom vyvolávajúcim k. je hyperkalciémia. Selektívna kalcifikácia týchto tkanív sa 

pripisuje zvýšenej zásaditosti krvi, kt. má za následok zníţenie rozpustnosti  solí  vápnika (v 

pľúcach ide o stratu CO2, v ţalúdku HCl a v obličkách vylučovaním kyslého moču). Dôleţitú 

úlohu majú endokrinné faktory (paratyrín, kalcitonín) a vitamín D; tvorbu kalcifikácií podporuje 

súčasný deficit Mg. 

Dg. c. v praxi sa dá stanoviť rtg. skiagraficky a histol. vyšetrením pomocou svetelnej 

mikroskopie. Histol. sa k. dokazuje prifarbovaním hematoxylínom. Na k. mierneho stupňa sa dá 

usudzovať nepriamo podľa reakcie so striebrom (Kossova reakcia) al. podľa sek. ţltej 

fluorescencie s tetracyklínovými zlúč. Elektrónová mikroskopia a riadkovacia elektrónová 

mikroskopia v spojení s mikroanalytickými metódami (rtg difrakcia, infračervená spektrometria) 

umoţňujú analýzu morfológie kryštálov fosforečnanu vápenatého a jeho analógov; 

→chondrocalcinosis. 

Dystrofická kalcinóza je ukladanie solí Ca do tkanív patol. zmenených. Základnou zmenou 

býva najčastejšie nekróza. Najsilnejšie je k.. vyznačená v kazeifikačnej tbc. nekróze. 

Zriedkavejšie sa vyskytuje k. nekrotických epitélií v obličkových tubuloch, najmä pri toxických 

nefrózach (tubulárna nekróza pri ,,sublimátovej“ nefróze) a hypocholoremickej nefróze. 

Dystrofická k. sa vysvetľuje stratou ochranných koloidov v mŕtvom tkanive a nahradením K 



unikajúceho z mŕtvych buniek vápnikom. Selye zistil, ţe rôzne chem. látky (najmä zlúč. ţeleza) 

pôsobia na tkanivo ako ,,moridlo“, kt. uľahčuje väzbu Ca, pričom regresia tkaniva nenastáva. 

V potkanoch senzibilizovaných dihydrotachysterolom morením tkanív ţelezitým dextránom 

a podávaním uvoľňovaného histamínu nastalo náhle uvoľňovanie granúl zo ţírnych buniek a 

tieto granulá postupne kalcifikovali; pri hypofyzektómii moridlo účinné nebolo. Tento proces 

označil ako kalcifylaxia. 

Metastatická kalcinóza je systémové ukladanie solí Ca do interstícia pľúc (pemzové pľúca), 

ţalúdkovej sliznice (v stene kapilár a venúl v strednej zóne sliznice), obličiek (najmä interstícia) 

a vnútornej elastiky ciev, subkutánne, paraartikulárne. Spája sa s organickými a funkčnými 

zmenami postihnutých orgánov. Selektívna k. týchto tkanív sa pripisuje zvýšenej zásaditosti 

krvi, kt. má za následok zníţenie rozpustnosti solí Ca (v pľúcach ide o stratu CO2, v ţalúdku HCl 

a v obličkách vylučovaním kyslého moču.  

Miestna k. vzniká v dura mater pri rozsiahlej uzúre lebky, najmä pri zvýšenom intrakraniálnom 

tlaku. Ide o kriedovité bodky a prúţky, kt. sú menej priesvitné ako ostatné tkanivo. 

K. sa podobajú zmeny pri hypervitaminóze D a následkom dlhotrvajúcej mliečnej diéty (milk 

alkali sy., Burnetov sy.). 

kalciokinéza – [calciokinesis] mobilizácia telových zásob vápnika. 

kalcipénia – [calcipenia] nedostatok vápnika v tele. 

kalcipexia – [calcipexis] fixácia vápnika v tkanivách. 

kalciorachia – [calciorrhachia] prítomnosť vápnika v mozgovomiechovom moku 

kalcit – štiepateľný uhličitan vápenatý CaCO3. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Má vysoký 

dvojlom a niekedy priezračné kryštály. Jemnozrnové agregáty kryštálov al. ich 

submikroskopických častíc vo veľkých masách, niekedy rôzne znečistených, tvoria 

monominerálne horniny – vápence. K. sa pouţíva na výrobu nikolov ako polarizátorov svetla 

(islandský vápenec). 

kalcitonín – [calcitoninum] tyrokalcitonín, skr. TCA, TCT Mr 4500, regulátor hospodárenia 

organizmu s vápnikom. Tvorí sa v štítnej ţľaze. Jeho účinok na kosti a obličky je opačný ako 

účinok paratyrínu: inhibuje resorpciu Ca z kostí, čím vyvoláva hypokalciémiu, hypofosfatémiu a 

hypokalciúriu. K. zniţuje aktivitu osteoklastov a stimuluje novotvorbu a aktivitu osteoblastov. 

Tým zniţuje mobilizáciu Ca z kostry, čo je výhodné najmä pri osteoporóze. Súčasne stimuluje 

vylučovanie Ca, P a Na močom ich zníţenou reabsorpciou v tubuloch. K. tlmí aj sekréciu 

ţalúdka a pankreasu. Pri th. bolestivých kostných afekcií sa uplatňuje aj jeho analgetický 

účinok. Biol. dostupnosť po i. m. a s. c. podaní je asi 70 %, po intranazálnom podaní asi 

polovičná. Max. koncentráciu v plazme dosahuje 1 h po aplikácii. Eliminačný t0,5 je 30 – 40 %. 

Plazmatické hodnoty nekorelujú s klin. účinkom. 

Indikácie – hyperkalciémia a hyperkalciemická kríza vyvolaná nádorovou osteolýzou, hyper-

paratyreózou, imobilizáciu al. intoxikáciou vitamínom D. Bolesti v kostiach spojené s osteolýzou 

vyvolanou malignitami. Pagetova kostná choroba, najmä s bolesťami v kostiach, neurol. 

komplikáciami, progresiou kostných lézií, príp. zlomeninami. Osteoporóza (v rámci komplexnej 

th.). Neurodystrofické poruchy (algodystrofia, Sudeckov sy., poúrazová bolestivá osteoporóza, 

reflexná dystrofia, sy. rameno–ruka, neurotropné poruchy vyvolané liekmi). Akút. pankreatitída. 

Kontraindikácie – alergické reakcie na prípravok. 

Nežiaduce účinky – nauzea, niekedy vracanie, začervenanie v tvári s pocitom tepla, závislé od 

dávky a po i. v. aplikácii sú častejšie ako po i. m. al. s. c. aplikácii. Miestne al. generalizované 



reakcie z precitlivenosti. Po dlhodobom podávaní sa môţu tvoriť protilátky proti kalcitonínu, jeho 

účinok sa však tým nemení. Zriedkavý fenomén úniku je pp. následkom saturácie väzbových 

miest a nie vznikom protilátok. Po prerušení th. sa obnoví 

priaznivá th. odozva. 

Prípravky – lososí k. – Calcimar
®
, Salmotonin

®
; prasačí k. – 

Calcitar(e)
®
; ľudský syntetický k. – Cibacalcin

®
, syntetický 

polypeptid štruktúrne podobný prirodzenému lososiemu k. sa 

nazýva salkatonín (Calsynar
®
, Miacalcic

®
, Tonacalcin

®
).  

kalcitriol – (1,3,5Z,7E)-9,10-sekocholesta-5,7,10-(19)-trién-

1,3,25-triol; 1,25-dihydrocholekalciferol; 1,25-

dihydroxyvitamín D3, metabolit 4B, Peak IV, 1,25-DHCC. Ide o 

biol. účinná forma vitamínu D3 pôsobiaca na transport vápnika 

v črevách a jeho resorpciu v kostiach (Ro 21-5535
®
, Rocatrol

®
). 

Kalcitriol 

 

 

 

kalcium →vápnik.  

kalciúria – [calciuria] vylučovanie vápnika močom. 

kaldariomycín – (1S-trans)-2,2-dichlór-1,3-cyklopentandiol, C5H8Cl2O2, Mr 171,01; metabolit 

plesne Caldariomyces fumago Woronichin.  

Kaldariomycín 

 

C-kalebasín – C-toxiferín II, C-strychnotoxín, [C40H48N4O2]2
+
, Mr 616,82; myorelaxans kostrového 

svalstva. 

C-kalebasín 

 

 

 

 

 

 

 

kaledín – horký princíp nachádzajúci sa v nechtíku lekárskom (Calendula officinalis); vzniká pri 

hydrolýze saponínu spolu s kys. oleanolovou. 

kalendulín – látka nachádzajúca sa v nechtíku lekárskom (Calendula officinalis). 

Kaleorid
®
 (Leo Pharm.) – relaxans kostrového svalstva; →promoxolán. 

kaleráb – Brassica rupestris var. gongyloides, kultúrna rastlina z čeľade kapustovitých 

(→Brassicaceae). 

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



Zloženie kalerábu (Brassica oleracea var. Gongylodes) (na 100 g) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Voda g            90,3  Minerály    mg 

Proteíny g           2,0  Na      10 

Tuky g            0,1  K      392 

Sacharidy g            6,6  Ca      41 

Vláknina g           1,0  Mg      48 

Energia kcal           29  Mn      0,11 

   MJ           0,12  Fe      0,5 

Vitamíny    Cu      0,14 

A + -karotén IU          20  Zn      0,23 

B1 mg            0,06  P      51 

B2 mg            0,04  S      50 

B6 mg            0,12 

Niacín mg           0,3 

Voľná kys. listová  g   – 

Kys. pantoténová mg    0,1 

Kys. askorbová mg        53 

-tokoferol mg            – 

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

Kalex
®
 – chelačná látka; →edetát sodný. 

Kalgan
®
 – antidepresívum; →fenelzín. 

Kalgut
®
 (Tanabe Seiyaku) – 1-adrenergických receptorov s pozit. 

inotropným účinkom, kardiotonikum; →denopamín. 

kal(i)aemia, ae, f. – [kalium + g. haima krv] →kaliémia. 

kaliber – priemer kanála al. trubice. 

kalibrácia – 1. stanovenie presnosti prístroja, obyčajne meraním jeho odchýlok od štandardu 

(variability), na určenie potrebného korekčného faktora; 2. meranie kalibra trubice. 

kalicivírus →Calicivirus. 

Kalicor
®
 →piracetam. 

kalidín 9 →bradykinín. Kalidín 10 – [Kallidinum] N
2
-L-lyzylbradykinín, kalidín-10, kalidín II, 

C56H85N17O12, Mr 1188,44; hypotenzný princíp, stimulans hladkých svalov vznikajúci pri 

proteolýze kininogénu ţľazovými a i. kalikreínmi. Dekapeptid, analóg bradykinínu. 

Lys–Arg–Pro–Pro–Gly–Phe–Ser–Pro–Phe–Arg 

kaliémia – [kaliaemia] koncentrácia draslíka v krvi. 

kalifornium – [californium] chem. umelý rádioaktívny prvok skupiny aktinoidov, resp. transuránov, 

značka Cf, Ar (najznámejšieho stáleho izotopu) 251, Z = 98, valencia 3, príp. 2, elektrónová 

konfigurácia atómu [Rn] (5f)
9
 (6d)

1
 (7s)

2
. Prvý izotop 

245
Cf (t0,5 44 min) objavil Thompson a spol. 

(1950). Pomenované bolopodľa univerzity a štátu, kde bolo pripravené. Získalo sa pôvodne 

bombardovaním izotopu 242 kuria časticami a. Izotop 
252

Cf sa pouţíva ako antineoplastikum 

(zdroj ţiarenia); jeho t0,5 rozpadu je 2,731 r.; t0,5 spontánneho štiepenia je 85,5 r. 

Kalignost
®
 – reagens na stanovenie amoniaku, iónov cézia, draslíka a rubídia; →tetrafenylborát 

sodný. 

kalich – l. calix; 1. →kvet; 2. →obličky. 

kalikant →kalykant. 



kalikektáza – [calicectasis] rozšírenie obličkového kalicha. 

kalikektómia – [calicectomia] excízia obličkového kalicha. 

kalikreín – kallikrein, kininogenáza, proteolytický enzým, EC 3.4.21.8, kt. prednostne štiepi 

arginín a lyzín peptidov. K. je súčasťopu kinínového a hemokoagulačného systému. Jestvujú 

aspoň 3 typy k. Plazmatický k. – EC 3.4.21.34, enzým z triedy hydroláz aktivuje Hagemanov 

faktor a kininogén a uvoľňuje bradykinín z kininogénu; môţe priamo štiepiť C5 zloţku 

komplementu. K. z pankreasu a podsánkovej žľazy – EC 3.4.21.35, enzým z triedy hydroláz, 

kt. štiepi nízkomolekulové kiníny (uvoľňujúc z kininogénu lyzyl-bradykinín – kalidín) a i. biol. 

aktívne peptidy z vysokomolekulových plazmatických proteínov. Tieto formy sa izolovali z lymfy, 

pankreatickej šťavy, moču a slín. Močový k., kt. uvoľňuje z kininogénu (→kalidín), je 

antagonistom systému renín–angiotenzín–aldosterón. 

kalikreinogén – prekalikreín. 

kalikulus →caliculus. 

Kalimozan
®
 (Nikken) – glukonát draselný. 

kalina obyčajná – Viburnum opulus; →Caprifoiliaceae. 

Kalinite
®
 – adstringens; síran hlinitodraselný. 

kalipédia – [kallipaedia] túţba porodiť krásne dieťa; povera, ţe gravidná ţena má byť obklopená 

krásnymi vecami, aby porodila krásne dieťa. 

kaliopénia – [kaliopenia] hypokaliémia. 

kaliper – [caliper z franc. calibre] prístroj na meranie hrúbky tukových koţných rias, hrúbkomer; 

pouţíva sa na hodnotenie stavu výţivy a telesnej konštitúcie. 

kalipometria – [caliper z franc. calibre + g. metron miera, meradlo]meranie hrúbky koţných rias. 

Najčastejšie sa pouţíva Bestov kaliper (hrúbkomer). Má kruhovú kontaktnú plochu o priemere 

3 mm, na kt. sa vyvíja tlak 200 g, t j. 28 g/mm
2
. Jeho výhodou je moţnosť nastavenia 

konštantného tlaku na meranú koţnú riasu podľa ciachovacích rysiek. Hrúbka koţných rias 

meraní B. k. koreluje s hrúbkou rias určenou pomocou ultrazvuku a elektrickej vodivosti, ako aj 

z % tuku v tele stanoveným celotelovou denzitometriou pomocou hydrostatického váţenia, 

celotelovej denzitometrie, elektrickej impedancie, infračervenej interaktancie a i. metód. B. k. sa 

pouţíva na určenie stupňa a typu obezity, ako aj sledovanie účinnosti jej th. Výsledky merania 

rôznymi kalipermi nie sú porovnateľné vzhľadom na rôznu veľkosť kontaktnej plochy a rozdiely 

tlaku vyvíjaného na plochu. V zahraničí sa častejšie pouţíva Harpenderov, modifikovaný 

Holtainov, Langeho al. Tannerov-Whitehouseov kaliper, kt. majú obdĺţnikovú kontaktnú plochu 

12 × 6 mm, a udávaný tlak vyvíjaný 1 mm
2
 je 10 g. Modifikáciu B. k. s väčším rozpätím ramien 

kalipera (aţ 90 mm oproti pôvodným 50 – 60 mm), kt. umoţňuje meranie hrúbky koţných rias aj 

pri extrémnej obezite, vyvinul Výskumní ústav tělovýchovní v Prahe (vyrábala ho fa Somet v 

Tepliciach, ČR). 

kalistenika – [callisthenica] systém ľahkých gymnastických cvičení podporujúcich silu a pô-vab 

drţania tela a pohybu. 

Kalitabs
®
 – chlorid draselný. 

kálium →draslík. 

káliumbikarbonát – hydrogénuhličitan draselný. 

Kalium-Duriles
®
 (Astra) – chlorid draselný. 



kaliuresis, is, f. – [kalium + g. úron moč] →kaliuréza. 

kaliuréza – [kaliuresis] vylučovanie →draslíka močom.  

kalk – [franc. calque odtlačok, napodobenina] slovo utvorené doslovným prekladom slova, 

kompozita z cudzieho jazyka. 

kalkaneitída – [calcaneitis] zápal pätovej kosti. 

kalkaneoapofyzitída – [calcaneoapophysitis] afekcia postihujúca zadnú časť päty, kt. sa 

prejavuje sa bolesťou v mieste úponu Achillovej šľachy s opuchom mäkkých častí. 

kalkaneoastragaloidový – [calcaneoastragaloides] týkajúci sa pätovej a členkovej kosti. 

kalkaneokavus – [calcaneocavus] →talipes. 

kalkaneodýnia – [calcaneodynia] bolesti v päte al. pätovej kosti. 

kalkaneofibulový – [calcaneofibularis] týkajúci sa pätovej kosti a ihlice. 

kalkaneonavikulárny – [calcaneonavicularis] týkajúci sa pätovej a čĺnkovitej kosti. 

kalkaneoplantárny – [calcaneoplantaris] týkajúci sa päty a stupaje. 

kalkaneoskafoidový – [calcaneoscaphoides] →kalkaneonavikulárny. 

kalkaneotíbiový – [calcaneotibialis] týkajúci sa pätovej kosti a píšťaly. 

kalkaneovalgokavus – [calcaneovalgocavus] plochá noha, pri kt. sa kombinuje talipes 

calcaneus, talipes valgus a talipes cavus. 

kalkaneový – [calcanearis] pätový, týkajúci sa pätovej kosti. 

kalkaneus →calcaneus. 

kalkar →calcar. 

kalk(ari)úria – [l. calcarius obsahujúci vápno + g. úron moč] vylučovanie vápnikových solí 

močom; kalciúria.  

kalkoglobulín – forma globulínu vyskytujúca sa v kalcifikovanom tkanive. 

kalkosferit – malé globulárne vrstvovito usporiadané telieska vznikajúce v priebehu kalcifi-kácie 

(napr. niekt. nádorov) spájaním častíc vápnika a albuminóznej org. hmoty intercelulár-nej 

substancie; tieto častice splývajú do častíc kalkoglobulínu. 

kalkulogenéza – [calculogenesis] tvorba konkrementov. 

kalkulóza – [calculosis] tvorba konkrementov v tele; litiáza. 

kalkulózny – [calculosus] kamienkovitý, bohatý na konkrementy. 

kalkulus →calculus. 

kallak – koţné ochorenie vyskytujúce sa u Eskymákov. 

Kallidinogenase
®
 – vazodilatans; →kalikreín.  

kallidinum 9 →bradykinín.  

kallidinum →kalidín 10. 

Kallikak – fiktívne meno rodiny v New Jersey, opísanej amer. sociológom H. H. Goddardom, kt. 

mala dve vetvy, jednu pozostávajúcu z vysoko inteligentných a úspešných jedincov a druhú, kt. 

vykazovala vysokú incidenciu mentálnej retardácie, amorality a kriminality; pouţíva sa na 

rozvíjanie teórie, ţe tieto vlohy sú geneticky determinované. 



Kallmannov syndróm →syndrómy. 

Kallmannov-de Morsierov syndróm →syndrómy. 

Kalma
®
 (Fresenius) – antidepresívum; →L-tryptofán. 

kalmagit – kys. 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-metylfenyl)-azo]-1-naftalénsulfónová, C17H14N2-O5S, Mr 

358,38; červené kryštáliky z acetónu, rozp. vo vode; pouţíva sa 

ako indikátor pri titrácii Ca al. Mg s EDTA. 

Kalmagit 

 

 

kalmetizácia – [Calmette, Albert, 1863 – 1933, paríţsky bakteriológ] BCG vakcinácia (→BCG). 

K. má svoje základy v experimentálnych prácach Roberta Kocha, kt. zistil, ţe výsledok s. c. 

podania virulentných mykobaktérií morčatám závisí od toho, či zvieratá uţ boli v styku s 

mykobaktériami. Morčatá, kt. pred podaním virulentných mikróbov neboli v styku s BK, všetky 

zahynuli na generalizovanú tbc. Zvieratá, kt. boli predtým naočkované malou dávkou 

mykobaktérií, mali uţ utvorenú obranyschopnosť a infekciu lokalizovali, generalizá-cia procesu 

nevznikla a zvieratá nákazu preţili. Podstatou tohto javu je hyperergia vzniknutá po 

primoinfekcii, kt. ako ochranný činiteľ umoţňuje fixáciu mykobaktérií v mieste ich vniknutia.  

Pri svojich pokusoch získať vakcíny Calmette a Guerin pestovali 13 r. veľmi virulentný kmeň 

Mycobacterium bovis izolovaný z tbc kravy na zemiakovej pôde so ţlčou a 5 % glycerolom. 

Preočkovávali ho kaţdých 14 d a po 230 generáciách pozorovali, ţe stratil virulenciu pre morča, 

zmenil svoj charakter rastu, ale udrţal antigénnu schopnosť vyvolávať tvorbu protilátok v tele 

očkovaného indivídua. Túto vakcínu pouţil potom prvý raz Weil-Halle r. 1921 na perorálnu 

vakcináciu novorodencov tbc rodín; r. 1924 sa začalo s jej výrobou a apli-káciou v širšom 

rozsahu. Wallgren r. 1927 zaviedol metódu intrakutánnej aplikácie, kt. pouţívame dodnes. Na 

opiciach, morčatách a i. citlivých zvieratách je kmeň BCG neškodný. 

V mieste, kde sa i. c. aplikuje vakcína, vzniká prvotné loţisko, umelo utvorený primárny 

komplex. Zmnoţujú sa v ňom BK, kt. uţ za 10 – 15 min moţno nájsť v regionálnych 

lymfatických uzlinách. V mieste vpichu sa utvorí malá ulcerácia, kt. sa hojí povrchovou jazvou. 

O 1 – 2 mes. po vakcinácii sú imunologické testy (Monrad, Mantoux) pozit. ako dôkaz 

úspešnosti očkovania a získania určitého stupňa imunity.  

K. je u nás uzákonená od r. 1953. Základná k. sa vykonáva u novorodencov medzi 4. d a 6. 

týţd. ţivota. Očkovať moţno novorodené deti s pôrodnou hmotnosťou >2500 g, výnimočne i s 

niţšou, ak sú zdravé a dobre prospievajú. Podáva sa 0,1 ml BCG vakcíny intradermálne do 

ramena. Preočkovanie sa robí v 6. a 12. r. ţivota, a potom sa úroveň imunity proti tbc kontroluje 

Mantouxovým testom v 19. r. ţivota. Negat. reagujúce osoby sa revakcinujú. Podobne sa 

kontrolujú Mantouxovým testom, príp. revakcinujú osoby nastupujúce do pracovného zaradenia 

so zvýšeným rizikom tbc infekcie (pneumológovia, patológovia ap.). Nekalmetizujú sa osoby v 

rekonvalescencii po infekčných chorobách (3 – 4 týţd. po odznení ochorenia). Po očkovaní proti 

diftérii, tetanu a pertussis moţno kalmetizovať najskôr o 14 d. Po k. moţno očkovať proti iným 

chorobám najskôr o 10 – 12 týţd., vţdy po zhojení lokálnej, resp. regionálnej reakcie. 

Kalmia – rod krov (čeľaď vresovcovitých, Ericaceae), kt. listy sa pouţívajú v th. syfilisu, hnačiek a 

chron. zápalových porúch; majú kardiálne a sedatívne účinky.  

Kalmia latifolia L. a príbuzné druhy obsahujú jedovatý princíp andromedotoxín. 

kalmická idiócia – zastar. výraz pre mongolizmus. 



Kalmocaps
®
 (Italnysco) – anxiolytikum; →chlórdiazepoxid. 

kalmodulín – CaM, multifunkčný regulačný proteín závislý od vápnika. Vyskytuje sa ubikvi-tárne v 

ţivočíšnych bunkách ako proteín viaţuci ióny Ca
2+

, kt. aktivuje početné enzýmy katalyzujúce 

základné procesy, ako je fosforylácia proteínov (vápnikové pumpy, proteinkinázy a 

fosfodiesterázy cyklických nukleotidov, spektrín, históny a tubulín), kontraktilné procesy, 

metabolizmus cyklických nukleotidov, glykogénu a vápnika a i. metabolických reakcií. Ide po 

pomerne malý, kyslý, stály monomér s Mr 15 000 – 19 000; neobsahuje cysteín, hydroxyprolín 

ani tryptofán. Má vysoký obsah kyslých aminokyselín a nízky obsah tyrozínu. Skoro všetky 

izolované k. obsahujú aj jednoduchý, úplne trimetylovaný zvyšok lyzínu. 

K. obsahuje 4 väzbové miesta, kt. špecificky viaţu Ca
2+

. Nadviazanie Ca
2+

 indukuje 

konformačné zmeny – molekula k. sa stane viac helikoidálna, kompaktná a na jej povrchu sa 

utvoria miesta umoţňujúce interakciu s regulovaným enzýmom. Interakcia proteín–proteín 

indukuje zasa také konformačné zmeny v regulovanom enzýme, kt. sa prejavia zvýšením 

aktivity komplexu Ca
2+

–kalmodulín–enzým. Okrem kinázy fosforylázy je asociácia k. s 

regulovaným enzýmom reverzibilná a uskutočňuje sa len v prítomnosti aktivačnej koncentrácie 

Ca
2+

. 

V myokarde sa k. zúčastňuje na regulácii metabolizmu cAMP a glykogénu, transportu Ca
2+

  cez 

sarkoretikulárne a sarkolémové membrány a interakcie aktínu s myozínom, nie však na jej 

aktivácii, resp. inhibícii ako v hladkom svale al. nervosvalových bunkách. Komplex Ca
2+

–k. 

aktivuje kinázu, kt. foforyluje regulačný ľahký reťazec myozínu. Len fosforylovaný myozín je 

schopný vstúpiť do interakcie s aktínom. 

V priečne pruhovanom (srdcovom i kostrovom) svale spúšťa a inhibuje interakciu aktínu 

s myozínom komplex tropomyozín–troponín. K. sa tu zúčastňuje prostredníctvom fosforylácie 

myozínu na regulácii intenzity interakcie aktínu s myozínom. Troponín C je vlastne k. evolučne 

špecializovaný na recepciu Ca
2+

. 

Kalmodulín I – 1-syntrofín a reguluje ich fosforyláciu (fosforyluje ich 

CaM-kináza II). Väzba k. reguluje interakcie dystrofínu a utrofínu s aktínom. Kalmodulínom 

regulované kinázy sa zúčastňujú v mnohých bunkách, napr. na metabolickej dráhe 

sprostredkovanej fosfatidylinozitid-38-kinázou (PI3K) a aktínom. 

Kalmopyrin
®
 – analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum; →acetylsalicylát vápenatý.  

kalmucká idiócia – [Kalmuci, mongolské etnikum v Ázii a Rusku] mongolská →idiócia. 

kalnexín – integrálny membránový proteín endoplazmatického retikula s vlastnosťami šaperónu. 

Je to fosfoproteín viaţuci Ca
2+

, obsahuje 573 aminokyselinových jednotiek usporiadaných do 4 

domén. Je základnou súčasťou mechanizmu kontrolujúceho kvalitu proteínov opúšťajúcich ER. 

Ak sa niekt. proteín nemôţe kvôli mutácii správne pozohýnať al. mu chýba niekt. oligomérna 

subjednotka, zadrţí sa v ER, kde sa rozloţí na jednotlivé aminokyseliny al. sa a kumuluje vo 

forme nerozp. agregátov. Túto retenčnú funkciu plní kalnexín. Obmedzuje tak transport 

nefunkčných proteínov do Golgiho aparátu, a tým aj na miesto svojho určenia v bunke, príp. 

mimo nej. 

Kalodil
®
 – vazodilatans, hypotenzívum; →diizopropyldichlóracetát. 

kalokagatia – [callocagathia] starogrécky ideál súladu telesných a duševných síl. 

kalolis – tlakový filter pracujúci periodicky. Skladá sa zo sústavy rámov a dosák striedavo 

zavesených na vodorovných tyčiach. Na obidve strany dosák sa napína filtračná plachietka. 

Povrch dosák je ryhovaný, čo umoţňuje odtekanie filtrátu. Rámy a dosky sú v sústave na seba 

vodorovne pritlačené a tvoria priestory, do kt. sa privádza suspenzia a v kt. sa hromadí filtračný 



koláč. Filtrát preteká plachietkami ohraničujúcimi tieto priestory a steká po povrchu dosák do 

zberného kanála. V rohoch rámov a dosák sú otvory tvoriace v sústave dva kanály, jedným z 

nich sa do priestorov medzi doskami privádza suspenzia a druhým premývacia kvapalina. Po 

zaplavení priestorov filtračným koláčom sa usadenina premýva prúdom kvapaliny a po 

vytesnení filtrátu z filtračného koláča sa k. uvoľnením dosák a rámov rozoberie. Kal sa z 

plachietok odstráni a k. sa znova zloţí. 

kalomel – [calomelum]triviálny názov chloridu ortutného, Hg2Cl2. K. je ťaţká, lesklobiela 

kryštalická látka, bez zápachu, nerozp. vo vode, alkohole, éteri ani studených zriedených kys.,  

16 g.cm
-3

. Pri 383 °C sublimuje, pri priamom zahrievaní ţltne, na svetle tmavne, lebo sa 

čiastočne rozkladá: Hg2Cl2 = Hg + HgCl2. Pouţíva sa na prípravu kalomelovej elektródy, v med. 

slúţil predtým ako laxatívum. Rastlinný k. →podofylín. 

kalomelol – [calomelolum] koloidný kalomel, obsahuje 80 % Hg2Cl2 a 20 % proteínov; ide 

o sivobiely prášok, bez zápachu a bez chuti, rozp. vo vode, nerozp. v alkohole, éteri; laxatívum. 

kalone – Megachiroptera, veľké netopiere ţijúce v tropických oblastiach. Ţivia sa prevaţne 

plodmi. 

kalória – staršia jednotka tepla, skr. cal (1 cal = 4,184 J). 

kalorická hodnota živín – mnoţstvo uvoľnenej energie, kt. zákl. ţiviny obsiahnuté v potrave 

poskytujú organizmu zväčša v podobe tepla. Vyjadruje sa v kJ. Bielkovinové zdroje potravy 

(vajcia, mäso, mlieko) poskytujú 17,1 kJ/g bielkoviny. Veľkú kalorickú hodnotu majú tuky (maslo, 

oleje, ţivočíšne tuky, umelé jedlé tuky), kt. sú hlavnými dodávateľmi energie a poskytujú 38,1 

kJ/g tuku. Kalorická hodnota sacharidov je 17,1 kJ/g sacharidu. Pri výpočte k. h. ţ. prijímanej 

stravy treba poznať obsah bielkovín, tukov a sacharidov v jednotlivých zloţkách potravy. 

kalorická spotreba – mnoţstvo energie, kt. musí heterotrofický organizmus sústavne prijí-mať v 

potrave, aby sa nenarušila látková premena. K. s. nevyhnutná pri pracovnom výkone závisí od 

funkčného stavu orgánov, namáhavosti práce, vplyvu prostredia a CNS. Všetku energiu 

nemoţno nahradiť trvale kalorickou hodnotou ţivín jedného druhu, najmä nie bielkovinami. 

Pomer 3 zákl. ţivín (bielkovín, tukov a sacharidov) moţno vyjadriť hmotnostným pomerom 

1:1:4. Sacharidy zabezpečujú 56 – 70 % energie pre svalovú prácu a ich mnoţstvo v strave 

nesmie klesnúť < 10 % – priemerná spotreba 400 – 480 g/d. Tuky tvoria ~ 30 % k. s. a naše 

výţivové normy rátajú so spotrebou 90 – 120 g tuku/d. Priemerná k. s. pri ľahkej práci je u 

muţov 10 660 kJ, u ţien 9 430 kJ, pri veľmi ťaţkej práci aţ 16 400 kJ. Keď prekročí výkon 

maximum, ide energia na úkor telesných tkanív a zásob a nastáva pokles telesnej hmotnosti.  

kalorický – [caloricus] tepelný, týkajúci sa tepla. 

kalorický režim – úhrada energetických strát organizmu za 24 h vyjadrená v kJ. Závisí od 

pohlavia, veku a telesnej veľkosti, teploty tela, prostredia a druhu práce. 

kalorifacient – [calorifaciens] produkujúci teplo; týka sa určitých potravín. 

kalorifer – [calorifer(us)] tepelný zdroj, vykurovací, ohrievajúci. 

kalorigénnosť – kalorigenita, špecifický dynamický účinok, schopnosť potravy zvýšiť produkciu 

tepla nad mnoţstvo produkované organizmom pri zákl. premene po prijatí potravy. Účinok tukov 

a sacharidov je nepatrný, bielkoviny môţu zvýšiť produkciu tepla aj o > 15 % celkovej energie 

nimi dodanej. Hodnota zvýšenej produkcie tepla a dĺţka tohto obdobia závisia od druhu a 

mnoţstva prijatej potravy. 

kalorimeter – [calorimetrum] prístroj na meranie tepelnej energie, 

tepelných efektov. Najjednoduchší k. pozostáva z plechovej nádoby 



izolovanej od okolia vodným plášťom, v kt. je umiestený teplomer (najčastejšie Beckmannov) a 

miešadlo. Vlastné meranie sa zakladá na zisťovaní rozdielu teplôt vody pred dejom (T1) a po 

ňom (T2), kt. tepelný efekt chceme zistiť a kt. prebieha v k. (napr. rozpúšťanie soli vo vode, 

neutralizácia, hydratácia ap.). Mnoţstvo tepla, kt. k. vymení s meranou sústavou, je dané 

vzťahom Q = C(T2 – T1), kde C je tepelná kapacita k. (vodná hodnota) = mnoţstvo tepla 

potrebné na zohriatie k. o 1 °C. Jej hodnota sa zistí rozpúšťacím teplom al. elekt. ohrievacím 

telesom. Na meranie spalných tepiel (výhrevnosti palív) sa pouţívajú kalorimetrické bomby 

(oceľové tlakové nádoby umiestené v k.), v kt. sa skúmaná vzorka elekt. spaľuje v atmosfére 

kyslíka. 

 

Kalorimeter K s teplomerom T, miešadlom M a výhrevným telesom V 

 

 

 

 

 

Kompenzačný kalorimeter – prístroj, v kt. sa sleduje testovaný objekt, ako je vyvíjajúce sa 

kuracie vajíčko uloţené na spoj termočlánku a spoj elekt. odporu. Z mnoţstva prúdu, kt. musí 

pretekať cez odpor, aby sa udrţala rovnaká teplota na obidvoch spojoch (ako o tom svedčí 

neprítomnosť prúdu v obvode termočlánku), moţno vypočítať mnoţstvo tepla utvoreného 

v testovanom objekte. 

Respiračný kalorimeter – prístroj na meranie výmeny plynov medzi ţivým organizmom a sú-

časným meraním mnoţstva tepla produkovaného organizmom.  

kalorimetria – [calorimetria] meranie zmien tepelnej energie reagujúcej sústavy; meranie 

spotreby energie v organizme.  

Priama kalorimetria je meranie mnoţstva tepla produkovaného subjektom uzavretým v malej 

komore.  

Nepriama kalorimetria je meranie mnoţstva tepla produkovaného subjektom určovaním 

mnoţstva spotrebovaného kyslíka a vylúčeného dusíka a CO2. 

kaloriskop – prístroj na sledovanie kalorickej hodnoty zmesi detskej výţivy. 

kalorizácia – [calorisatio] zahrievanie, otepľovanie. 

kalota – [franc. calot čiapka] klobúčik, zvon; 1. archit. kupola tvaru guľovitého odseku al. rotačného 

elipsoidu, paraboloidu ap.; 2. chem. súčasť rektifikačnej kolóny; 3. oftalm. vzorka očnej gule tvaru 

klobúčika, odobratá na histopatol. vyšetrenie; 4. anat. horná časť kalvy. 

kalotropín – [calotropinum] [2(2S,3S,4S,6R),3,5]-14-hydroxy-19-oxo-3,2-[(tetrahydro-3,4-

dihydroxy-6-metyl-2H-pyran-2,3-diyl)bis(oxy)]kard-

20(22)-enolid, C29H40O9, Mr 532,61; africký šípový jed 

nachádzajúci sa v rastline Calotropis procera Dryand., 

Asclepiadaceae. 

Kalotropín 

 



 

kalóza – polysacharid vyskytujúci sa v sitkoviciach, v bunkovej stene peľových vrecúšok, húb atď. 

kalozita – [callositas] syn. →kalus. 

kalózny – [callosus] mozoľnatý, mozoľovitý. 

kalózomarginálny – [callosomarginalis] týkajúci sa gyrus callosus a gyrus marginalis. 

kalózotómia – [callosotomia] preťatie corpus callosum; vykonáva sa pri epilepsiách, rezi-

stentných voči inej th. vrátane resekčných procedúr, napr. pri Lennoxovom-Gastautovom sy. 

kalpaín-3 – proteín p94, cysteínová tiolproteáza aktivovaná Ca
2+

, kt. sa nachádza v jadre 

a cytozole myocytov priečne pruhovaných svalov. Viaţe sa s C-terminálnym koncom titínu 

(konektínom). Má krátky t0,5 (< 10 min.). Štiepi proteíny na krátke polypeptidy. Gén, kt. ho kóduje 

je na lokuse 15q.1–q21.1. Mutácie génu podmieňujú kongenitálnu dystrofiu svalov panvového 

pletenca typu 2A.  

kalsekvestrín – calsequestrinum, proteín viaţuci vápnik, bohatý na vedľajšie karboxylované 

reťazce, kt. sa nachádza na vnútornom povrchu sarkoplazmatického retikula; slúţi na cheláciu a 

uskladňovanie iónov vápnika. 

Kalsetal
®
 – analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum; →acetylsalicylát vápenatý. 

kalumba – kolombo, koreň Jatrorrhiza palmata (DC.) Miers (J. columba Miers), Menispermaceae, 

rastúcej vo vých. Afrike. Obsahuje kolumbín, chasmantín, palmarín (izomér chasmantínu), 

jatrorizín, kys. kolumbovú, kolumbamín. Pouţívala sa ako stomachikum. 

kalumnia – [calumnia] ohováranie, uráţanie. 

kalus – [callus] 1. vrstva →kalózy, kt. sa ukladá na priehradkách sitkovíc; 2.  syn. callositas, 

mozoľ, stvrdnutie koţe; 3. novotvorené tkanivo spájajúce úlomky kosti pri hojení zlomeniny. 

K. vzniká bujnením väziva a ciev z periostu (periostálny, vonkajší kalus), drene (dreňový, 

centrálny kalus) a v malej miere, obvykle neskoršie z Haversových kanálikov kompakty 

(intermediálny, stredný kalus). Intermediálny kalus vypĺňa medzeru medzi značne vzdialenými 

úlomkami. Niekedy sa na tvorbe kalusu zúčastňuje aj okolité tkanivo navonok od periostu 

(parostálny kalus). V prvej fáze hojenia zlomeniny má kalus povahu granulačného tkaniva, kt. 

organizuje krvný výron medzi úlomkami; mladé väzivo, vzniknuté organizáciou, je spočiatku 

mäkké (väzivový kalus). Neskôr sa väzivo mení na väzivovú kosť, spočiatku mäkkú (osteoidnú), 

postupne však tvrdnúcu ukladaním solí vápnika (kostný kalus). Niekedy sa v istom rozsahu tvorí 

aj chrupavka (chrupavkový kalus), najmä ak sa zlomenina pevne nefixuje. Tento provizórny 

kalus má vţdy podstatne väčší rozsah ako pôvodná kosť; na dobre reponovanej končatine sa 

javí ako vretenovité zdurenie, pri dislokácii úlomkov nadobúda osobitne veľké rozmery a máva 

veľmi nepravidelný tvar. V ďalšom priebehu sa nezrelá väzivová kosť postupne nahradzuje 

zrelou lamelárnou kosťou, kt. má však ešte stále nadbytočný rozsah, vyplňuje napr. aj pôvodnú 

dreňovú dutinu, a nemá funkčné usporiadanie (definitívny kalus, callus definitivus). Nakoniec 

nastáva funkčná prestavba kalusu; nadbytočná kosť sa resorbuje, a ak boli úlomky reponované 

do správnej polohy, môţe kosť nadobudnúť normálny tvar, pričom sa znova utvorí dreňová 

dutina. Nápadne mohutný periostový kalus po zlomenine so silnou dislokáciou al. následkom 

roztrieštenia kosti sa nazýva callus luxurians. 

kalusterón – [calusteronum] 17-hydroxy-7,17-dimetylandrost- 4-enón, C21H32O2, Mr 316,49; 

antineoplastikum (U 22550
®
, Methosarb

®
). 

Kalusterón 



 

 

 

Kalutein
®
 (Tatsum) – bronchodilatans; →kloprenalín. 

kalužiaky – Tringinae, vtáky z čeľade slukovitých; →Scolopacidae. 

kalva – [calva] lebková klenba. 

kalvária – [calvaria] kostná lebková klenba. 

kalykantín – [calycanthinum] C22H26N4, Mr 346,48; vysoko toxická látka nachádzajúca sa 

v kalykante floridskom (Calycanthus floridus L.), C. glaucus Willd., 

Chimonanthus praecox (L.) Link., Calycanthaceae. Vyvoláva ťaţké kŕče, 

paralýzu a útlm srdcovej činnosti. 

Kalykantín 

 

 

kalykantovité – Calycanthaceae, čeľad dvojklíčnolistých rastlín, krov, zriedka stromov. Majú 

protistojné listy. Kvetná stopka jednotlivých obojpohlavných kvetov sa krčiaţkovito rozširuje a 

listence na nej pomaly prechádzajú v závitnici do početných okvetných lístkov, tyčiniek a 

semenníkov. Plodom je plodstvo naţiek. Rastú v Sev. Amerike, vých. Ázii a vých Austrálii (2 

rody, 9 druhov). U nás v parkoch sa často pestuje kalykant floridský (Calycanthus floridus) ako 

okrasný ker. Obsahuje →kalykantín. 

kalykopterín – [calycopterinum] 6,4
,
-dioxy-3,5,7,8-tetrametoxyflavón, anthelmintikum z listov 

Calycopteris floribunda Lunk, identický s chapsínom (izolovaným Karrerom) ako vedľajší 

produkt pri príprave digitoxínu z listov španielskych digitalisových rastlín v podobe ţltej látky. 

Kalymin
®
 – parasympatikomimetikum, pouţíva sa pri atónii čriev a ťaţkej myasténii; 

→pyridostigmínbromid. 

kalyptra – koreňová čiapočka, parenchýmový slizový obal rastového vrcholu koreňa, kt. ho chráni 

pred mechanickým poškodením pri prenikaní pôdou. 

kalyptrogén – meristém, z kt. sa v koreňovom vrchole oddeľujú bunky koreňovej čiapočky; 

→kalyptra. 

kamala – kamela, kamila, ţľazy a chlpky pokrývajúce plody Mallotus philippinensis Muel.-Arg., 

Euphorbiacea, rastúcej na Filipínach, v Číne, Indii a Austrálii. Obsahuje rottlerín, izoratlerín, ţivice 

a vosky. Athelmintikum, pouţíval sa vo veter. med. ako teniacídum a flu-kicídum. 

Kamassin
®
 – antialergikum; →reprinast. 

Kamaver
®
 (Engelhard KG) – antibiotikum; →chloramfenikol. 

kamazepam – 7-chlór-2,3-dihydro-1-metyl-2-oxo-5-fenyl-1H-1,4-benzodiazepín-2-3-ylester kys. 

dimetylkarbamovej, C19H18ClN3O3, Mr 371,82; anxiolytikum (SB-

5833
®
, Albego

®
). 

Kamazepam 

 

 



 

kambendazol – 1-metyletyl-ester [2-(4-tiazolyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-karbamovej, C14H14N4O2S, 

Mr 302,35; anthelmintikum (MK-905
®
, Bonlam

®
, Bovicam

®
, 

Cambenzole
®
, Cambet

®
, Equiben

®
, Novazole

®
, Noviben

®
). 

Kambendazol 

 

Kambinova trojuholníková pracovná zóna – [Kambin, Parviz, *1931, amer. ortopéd perzského 

pôvodu] trojuholníkový avaskulárny priestor bez nervových štruktúr, kt. dovoľuje bezpečný 

prístup k medzistavcovej platničke pri mikrodiskektómii. Spredu ho ohraničuje miechový nerv, 

dole horný okraj nasledujúcej dolnej platničky a vzadu laterálna hrana horného kĺbového 

výbeţka.  

kambium – [cambium] 1. vnútorná vrstva okostice. 2. Súvislá vrstva meristematických buniek, 

deliacich sa v tangenciálnom smere. V druhotne hrubnúcich orgánoch (stonka, koreň) oddeľuje 

centripetálne elementy sek. dreva, centrifugálne elementy sek. lyka. Počet drevných elementov 

je vţdy väčší ako lykových. K. funguje periodicky; mnoţstvo utvorených ročných prírastkov, 

letokruhov, určuje vek rastliny.  

kamélia japonská – Camellia japonica, okrasná rastlina z čeľade čajovníkovitých (Theaceae). 

kamence síranové – podvojné soli všeobecného vzorca M
I
M

III
(SO4)2.12H2O, čiţe M2

I
SO4. 

M2
III
(SO4)3.24H2O, v kt. M

I
 môţe byť katión alkalického kovu, NH4

+
, Ag al. Tl

+
, M

III 
môţe byť Fe

III
, 

Cr
III
, Mn

III
, Ga

III
, Sc

III
, Ti

III
, Al

III
, V

III
, In

III
. K. s. kryštalizujú v kubickej sústave a sú zväčša 

navzájom izomorfné (tvoria zmesové kryštály). Vprírode vznikajú pri vyvetrávaní sulfidických 

loţísk. Známe sú kamence selénanové a kamence zmiešané, napr. selénanovo-síranové. 

kamenec draselno-hlinitý – triviálny názov dodekahydrátu síranu draselno-hlinitého. 

Kamenický (Camenicenus), Jakub – († 1574) čes. lekár a ev. kňaz. Objavil ţlčové kamene a 

správne vysvetlil ich súvislosť so ţltačkou. 

kamenina →keramika. 

kamenná soľ →soľ. 

kamenouhoľný decht →decht. 

kamera – [l. camera] komora, box, kompartment, klenutie, sklopenie. 

Angerova kamera – syn. gamakamera, scintilačná k., pouţíva sa na zobrazenie distribúcie 

rádionuklidu emitujúceho -ţiarenie. Ţiarenie prechádza kolimátorom, aby sa zníţil rozptyl 

a interaguje s veľkým kryštálom jodidu sodného, následkom čoho vznikajú pulzy svetla, kt. sa 

detegujú a konvertujú radom fotonásobičových trubíc na zosilnené elekt. signály za kryštálom. 

Analyzátor výšky pulzov vyradí všetky pulzy s výnimkou pulzov vznikajúcich z fotopíku nuklidu, 

kt. sa má zobraziť, ostatné signály sa pouţijú na zobrazenie distribúcie rádionuklidu na 

katódovej trubici; →gamakamera. 

Scintilačná kamera →Angerova kamera; →gamakamera. 

Kamerlingh-Onnes, Heike – (1835 – 1926) hol. fyzik, r. 1913 mu bola udelená Nobelova cena za 

fyziku za výskumy vlastností látok pri nízkych teplotách (supravodivosť). Zostrojil zariadenie na 

získavanie veľmi nízkych teplôt (–268,9 °C), kt. najprv skvapalňoval vzduch, vodík a hélium. 

kamfén – 2,2-dimetyl-3-metylénbicyklo[2.2.1]heptán, C10H16, Mr 136,23; terpén, kt. sa nachádza 

sa v mnohých esenciálnych olejoch. K. sa nachídza v terpentíne, ciprusovom a gáfrovom oleji z 



druhov čeľade Lauraceae, bergamotovom, citronelovomm, valeriánovom, zázvorovom a i. oleji 

Synteticky sa pripravuje z pinénu v procese výroby syntetického gáfru. 

Kamfén 

 

kamfotamid – 3-[(dietylamino)karbonyl]-1-metylpyridíniová soľ s kys. 4,7,7-trimetyl-3-

oxobicyklo[2.2.1]heptan-2-sulfónovou (1:1), C21H32N2O8S, Mr 424,55; analeptikum (Tonicorine
®
). 

kamienka roľná – Lithospermum arvense, burina z čeľade borákovitých (Boraginaceae). 

Kaminax
®
 (Ital. Res.) – antibiotikum; →amikacín. 

kamizol – [franc. camisole de force] zvieracia kazajka.  

KAMM – skr. nem. Kwint Altersinventarium (der aktiven) mimischen (Psycho)motorik Kwintov 

dotazník aktívnej vekovej psychomotoriky (Kwint, 1931). 

Kammererova-Battleho incízia – [Kammerer, Frederic, 1856 – 1928, amer. chirurg; Battle, 

William Henry, 1855 – 1936, brit. chirurg] vertikálny brušný rez koţou a povrchovou fasciou, 

vertikálne oddelenie prednej vrstvy pošvy m. rectus s retrakciou m. rectus dostredu, vertikálne 

oddelenie pošvy blízko strednej čiary spolu s subseróznym areolárnym tkanivom a pobrušnicou.  

Kamoran
®
 (Lilly) – stimulátory rastu rastlín; →aktaplaníny. 

kamostat – 2-(dimetylamino)-2-oxoetylester kys. 4-[[4-[(aminoiminometyl)amino] benzoyl]-

oxy]benzénoctovej, C20H22N4O5, Mr 398,43. 

 

Kamostat 

Perorálne účinný nepeptidový inhibítor proteolytických enzýmov s 

antitrypsínovou a antiplazmínovou aktivitou, štruktúrne podobný 

gabexátu (monometánsulfonát, k. mezylát C21H26N4O8S – Foypan
®
). 

kampanálny – [campanalis] zvonovitý. 

kampesterol – (24R)-ergost-5-en-3-ol, C38H48O, Mr 400,66; malé mnoţstvo sa nachádza v oleji 

získanom z kapusty Brassica campestris L., Cruciferae, 

sójovom oleji a oleji získanom z klíčkov pšenice. 

Kampestrol 

 

 

kampimeter – prístroj na meranie zorného poľa. 

Bjerrumov kampimeter – je to matná plocha z čierneho súkna, upevnená na ráme s rozmermi 

200 × 200 al. 140 × 140 cm (obr.) Na tejto ploche je niťou vyšitá polárna sieť, rozdelená v 

radiálnom smere od 0° do 30° v krokoch po 5° a v azimutovom smere s delením po 15°. V 

strede siete je červeno svietiaca fixačná značka, ktorej jas sa dá regulovať 

reostatom na bočnej stene rámu. Na vymedzenie vyšetrovacej vzdialenosti 

slúţia 2 šnôry s dĺţkou 100 a 200 cm; sú upevnené na bočnej stene. Stena 

tmavej miestnosti má byť vo vzdialenosti ~ 30 cm okolo kampimetra natretá 

na čierno.  

Bjerrumov kampimeter 



 

Lloydov stereokampimeter – pouţíva sa na vyšetrenie centrálnej časti zorného poľa. Jeho 

výhodou je, ţe pri centrálnom skotóme vyšetrovaného oka slúţi na fixáciu druhé, lepšie vidiace 

oko. Optický systém zobrazuje predlohovú dosku do nekonečna. Vyšetrovací rozsah je 10° 

nazálne, 35° temporálne a vo vertikálnom smere je to 25° nahor i nadol. Prístroj sa skladá zo 

základnej dosky, na kt. je v hornej časti opierka hlavy a nastaviteľný stereoskopický okulár. 

Okulár sa nastavuje spolu s opierkou do správnej vzdialenosti od schémy na predlohovej doske. 

Zorné polia obidvoch očí sú navzájom oddelené pohyblivou priehradkou. Pozorovaná schéma je 

osvetlená svetelným zdrojom, kt. je umiestený nad okulárom. 

Postup pri vyšetrení: do prístroja sa vloţí schéma, prístroj sa správne nastaví podľa tváre 

pacienta a upraví sa vhodná vzdialenosť medzi prístrojom a pacientom. Ak sa nedarí dosiahnuť 

fúzia, na korekciu odchýlky v postavení osí očí, treba pouţiť vhodné hranoly. Pacient fixuje 

tmavý stred drobnej kruhovej značky uprostred schémy, a tým súčasne uvoľní akomodáciu. 

Ďalšie vyšetrenie prebieha ako pri →perimetrii. Pouţívajú sa perimetrické al. 

stereokampimetrické značky; →kampimetria. 

kampimetria – [campimetria] jednoduchá metóda merania →zorného poľa na rovnej tabuli, 

kampimetri. Na matne čiernej rovinnej ploche je sieť z koncentrických kruhov a radiálnych čiar. 

Vo výške oka je biela fixačná značka. Vyšetrovaný sedí proti tejto tmavej ploche (chrbtom k 

oknu) a uprene pozoruje značku. Pri vyšetrovaní vo vzdialenosti 1 m je veľkosť vyšetrovacej 

ploche asi 30° okolo fixačného bodu, pri vzdialenosti 2 m má táto plocha asi 16°. Vyšerujúci 

pohybuje rôzne veľkými, príp. farebnými objektami po ploche a zaznamená-va údaje pacienta, 

kt. označuje zapichnutím špendlíka s čiernou hlavičkou a po ukončení sa prenášajú do schémy. 

Pouţívajú sa značky bielej farby s priemerom 1, 2, 3, 5 al. 10 mm,  

Pri vyšetrovaní centrálnej časti zorného poľa na k. sa pouţívajú kampimetrické značky. Sada 

obsahuje 5 značiek a drţadlá s 2 predĺţovacími drţiakmi. Značky sú jednostranné, s 2 

kruhovými bielymi plochami, kt. sú upevnené na tyčinkách matnej čiernej farby; ich priemer je 1, 

2, 3, 5 a 10 mm.  

Nevýhodou k. je nevyhnutnosť prepočítať lineárne miery na stupne a moţnosť vyšetrovať len 

pomerne malú zónu zorného poľa okolo fixačného bodu, v kruhu do 40° – 45°, ak sa pouţije 

plocha 2 m
2
 a vyšetruje sa zo vzdialenosti 1 m. Moţno ňou odhaliť malé centrálne 

a paracentrálne skotómy, hemianopiu, hemianopické skotómy ap. K. však nenahradí 

perimetrické vyšetrenie; →perimeter. 

kampospazmus – [campospasmus] →kamptokormia. 

kampto- – prvá časť zloţených slov z g. kamptos ohyb, oblúk, koleno. 

kamptodaktýlia – [camptodactylia] anomália, fixácia jedného al. niekoľkých prstov v inflexii v I. 

interfalangeálnom kĺbe ruky. Prvý raz ju opísal Landouzy (1885). Môţe byť postihnutý aj II. 

interfalangeálny kĺb, pričom má ruka podobu háčka. Najčastejšie je postihnutý len malíček, 

inokedy prstenník a prostredník. Koţa a aponeuróza sú bez zmien, rtg. nález negat. Dfdg. – 

Dupuytrenova kontraktúra, artritické a artrotické deformácie. K. sa často spája s hypoglykémiou 

a artrotickými zmenami kostí. Vyskytuje sa častejšie u psychopatov a neu-rotikov. 

kamptokómia – [camptocomia] stereotaktická chir. metóda vyvolania lézie vo Forelových poliach 

pod talamom, na korekciu trasu pri Parkinsonovej chorobe. 

kamptokormia – [camptocormia] kampospazmus, ohnutie trupu dopredu (napr. pri hysterickej 

reakcii). 



kamptomélia – [camptomelia] ohnutie končatín, kt. vyvoláva trvalé ohnutie postihnutej časti, napr. 

pri kamptomelickom sy. 

kamptomelický syndróm →syndrómy. 

kamptotecín – 4-etyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3
,
,4

,
:6,7]indolizino[1,2-b]chinolín-3,15(4H,12H)-dión, 

C20H26N2O4, Mr 348,34; alkaloid s antileukemickým a 

protinádorovým účinkom, izolovaný z kmeňa stromu 

Camptotheca acuminata Decsne., Nyssaceae, rastúceho v 

Číne. 

Kamptotecín 

 

kampylobaktérióza – [Campylobacter + -osis stav] infekcia vyvolaná rodom →Campylobacter. 

Bovinná kampylobakterióza – syn. bovinna genitálna vibróza, je pohlavné ochorenie dobytka 

vyvolané Campylobacter (Vibrio) fetus, poddruhom fetus; charakterizuje ho infertilita a včasné 

úmrtie plodu.  

Ovčia kampylobakterióza – infekčné ochorenie oviec vyvolané Campylobacter (Vibrio) fetus 

poddruhom intestinalis a jejuni; charakterizuje ho potratovosť a orálny prenos. 

kamsylát – skr. kamforsulfonát v United States Adopted Names (USAN). 

Kamycin
®
 – antibiotikum; →kanamycín. 

kamylofín – syn. akamylofenín, 3-metylbutylester kys. -[[2-(dietylamino)etyl]-

amino]benzénoctovej, C19H32N2O2, Mr 320,46; anticholínergikum 

(Adopon
®
, Avadyl

®
, Belosin

®
, Navadyl

®
, Novospasmin

®
, 

Sinespasmil
®
, Spasmocan

®
). 

Kamylofín 

Kamynex
®
 – antibiotikum; →kanamycín. 

kamzík – Rupicapra, párnokopytník z čeľade turovitých (Bovidae).  

kanabidiol – [cannabidiolum] nepsychoaktívny difenol izolovaný z konopí (Cannabis sativa L.). 

kanabinoidy – drogy z konopí (Cannabis sativa L.). K. boli známe uţ v staroveku. Asýrčania ju 

nazývali kunubu, Gréci kannabos, Germáni lanapas. Indickí brahmani extrakty z konopí 

spomínajú ako nápoje večného ţivota, schopné potešiť aj najsmutnejšieho človeka na zemi, kt. 

pripravili démoni pre boha Višnu. Sušené, najmä samičie kvety konope sa nazývajú →hašiš. Ide 

o purifikovaný alkoholický extrakt z konopí (Cannabis sativa L. var. indica Auth., Moraceae) 

zbavený prchavého oleja. Kvety konopí vylučujú hnedú ţivicu olejovitej konzistencie s výrazným 

štipľavým zápachom (hašišový olej). Hašiš sa dá získať oklepáva-ním al. odieraním listov a 

stopiek. Obsahuje psychodyslepticky účinnú látku je D9-tetrahydro-kanabinol, kt. má 

antiemetické účinky. 

V Oriente sa rozlišujú tri formy hašiša: 1. čaros – [hind. charos, angl. hash, arab. kiff] čistá 

ţivica; 2. gandţa – [ganja, angl. hash oil] – sušené samičie kvety; 3. bhang – [angl. honey oil] 

sušené listy vrátane semien.  

Hašiš sa lisuje do zrniečok a guličiek s priemerom asi 3 mm. V tuhom stave sa na trhu obja-vuje 

obvykle vo forme tvrdých lisovaných kociek al. paličiek svetlohnedej aţ tmavohnedej farby, 

mierne mastného poruchu. Na oklamanie colných a bezpečnostných orgánov sa hašiš niekedy 

prifarbuje umelými farbivami na svetlohnedočerveno. Droga v sušenom stave má výraznú 



korenistú, niekedy štipľavú vôňu. V zahustenom stave môţe mať aţ dechtovitú konzistenciu. 

Farba hašišového oleja kolíše v závislosti od stupňa purifikácie a koncentrácie od svetlohnedej 

(ako tmavší olivový olej) po nepriehľadnú hnedočiernu. Priekupnícke a konzumentské názvy: 

Afghan (Afganistan), Citral (India), Maroc, Moroc, Motah. 

Omamne pôsobiaca zloţka hašiša je ţivicová zlúč. Äkanabinol. Po poţití hašiša sa dostavuje 

stav eufórie, extázy, spánok. Pri chron. pouţívaní nastáva postupná degradácia osobnosti ako 

pri iných drogách (hašišizmus). 

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

Účinok hašiša podľa Moreaua de Tours (1845) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I. Telesné modifikácie: neurovegetatívne 

II.    1. fenomén: pocit šťastia (eufória) 

III.   2. fenomén: (prvotná): excitácia, disociácia myslenia 

IV.   3. fenomén: chybné odhadovanie času a priestoru 

V.    4. fenomén: zvýšenie citlivosti sluchu 

VI.   5. fenomén: utlvelé predstavy, delírantné presvedčenie 

VII.  6. fenomén: afektívna lézia (emočná zmätenosť) 

VIII. 7. fenomén: neodolateľné impulzy 

IX.   8. fenomén: A. bludy (vo vzťahu k pamäti) 

                            B. halucinácie 

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

Deriváty kanabinoidov v krvi, moči a slinách sa dajú stanoviť pomocou tenkovrstvovej 

chromatografie.  

Zdrojom drog kanabisového typu je konope siate (Cannabis sativa), kt. sa vyskytuje vo viace-

rých variétach. Zdrojom hašišu je var. indica, zdrojom marihuany var. americana al. ruderalis. 

Indická variéta konope je jednoročná dvojdomá kultúrna rastlina dosahujúca výšku aţ 4,5 m, 

mexická a juhoamerická variéta sú podstatne niţšie. Obidve majú veľké listy pozostávajúce 

z 510 menších lístočkov so zúbkovanými okrajmi. Z hornej strany sú listy tmavozelené, na 

spodnej strane svetlozelené. 

Konope siate sa po stáročia pestuje pre textilné vlákna, jej semená sú súčasťou kŕmnych 

zmesí. Olej získaný lisovaním semien sa pouţíva ako prísada do farbív. Kolumbijskí Indiáni 

kmeňa Arhuaco pestujú konope adaptované na vyššie nadmorské výšky. Má svetlé, akoby 

vybielené listy s vysokou koncentráciou účinnej látky. Ilegálni pestovatelia s úspechom kríţia a 

pestujú odolné rastliny ako hybridné kultúry stredoamerického konope s jej orientálnou variétou. 

Kvitnúce samičie rastliny konope vylučujú na kvetoch značné mnoţstvá lepkavej ţivice.  

Konope siate rastie od mierneho aţ po tropické pásmo. Ideálnou oblasťou pre konope 

produkujúce hašiš je India, Srí Lanka a viaceré arabské krajiny. Marihuana ako americká variéta 

drogy sa produkuje v Mexiku, Paname, Kolumbii, na Jamajke a v ďalších juhoamerických 

krajinách. 

kanabinol – narkotická látka nachádzajúca sa v ţľaznatých chlpoch marihuany (→kanabinoidy). 

Kanabristol
®
 (Bristol) – antibiotikum; →kanamycín. 

Kanacedin
®
 – antibiotikum; →kanamycín. 

kanadín – syn. tetrahydroberberín; xantopukcín; 5,8,13,13a-tetrahydro-9,10-dimetoxy-6H-

benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]chinolizín, C20H21NO4, Mr 

339,38; protoberberínový alkaloid z rastliny Cordylis cava (L.), 

Schweigg & Korte (C. tuberosa DC.), Fumariaceae. 

Kanadín 



 

 

kanál – [l. canalis] pomerne úzky prechod; súhrn prostriedkov, kt. slúţia na prenos jedným 

smerom a jedným spojom; umelý otvorený al. krytý ústroj, ktorým dačo prechádza, chodba, 

rúra; →canalis. 

Iónové kanály – integrálne proteíny na vonkajšej a vnútornej strane membrán buniek. Ich zákl. 

vlastnosť je premosťovať membrány pórmi, kt. pôsobia ako vodivá dráha pre tok iónov medzi 

intracelulárnym a extraclulárnym priestorom. Osobitnou vlastnosťou je otváranie a zatváranie k. 

pomocou vrátok. Otvorenie k. (aktivácia) sa môţe uskutočniť pomocou ligandov, transmiterov a 

síl priamo ovplyvňujúcich k. al. meniacich transmembránový potenciál. Následné zatváranie 

(inaktivácia) k. je obyčajne procesom vlastným membráne. Špeciálne napäťovo-senzitívne 

transmembránové segmenty proteínov riadia vrátky v k., zodpovedných za tvorbu excitačných a 

inhibičných subsynaptických a akčných potenciálov. Predstavujú zákl. mechanizmus regulácie 

excitability v centrálnom a periférnom nervovom systéme, ako aj kostrovom svalstve a regulujú 

cestou membránového potenciálu sekréciu hormónov a enzýmov. 

Účinok neurotransmiterov a hormónov sprostredkúvajú →receptory. Ich funkciu priamo al. 

nepriamo modulujú k. Ubikvitárna prítomnosť iónových k. svedčí o ich význame pri udrţovaní 

bunkovej integrity a funkcie. Iónové k. vykazujú iónové gradienty medzi cytozolovým 

a extracelulárnym priestorom, kt. umoţňujú prenos esenciálnych iónov, ako je Na
+
, K

+
, Ca

2+
 

a Cl
–
 z vonkajšej strany excitabilných membrán a udrţujú vitálne dôleţité bunkové procesy. 

Zákl. poznatky o napäťovo závislých iónových k. pochádzajú z prác Hodgkina a Huxleya (1952) 

o iónových k. na obrovských axónoch sépie. Významné pokroky sa dosiahli zavedením ďalších 

troch metód: a) techniky ,,patch clamp“ Neherom a spol. (1981), kt. umoţ-ňovala snímanie 

prúdu pretekajúceho membránou jedinou molekulou kanála; b) ako aj tech-niky molekulového 

klonovania na izoláciu génov kódujúcich kanálové proteíny a určovanie ich prim. štruktúry; c) 

fluorescenčná mikroskopia, kt. umoţňuje funkčnú analýzu kanála a jeho molekúl. 

Iónové k. majú významnú úlohu v bunkovom cykle, patogenéze apoptózy, karcinómu a i. 

chorôb. Klasifikujú sa podľa hlavného iónu, kt. ním preteká (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Cl

–
) a mechanizmu, 

kt. sa otvárajú al. 

zatvárajú. 

                                          

Podjednotka  
     klasický      napäťovo-       

napäťovo-                
napäťovo 
    napäťovo-   senzitívny        

insenzitívny             
-insenzitívny 
    vrátkovaný 
 
    Produkty       ?          cNMP       Na

+
              Epitelové 

    SCN1A-8A                kanály (ENaC) 
    Produkty        ?          cNMP-       Ca

2+ 
      ? 

    CACNA-G    aktivovaný 
    Produkty  Ca-aktivovaný          K

+
          Inward rectifier 

    KCNA1–7 SLO (BK)        (SK, IK)                  Kir x.x 
    Kv 1x–4.x cNMP-aktivovaný 
    KSNOx      

Klasifikácia elementárnych jednotiek podjednotiek katiónového kanála na základe ich vzťahu 

transmembránových a pórových segmentov. Všetky funkčné napäťovo vrátkované podjednotky 

a pozostávajú zo 4 jednotiek transmembnránových segmentov, z kt. kaţdý obsahuje napäťový senzor 

(segment 4) charakterizovaný rozličnými pozitívnymi aminokyselinovými zvyškami. Všetky 4 jednotky 

kóduje jediný gén pre sodíkový (al. vápnikový) kanál, kým gény pre draslíkový kanál kódujú len jednu 



podjednotku. Hoci kanály aktivované cyklickým nukleotidmonofosfátom (cNMP) obsahujú pozit. segment 

4, nie sú napäťovo senzitívne, pp. následkom rozpojenia senzora a aktivačnej vrátky. x, 1 ... n   

Draslíkové kanály 

Sú najhojnešjie iónové k. v tele. Rozoznáva sa min. 16 typov a mnoho ďalších podtypov (tab.) 

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

Tab. Hlavné typy draslíkových kanálov  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Napäťovo závislé K
+
 kanály  

   Oneskorené rektifikátory (KV) 

   Vnútorné rektifikátory (KIR) 

   Prechodné vonkajšie rektifikátory (KA)  

Ligandovo závislé K
+
 kanály  

   Aktivované vápnikom 

   Veľké kanály konduktancie (BKCa) 

   Intermediárne kanály konduktancie (IKCa) 

    Malé kanály konduktancie (SKCa) 

Metabolicky vrátkované K
+
 kanály  

   ATP-senzitívne (KATP) 

   Modulované kys. arachidonovou/karboxylovou kys. (KAA) 

   Aktivované acetylcholínom (KACh) 

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

Aktiváciu napäťovo závislých k. regulujú zmeny membránového potenciálu, kým ligandovo 

závislých k. počet ligandov (Ca
2+

, ATP, neurotransmiterov a G-proteínu). Niekt. K
+
-k. majú 

významnú úlohu pri udrţovaní pokojového membránového potenciálu a repolarizácii akčného 

potenciálu v srdci, hladkom svale a endokrinných ţľazách (napr. pankreatických -buniek). 

Rýchly nárast poznatkov o K
+
-k. umoţnil objav početných špecifických ligandov a nových 

elektrofyziol. techník (voltage clamp, patch clamp) a najmä DNA rekombinantných technológií, 

kt. umoţnili klonovanie mnohých známych K
+
 k.  

Modulácia draslíkových kanálov – otváranie a zatváranie ATP-závislých K
+
-k. moduluje 

intracelulárna koncentrácia ATP, kt. má vysokú afinitu ku K
+
-k. Vysoká koncetrácia ATP má za 

následok zatvorenie K
+
-k., kým nízka koncentrácia ATP jeho otvorenie. Nízka koncentrácia ATP 

v bunke, napr. pri ischémii má za následok hyperpolarizáciu a niţšiu excitabilitu membrány, kým 

vyššie koncentrácie ATP zatvorenie k. s následnou depolarizáciou membrány. Tieto k. unoţňujú 

väzbu membránového potenciálu s bioenergetickou situáciou v bunke. Gradient K
+
 v 

excitabilných bunkách je opačný ako gradient Ca
2+

, pretoţe koncentrácia K
+
 v cytozole je 

vysoká (150 mmol/l) a extracelulárna koncentrácia je nízka (4 – 5 mmol/l). Preto selektívne 

otvorenie K
+
 k. má za následok stratu pozit. nábojov, po čom nasleduje hyperpolarizácia bunky 

a pokles cytozolovej koncentrácie Ca
2+

. Tieto zmeny zniţujú kontraktilitu myocytov v myokarde 

a cievach. 

Endogénnymi modulátorom je aj adenozín, kt. otvárajú KATP  cestou  A1-receptorov  v  srdci a 

A2-receptorov v koronárnych artériách. NO, hyperpolarizujúci faktor odvodený z endotelu 

(EDHF), vazoaktívny intestinálny peptid (VIP), prostacyklín a peptid príbuzný s kalcitonínovým 

génom (CGRP) relaxujú hladký sval taktieţ otváraním K
+
-k. 

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

Modulátory draslíkových kanálov 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Blokátory    Otvárače  

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

Aminopyridíny   Lieky 

   4-aminopyridín     aprikalim 



   Diaminopyridín     bimakalín 

Anorg. ióny      diazoxid 

   Li, Cs, Ba, Hg a Zn     kromakalim 

   Kvartérne amóniové zlúč.    levokromakalim 

Tetraetylamónium (TEA)    minoxidil 

   Prirodzené toxíny     nikorandil 

       apamín, dendrotoxín,   

       faloidín, charybdotoxín, 

       kapsaicín, konotoxín, 

       leiurotoxín, noxiustoxín a i. 

Deriváty sulfonylmočoviny 

   glibenklamid, tolbutamid a i. 

Antiarytmiká triedy III     Endogénne ligandy 

   amiodarón, betanidín        adenozín, ATP, prostacyklín, 

   bretýlium, dofetilid, ibutilid,       somatostatín, 

   klofílium, sotalol 

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

Blokátory draslíkových kanálov – zahrňujú anorg. ióny, aminopyridíny, kvartérne amóniové 

zlúč. a rôzne toxíny. 

• Aminopyridíny – sú selektívnejšie a vysoko účinné blokátory, prednostne blokujúce napäťovo 

závislé k., menej KATP. Vyvolávajú prekonvulzívny účinok na kostroivý sval, zvyšujú pokojovú 

tenziu a kontraktilitu v hladkom svale a zvyšujú uivoľňovanie neurotransmioterov zo 

sympatikových neurónov. 

• Kvartérne amóniové zlúč. – nie sú selektívne a blokujú napäťovo i ligandovo závislé k. 

• Prirodzene sa vyskytujúce toxíny sú deriváty získané z exotických rastlín, škorpiónových   

a hadích jedov. Sú selektívnejšie, preto sa pouţívajú v experimentoch. Patria sem:  

– Apamín – je peptid odvodený z jedu európskej včely, pôsobí selektívne na SKCa). 

– Dendrotoxín – je neurotoxín a centrálne konvulzívum, kt. sa získal z hadieho jedu (zelená 

mamba); má selektívny účinok na KV.  

– Faloidín – je alkaloid z muchotrávky, je najúčinnejším blokátorom KV. 

– Charybdotoxín – je jed odvodený z izraelského škorpióna, selektívne blokuje BKCa. 

– Leiurotoxín – je odvodený z toho istého jedu a má účinok podobný ako apamín. 

– Noxiustoxín – získal sa z jedu škorpónov, a má účinok podobný ako charybdotoxín. 

– Kapsaicín – aktívna zloţka čierneho korenia, blokuje KV v senzorických neurónoch, jeho 

účinok však nie je selektívny, pretoţe blokuje aj Na
+
 a Ca

2+
-k., a to aj v niţších koncentráciách. 

Pouţíva sa na excitáciu a následnú desenzibilizáciu nociceptívnych vláken.  

– Konotoxín – získal sa z morských slimákov, je selektívny pre KV. 

– Strychnín – alkaloid získaný z brazíl. rastliny, centrálne konvulzívum, blokuje najmä KV a Na
+
-

kanály.  

– Deriváty sulfonylmočoviny – -bunkách 

pankreasu a myokardu. Zniţujú permeabilitu pre K
+
 týchto buniek, depolarizáciu membrány a 

umoţňujú  zvýšený  vstup  Ca
2+ 

a sekréciu inzulínu. 

– Antiarytmiká III. triedy – zahrňujú amiodarón, klofílium, sotalol a i.  Predĺţujú  akčný  potenciál  

spomalením repolarizácie v dôsledku blokády KV a výtoku draslíkového prúdu aktivovaného 



počas fázy plató akčného potenciálu. Navyše však blokujú betareceptory (sotalol, uţ sa v th. 

poinfarktových stavov nepouţíva)  a i. typy k. a adrenoceptory (amiodarón).  Nevýhodou  

antiarytmík  III.  triedy je, ţe predlţujú repolarizáciu srdca a môţu mať  proarytmický  účinok,  

napr.  indukujú  polymorfnú komorovú tachykardiu, väčšinou torsade de pointes v spojení s 

predĺţením QT. 

Zmeny repolarizácie komôr počas ischémie myokardu môţu teoreticky vyvolať fibriláciu komôr a 

náhlu srdcovú smrť. Oneskorený rektifikačný (,,nápravný“) prúd IK, kt. je zodpo-vedný za 

repolarizáciu, pozostáva z 2 zloţiek: pomalého aktivačného prúdu IKs, kt. zvyšuje hyperaktivita 

sympatika a rýchlo aktivačného prúdu IKr, kt. nereaguje na stimuláciu sympatikom. Pretoţe 

stimulácia sympatika zvyšuje sklon k fibrilácii komôr, lieky, kt. selektívne blokujú IKs, môţu byť 

účinné v prevencii týchto arytmií. 

Lieky môţu ovplyvňujú rektifikačný prúd IK rozlične: niekt. z nich majú rýchlu zloţku, iné pomalú 

zloţku al. majú obidve zloţky. Patria sem: 

– Ambasilid a azimilid – sú neselektívne blokátory IK, blokujú IKr a IKs. 

– Dofetilid – selektívne blokuje K
+
 k. a zloţku IKr repolarizačného prúdu. Pouţíva sa na rýchle 

ukončenie fibrilácie al. flutteru predsiení 

– Chromanol 293B – je vysoko účinný selektívny blokátor IKs. 

– Ibutilid – osvedčil sa v i. v. th. fibrilácie predsiení, ovplyvňuje Na
+
 i K

+
 k. (najmä IKr). 

Otvárače draslíkových kanálov – angl. potassium channel openers (PCO) majú 

kardioprotektívny účinok pri akút. koronárnych sy., zlyhaní srdca a hypertenzii. Aj viaceré staršie 

vazodilatanciá (diazoxid, hydralazín, minodoxil) pôsobia ako PCO. Patria sem: 

• Aprikalim – a jeho aktívny enantiomér sú tioformamidy  

• Diazoxid – je benzodiazepínový derivát. Má mnohé neţiaduce účinky, najmä hyperglykémický, 

preto sa ako antihypertenzívum nepouţíva 

• Hydralazín – priamo pôsobiace vazadilatans a antihypertenzívum, otvára BKCa a môţe 

vyvolať sy. podobný lupusu 

• Minoxidil – je derivát pyrimidínu,  je to účinne antihypertenzívum, kt. sa podáva v prípade 

zlyhanie iných liečiv. K neţiaducim  účinkom  patrí  kardiotoxickosť,  reflexná  stimulácia 

sympatika, kt. si vyţaduje súčasné uţívanie -blokátorov a diuretík, ako aj hirzutizmus. 

• Kromakalim – je derivát benzopyránu, ustúpil v th. svojmu účinnejšiemu izoméru 

levkromakalimu, kt. sa pouţíva v th. hypertenzie a koronárnej srdcovej choroby v Japonsku a 

USA. 

•  Nikorandil – je komplexná zlúč., kt. obsahuje nitrátovú jednotku, pouţíva sa v th. angina 

pectoris. Je rovnako účinný ako betablokátory, nitráty a blokátory vápnikových k. 

•  Pinacidil – a jeho analóg P1705 sú kyanoguanidíny, je to ,,čistý“ otvárač K
+
 k. Pouţíva sa 

v monoterapii hypertenzie, vyvoláva však reflexnú tachykardiu, preto si vyţaduje súčasné 

podávanie -blokátorov. Je podobne účinný ako prazosín, hydralazín, metyldopa a kaptopril. 

Neţiaduce účinky sú následkom vazodilatácie; patria sem bolesti hlavy, flaš, edém a prírastok 

hmotnosti, rinitída, palpitácie a závraty. Pouţíva sa ako iniciálne antihypertenzívum. 

Otvárače K
+
 k. sa pouţívajú aj v th. asthma bronchiale, colon irritabile, dráţdivom mechúri, 

predčasnom pôrode a depresie. Ich mechanizmus účinku spočíva v otváraní KATP 

v pankrease, kardiovaskulárnom systéme a i. tkanivách. Glibenklamid sa pouţíva ako 

selektívny antagonista KATP v experimentoch. PCO sú vysoko účinné vazodilatanciá (obr. 2). 



Chloridové kanály (ClC)  

ClC sa nachádzajú v plazmatickej membráne i v bunkových organelách (vezikulách). Umoţňujú 

pasívnu difúziu negat. nabitých iónov po elektrochem. spáde. Môţu viesť lepšie iné ako Cl
–
 

anióny (I
–
 al. NO3

–
). Vykonávajú svoje funkcie v plazmatickej membráne al. intracelulárnych 

organelách. Funkcie často závisia od transportovanej záťaţe. Cl
–
 nie je intracelulárnym poslom. 

Vrátkovanie CLC závisí od transmembránového napätia (napäťovo závislé k.), edému buniek, 

väzby signálnych molekúl (ligandovo závislé aniónové k. postsynaptických membrán).  

CLC sa zúčastňujú na regulácii iónovej homeostázy a objemu, transepitelového transportu 

a elekt. excitability. Poruchy k. ilustrujú vrodené choroby a modely omráčených myší (knock-out 

mouse). Strata rôznych CLC má napr. za následok poruchu transepitelového transportu pri 

cystickej fibróze a Bartterovom sy., zvýšenú excitabilitu pri myotonia congenita, zníţenú 

acidifikáciu a porušenú endozómovú acidifikáciu a porušenú endocytózu pri Dentovej chorobe, 

porušenú extracelulárnu acidifikáciu v osteoklasoch a osteoporózu. Disrupcia viacerých CLC v 

myšiach podmieňuje slepotu. Dobre známa je molekulová charakteristika troch čeľadí CLC 

(CLC, CFTR a receptory závislé od ligandov GABA a glycínu). Analýzou pomocou X-lučov sa 

podrobne opísala štruktúra baktériových proteínov CLC vo forme trojrozmerných kryštálov. 

Menej známa je štruktúra katiónových kanálov. Opísali sa aj ďalšie čeľade (CLIC al. CLCA), kt. 

kódujú Cl– kanály. 

Aktivitu CLC reguluje: 1. intracelulárna koncentrácia Cl
–
, 2. ióny, napr. anióny H

+
 (pH) al. Ca

2+
; 

3. fosforylácia intracelulárnych rezíduí rozličnými proteínkinázami; 4. väzba al. hydrolýzou ATP.  

V kostrovom svalstve CLC prispievajú k pokojovej vodivosti a stabilizujú pokojový potenciál; 

ich strata má za následok myotóniu. V hladkom svalstve otvorenie CLC vyvoláva 

depolarizáciu.  

Rozoznávajú sa tieto štruktúrne triedy chloridových k.: 1. extracelulárne ligandovo závislé 

(ELG); 2. napäťovo závislé asociované s membránou (CLC-X); 3. intracelulárne (CLIC).  

1. Extracelulárne ligandovo-závislé CLC (ELG) – v kaţdej podjednotke sa nachádzajú 4 

transmembránové domény. Receptorovú funkciu plnia vo forme pentamérov. Rozoznáva sa: a) 

postsynaptický typ; b) GABA-receptor a glycínový receptor; c) regulátor transmembránovej 

vodivosti (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR); d) čeľaď trans-portérov 

kaziet viaţucich ATP (ATP-binding cassette = ABC).  

Transmembránová doména má 2 sady po 6. Sada je oddelená cytoplazmatickou oblasťou so 

záhybom viaţucim nukleotid (NBF1) a regulačnú doménu R. Otváranie k. riadi: a) intracelu-lárny 

obsah ATP; b) fosforylácia účinkom, cAMP- al. cGMP-závislých kináz.  

2. Napäťovo-závislé CLC asociované s membránou (CLC-X, X = 0 – 7, K0 – 2) – napäťovo 

závislé CLC asociované s membránou. Pozostáva zo 17 -helixov. Helix A nie je inzerovaný do 

membrány. Väčšina helixov nie je kolmá na membránu, ale rozlične naklonená. Helixy 

nepremosťujú celú šírku membránovej dvojvrstvy. Karboxylový koniec eukaryotických CLC 

proteínov má 2 CBS domény. Proteín-proteínová interakcia má nešpecifickú úlohu. CLC k. sú 

diméry: kaţdý monomér má jeden pór (dvojcestné kanály). CLC-K proteíny sa spájajú s -

podjednotkou, kt. dvakrát presahuje šírku membrány. Typy CLC-X:  

• CLC-1 – nachádzajú sa v kostrovom svale a placente. Stabilizujú napätie. Mutácie igénu    

   vyvolávajú myotóniu a patramyotóniu. 

•  CLC-2– vyskytujú sa ubikvitárne. Regulujú objem buniek. Aktivujú sa hyperpolarizáciou,     

   zdurením buniek a kysým pH. Mutácie podmieňujú idiopatické generalizované epilepsie.  

• CLC-3 – sú lokalizované v mozgu, obličkách (type B vo vmedzerených bunkách), kostrovom  

   svalstve, pľúcach a sietnici. Intracelulárne sa nachádzajú v endozómoch a synaptických  



   vezikulách. Ich strata má za následok degeneráciu hipokampu a sietnice.  

• CLC-4 – sú vo svale, v mozgu, srdci, obličkách, sietnici a vezikulách.  

• CLC-5 – nachádzajú sa v obličkách (typ A vo vmedzerených bunkách), tvoria endozómové    

   kanály, renálne endocysty. Mutácie vyvolávajú poruchy reabsorpcie Cl
–
(?).  

• CLC-6 – vyskytujú sa ubikvitárne, sú lokalizované intracelulárne. 

• CLC-7 – sú v mozgu, kostrovom svale a obličkách, nachádzajú sa aj v lyzozómoch. 

Následkom ich  

   mutácie vzniká osteopetróza. 

• ClC-0 – torpédový elekt. orgán.  

• ClC-K/barttin kanály – zabezpečujú transepitelový transport v obličkách a vo vnútornom uchu.  

• CLC-K1 (CLCN-KA)– sú v tenkom ascendentnom ramene Henleho slučky v dreni obličiek    

   a zúčastňujú sa na transepitelovom transporte Cl–.Zúčastňujú sa na koncentrácii moču. 

• CLC-K2 (CLCN-KB) – nachádzajú sa v obličkách a zabezpečujú reabsorpciu chloridov. Ich    

   mutácia podmieňuje vznik Bartterovho sy. typu 3 a 4.  

• Nukleotid-senzitívny chloridový k. (CLNS1A) – je citlivý na objem  

3. Chloridové intracelulárne kanály (CLIC) – nachádzajú sa v jadrovej a plazmatickej 

membráne. Ich domény nepresahujú šírku membrány. Zisťujú sa aj vo vakuových organelách. 

Riadia elektrolytové zloţenie a acidifikáciu intravezikulárnych priestorov. Patria sem:  

• CLIC1 – jadrový kanál  

• CLIC2 – nachádza sa v kostrovom svale a fetálnej pečeni 

• CLIC3 – vyskytuje sa v plazmatickej membráne; interaguje s Erk7  

• CLIC4 – je lokalizovaný v mozgu, placente a kostrovom svale.  

• CLIC5 – je v srdci a kostrovom svale.  

CLC aktivovaný vápnikom (angl. calcium activated, CLCA), sprostredkúva chloridový prúd 

aktivovaný vápnikom. Zahrňuje: 

• CLCA1 – nachádza sa v epitele bazálnych krýpt čreva a pohárikovitých bunkách; patria sem     

   adhézne molekuly pľúcnych endotélií 1 (lung-endothelial cell adhesion molecule-1, Lu-ECAM-

1). 

• CLCA2 – nachádzajú sa v pľúcach a trachei. Ich inhibítormi sú: DIDS, ditiotreitol, kys. 

niflumová  

   a tamoxifén.  

• CLCA3 nemá funkciu kanálového proteínu.  

K modulátorom CLC patria: barbituráty, benzodiazepíny, hydantoináty a i.  

Sodíkové kanály (SCN) 

Na
+
- a Ca

2+
-k. pozostávajú z jediného polypeptidového reťazca. Rozoznávajú sa: 1. Na

+
-

výmenníky; 2. napäťovo závislé Na
+
-k.; 3. napäťovo nezávislé Na

+
-k. 

1. Výmenníky Na
+
/H

+
 (NAH1 – 5) – sú dôleţité pre elimináciu kys. z intracelulárneho priestoru.      

Aktivuje ich nízke intracelulárne pH, inhibuje amilorid. Typy: 

• NAH1 (SLC9A1) je exprimovaný ubikvitárne. Reguluje intracelulárne pH a objem buniek. Myší  

   mutant podmieňuje epilepsiu s pomalými vlnami (3 Hz) a ataxiou. Vyskytuje sa v mozočku  

   (hlboké jadrá) a mozgovom kmeni.  

• NAH2 (SLC9A2) sa nachádza v črevách a obličkách. Jeho funkciou je resorpcia iónov Na
+
 do  

   mitochondrií. 

• NAH3 (SLC9A3) je amilorid-insenzitívny.  

• NAH4 (SLC9A4) vyskytuje sa v ţalúdku.  

• NAH5  

  – SLC9A5 – nachádza s v mozgu, semenníkoch, slezine a kostrovom svalstve. 



  – SLC9A6 – je lokalizovaný v mozgu a kostrovom svalstve, menej v iných tkanivách. Je  

     dôleţitý pre funkciu mitochondrií.  

– SLC9A7 – pozostáva z 12 N- -helikálnych hydrofóbnych segmentov 

premosťujúcich membránu; je lokalizovaný v okcipitálnom laloku, kostrovom svale a 

sekrečných tkanivách. Je amilorid-insenzitívny, benzamil-senzitívny (vtok Na
+
 al. K

+
 za H

+
). 

Je dôleţitý pre homeostázu vápnika a funkciu sieťoviny v Golgiho komplexe.  

Ďalšie Na
+
-výmenníky:  

– SLC5A – transportéry sodíka/glukózy  

– SLC5A1 – malabsorpcia glukózy/galaktózy  

– SLC5A2 – obličkový  

– SCL5A3 – kotransportér sodíka/myoinozitolu  

– SCL5A5 – Na
+
/I

–
 symportér (kongenitálna hyopotyreóza)  

– SLC5A6 – sodíkovo-závislý multivitamínový transportér  

– SLC24A1 – výmenník Na
+
/K

+
/Ca

2+
 . 

2. Napäťovo-závislé SCN – generujú prúd na prekonanie kapacitancie a odporu membrány. 

Generujú prúd proti spádu a propagujú autoregenerujúci akčný potenciál. K asociovaným 

proteínom patrí ankyrín G a neurofascín.  

Klastre k. sú na iniciálnych úsekoch axónu, v Ranvierových uzloch a v postsynaptickej štrbine 

nervosvalovej junkcie. Ankyrín G je potrebný na klastrovanie.  

Tvoria často 1- a 2-heterotriméry. a-podjednotky pozostávajú zo 4 opakujúcich sa domén, 

z kt. kaţdá má 6 podjednotiek premosťujúcich membránu; sú glykované.  

Na
+
-k. tvoria iónové póry. Senzor napätia sa nachádza na 4. transmembránovej doméne. 

V jednotlivých tkanivách sa nachádzajú rôzne podtypy Na
+
-k.:  

• SCN1A 1; I): Nav1.1 – je hojný v mozgu, blokuje ho tetrodotoxín a saxitoxín 

• SCN2A1 2; II): Nav1.2 – najhojnejší je v mozgu, v periférnych nervoch sa nachádza  

   v iniciálnom segmente a Ranvierových uzloch; blokuje ho tetrodotoxín a saxitoxín. Mutácie  

   génu podmieňujú konvulzívne stavy.  

• SCN2A2 – vyskytuje sa hojne v mozgu  

• SCN3A 3; III): Nav1.3 – v značnom mnoţstve sa nachádza v mozgu. Blokuje ho tetrodotoxín  

   a saxitoxín. Zniţujúcu reguláciu (downregulation) vykazuje NGF a GDNF.  

• SCN4A (µ1):  Nav1.4  –  nachádza  sa v hojnom mnoţstve vo svale. Blokuje ho tetrodotoxín,  

   µ-konotoxín GIIIA, GIIIB a GIIIC. Porucha kanála podmieňuje hyperkaliemickú periodickú  

   paralýzu, paramyotóniu, myotóniu a myasténiu. 

• SCN5A:  Nav1.5  –  vyskytuje sa v myokarde,  kde podmieňuje iniciálnu fázu prúdu oproti  

   spádu na EKG. Nachádza sa aj v denervovanom svale.  Je rezistantný voči tetrodotoxínu a  

   saxitoxínu. Porucha kanála pomdieňuje sy. predlţeného QT 3, progresívnu poruchu  vedenia  

   vzruchu v srdci (PCCD2) a kongenitálnu neprogresívnu srdcovú blokádu. 

• SCN7A: Nax – vyskytuje sa v maternici, kostrovom svale (fetálnom a denervovanom) 

• SCN8A (PN4):  Nav1.6  –  nachádza sa v mozgu a mieche, najmä na Ranvierových uzloch a   

   iniciálnych úsekoch axónov. Tvoria sa v nich silné prechodné, krátko trvajúce prúdy, kt.  

   prispievajú k  vnútornej  výbojovej aktivite. Vzostupná regulácia (upregulation) môţe vyvolať  

   hyperexcitabilitu. Poruchy k. podmieňujú chorobu koncovej motorickej platničky myší (motor  

   endplate disease, med; dmu mouse).  

• SCN9A (PN1): Nav1.7 – podobajú sa potkaniemu PN1. Vyskytujú sa v gangliách zadných  

   koreňov miechy a neuroendokríniu (nadobličky, štítna ţľaza). Sú citlivé na tetrodotoxín (TTX).  

   Poruchy kanála podmieňujú familiárnu erytermalgiu. 

• SCN10A (PN3; SNS): Nav1.8 – sú zodpovedé za depolarizovaný aktivačný potenciál. Ide o  



   pomalú inaktiváciu a rýchlu obnovu (repriming). Sú tetrodotoxín-rezistentné. Sú lokalizované v  

   malých senzorických neurónoch periférneho nervového systému. Sú vzostupne regulované  

   (upregulated) účinkom NGF a GDNF. Majú význam pre senzibilizáciu na bolesť.  

• SCN11A (NaN): Nav1.9 – sú v senzorických neurónoch zadnch koreňov miechy  

   a trigeminových gangliách. Sú tetrdotoxín-rezistentné. Vzostupnú reguláciu vyvoláva NGF  

   a GDNF. 

   Rýchle otváranie kanála stimuluje BDNF prostredníctvom väzby BDNF na TrkB receptor. Má 

význam pre senzibilizáciu na bolesť.  

Ostatné: Na-G (glia); hNav (srdce). -podjednotky regulujú -podjednotky vedúce ióny.  

• SCN1B (1) – viaţu sa na -podjednotku nekovalentnou väzbou. Spájajú sa s rozdielnymi  

   formami -podjednotiek v mozgu, srdci a kostrovom svalstve. Sú zodpovedné za kinetiku  

   inaktivácie SCN.  

   Porucha k. podmieňuje generalizovanú epilepsiu s febrlnými kŕčmi.  

• SCN2B (2) –  a-podjednotku disulfidovou nekovalentnou väzbou. Má jednu  

   transmembránovú doménu. N-terminálny koniec sa podobá kontaktínu, neurálnemu  

   adhéznemu proteínu. Sú lokalizované v CNS.  

• SCN3B – vyskytuje sa v mozgu, najmä hipokampe, v nadobličkách a obličkách. Jeho funkciou  

   je hyperpolarizujúci posun napäťovo-závislej inaktivácie. Moduluje -podjednotku: zvyšuje  

   frakciu k. operujúcich v rýchlovrátkovanom móde. SCN3B inaktivuje otváranie k. pomalšie ako  

   SCN1B.  

• SCN4B – menia vlastnosti kanála SCN2A, posúvajú napäťovú závislosť aktivácie smerom  

   k hyperpolarizácii. Napäťová závislosť inaktivácie sa nemení.  

3. Napäťovo-nezávislé SCN (SCNN) – sú amilorid-senzitívne. Epitelový SCNN, je 

heterotrimér:  al. . Má 2 transmembránové domény. Reguluje resorpciu Na
+
 a 

zúčastňuje sa na vnímaní chuti. Blokuje ho amilorid. Má tieto podjednotky: 

• SCNN1A (): pseudohypoaldosteronizmus I  

• SCNN1B (): pseudohypoaldosteronizmus (Liddle syndrome)  

• SCNN1D ()  

• SCNN1G (): pseudohypoaldosteronizmus (Liddleov sy.)  

Degeneríny – epitelová čeľaď SCNN, amilorid-senzitívnych, vyskytujú sa v neurónoch mozgu a 

miechy. Majú mechanosenzorickú funkciu. Sú permeabilné pre Na
+
, K

+
 a Li

+
. Ich mutácie 

aktivujú k. a vyvolávajú neurodegeneráciu v C. elegans.  

Kyselino-senzitívny typ iónových kanálov  

•  BNAC1 (ACCN1): katiónové k.; je hojný v mozgových neurónoch  

•  BNAC2 (ACCN2): nachádzajú sa v mozgových neurónoch  

• BNAC4: je exprimovaný v hypofýze. Patrí k protónmi-vrátkovaným k.  

Vápnikové kanály (CACN) – transmembránové proteíny, Mr 160 000 – 273 000, Ca
2+

-

selektívny pór, kt. má funkciu napäťového senzora vodivosti. Viaţe verapamil a nifedipín. 

Pozostáva zo 4 vnútorných repetícií domén (I–IV). Doména I je zodpovedná za kinetiku 

aktivácie k. Kaţdá doména obsahuje 6 -helixových transmembránových oblastí (S1–S6). S4 je 

pozit. nabitá, tvorí časť napäťové-ho senzora. Prídavné domény medzi S5 a S6 tvoria pórovú 

oblasť k. Následkom väzby imunoglobulínov IgG na domény II a IV podjednotky a1A vzniká 

Lambertov-Eatonov myastenický sy.  

Rozoznávajú sa viaceré typy CACN: 1. napäťovo-závislé (ryanodínové, intracelulárna 

aktivácia); 2. ligandovo závislé; 3. iné (vstupné napäťovo závislé). Vápnikové k. obsahujú 4 al. 5 

rôznych podjednotiek: 



Podjednotky -1 – vyskytujú sa v rôznych tkanivách a majú rôznu proteínovú špecifickosť. 

Viaţu sa na ne dihydropyridíny, diltiazem a verapamil. Majú početné podtypy: 

• 1A (CACNA1A; P/Q typ; Cav2.1) – mozog, motorické neuróny, obličky  

1B (CACNA1B; N-typ; Cav2.2) – CNS, PNS  

• 1C (CACNA1C; L-typ; Cav1.2) – srdce, fibroblasty, pľúca, hladký sval 

• 1D (CACNA1D; L-typ; Cav1.3) – mozog, pankreas, neuroendocrínium 

• 1E (CACNA1E; R-typ; Cav2.3) – mozog, svaly (nervosvalová junkcia)  

• 1F (CACNA1F; Cav1.4) – sietnica  

• 1G (CACNA1G; T-typ; Cav 3.1) – mozog  

• 1H (CACNA1H; T-typ; Cav3.2) – obličky, pečeň; D vlasové mechanoreceptory  

• 1I (CACNA1I; T-typ; Cav3.3) – mozog  

• 1S (CACNA1S; L-type; Cav1.1) – kostrové svalstvo; L-type DHP receptor 

• 1A (CACNA1A; P/Q typ; Cav2.1) – mozog, motorické neuróny, obličky  

1B (CACNA1B; N-typ; Cav2.2) – CNS, PNS  

• 1C (CACNA1C; L-typ; Cav1.2) – srdce, fibroblasty, pľúca, hladký sval 

• 1D (CACNA1D; L-typ; Cav1.3) – mozog, pankreas, neuroendocrínium 

• 1E (CACNA1E; R-typ; Cav2.3) – mozog, svaly (nervosvalová junkcia)  

• 1F (CACNA1F; Cav1.4) – sietnica  

• 1G (CACNA1G; T-typ; Cav 3.1) – mozog  

• 1H (CACNA1H; T-typ; Cav3.2) – obličky, pečeň; D vlasové mechanoreceptory  

• 1I (CACNA1I; T-typ; Cav3.3) – mozog  

• 1S (CACNA1S; L-type; Cav1.1) – kostrové svalstvo; L-type DHP receptor 

Podjednotky 2a (CACNA2D1) – Mr 140 000 – 170 000, premosťujú bunkovú membránu. 

2 a a, kt. sú odvodené od toho istého génu a viazané disulfidovými 

mostíkmi, sú extenzívne glykované na mimobunkových doménach. Majú regulačnú funkciu. 

Zvyšuje amplitúdu vápnikových prúdov. Viaţu gabapentín. Vyskytujú sa v kostrovom svalstve, 

myokarde, mozgu a ileu.  

Príbuzné sú typy podjednotiek CACNA2D2 (vyskytujú sa v pľúcach, semenníkoch, menej 

v mozgu, myokarde a pankrease), CACNA2D3, CACNA2D4 (sú asociované s koexprimovaným 

CACNA1C a CACNB3, exprimované vo veľkých mnoţstvách sú v myokarde a kostrovom 

svalstve). 

Podjednotky (CACNB) – nachádzajú sa intracelulárne v cytoplazme. Sú veľké 52 – 78 kD. 

Patria sem podtypy:  

• 1 (CACNB1) – kostrový sval, mozog, myokard, slezina  

• 2 (CACNB2) – mozog, srdce, pľúca, aorta  

• 3 (CACNB3) – mnohé tkanivá  

• 4 (CACNB4) – mozog a obličky 

Podtypy sa spájajú s rozličnými 1 podjednotkami v membráne: 1 s 1S, 1B s 1B a 1E, 4 s 

1A.  

Majú regulačné funkcie. Obsahujú cAMP-dependentné proteínkinázové fosforylačné miesta. 

Modifikujú prúd, sú napäťovo závislé (aktivácia, ako aj inaktivácia).  

Podjednotky  (CACNG) – Mr 32 000, premosťujú membránu; nemajú cytoplazmatickú 

doménu. Majú regulačnú funkciu. Vyvolávajú mierne zvýšenie píku vápnikového prúdu 

a rýchlosti aktivácie. Aktivuje posun k viac hyperpolariozovaným membránovým potenciálom. 

Patria sem podtypy: 1 (CACNG1, v kostrovom svalstve, neurónoch a pľúcach), 2 (CACNG1, v 

neurónoch), 3 aţ 8 (CACNG3 aţ CACNG8). 

1. Napäťovo-závislé vápnikové kanály sprostredkúvajú vstup Ca
2+

 do buniek po depolarizácie 

membrány. Elektrofyiol. štúdie odhalili rôzne vápnikové prúdy, označované ako typ L, N, P, Q, R 

a T. Kanály aktivované vysokým napätím tvoria komplexy  1-podjednotiek, kt. utvárajú  póry  s  



Mr 190 000 aţ 250 000, transmembránový komplex 2-  -podjednotky viazanej disulfidicky, 

intracelulárnu -podjednotku a v niekt. prípadoch transmembránovú -podjednotku. Známych je 

10 1-podjednotiek, 4 2d- komplexov, 4 - podjednotiek a 2 -podjednotky.  

• Čeľaď Cav1 1-podjednotiek vedie L-typ vápnikový prúd, kt. iniciuje svalovú kontrakciu, 

sekréciu endokrinných ţliaz, transkripciu génov a jke prim. regulovaná fosforyláciou proteínov 

aktivovanou druhým poslom. 

• Čeľaď Cav2 1-podjednotiek vedie N-typ, P/Q-typ a R-typ vápnikových prúdov, kt. iniciujú 

rýchlu synaptickú transmisiu a je regulovaná prim. interakciou s G-proteínmi a proteínmi 

SNARE, druhotne fosforyláciou proteínov.  

• Čeľaď Cav3 1-podjednotiek vedie T-typ vápnikových prúdv, kt. sú aktivované a inaktivo-vané 

rýchlejšie a pri negatívnejších hodnotách membránového potenciálu ako ostatné typy 

vápnikových prúdov. Rôzne štruktúry a spôsob regulácie týchto 3 čeľadí vápnikových kanálov 

poskytujú flexibilnú moţnosť vstupu iónov Ca
2+

 následkom zmien membránovéhio potenciálu a 

moţnosť regulácie jeho vstupu pôsobením druhého posla a interagujúcich proteínov. 

K inhibítorom Ca
2+

 k. patria: diltiazem, nifedipín, verapamil. Pouţívajú sa v th. hypertenzie 

a ischemickej choroby srdca.  

Kanály uvoľňujúce Ca
2+

: ryanodínové receptory (RYR)  

Signálnym systémom je cyklická ADP-ribóza (cADPR), druhým poslom cADPR-Ca
2+

-

kalmodulín. Kanál stimuluje Ca
2+

, kofeín a ryanodín, inhibítorom je taktieţ ryanodín. Aktivátorom 

je aktivita dihydropyridín-senzitívnych vápnikových kanálov. Funkciou kanálov je amplifikácia 

signálov. Rozoznávajú sa tieto typy:  

RYR1 – nachádza sa v kostrovom svale. Zúčastňuje sa na excitačno-kontrakčnom cykle. 

Mutáciu génu pre RYR1 vzniká malígna hypertermia, choroba centrálnych jadier a granulo-

matózna myopatia (protilátky proti RYR).  

RYR2 – vyskytuje sa v myokarde. Je to tetramér, kt. pozostáva z 4 polypeptidov RYR2 a 4 

proteínov viaţucich FK506 (FKBP1A). Je lokalizovaný v sarkoplazmatickom retikule. Je 

hlavným zdrojom Ca
2+

 potrebného na excitačno-kontrakčný cyklus myokardu. Kanál reguluje 

proteínkináza A (PKA). Fosforylácia RYR2 má za následok disociáciu FKBP1A z RYR2. 

Reguluje pravdepodobnosť otvárania kanála. RYR2 makromolekulárny komplex indukuje 

FKBP1A, PKA, proteínfosfatázu PP1 a PP2A a ukotvujúci proteín (anchoring protein, AKAP6). 

Porucha RYR2 podmieňuje polymorfná komorová tachykardia indukovaná stresom (ARVD2). 

RYR3 – vyskytuje sa v mozgu. 

Receptory inozitol-1,4,5-trifosfátu (IP3) – nachádzajú sa v membránach endoplazmatického 

retikula (ER) mozgových buniek. Aktivuje ich zvýšený obsah IP3 v bunkách. Štruktúrou sa 

podobajú ryanodínovým receptorom. Vyvolávajú uvoľnenie intracelulárnych zásob Ca
2+

 po 

stimulácii povrchových bunkových receptorov. Ich funkciou sú siglálne oscilácie. 

Prechodný receptorový potenciál (transient receptor potential, TRP) je superčeľaď, kt. 

pozostáva z rozličných sád proteínov, kt. prim. regulujú permeabilitu plazmatickej membrány 

buniek od kvasiniek po človeka pre rozličné ióny. Jej prvé typy sa identifikovali v Drosophila 

melanogaster TRP pri analýze mutantných múch, kt. fotoreceptory neboli schopné udrţovať 

trvalú odpoveď na prolongovaný svetlený podnet.  

2. Ostatné vápnikové kanály  

Vstupné vápnikové k. závislé od ligandov (ATPáza transportujúca Ca
2+

) zahrňujú: 

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



Typ kanála    Lokalizácia 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ATP2A1   rýchle fázické vlákna kostrového svalu, sarkoplazmatické a endoplazma- 

    tické retikulum 

ATP2A2  pomalé tonické vlákna kostrového svalu (má 2 izoformy)  

   • SERCA2a   v srdci a pomalých tonických vláknach kostrového svalu  

   • SERCA2b   v hladkom svale a nesvalových tkanivách  

ATP2B1  plazmatická membrána  

ATP2B2   plazmatická membrána  

ATP2B4  

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

3. Kapacitívne vápnikové vstupné kanály  

Intracelulárne aktivované kanály sú homotetramérne komplexy, kt. pozostávajú zo 6 trans-

membránových sekvencií (TMS), vystielajúca oblasť kanála sa nachádza medzi TMS 5 a 6. Na 

extracytozolové slučky kanála sú kovalentne viazané uhľovodíky.  

Vápnikové kanály 

Trieda napäťovo-vrátkovaných Ca
2+

-k. súvisí s -1 podjednotkou. Patrí sem L-typ (long lasting, 

pomalý) Ca
2+

-k.  

N-typ Ca
2+

-kanlálov obsahuje podjednotky – 1B, 2a, 1b. Aktivácia k. vyvoláva silnú 

depolarizáciu, inaktivácia pomalú depolarizáciu. Blokujú ich -konotoxíny GVIA (silná, 

ireverzibilná) a MVIIA. Sú DHP insenzitívne. Sú lokalizované presynapt

podjednotky.  

,,Záhadný“ homológ (,,enigma“ homolog) – proteín viaţuci proteínkinázu C, PKC, interaguje s 

PKCe a N-typom Ca
2+

-k. Umoţňujú moduláciu aktivity Ca
2+

-k. pôsobením PKCe. Zúčastňujú sa 

na uvoľňovaní transmiterov z presynaptických nervových zakončení.  

P-typ Ca
2+

-kanálov pozostáva z podjednotky 1A, 2a, 4a. Aktivácia sa prejaví silnou 

depolarizáciou, inaktivácia je pomalá. Blokuje ich jed pavúkov, -agatoxín IVA a -konotoxín 

MVIIC. Je refraktérny voči dihydropyridínu a -konotoxínu GVIA. Nachádza sa v 

presynaptických neurónoch. Vysoká koncentrácia podjednotky 1A je v mozočku (Purkyňove 

bunky) a nervosvalových junkciách. Jeh funkciou je uvoľňovanie transmitera.  

Q-typ Ca
2+

-kanálov pozostáva z podjednotky 1A, 2a a 4a. Podjednotka a1A je variantom 

podjednotky a1A v P-type k. Aktivácia sa prejaví silnou depolarizáciou, inaktivácia je pomalá. Je 

citlivejší na -konotoxín MVIIC ako typ P. Vyskytuje sa v zrnitých bunkách mozočka a 

pyramídových neurónoch hipokampu. Je dôleţitá pre uvoľňovanie transmitera.  

R-typ Ca
2+

-kanálov sa vyskytuje v mozočkových zrnitých neurónoch a dendritoch 

hipokampových pyramídových neurónov. Pozostáva z podjednotiek a1E (Cav2.3), a2a, b1b. 

Aktivácia má vysoký prah, prejavuje sa silnou deplolarizáciou, inaktivácia je napäťovo závislá a 

má rýchlu kinetiku. Prechodne zvyšuje vtok Ca
2+

. Blokuje ho SNX-482 peptid z africkej tarantuly 

(Hysterocrates gigas). Uvoľňuje transmitéry, v 2. fáze uvoľňuje inzulín. Asociovaný proteín je 

EFHC1, kt. zvyšuje vápnikové prúdy podmienené typom R Ca
2+

-k. Mutácie zapríčiňujú juvenilnú 

myoklonickú epilepsiu.  

T-typ (prechodný) Ca
2+

-kanálov môţe tvoriť jediná 1 podjednotka.  

1G (Cav 3.1) – vyskytuje sa v mozgu. Prúdy generujú explozívny typ výbojov akčných 

potenciálov v talamokortikálnych prepájacích neurónoch a hrotovo-vlnové (spike-and-wave) 

výboje sprostredkované receptormi GABA-B. Najrýchlejšie sa upravujú z inaktivácie.  



1H (Cav 3.2) – ich najväčšia expresia je v obličkách a pečeni, ale aj v srdci, nervoch a 

endokrinných ţľazách. Inhibíciu sprostredkúvajú G proteíny -2, -2 podjednotiek. V nervoch sa 

vyskytujú v D vlasových mechanoceptoroch a v neurónoch sympatikových ganglií. V kostrovom 

svalstve sa nachádajú v embryu, asociované s fúziou myoblastov. Najpomalšie sa upravujú z 

inaktivácie. Prúdy generujú krátko trvajúce výboje. Missense mutácie sa spájajú s detskými 

epilepsiami typu absencií v sev. Číne. 

1I (Cav 3.3) – sú mozgovo špecifické. Prúdy s nízkonapäťovým aktivačným prahom sa 

aktivujú a inaktivujú oveľa pomalšie ako v typických k. typu T. Prúdy prispievajú k trvalým elekt. 

aktivitám v neurónoch. Aktivácia sa uskutočňuje depolarizáciou blízko pokojového potenciálu. 

Facilitujú ich silné depolarizačné pulzy. Utvárajú komplety Ca
2+

 s protónmi na väzbu so 

selektívnym filtrom kanálov. K. sa zatvárajú pomaly počas repolarizácie membrány; generujú 

SD ióny membrány a SD koncový prúd, malú a ekvivalentnú jednokanálovú vodi-vosť Ba
2+

 a 

Ca
2+

. Utvára v mozgu nízkoprahové vápnikové hroty (low threshold spikes, LTS). Inaktivácia je 

rýchla. Rovnováţna inaktivácia nastáva pri rovnakom napätí ako aktivácia. Nízke napätie, keď 

sa kanály typu T otvárajú, neinaktivujú sa však úplne sa nazývajú ,,window current“. 

Deinaktivácia je rýchla. Reaktivácia vyţaduje silnú hyperpolarizáciu. Prúd typu T reguluje 

receptory pomocou G-proteínov. Vodivosť je nízka (~ 8 pS). Blokujú ich ióny niklu: najmä Cav 

3.2, mibefradil, kurtoxín (peptid z juhoafrického škorpióna Parabuthus transvaalicus), etosuximid 

(nie v th. dávkach). Neviaţu dihydropyridíny. Vyskytujú sa v myokarde a hladkom svalstve ciev, 

ako aj v nervovom systéme. Sú dôleţité pre rytmickú aktivitu (pacemaker) a akčné potenciály v 

myokarde a neurónoch. Akčné potenciály majú charakter ,,burst firing“. Regulujú vnútrobunkovú 

koncentráciu vápnika. T-typ má nízky prah, L, N a P-typy majú vysoký prah (aktivujú sa pri 

membránovom potenciáli bliţšie k 0 ako pokojovom potenciáli). 

Extracelulárme ligandovo závislé kanály: nikotinoidové  

Ide o 5 homologických polypeptidových podjednotiek. Podjednotky majú 4 transmembránové 

oblasti. Ligandmi sú neurotransmitery. Špecifické receptory sú: nikotinínový acetylcholínový 

receptor (AChR), GABAA a GABAC, glycínový, 5-HT3. 

GABA receptor pozostáva z podjednotky -2 (GABRG2); jej gén je na chromozóme 5q31.1-

q33.1. Mutácia génu podmieňuje dominantne dedičnú generalizovanú epilepsiu s febrilnými 

kŕčmi plus, typ 3, detskú epilepsiu typu absencie, febrilné kŕče, renálne tubulárne poruchy (CLC-

5 ), hyperkalciurickú nefrolitiáza, recesívne dedičnú nefrolitiázu viazaná na chromozóm X, 

Dentovu chorobu, nefrogénny diabetes insipidus (myši, CLC-KA ), Bartterov sy. (CLC-KB ), 

cystickú fibrózu (epitelový chloridový k.) 

Aniónové kanály aktivované glutamátom – rozoznáva sa typ AMPA, kainát a NMDA. Známe 

sú 4 homologické podjednotky. Môţu byť intracelulárne ligandovo-závislé k., pričom ligandom 

môţe byť cAMP, cGMP, Ca
2+

, G-proteíny a fosforylácia a napäťovo-závislé k., kt. majú 4 

domény.   

kanál(ik) – l. →canali(culu)s. 

kanalikulorinostómia – [canaliculorhinostomia] operačná metóda na odvedenie sĺz do nosa 

všitím hadičky do sliznice nosa po operačnom odstránení sĺzneho vaku; podobá sa Totiho 

operácii. 

kanalizácia – [canalisatio] 1. chir. drenáţ tkanív, dutín; 2. psychol. tvorba nových dráh v CNS 

opakovanou aplikáciou nervových podnetov. Janetov výraz prevzatý G. Murphym, kt. zvýšil jeho 

konceptuálny význam. Podobá sa psychoanalytickej katexii. Je to proces, ktorým motív al. 

koncentrácia energie sa vybíja v správaní. Ide o terminus technicus, tróp, resp. metaforu. Podľa 

Murphyho sila k. závisí od 4 faktorov: a) sily potreby, t. j. koncentrácie energie v tkanive; b) 



intenzite gratifikácie, t. j. mnoţstve tenzie, jej zmeny; c) príslušnom vývojovom stupni osoby; d) 

frekvencii gratifikácie. Motivácia predpokladá, ţe existuje skoro nekonečný prúd potrieb a tenzií 

a obmedzuje ich len počet tkanív, permutácií a kombinácií tenzií odvodených z týchto tkanív, 

preto aj počet k., kt. je schopný jedinec pouţívať počas svojho ţivota, je prakticky 

neobmedzený.  

Ľudské konflikty moţno typicky opísať ako konflikt medzi ,,pudmi“ v ich kanalizovanej forme, 

napr. láska zameraná voči dvom osobám, pre kt. nejestvuje voľba al. konflikt podmienený 

ambivalentnými postojmi. K. majú za následok opačné formy správania k jednotlivému objektu 

(vrátane sebe samému). Podľa Murphyho, keď sa jedinec naučí dačo, čo mu poskytuje 

bezprostredné uspokojenie, ide o k. 

kanalomika – [angl. channelomics] skrátený termín proteomiky napäťovo a ligandovo-

vrátkovaných kanálových proteínov bunky. Pojmom k. sa označuje kódovanie kanálov génmi, 

zostrih (→splicing) RNA a najmä funkcia kanálových proteínov, kt. sa dá najlepšie 

charakterizovať pomocou techniky ,,patch clamp“, a to aj na jedinom kanáli.  

K. zahrňuje všetky aspekty proteínu iónového kanála, ako je transkripcia, expresia a imprinting 

génov kódujúcich kanály; spletanie (splicing) a spracúvanie RNA; translačné a posttranslačné 

úpravy a ich vplyvy na zloţenie proteínov a podjednotiek; selektivita a vrátkovanie kanálových 

pórov; modulačné vplyvy mutácií, liekov a toxínov na štruktúru a funkciu kanálov. 

kanalopatia – [canalopathia] choroba podmienená poruchou →iónového kanála. Ide o poruchy 

vyvolané chorobnými zmenami funkcie iónových kanálov. Zahrňujú heterogénnu skupinu 

obyčajne dedičných porúch, kt. sú väčšinou klin. charakterizované epizódami porušenej 

excitability nervových al. svalových buniek. Takéto epizódy sa dajú typicky vyvolať určitými 

spúšťačmi. Príčinou k. sú obvykle mutácie génov kódujúcich iónové kanály. Následkom sú 

zmeny vrátkovania kanála, t. j. častejšie al. zriedkavejšie otváranie kanálových proteínov 

premosťujúcich membránu, a tým zmeny excitability iónového kanála postihnutého tkaniva. 

Príkladom sú myopatie kostrového svalstva (myotónie, periodické paralýzy a malígna hyper-

termia), poruchy excitability CNS (epizodické ataxie, familiárna hemiplegická migréna, ako aj 3 

formy dominantne dedičných epilepsií), srdcové arytmie (sy. predĺţeného QT a idiopatická 

komorová fibrilácia) a cystická fibróza.  

Získané k. môţu byť následkom tvorby protilátok, kt. deštruujú špecifické proteíny iónových 

kanálov al. proteínov asociovaných s nimi. Príkladom je autoimunitná myasthenia gravis 

(protilátky proti nikotínovým acetylcholínovým receptorom na koncovej platničke) 

a neuromyotonia (protilátky proti dendrotoxín-senzitívnym draslíkovým kanálom). Získané k. 

môţu vznikať aj následkom poškodenia nervov al. účinku liekov na bunkové funkcie. 

K. môţu postihovať kostrové svalstvo, myokard, neuróny, vnútorné ucho, obličky a i. orgány.  

K myopatickým kanalopatiám patrí napr. hypokaliemická a hyperkaliemická periodická 

paralýza, myotonia congenita, paramyotonia, maligná hypertermia) 

Neurónové kanalopatie zahrňujú hemiplegickú migrénu a alelické ataxie (poruchy P/Q-typu 

Ca2+ kanálov), kongentiálnu stacionárnu nočnú slepotu viazanú na chromozóm X, nočnú 

epilepsiu frontálneho laloka, benígne novorodenecké konvulzie, epizodckú ataxiu, hemiplegickú 

migrénu, hluchotu, stacionárnu nočnú slepotu). Sem patria aj ataktické ryby (Astroscopus) 

a ataktické myši. 

Kanalopatie draslíkových kanálov 

Ku kanálopatiám K
+
-kanála patria: 

• Sy. dlhého Q-T  

• Kongenitálna hluchota 



• Idiopatická komorová fibrilácia  

• Myokýmia s benígnou novorodeneckou epilepsiou, AD dedičná choroba podmienená  

   poruchou K
+
-kanála (KCNQ2); patol. gén sa nachádza na chromozóme 20q13.3.  

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

Kanalopatie draslíkových kanálov 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Choroba       Porucha   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Andersenov sy. 

Bartterov sy. antenatálny variant 

Benígne familiárne kŕče novorodencov  

Diabetes mellius typ II    dysfunkcia ATPdependentného K
+
 kanála a jeho 

                                              spriahnutia s napäťovo závislýchi Ca
2+

 kanálmi 

Sy. dlhého Q-T (typ 1, 2, 5)  

Episodic ataxia typ 1.  

Erektilné dysfunkcie    K
+
 kanály závislé od Ca

2+
 v myocytoch hladkého  

                                             svalu corpora cavernosa 

Farboslepota (totálna) 

Hereditárna hluchota  

Hyperinzulinemická hypoglykémia detí  

Idiopatická komorová fibrilácia  

Myokýmia s benígnou novorodeneckou  

     epilepsiou 

Onkogénny potenciál  

Periodická paralýza 

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

Kanalopatie chloridových kanálov – zahrňujú tieto poruchy: 

• Myotonia congenita Becker – Beckerova myotónia, AR dedičná choroba podmienená 

mutáciou génu pre svalový Cl
–
 kanál (CLCN1) na chromozóme 7q35. Ide o bodové a missense 

mutácie (známych je > 20), kt. sú lokalizované od N-terminálneho konca k transmembránovej 

doméne XII. Mnohí pacienti sú komplexní heterozygoti, niekt. homozygoti. Beckerova myotónia 

je častejšia a závaţnejšia ako AD Thomsenova. Choroba sa manifestuje medzi 6. a 12. r. veku, 

postihuje dolné končatiny. Prejavuje sa myotóniou s fenoménom zahriatia (,,warm-up“), po max. 

kontrakcii sa myotónia zmierňuje. Prítomná je svalová hypertrofia najmä dolných končatín a 

gluteálnych svalov. Častejšie postihuje muţov ako ţeny. Svalová sila je spočiatku normálna, po 

krátkobdobej námahe sa prudko zniţuje. Upravuje sa pri ďalšej kontrakcii. Miernou svalovou 

slabosťou sú postihnuté aj distálne svaly. Nosiči-muţi majú prejavy myotónie na EMG, u ţien sa 

tieto prejavy nezisťujú. Distálne svaly sú postihnuté výraznejšie ako proximálne. Motorické 

jednotky vykazujú mierne myopatické zmeny. CMAP odpoveď sa zniţuje, najmä pri 

vysokofrekvenčnej stimulácii (30 Hz) a po námahe. Expozícia chladu stav neoplyvňuje. 

• Myotonia levior – AD dedičná choroba podmienená mutáciou génu pre svalový chloridový 

kanál (CLCN1) na chromozóme 7q35; ide o mutáciu Gln
552

Arg . Klin. sa prejavuje miernou 

myotóniou s neskorým začiatkom. Svalstvo nie je hypertrofované. Missense mutácia F
428

S 

nemá za následok poruchu funkcie kanála (nízka expresia).  

• Myotonia congenita – Thomsenova vrodená myotónia je podmienená mutáciou génu, kt. sa 

nachádza na chromozóme 7q35. AD formu zapríčiňuje mutácia Gly
200

Arg, Ile
290

Met; R317Q, 

Pro
480

Leu; AD a AR dedičnú formu mutácia Gly
230

Glu, Ala
313

Thr, Arg
317

Gln, Arg
338

Gln, Ile
556

Asn, 

Arg
894

X. Ďalšie formy vyvoláva mutácia S
132

C, L
283

F, T
310

M, T
550

M. Jestvuje aj forma s 

normálnymi Cl
–
 kanálmi. Vedenie Cl

–
 kanálom je dôleţité pre stabilizáciu membránového 

potenciálu. Mutácie Cl
–
 kanálov porušujú tvorbu dimérov a tetramérov. Posunové mutácie 

(frame shift mutations) zapríčiňujú zníţené al. blokované vedenie Cl
–
 kanálmi (úplná strata 



kanálového proteínu), kým nezmyselné mutácie (missense mutations) rôzne poruchy funkcie 

Cl
–
 kanála. Pozit. posun voltáţe, nad kt. nastáva vrátkovanie podmieňuje mutácie Gly

200
Arg. 

Pravdpodobnosť otvoreného kanála pri pokojovom potenciáli je skoro nulová. Zmenená je 

selektívnosť kanála, resp. zvýšenie permeability pre katióny a anióny. K
+
 sa hromadí normálne 

v T-tubuloch po akčných potenciáloch. To má však za následok 10-násobne vyššiu 

depolarizáciu membrány ako normálne. Ešte väčšia depolarizácia nastáva v mutovaných 

kanáloch pripustných pre katióny. Táto zvýšená následná depolarizácia (after-depolarization) 

môţe dosiahnuť prah. Nastáva spontánna iniciácia (triggering) akčného potenciálu. 

Predpokladom myotonických výbojov je integrita T-tubulov. Ide o chorobu s vysokou 

penetranciou, kt. sa prejavuje zvýšeným napätím svalstva, rigiditou a poruchou jeho relaxácie. 

Manifestuje sa uţ v útlom detstve a s vekom sa skôr zlepšuje. Nemá nijaké iné príznaky, 

svalstvo býva atleticky formované, prejavy sú najvýraznejšie pri prvých pohyboch, opakovaním 

sa stav zlepšuje. Myotóniu moţno dobre pozorovať po klepnutí na okraj jazyka ako dlho 

pretrvávajúci ţliabok z kontrahovaného svalstva. Pacienti sú schopní práce, majú však 

obmedzené jemné diferencované pohyby. Prognóza ochorenia je dobrá, čas doţitia choroba 

neovplyvňuje. Začína sa v ranom detstve a je charakterizovaná ťaţkou myotóniou 

(oneskorenou relaxáciou svalov) po intenzívnej vôľovej kontrakcii. Beţná je hypertrofia svalov a 

myotónia môţe sťaţovať chôdzu a i. pohyby. Stav sa typicky upravuje po opako-vaných 

vôľových kontrakciách postihnutých svalov.  

Na EMG sú prejavy myotónie: zvýšená dráţdivosť svalových vláken, repetitívne akčné 

potenciály po mechanickej al. elekt. stimulácii. Paramyotónia sa zhoršuje po expozícii chladu, 

PROMM po expozícii tepla. Frekvencia kolíše, často klesá s trvaním (50 Hz → 10 Hz), 

amplitúda varíruje aţ 10-násobne. Myotonické sekvencie sú dlhšie pri myotonickej dystrofii (> 2 

s, najdlhšia 30 s) ako kongenitálnej myotónii (< 1 s, najdlhšia 10 s).  

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

Kanalopatie chloridového kanála 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 Choroba/porucha  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Cystická fibróza (genet. abnormality funkcie Cl

–
-kanála )  

Dentova choroba (proteinúria a hyperkalciúria) 

Epilepsia (CLC-2)  

   • Epilepsia typu absencie (detí a adolescentov)  

   • Myoklonická epilepsia (juvenilná)  

   • Epilepsia so záchvatmi grand mal po zobudení 

Myotonia congenita (CLC-1)  

    Dominantná (Thompsen) 

    Recesívna (Becker) 

Myotonická dystrofia (DM1; DM2): expandované repetície CUG al. CCUG 

    nachádzajú sa v jadre; prerušené je spletanie (splicing) Cl
–
-kanála  (ClC-1) pre-mRNA  

Nefrónové kanalopatie  

   • Bartterov sy. 

   • Recesívne dedičná nefrolitiáza viazaná na chromozóm X 

Osteopetrosis 

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

Kanalopatie sodíkových kanálov (SCN) 

Lokalizácia napäťovo-vrátkovaných SCN – RI: telá neurónov, RII: iniciálny segment axónu 

a Ranvierove uzly. Epizodická slabosť je následkom blokády akčného potenciálu, vyvolanej 

veľmi pomalou inaktiváciou SCN.  



• Myotonia fluctuans – AD dedičná myotónia podmienená mutáciou génu pre podjednotku  

kanála (SCN4A); patol. gén sa nachádza na chromozóme 17q35. Klin. sa prejavuje miernou 

myotóniou, kt. kolíše zo dňa na deň. Svalová slabosť ani citlivosť na chlad nie sú prítomné. 

Rigidita sa vyvíja počas odpočinku ½ h po námahe a trvá ~ 1 h. Rigiditu nevyvoláva podanie 

draslíka. Podanie depolarizačných myorelaxancií (suxametónium) ohrozuje dýchanie. Na EMG 

sa zisťuje zhoršenie prejavov myotónie po námahe. 

• Myotonia permanens – AD dedičná myotónia podmienená mutáciou génu pre podjednotku  

kanála (SCN4A); patol. gén sa nachádza na chromozóme 17q35. Mutovaná je oblasť kódujúca 

záves vrát inaktivujúcich kanál (Gly
1306

Glu). Klin. sa prejavuje ťaţkou myotóniou, niekedy je 

sťaţené dýchanie. Výrazná je hypertrofia svalov.  

• Ťažká detská myoklonická epilepsia – angl. severe myoclonic epilepsy in infancy (SMEI), je 

zriedkavá choroba podmienená poruchou génu pre proteínovú podjednotku  (Nav1.1) kanála 

Ia (SCN1A) v mozgu na chromozóme 2q24.3. Charakterizuje ju normálny vývoj pred začiatkom, 

konvulzie sa manifestujú v 1. r. ţivota vo forme generalizovaných al. unilaterál-nych febrilných 

klonických kŕčov, so sek. prejavom záchvatov myoklónie, príleţitostne aj parciálnymi kŕčmi. 

Prítomná býva ataxia, spomalenie psychomotorického vývoja a pokles psychických funkcií.  

• Porucha SCN1A podmieňuje aj generalizovanú epilepsiu s febrilnými kŕčmi plus typ 2 

(angl. generalized epilepsy with febrile seizures plus type 2, gefs+2). Túto AD dedičnú chorobu 

charakterizujú febrilné kŕče u detí a afebrilné kŕče u dospelých. Penetrancia je neúplná 

a fenotyp vykazuje veľkú vnútrorodinnú variabilitu. 

• Myotónia zhoršujúca sa po podaní K
+
 – angl. potassium agravated myotonia (PAM), je 

myotónia podmienená mutáciou génu pre SCN. Je častejšia ako AD forma podmienená mu-

táciou génu pre Cl
–
-kanálom. 

• Kongenitálna acetazolamid-responzívna myotónia – AD dedičná choroba podmienená 

poruchou podjednotka  kanála (SCN4A) (Ile
1160

Val); patol. gén je na chromozóme 17q35. Klin. 

sa prejavuje svalovou hypertrofiou, ,,paradoxnou“ myotóniou (zhoršuje sa po opakovanej 

aktivite). Prítomné sú myalgie a rigidita. Zhoršuje sa po podaní draslíka, zlepšuje po aplikácii 

acetazolamidu. Svalová slabosť nie je prítomná. 

• Paramyotonický syndróm – je podmienené mutáciou génu pre podjednotku a Na
+
 kanála 

(SCN4A); patol. gén je na chromomóme 17q35.; →paramyotonický sy. (→syndrómy). 

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

Kanalopatie sodíkového kanála 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Myopatie 

   Podjednotka  – SCN1A  

      • Hyperkaliemická periodická paralýza 

      • Myotonia fluctuans 

      • Myotonia permanens 

      • Generalizovaná epilepsia s febrilnými kŕčmi typ 1 a 2 

      • Ťaţká detská myoklonická epilepsia 

      • Myotónia zhoršujúca sa po podaní K
+
  

      • Kongenitálna acetazolamid-responzívna myotónia  

      • Paramyotonický sy. 

   – SCN9A 

      • Dedičná familiárna erytermalgia 

Poruchy CNS 

      • ťaţká myoklonická epilepsia detí 

      • Brugadiov sy. 

Periférne neuropatie 



      • generalizovaná epilepsia s febrilnými kŕčmi 

Kardiopatie 

      • sy. dlhého QT 3 

      • idiopatická komorová fibrilácia 

      • izolovaná porucha vedenia  

      • progresívna porucha srdcového vedenia (PCCD2; Lenegreova choroba) 

Endokrinopatie 

      • Liddleov sy. 

      • kongenitálna hypotyreóza  

      • pseudohypoaldosteronism 

Úrazy a trassekcia nervov  

Neurómy – akumulácia Na
+
-k. na axónoch v neurómoch  

Toxíny Na
+
-k.  

Kanalopatie ryanodínových receptorov (RYR)  

   RYR 1  

      • Malígna hypertermia  

      • Choroba centrálnych jadier 

      • Granulomatózna myopatia: protiltky proti RYR  

   RYR 2  

      • Komorová tachykardia, indukovaná stresom polymorfná  

      • Pravokomorová dilatačná kardiomyopatia 2 (ARVD 2)  

ATPáza transportujúca Ca
2+

  

   ATP2A1 – Brodyho myopatia  

   ATP2A2 – Darierova-Whiteova choroba: keratosis follicularis  

   ATP2B2 – Deafwaddler (dfw) mouse: hluchota; vestibulárna porucha rovnováhy 

Myšie mutanty – 1 nulový mutant, porucha spriahnutia excitačno-kontrakčného procesu; exitus po 

narodení) 

   Ca
2+

-k., napäťovo- 4 (CACNB4)  

   Letargia myší: konvulzie, ataxia  

   Ca
2+

-k., napäťovo- 2 (CACNG2)  

   Stargazer a Waggler – epilepsia typu absencie; kývavé pohyby hlavou, ataxia  

   CACNA2D2 – ,,kačacie“ myši; ataxia a nízkofrekvenčné kŕče  

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

Imunitné kanalopatie – anti-GM1 gangliozidové protilátky, multifokálna motorická neuropatia, 

akút. motoxická axónová neuropatia, Guillainov-Barrého sy. a CIDP.   

Mutácie génu pre podjenodktu  SCN1A podmieňujú horúčky spojené s kŕčmi, generalizovanú 

epilepsiu s febrilnými kŕčmi plus, typ 2 (GEFS+2). Mutácie sú typu missense a postihujú 

transmembránové segmenty S4 a S5, následkom čoho sa prerušuje inaktivácia kanála. 

Dedičnosť je dominantná. Kŕče bývajú mierne, pri myoklonickej epilepsii detí ťaţšie. Väčšina 

mutácií sú mutácie de novo, trunkačného typu. V patogenéze sa uplatňuje haploinsuficiencia. 

Klin. sa prejavuje ataxiou, ťaţkými kŕčmi, manifestuje sa v 2. aţ 6. mes. veku, prítomná je 

mentálna retardácia. Sem patria aj infantilné spazmy. 

Mutácie podjednotky a SCN2A1 zapríčiňujú disrupciu a inaktiváciu kanála, kt. sa prejavujú 

kŕčovitými stavmi: 

 

• Kŕčové stavy myší 

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

Prehľad kanalopatií 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Gén   Lokus    Proteín              Choroba              Dedičnosť  Zmena 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Myokard 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



KCNQ1  11p15.5   Podjednotka Na
+
-kanála        Sy. dlhého QT 1     AD strata  

       KCNQ1, KVL1T1          Jervellov-Lange-Nielsenov sy.  AR strata 

HERG  7q35-36   Podjednotka K
+
-kanála         Sy. dlhého QT 2    AD strata 

       HERG, eag, Ikr        

SCN5A 3p21   Podjednotka  Na
+
-kanála        Sy. dlhého QT 3    AD prírastok 

KCNE1 21q22   Podjednotka  KVLQT1, MinK    Brugadov sy.    AD strata 

KCNE2   Podjednotka  HERG, MiRP1       Sy. dlhého QT indukovateľný  AD strata   

RYR2  1q42-43   Ryanodínový receptor 1, kanál     Katecholamínergická komorová   AD prírastok 

      uvoľňujúci Ca typu 2                fibrilácia     

CASQ2 1p13-11   Kalsekvestrín typ 2, rýchle          Katecholamínergická komorová  AR prírastok 

       zášklby               fibrilácia 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
     Kostrové svalstvo 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
SCN4A 17q23.1   Napäťovo-vrátkovaný Na

+
-kanál,  Hyperkaliemická period. paralýza  AD prírastok 

  25.3      podjednotka Nav1.4 a   Paramyotonia congenita   AD prírastok 

       Myotonia zhoršujúca sa po K+  AD prírastok 

       Hypokaliemická period. paralýza   AD strata 

       typ 2      

CACNA1S 1q31-32   Napäťovo-vrátkovaný  Hypokaliemická period. paralýza   AD nejasná 

         Ca
2+

-kanál typu 2, podjednot.  typ 1      

         1, dihydropyridínový receptor  Malígna hypertermia typ 5  AD nejasná 

RYR1  19q13.1     Ryanodínový receptor 1, kanál  Malígna hypertermia typ 1  AD prírastok 

         uvoľňujúci Ca
2+

   Choroba centrálnych jadier  AD prírastok 

KCNJ2 17q23-23   Napäťovo-necitlivý K
+
-kanál,    Andersenov sy., sy. dlhého QT 7   

         podjednotka , Kir2.1        

CLCN1 7q32-qter   Napäťovo-vrátkovaný Cl
–
-ka-  Thomsenova myoonia   AD strata 

           Nál, ClCl         

ATP2A1 16p12    SERCA 1a, Ca-ATPáza sarkoplaz-    Brodyho sy.     AD strata 

         mat. retikula, rýchle zášklby 1       AR 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
       Koncová platnička 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CHRNA1  2q24-32    nAChR*, podjednotka   Kongenitálny myastenický sy.  AD str  

CHRNB1  17p12.11   nAChR, podjednotka1       a zvýšená 

CHRND   2q33-34     nAChR, podjednotka       AR funkcia 

CHRNE    17     nAChR, podjednotka 1 

RAPSN    11p11     rapsyn, proteín asoc. s AChR 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
        CNS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
SCN1A  2q24  Nav.1.1 Na

+
-kanál, podjedn. 1  Generalizovaná epilepsia s febrilnými   AD   ? 

        kŕčmi      

SCN1B 19q13.1   Na
+
-kanál, podjednotka 1       

SCNA2A 2q23  Nav1.2 Na
+
-kanál, podjed. 2       

SCN2A 2q23  Nav.1.2 Na
+
-kanál, podjed. 2  Benígne famil. novorod./detské kŕče     AD   ? 

KCNA1 12p13  K
+
-kanál, podjednotka 1, typ A  Epizodická ataxia typ 1, parciálna        AD    strata 

     Kv1.1      epilepsia (?)      

KCNQ2 20q13.3   Napäťovo-vrátkovaný K
+
-kanál  Benígne famil. novorodenecké kŕče      AD    strata 

     podjednotka , Kv7.2        

KCNQ3 8q??  Napäťovo-vrátkovaný K
+
-kanál,  Benígne famil. novorodenecké kŕče      AD    strata 

     podjednotka , Kv7.3        

CACNA1A  19p13.1 Ca
2+

-kanál typu Q/P, podjedn.  Epizodická ataxia typ 2         AD  strata 

        1     Familiárna hemiplegická migréna 1      AD strata 

       Neuromyotónia         AD    strata 

CACNA1F  Xp11.23 Ca
2+

-kanál sietnice typu L,  Kongenitálna stacionárna nočná     reces. strata 



   podjednotka 1    slepota    

CLCN2 3q26  Napäťovo-vrátkovaný Cl
–
-kanál  Idiopat. generalizovaná epilepsia      AD strata al. 

   ClC-2         prírastok 

CACNB 4 2q22-23 Ca
2+

-k. typu L, podjednotka 4  Generalizovaná epilepsia            AD prírastok 

       Epizodická ataxia 3       AD prírastok 

CHRNA 4 20q13.3 Nikotín. acetylcholín. receptor    Noč. epilepsia front. laloka, ADNFLE  AD strata 

GLRA1 5q21.2  Glycínový receptor, podjedn. 1  Hyperekplexia (,,startle disease“      AD strata 

       ,,Stiff baby syndrome“, STHE      AR strata 

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

*nAChR = nikotínový acetylcholínový receptor 

Mutácie podjednotky a SCN8A postihujú funkciu motorickej koncovej platničky (med) myší  

kŕčmi + (GEFS+1); následkom mutácie je prerušenie a inaktivácie kanála. 

Mutácie génu pre podjednotku a SCN5A podmieňujú:  

• sy. dlhého QT (long QT syndrome, LQT3) 

• idiopatickú komorovú fibriláciu (IVF) a progresívnu poruchu srdcového vedenia (PCCD2;  

   Lenegreova choroba, kt. sa klin. prejavuje synkopami, blokom pravého ramienka; genet. ide o  

   DelG5280, iný lokus je na chromozóme 19q13.3  

• neprogresívna kongenitálna srdcová blokáda  

Mutácie epitelových napäťovo-insenzitívnych podjednotiek   (SCNN1A a SCNN1B) 

vyvolávajú 

• pseudohypoaldosteronizmus (Liddleho sy.; hereditárna hypertenzia)  

• kongenitálna hypotyreóza (Na
+
/I- symportér, SLC5A5)  

Mutácie génu kódujúceho sodíkovo-glukózový transportér 1, SLC5A1 podmieňuje malabsorpciu 

glukózy/galaktózy. 

Mutácie génu pre napäťovo závislé sodíkové kanály zapríčiňujú malobunkový karcinóm pľúc a 

asociáciu s inváziou buniek karcinómu prostaty in vitro.  

Funkciu Na
+
-kanála ovplyvňujú mnohé toxíny, ako sú:  

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

Akonitín* 

Batrachotoxín 

Brevetoxíny* 

Ciguatoxín 

Grayanotoxín  

Konotoxíny (k a µ)  

Saxitoxín 

 

Tetrodotoxín 

Toxíny morskej sasanky  

Veratridín*  

Lieky – fenytoín, lidokaín 

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

* otvárajú Na
+
-k.  

 

Kanalopatie vápnikových kanálov – k vrodeným k. Ca
2+-

kanálov patrí Brodyho choroba, 

získané myotónie zahrňujú tyreotoxickú myotóniu (slabosť a atrofia kostrového svalstva, najmä 

panvového a plecového pletenca), alkoholickú myopatiu (akút. myoglobinúria, niekedy slabosť 

horných končatín) a liekové myotónie (vyvolané amfotericínom B, amiodarónom, alkaloidmi 



zimozelene – vinkaalkaloidmi a alkoholom, 20,25-diazacholesterolom, klofibrátom, 2,4-

dichlórfenoxyacetátom, chlorochínom, inhibítormi HMG-CoA-reduktázy, kolchicínom a i.). 

Kanalopatie ostatných kanálov (receptorov) – zahŕňajú choroby acetylcholínových, GABA-, 

glycínových, receptorov, TRP- a i. kanálov. 

Ku kanalopatie acetylcholínových receptorov patrí kongenitálna myasténia a nočná epilepsia 

frontálneho laloka.  

Kanalopatie GABA-A receptorov podmieňujú generalizovanú epilepsiu s febrilnými kŕčmi.  

Kanalopatie glycínových receptorov zaŕňajú hyperekplexiu (stiff baby syndrome) a ,,startle 

disease“ 

Kanalopatie TRP kanálov sú príčinou týchto porúch: Beckwithov-Wiedemannov sy., familiárna 

hypomagneziémia s hypokalciémiou, mukolipidóza a polycystické obličky  

Ostatné kanalopatie zahŕňajú achromatopsiu, Darierovu chorobu, Gitelmanov sy. a retinitis 

pigmentosa. 

kanaloplastika – [canaloplastica] plastická rekonštrukcia pasáţe, napr. vonkajšieho zvukovodu. 

kanálové lúče – pozit. lúče, prúd kladne nabitých atómov a molekúl pohybujúcich sa veľkou 

rýchlosoťu. Prvýkrát ich pozoroval nem. fyzik E. Goldstein (1886). Účinkom elekt. výboja 

v zriedených plynoch vznikajú kladné ióny, kt. sú v elekt. poli priťahované ku katóde. Ak je 

dierkovaná, môţu cez ňu vplyvom zotrvačnosti prelietavať a moţno ich skúmať v mimo-

elektródovom priestore. Na stanovení odchýlok k. l. v elekt. a magnetickom poli je zaloţená 

→hmotnostná spektroskopia. 

kanamycín – aminoglykozidové antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces kanamyceticus 

Okami & Umezawa z jap. pôdy spolu s chem. 

podobnými k. B a C.  

Kanamycín A – C18H36N4O11, O-3-amino-3-deoxy--D-

glukopyranozyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamín, R = NH2; 

R, = OH; kanamycín B – C18H37N5O10, syn. 

bekanamycín, aminodeoxykanamycín, R = R
,
 = NH2; 

kanamycín C – C18H36N4O11, R = OH; R, = NH2. 

K. sa vo vode dobre rozpúšťa a jeho vodný rozt. reaguje silne zásadito. Pouţíva sa zväčša vo 

forme solí. Má široké antimikróbiové spektrum účinku. Obyčajne sa pouţíva ako 

tuberkulostatikum. 

Prípravky – k. A sulfát – Cantrex
®
, Cristalomicina

®
, Enterokanacin

®
, Kamycin

®
, Kamynex

®
, 

Kanabristol
®
, Kanacedin

®
, Kanamutrex

®
, Kanasig

®
, Kanatrol

®
, Kanicin

®
, Kannasyn‹, Kantrex

®
, 

Kantrox
®
, Klebcil

®
, Otokalixin

®
, Resistomycin (Bayer)

 ®
, Ophthalmokalixan

®
, Kantrexil

®
, Kano

®
, 

Kanescin
®
, Kanaqua

®
. 

Kanamycín B sulfát – Coltericin
®
, Kanendomycin

®
, Kanendos

®
. 

Kanamytrex
®
 (Bristol) – antibiotikum; →kanamycín. 

kananga voňavá – Cananga odorata, dvojklíčnolistá rastlina z čeľade anónovitých 

(→Annonaceae). V korunných lupienkoch sa nachádza voňavý olej ilang-ilang. 

Kanaqua
®
 (Andromaco) – antibiotikum; →kanamycín. 

kanárik poľný – Serinus canaria, ţltozeleno sfarbený spevavý vták z čeľade pinkovitých 

(Fringillidae). Ozýva sa na vyvýšenom mieste vŕzgavými tónmi. 



Kanasig
®
 – antibiotikum; →kanamycín. 

kanavalín – antibiotikum izolované z múky bôbov Canavalia ensiformis D.C. a i. druhov 

Canavalia. 

Kanavelov príznak – [Kanavel, Allen Buchner, 1874 – 1938, amer. chirurg] →príznaky. 

kancerácia – [canceratio] vznik rakoviny, zhubné zvrhnutie. 

kancerémia – [canceraemia] prítomnosť rakovinových buniek v krvi.  

kancericídny – [cancericidum] deštruujúci rakovinové a i. malígne bunky; por. karcinolytický.  

kancerofóbia – [cancerophobia] kankrofóbia, chorobný strach pred rakovinou. 

kancerogén – [cancerogenum] syn. karcinogén, fyz., chem. al. biol. faktor indukujúci kance-

rogenézu. 

kancerogenéza – [cancerogenesis] syn. karcinogenéza, proces vzniku →nádoru. 

kancerológia – [cancerologia] náuka o zhubných nádoroch, onkológia. 

kanceróza – [cancerosis] ochorenie rakovinou. 

kancerózny – [cancerosus] rakovinový. 

kandal(ez)izmus – [podľa Kandaula, kt. vystavoval svoju ţenu Gigesovi] sexuálna aberácia, pri 

kt. sa muţský partner pohlavne neuspokojí, keď neukáţe svoju partnerku nahú iným muţom 

(väčšinou proti jej vôli). K. súvisí s exhibicionizmom a masochizmom. 

kandicidín – heptaénový makrolidový antimykotický antibiotický komplex pozostávajúci z k. A, B, 

C a D (hlavnou zloţkou je k. D). 

Produkuje ho kmeň Streptomyces griseus; podáva sa intravaginálne pri vagínovej kandidóze 

(Rutgers no. 3570); miestne antimykotikum (Candeptin
®
, Candimon

®
, Levorin

®
, Vanobid

®
; k. D 

C59H71NO17, Mr 922,10 je identický s levorínom A2). 

kandidát – [cadidatus] uchádzač, čakateľ na miesto, na hodnosť, členstvo ap. 

Kandidát vied – candidatus scientiarum, CSc., stupeň vedeckej hodnosti, kt. sa získavala po 

absolvovaní vedeckej ašpirantúry al. vedeckej prípravy a obhájením dizertačnej práce pred 

príslušnou komisiou. Hodnosť udeľovala vedecká rada fakulty; →PhD. 

kandidémia – [candidaemia] prítomnosť húb rodu Candida v krvi, spojená obyčajne s kandi-

dovou endokarditídou al. systémovou kandidózou. 

kandidid – syn. monilid, sek. koţná erupcia, kt. je výrazom precitlivenosti na infekciu kandidami 

niekde inde v tele.  

kandidín – C47H71NO17, Mr 922,10; hlavná zloţka antimykotického antibiotického komplexu 

produkovaného pôdou aktinomycéty Streptomyces viridoflavus. Dva princípy sa označujú ako 

kandinín a kandidoín. 

kandidóza – [candidosis] syn. moniliáza, oidiomykóza, soor; skupina mykóz s akút. i chron. 

priebehom postihujúcich koţu, sliznice al. vnútorné orgány, vyvolaných asporogénnymi 

imperfektnými a fakultatívne patogénnymi kvasinkami rodu →Candida; →mykózy.  

kandidúria – [candiduria] vylučovanie húb rodu Candida močom.  

Kandinského-Clerambaultov syndróm – [Kandinskij, Viktor, Ch., 1849 – 1889, rus. psychiater; 

Clerambault, Georges G. de, 1872 – 1934, franc. psychiater] →syndrómy. 

kandizovať – [arab.] konzervovať ovocie presýteným rozt. cukru, kt. kryštalizuje. 



kandovaný – (o ovocí) postupne presladzovaný stále koncentrovanejšími cukrovými rozt. 

Kanendos
®
 (Crinos) – antibiotikum; →kanamycín. 

Kanescin
®
 (Torlan) – antibiotikum; →kanamycín. 

kanibalizmus – poţieranie menších a slabších, príp. chorobou oslabených jedincov vlastného 

druhu. K. sa vyskytuje obyčajne pri nedostatku potravy, ale aj bez zjavnej príčiny (napr. 

pandravy chrústa, larvy potápnika obrúbeného, šťuky, pstruhy a i.). 

Kanicin
®
 – antibiotikum; →kanamycín. 

Kanka, Karol – (1817 – 1908) slov. lekár z Modry. Študoval med. vo Viedni, kde od r. 1848 

pôsobil ako asistent očnej kliniky. Neskôr bol primárom na očnej klinike v Bratislave, 1882 aţ 

1892 riaditeľom Štátnej nemocnice. Aktívny člen Bratislavského prírodno-lekárskeho spolku, 

redaktor časopisov Korházi Szemle a Orvosi Szemle. Vydal niekoľko odborných prác, článkov a 

štúdií. 

Kankohso 101
®
 – imunomodulátor; →platonín. 

kankroid – [cancroidum] spinocelulárny karcinom. 

Kannassyn
®
 – antibiotikum; →kanamycín. 

Kannerov syndróm – [Kanner, Leo, *1894, rak. pedopsychiater pôsobiaci v USA] →syndrómy. 

Kannit
®
 (Kanto) →xylitol. 

Kano
®
 (Pierrel) – antibiotikum; →kanamycín. 

Kanochol
®
 (Nakano) – choleretikum; →osalmid. 

kánon – 1. súhrn pravidiel, zásad, predpisov, smerníc; 2. súhrn uznaných vzorcov al. vzorových 

textov (napr. biblických textov uznaných cirkvou); 3. filoz. súbor pravidiel správneho myslenia. 

Kanone
®
 (Beecham) – protrombogénny vitamín; →menadión. 

kanónová ozva – auskultačná hlučná 1. srdcová ozva pri všetkých formách úplnej disociácie 

činnosti predsiení a komôr; vzniká, keď je interval P–Q < 0,15 s. Chlopňové cípy, kt. sa napínajú 

počas systoly predsiení, sa pritom zatvárajú súčasne s nastupujúcou komorovou systolou; pri 

disociovanej činnosti komôr (ramienkový blok) al. v prítomnosti automatického centra v komore 

vzniká rázštep I. ozvy vo forme dvojitej kanónovej ozvy.  

kanovité →Cannaceae.  

kanrenoát draselný – monodraselná soľ →kanrenónu, C22H29KO4. 

Kanrenol
®
 (SPA) – antagonista aldosterónu, diuretikum; →kanrenón. 

kanrenón – syn. fanurán, -laktón kys. 17-hydroxy-3-oxo- -pregna-4,6-dién-21-karboxylovej, 

C22H28O3, Mr 340,44; účinný derivát →spironolaktónu, antagonista aldosterónu, diuretikum. 

Štruktúrne je veľmi labilný, preto sa musí podávať i. v., pričom čas 

od jeho rozpustenia v mikroinfúzii do skončenia infúzie nemá 

prekročiť 30 min. Účinkuje max. v priebehu 1. d. Je vyhradený len 

pre vitálne indikácie, najmä pre prípady, kde sa nemôţu podávať k. 

šetriace draslík per os, ako je napr. paralytický ileus, pooperačné 

stavy, hepatálna kóma ap. (Phanurane
®
; draselná soľ – Kanrenol

®
, 

Soldactone
®
, Venactone

®
). 

Kanrenón 



Kant, Imanuel – (1724 Königsberg – 1804). V jeho vývoji sa rozoznávajú 3 periódy, predkritické 

diela, obdobie 3 kritík a pokritické dielo. V predkritickej perióde – obdobie od prvého diela 

(1747) do uverejnenia Kritiky čistého rozumu (1781) sa zaoberal prírodovedeckými otázkami. 

Písal o ohni, sopkách, fyzikálnej geografii, o teórii, o zemetrasení v Lisabone. Základ jeho 

názorov tvorila Newtonova fyzika, kt. bola preňho vzorom exaktného vedeckého poznania 

prírody. 

Vo Všeobecnej prírodnej histórii a teórii nebies (1755) predkladá Kant teóriu vzniku vesmíru a 

pohybu planét. Newton vypočítal vplyv gravitácie na pohyb nebeských telies, ale otázku vzniku 

slnečnej sústavy nechal otvorenou, pretoţe je podľa neho prírodovedeckému vysvetleniu 

neprístupná. Obehový pohyb nebeských telies je podľa neho výsledkom dvoch síl, príťaţlivej, 

kt. moţno vysvetliť mechanicky a tangenciálne pôsobiacej, kt. zabraňuje, aby planéty, 

podliehajúce tiaţi, sa zrútili do Slnka. Túto druhú silu vysvetľoval tým, ţe Stvoriteľ sám 

prepoţičal telesám pohyb, akosi ich vrhol do priestoru, aţ ich zachytilo Slnko. 

Kant háji tézu, ţe obidve sily sú vysvetliteľné mechanicky. Predpokladá počiatočný stav, v kt. je 

látka rozptýlená rovnomerne v najmenších čiastočkách v priestore. Pretoţe najmenšie čiastočky 

sa líšia svojou hustotou a príťaţlivou silou, začínajú k sebe čiastočky najväčšej hustoty, a tým aj 

najväčšej príťaţlivej sily skoro priťahovať tie menšie. Toto priťahovanie samo zapríčinilo, ţe 

ľahšie častice sa priamočiaro pohybujú k ťaţším a tam sa zbalia do chumáčov. Ale cestou 

naráţajú na iné častice, sú odráţané a odvádzané zo svojho smeru. Vznikajú postranné pohyby 

iným smerom ako je smer pôvodného priťahovania. Z pôvodne chaoticky sa prenikajúcich 

pohybov postupne vzniká rovnováha pohybov, v kt. sa dosahuje najmenšia miera vzájomného 

brzdenia. To je kruhový pohyb. Časť kruhovo obiehajúcich častíc je vtiahnutá do Slnka a 

uvádza ho do pohybu. Ostatné častice utvoria planéty, kt. čím bliţšie sú k Slnku, tým sú 

hustejšie a menšie. 

Kant sa pokúsil touto teóriou ukázať, ţe netreba predpokladať nadprirodzené sily, aby sa 

vysvetlil vzťah harmonického celku sveta z počiatočného chaosu, ţe naopak ho moţno vysvetliť 

zo zákonov príťaţlivosti a odpudivosti. Avšak pred otázkou, ako vznikla pôvodná hmota, kt. 

vypĺňa priestor, zlyháva podľa neho prirodzeného vysvetlenie. Musí predpokladať Stvoriteľa, kt. 

stvoril hmotu a obdaril ju silami, kt. ju uschopňujú utvoriť z počiatočného stavu usporiadaný 

kozmos. O niekoľko desaťročí neskôr dospel Laplace nezávisle od Kanta k podobným 

predstavám (Kantova-Laplaceova teória).  

Druhé prírodovedecké dielo I. Kanta Fyzická monadológia (1756) nadväzuje na Leibnizov 

pojem monády. Snaţí sa v ňom určiť podstatu najmenších častíc, ktorých pohybom vzniká 

vesmír. Definuje túto podstatu ako ,,silu vyplňajúcu priestor“. To čo tvorí podstatu hmoty, jej 

telesovosť al. nepreniknuteľnosť, je sila. Neexistuje nijaká ,,látka“, len sila (energia). Hmota je 

teda osobitnou javovou formou energie. 

V diele O rozličných ľudských rasách (1775) sa stavia proti jednoduchému klasifikujúcemu opisu 

prírody dejinami prírody. Vyslovuje pritom priekopnícke myšlienky vývoja. 

Vo filozofii vychádza z kritiky dogmatickej metafyziky (vedy o hraniciach ľudského rozumu) a 

empirizmu. 

Kritika čistého rozumu (1781) zjednodušený a skrátený výklad jej hlavných myšlienok vydal v 

diele Prolegomen je analýzou štruktúry celého aparátu ľudského myslenia. Skladá sa z 2 

hlavných častí: transcendentálnej náuky o elementoch (teória základov) a transcendentálnej 

metodológie. Náuka o elementoch má tieţ 2 časti: Transcendentálna estetika pojednáva o 

schopnosti zmyslovosti; transcendentálna logika o schopnosti myslenia. Logika pozostáva 

z transcendentálnej analytiky (pojednáva o schopnosti rozvaţovania) a transcendentálnej 

dialektiky (o rozume).  



Všetko poznanie sa začína skúsenosťou. Časovo skúsenosť predchádza kaţdému poznaniu, 

tým však nie je povedané, ţe všetko poznanie pochádza zo skúsenosti. To čo nazývame 

skúsenosť, je samo zloţené z dojmov prichádzajúcich z vonka a z dačoho, čo pripájame my 

sami. Kritická analýza musí obidva faktory izolovať. Existuje niečo, čo je pred všetkou 

skúsenosťou, t. j. a priori (vopred). Empirické poznanie ju vţdy získava a posteriori (potom, za 

skúsenosťou). Čistým sa nazýva len ten poznatok a priori, ku kt. nie je primiešané nič 

empirického. 

Čisté poznanie moţno od empirického rozlíšiť na základe 2 znakov, nevyhnutnosti a prísnej 

všeobecnosti. Skúsenosť nemôţe nikdy poskytnúť prísnu nevyhnutnosť. Keď vystúpi nejaká 

veta s nepodmienenou nevyhnutnosťou a najprísnejšou všeobecnosťou, musí mať apriorný 

pôvod. Takou je napr. veta: Kaţdá zmena musí mať nejakú príčinu. Hume ukázal, ţe táto veta 

ako nevyhnutná a všeobecná nemôţe pochádzať z vnímania. Nie je teda nevyhnutá a 

všeobecná, ale výsledkom zvyku. Kant usudzuje: Táto veta je nevyhnutná a všeobecná; ale 

práve preto nemôţe pochádzať zo skúsenosti. 

Pre ďalší postup je dôleţité rozlišovať medzi analytickými a syntetickými súdmi. Súd je logické 

spojenie subjektu s predikátom. Analytický súd je napr. guľa je guľatá: v predikáte sa vyslovuje 

len to, čo uţ obsahuje pojem subjektu, lebo pojem ,,guľa“ obsahuje znak „guľatý“. Syntetický 

súd je napr. táto guľa je zlatá – pripája k pojmu ,,guľa“ niečo, čo v ňom vôbec nie je ešte 

obsiahnuté – lebo guľa nemusí byť vôbec zlatá. To, čo sa tu pripája – znak zlatej farby – 

pochádza zo skúsenosti. Keď som sa nepresvedčil vnímaním, ţe je guľa zlatá, nemôţem súd 

vysloviť. 

To by znamenalo, ţe syntetické súdy moţno vysloviť len a posteriori, zo skúsenosti. Takto 

utvorený súd však nie je vôbec všeobecný a nevyhnutný. Aj veta: Kaţdá zmena má svoju 

príčinu je syntetická – lebo pojem zmeny môţeme rozoberať ako len chceme, vţdy nájdeme len 

zmenu v čase, ţiadny moment nevyhnutného spojenia s nejakou príčinou. A je to veta 

všeobecná a nevyhnutná. Existujú teda syntetické vety a priori. 

Takéto syntetické súdy a priori sa hojne vyskytujú v zdravom ľudskom rozume, ako aj vo ve-

dách. Synetické sú predovšetkým vety matematické, prírodovedecké a metafyzické (prekra-

čujúce skúsenosť). V matematike, napr. apriórna veta je 7 + 5 = 12, lebo platí nevyhnutne a bez 

výnimky. Nie je to však veta analytická, lebo pojem ,,12“ nie je obsiahnutý uţ v pojme súčtu 7 a 

5. Jasnejšie to vyplynie z príkladu väčších čísel: Z jednoduchej predstavy sumy 7654 a 3647 

nikdy nemôţeme získať správny výsledok, pokiaľ si nepomôţeme názorom, pokiaľ ich 

nezrátame. Je pritom pozoruhodné, ţe veta nevznikne bez pomoci názoru, a na-priek tomu má 

byť apriorná, t. j. nezávislá od skúsenosti. To by bolo moţné len vtedy, keby existovalo dačo, 

ako čistý, od skúsenosti nezávislý názor.  

Kritika čistého rozumu je podľa Kanta osobitná veda, kt. skúma otázky, ako sú moţné 

syntetické súdy a priori. Čistý rozum je práve rozum, ktorý v sebe obsahuje princípy poznania 

a priori. Kritika sa Kantova kniha menuje preto, ţe nemá podať úplný systém čistého rozumu, 

ale len kritické posúdenie čistého rozumu, jeho zdrojov a hraníc. Transcendantálnym Kant 

nazýva ,,kaţdé poznanie, kt. sa nezaoberá predmetmi ale spôsobom nášho poznania 

predmetov, pokiaľ má byť moţné a priori.“ 

Transcendentálna filozofia je teda systém všetkých princípov čistého rozumu. Rozdelenie na 

estetiku a logiku spočíva na to, ţe existujú dva kmene ľudského poznania: zmyslovosť 

a rozvaţovanie. Obidva treba skúmať, pokiaľ v sebe obsahujú apriorné elementy, a to najprv 

zmyslovosť, kt. nám sú predmety dané, a potom rozvaţovanie, ktorým sú myslené. Časť 

týkajúcu sa zmyslovosti nazýva Kant estetikou, pretoţe vychádza z pôvodného významu tohto 

slova, kt. predtým neznamenalo ,,náuku o kráse“, ale ,,náuku o zmyslových pocitoch“. V 



transcendentálnej estetike skúma Kant schopnosť zmyslového vnímania. Zmysly podľa neho 

nám poskytujú názory, t. j. bezprostredné predstavy jednotlivých predmetov, napr. ruţe. Rôzne 

zmysly nám poskytujú rôzne vnemy (farbu, vôňu, ...), kt. potom usporadúvame do priestorovej a 

časovej jednotky (predstavu ,,ruţe“). To v nás, čo toto usporiadanie spôsobuje, však uţ samo z 

vnemov pochádzať nemôţe.  

Od všetkého empirického môţe, keď chceme, odhliadnuť (abstrahovať). Od ruţe si môţeme 

postupne odmyslieť jej vôňu, farbu atď. Od jedného však odhliadnuť nemôţeme, bez toho aby 

sme zničili samu predstavu: od rozľahlosti v priestore (rozpriestranenosti). Predstava priestoru 

je a priori, priestor nepatrí k predmetom samým. Priestor má empirickú realitu, t. j. má 

objektívnu platnosť pre všetko, čo sa nám kedykoľvek môţe ukázať ako vonkajší predmet. Či 

veci osebe sú v priestore, nemôţeme v nijakom prípade vedieť. Podľa Kanta ,,priestor má 

transcendentálnu idealitu“, t. j. priestor sa stáva ničím, akonáhle odhliadneme od podmienky 

moţnosti všetkej skúsenosti a predpokladáme, ţe je základom veci osebe. Sme to my, kt. k 

,,veciam“ pripájame predstavu priestoru. O tom, čo je za javmi, o veci osebe (noumenon) 

nevieme nič. 

Tak ako je nám daný priestor, je aj čas daný a priori. Čas je čistá forma nášho vnútorného 

zmyslu, nazerania nás samých a našich vnútorných stavov. Pozorujeme v sebe rozličné stavy 

mysle – city, vôľové pohnútky, predstavy. Čas je podmienkou, bez kt. nemôţeme mať nijakú 

skúsenosť. Čas je formou nášho vnútorného názoru (tak ako priestor je formou vonkajšieho 

názoru), ale aj našich názorov vôbec. Všetky javy vôbec sú v čase a nachádzajú sa nevyhnutne 

v časových vzťahoch. 

Na skutočnosti, ţe priestor a čas sú v nás samých ako apriorné formy, spočíva moţnosť 

matematiky. Lebo matematika má do činenia len s priestorovými a časovými určeniami. 

Geomteria sa zaoberá priestorovými vzťahmi, kým aritmetika vykonáva výpočty, pričom kaţdý 

výpočet je v podstate pridávanie jednotiek, t. j. spočíva na postupnosti v čase. 

Nie je nič v rozume, čo nebolo predtým v zmysloch (Locke), s výnimkou rozumu samého 

(pridáva Leibniz). Všetko myslenie (pojmy) sa môţu vzťahovať len na predmety, kt. sú nám 

dané prostredníctvom názoru. Pojmy bez názoru sú prázdne. Avšak len názor bez rozvaţo-

vania (Verstand) by bol pre nás ,,nezrozumiteľný“. Názory bez pojmov sú slepé. 

V poznávaní teda spolupôsobí zmyslovosť (ktorá nám poskytuje názorný materiál) a rozvažo-

vanie (pomocou kt. sa tvoria pojmy a pojmy spája do súdov). Spájajúca činnosť rozvaţovania je 

predmetom logiky. Predmetom transcendentálnej logiky u Kanta nie je otázka ,,ako musím 

spájať pojmy, aby som dospel k správnym súdom, úsudkom atď.?“, ale otázka ,,ako naše 

rozvaţovanie vôbec dospieva k pojmom?“. 

Kantova etika – je rozumová nie citová. Naše city sú podľa Kanta také rozličné, ţe nemôţu 

poskytnúť všeobecné a nevyhnutné kritériý dobra a zla. Podľa Kanta je morálny zákon a priori 

rozumu v príkaze čistej, nepodmienenej vôle. Základný zákon etiky poţaduje riadiť sa takým 

pravidlom, kt. by sa mohlo celkom nezávisle od mravného obsahu činu stať všeobecným 

zákonom konania. Kant vystupoval najmä proti →eudaimonizmu, →hedonizmu a etickému 

egoizmu.  

Mravný zákon má všeobecne platný charakter; vyjadruje imperatív, kt. nezávisí od 

subjektívnych sklonov. Iba rozumu podriadený mravný zákon môţe usmerňovať konanie: dobrá, 

mravná vôľa z úcty pred zákonom. Kant tak formuluje ,,všeobecný zákon praktického rozumu“ – 

kategorický imperatív, podľa kt. máme konať. 

Kategorický imperatív je teda jediný: Konaj len podľa tej maximy, od kt. môţeš zároveň chcieť, 

aby sa stala všeobecným prírodným zákonom. 



Kant rozlišuje medzi empirickým Ja (zmyslovo-telesná stránka bytosti) a inteligibilným Ja 

(stránka bytosti, kt. sa riadi princípmi rozumu). Kým empirické Ja podlieha skutočnosti, tomu čo 

je, inteligibilné Ja je určované normatívom mravného zákona vyjadrujúceho to, ,,čo má byť“. 

Poţiadavky vyplývajúce z mravného zákona (imperatívy) často protirečia zmyslovo-telesnému 

základu empirického Ja (afekty, inštinkty, ţelania, sklony, náklonnosti....): ,,Človek cíti v sebe 

samom v podobe svojich potrieb a náklonností silnú protiváhu voči všetkým príkazom 

povinnosti, kt. mu rozum predkladá ako hodné vysokej úcty.“ Ako sa má konať, nevyplýva z 

toho, čo je ,,dobré“, ale aţ z mravného zákona, kt. hovorí, ako sa má konať, vyplýva, čo je 

dobré. Mravný zákon nás núti konať bez akejkoľvek náklonnosti al. odporu voči takémuto 

konaniu, čisto kvôli mravnému príkazu.  

Tým, ţe človek na základe svojej rozumovej činnosti, kt. ho odlišuje od zvieraťa, má moţnosť 

nadobúdať charakter, ,,kt. si sám utvára“, je povinný ,,zdokonaľovať sa v súlade s cieľom, kt. si 

sám zvolil, čím ako ţivočích nadaný rozumovou činnosťou (animal rationabile) môţe sám zo 

seba urobiť ţivočícha rozumného (animal rationale)“. Túto schopnosť sám ukladať vlastnému 

konaniu rozumné ciele Kant nazýva vôľa.  

Podľa toho, čím je určované naša vôľa sú dve moţnosti. Keď je naša vôľa určovaná zákonmi, 

kt. sú v nás samých, v našom rozume, náš rozum je autonómny (dáva si zákony sám) al. keď je 

určovaná niečím mimo nás, je naša vôľa určovaná cudzím zákonom (heteronómia). 

Podriadenosť vôle rozumu vyţaduje také konanie, kt. z pocitu povinnosti pamätá na mravný 

zákon. Mravný zákon má všeobecne platný charakter; vyjadruje imperatív, kt. nezávisí od 

subjektívnych sklonov. Konanie môţe usmerňovať iba mravný zákon podriadený rozumu: 

dobrá, mravná vôľa z úcty pred zákonom. Kant formuluje všeobecný zákon ako ,,základný 

zákon praktického rozumu“ – kategorický imperatív, podľa kt. by sme mali konať. Kant dospieva 

k zásade praktického rozumu, kt. znie: ,,Konaj tak, aby maxima tvojej vôle mohla vţdy zároveň 

platiť ako princíp všeobecného zákonodarstva.“  

O zovšeobecnenie etických noriem sa pokúsil angl. etik L. Mackie. Rozoznáva 4 stupne uni-

verzalizácie: 1. abstrahovanie od individuálnych čŕt: norma platí pre porovnateľné prípady, kt. 

moţno vyjadriť takto: To čo je správne pre teba, musí byť správne aj pre mňa. Najznámejšou 

formou tohto princípu je zlaté pravidlo, kt. sa vyskytuje v mnohých filozofických a náboţenských 

učeniach vrátane Nového zákona: ,,Čokoľvek ţiadaš, aby robili tebe, rob aj ty im“ al. ,,Čo 

nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty im“. 2. Vţívanie sa do roly iného človeka a zodpovedanie 

otázky, či by sme z jeho pohľadu schvaľovali naše vlastné konanie. 3. Zohľadňovanie 

rozdielnych záujmov, záľub a konkurujúcich si potrieb. 4. Zohľadnením cudzej hodnotovej 

perspektívy bez toho, aby sme sa zriekli vlastného postoja, by nás malo doviesť ku 

kompromisu. 

Kantovi kritici vyčítali, ţe jeho etika je formálna a jej výpovedná hodnota je obmedzená, lebo 

neberie do úvahy obsah hodnôt a konkrétnych jedincov, kt. by mohli byť jej nositeľmi. Morálna 

prísnosť, kt. hlása, nie je pouţiteľná v ţivote, lebo ten je zaloţený na voľbe hodnôt. Preto sa 

skúmanie etických problémov orientuje na otázku, do akej miery moţno zovšeobecniť etické 

normy ľudského konania. 

Kantova etika vychádza z postulovania kategorického imperatívu ako všeobecného zákona, v 

kt. konanie určuje rozum čisto zo seba. Mravný zákon je v nás a v tom spočíva aj naša ľudská 

dôstojnosť. Mravné Kant zdôvodňuje len zo všeobecnosti zákona, a nie z dobra, na čo sa 

všeobecný zákon zameriava, čo vedie k formalizmu. Mravná hodnota znamená síce 

nevyhnutnosť sledujúca ako pravidlo konania zákon, kt. v sebe nesie rozum ako rozum (a nie 

pokiaľ sa pouţíva na dosiahnutie cieľov kladených ním samým). Rozum sám je schopný poznať 

hodnotnosť a objektívnu účelnosť mravne významných stavov vecí empirického sveta (moţnosť 



hodnoty, nevyhnutnosť hodnoty) a konania ako uskutočňujúcej zmyslovosti ukladať záväzné 

príkazy. Námietky sú aj proti Kantovmu pojmu slobody. Na jednej strane uznáva ľudskú vôľu v 

kauzálnej súvislosti prírodného diania. Keby sme mali moţnosť poznať všetky vonkajšie vplyvy 

a vnútorné pohnútky konajúceho pred jeho činom, vedeli by sme odôvodniť čin kauzálne ako 

prírodnú udalosť, ba ho aj predpovedať ako nevyhnutnosť.  

Na druhej strane postuluje poţiadavku mravného zákona ,,Ty máš“, z kt. pre Kanta vyplýva ,,Ty 

môţeš“, teda slobodu. Kant rieši tento rozpor tým, ţe v druhom ohľade vstupuje do akcie človek 

ako ,,človek osebe“. Ako však môţe človek na základe mravnej slobody meniť prírodné dianie? 

Ako sa môţe stať rozum praktickým rozumom? To je pre Kanta záhadou, kt. moţno objasniť 

práve tak málo ako existenciu mravného zákona samého. Slobodu nemoţno podľa Kanta 

dokázať empiricky. Sloboda je len ideál, viera, vyplývajúca z nášho praktického konania. Keďţe 

slobodu nemoţno dokázať – mohol by niekto namietať – konaj teda tak, akoby existovala! Je 

však ťaţké z tohto druhu slobody, napr. v trestnom práve, vyvodzovať praktické dôsledky. 

Zrejme preto sa Kant snaţí, aby sloboda bola dačo viac ako čistý ideál; snaţí sa ju zakotviť v 

nadempirickej skutočnosti, v ríši slobody. 

K najvýznamnejším dielam patria: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder 

Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprung des ganzen Weltgebäu-des, 

nach Newtonischen Grundgesätzen abgehandelt (1755), Physische Monadologie (1756). 

Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik (1766), Dissertation über 

die Form und die Prinzipien der sinnlichen und der intelligiblen Welt (1770), Von den 

verschiedenen Rassen der Menschen (1775), Kritik der reinen Vernunft (1781), Prolegomena 

zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783), Idee zu 

einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784), Grundlegung zur Metaphysik 

der Sitten (1785), Kritik der praktischen Vernunft (1788), Kritik der Urteilskraft (1790), Die 

Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft (1793), Zum ewigen Frieden (1795), Der 

Streit der Fakultäten (1798). Zobrané spisy I. Kanta vydala v 20. stor. Pruská akadémia vied v 

18 zväzkoch.  

kant/o- – prvá časť zloţených slov z g. canthos očný kútik. 

kantariáza – [g. kantharos chrobák] infekcia chrobákmi ako endoparazitmi v tele zvierat po poţití 

lariev al. dospelých foriem. 

kantaridín – cantharidinum, hexahydro- -dimetyl-4,7-epoxyizobenzofuran-1,3-dión, 

C10H12O4, Mr 196,21; anhydrid kys. dikarbónovej, dráţdiaca látka získaná z krvi 

hmyzu – španielskej mušky (Cantharides), pouţívaná ako afrodiziakum; vo 

veter. med. sa pouţíva ako rubefaciens, vezikant a antipruriginózum. 

Kantaridín 

 

kantaridizmus – [cantharidismus] otrava kantaridínom. 

kantaxantín – canthaxanthinum, -karotén-4,4,-dión, C40H52O2, Mr 564,82; all-trans-

karotenoidový pigment, značne rozšírený v prírode. K. sa izoloval z huby Cantharellus cinnabarius 

Adans. ex Fr., Agaricaceae. Farbivo pouţívané v potravinárstve a farm. Tvorí fialové kryštáliky z 

rozt. metylénchloridu, absorpčné max. (cyklohexán) 470 nm; olejové rozt. sú červenšie ako -

kartotén (Food Orange 8
®
, C.I. 40850

®
, Carophyll Red

®
, Carotaben Plus

®
, Oro-bronze

®
, Roranthin 

Red 10
®
).  

Kantaxantín 



 

 

 

Kantec
®
 (Daiichi) – hepatoprotektívum; →malotilát. 

kantektómia – [canthectomia] chir. odstránenie očného kútika. 

kantitída – [canthitis] zápal očného kútika. 

kantolýza – [cantholysis] chir. oddelenie očného kútika al. jeho ligamenta.  

kantoplastika – [canthoplastica] plastická operácia očného kútika na rozšírenie očnej štrbiny. 

kantorafia – [cantorrhaphia] operačné zošitie mihalnice v očnom kútiku. 

kantotómia – [canthotomia] preťatie očného kútika. 

Kantorov príznak – [Kantor, John Leonard, 1890 – 1947, amer. rádiológ] →príznaky.  

Kantorov-Giesov test →testy.  

Kantrex
® 

(Bristol) – antibiotikum; →kanamycín. 

Kantrexil
®
 (Bristol) – antibiotikum; →kanamycín. 

Kantrox
®
 (Bristol) – antibiotikum; →kanamycín. 

kantus – [canthus] očný uhol, kútik. 

kanyemba – akút. proktitída neznámej genézy, vyskytujúca sa v Juţ. Amerike a Zambii. 

kanyla – [cannula] dutá ihla al. cievka vyrobená z plastu (polyetylén, polyuretán, silikón). 

Perfúzna kanyla – dvojitá hadička na kontinuálnu infúziu kvapaliny do orgánu a z neho. 

Premývacia kanyla – k. pripojená k manometru, zavedená do cievy tak, ţe spojku medzi 

tepnou a manometrom moţno premývať aj v dlhodobom pozorovaní. 

kanylácia – [cannulatio] zavedenie cievky do tela (do ţily, tepny). 

Kaochlor
®
 – chlorid draselný.  

kaolín – Bolus alba, biela hlinka, argilla, zemitá hornina s nerozloţenými zvyškami pôvod-ných 

hornín; podstatnú časť tvorí kaolinit; hydratovaný kremičitan hlinitý, ~ H2Al2Si2O8.H2O. K. vzniká 

najmä sek. premenou ţivcov vplyvom vody v prítomnosti oxidu uhličitého al. humínových kys. 

Kaolinizácia (premena minerálov na kaolinit) prebieha aj vplyvom hydrotermálných rozt. K. je 

najdôleţitejšou surovinou v keramickom priemysle. Vyrába sa z neho porcelán, šamot a i. 

keramický tovar, ako aj rôznofarebné hlinky a ultramarín. Pouţíva sa ako adsorbent. Loţiská k. 

sú v oblasti Plzne a Karlových Varov. 

kaolinit – hydrosilikát kremíka Al4[(OH)8(Si4O10)], biely jednoklonný ílový minerál často koloidného 

charakteru al. tvoriaci šupinkaté agregáty. Surovina na výrobu porcelánu (v oblasti Karlových 

Varov) al. kameniny (v oblasti Plzne). 

kaolinóza – [kaolinosis] pneumokonióza vyvolaná inhaláciou častíc kaolínu 

Kaon
®
 (Warren-Teed) – glukonát draselný. 

Kaon-Cl
®
 (Adria) – chlorid draselný. 

Kaoxidin
®
 – chemoterapeutikum; →sukcinylsulfatiazol. 

kapa – kappa, písmeno g. abecedy . 



kapacita – [capacitas] 1. objemnosť, schopnosť dačo pojať, obsiahnuť, vykonať; 2. elekt. veličina 

charakterizujúca schopnosť sústavy vodivých telies viazať na seba elekt. náboje. 

Celková pľúcna kapacita – angl. total lung capacity, TLC, objem plynu nachádzajúci sa v 

pľúcach na konci max. inspirácie; →dýchacie objemy (obr.). 

Difúzna kapacita – schopnosť alveolokapilárnej membrány prenášať plyn; závisí od hrúbky 

a plo-chy alveolokapilárnej membrány. Je to objem plynu preneseného za min z alveolárneho 

vzduchu do kapilárnej krvi pľúc delený stredným tlakovým gradientom plynu medzi alveolár-nym 

vzduchom a kapilárnou krvou. 

Funkčná reziduálna kapacita – angl. functional residual capacity, skr. FRC, je objem vzduchu, 

kt. zostáva na konci normálneho pokojného dýchania; →dýchacie objemy.  

Inspiračná kapacita – angl. inspiratory capacity, IC, objem vzduchu, kt. sa dá ešte vdýchnuť po 

skončení normálneho vdychu; inspiračný rezervný objem, IRV; →dýchacie objemy. 

Maximálna dýchacia kapacita – angl. maximal breathing capacity, skr. MBC, najväčší objem 

plynu, kt. môţe pacient vydýchnuť za min pri max. vôľovom úsilí; →dýchacie objemy. 

 

Obr. Zložky celkovej pľúcnej kapacity (TLC): ERV – 

exspirtačný rezervný objem; FRC – funkčná reziduálna kapacita; 

IC – inspiračná kapacita; RV – reziduálny objem; VC – vitálna 

kapacita; VT – dychový objem (angl. tidal volume) 

 

 

 

 

Maximálna tubulárna exkrečná kapacita – tubulárne maximum, skr. Tm, najväčšia rýchlosť, 

pri kt. tubuly transportujú látku z priesvitu tubulov do intersticiálnej tekutiny al. z interstíciálnej 

tekutiny do priesvitu tubulov;vyjadruje sa mg/min. 

Mólová tepelná kapacita – tepelná k. látky v móloch. 

Respiračná kapacita – schopnosť krvi absorbovať kyslík z pľúc a CO2 z tkanív. 

Kapacita tlmivého roztoku – hodnota, kt. sa určuje zmenou pH vyvolanou pridaním malého 

mnoţstva silnej kys. al. hydroxidu. Čím menšiu zmenu vyvolá kys. al. hydroxid, tým má tlmivý 

rozt. väčšiu kapacitu a naopak. Podľa Van Slyka rozt. má tlmivú hodnotu 1, keď 1 l potrebuje 1 

gramekvivalent silnej kys. al. hydroxidu na zmenu pH o jednotku. K. tlmivého rozt. určuje 

aktuálna koncentrácia soli a prítomnej kys. 

Úsilná vitálna kapacita – angl. forced vital capacity, FVC, je vitálna k. meraná pri max. úsilnom 

výdychu; →dýchacie objemy. 

Vírusneutralizačná kapacita – schopnosť séra inhibovať infekčnosť vírusu. 

Vitálna kapacita – VK, objem plynu, kt. moţno vypudiť z pľúc po úplnej inspirácii, bez 

obmedzenia trvania exspirácie; rovná sa súčtu inspiračnej k. + exspiračného rezervného 

objemu; →dýchacie objemy. 



Vodná kapacita (peloidu) – ,,vododrţnosť“, objem vody viazaný určitým mnoţstvom peloidu, 

kt. zodpovedá 1 g sušeného peloidu. Najväčšiu v. k. má rašelina, kt. viaţe vodu v pomere 1:14 

aţ 27, menšiu slatina a najmenšiu bahno (1:1).  

kapacitácia – proces, počas kt. sa stávajú spermatozoá schopné oplodniť vajíčko po dosiahnutí 

ampuly vajíčkovodu. 

kapacitancia – fyz. prevrátená hodnota súčinu kapacity a uhlového kmitočtu; kapacitná 

reaktancia, symbol C.  

Membránová kakacitancia – elekt. k. bunkovej membrány, napr. axónu al. svalového vlákna. 

kapacitor – elekt. zariadenie, kt. má pri malých rozmeroch veľkú elekt. kapacitu a je schopné 

uskladňovať elekt. náboje; kondenzátor. 

kapacitrón – fyz. kaskádrový elektrostatický generátor. 

kapacizmus – forma dyslálie s chybným vyslovovaním hlásky L, kt. postihnutý vynecháva al. 

nahrádza hláskou T. 

kapaefekt – zrakový fenomén, kt. vzniká, keď človek musí spracúvať zrakovo-priestorové, ako aj 

sekvenčné informácie. V typickom pokuse sa umiesťujú pred vyšetrovaného 3 zdroje 

prerušovaného svetla, a to vo vertikálnej a horizontálnej polohe. Proband má oznámiť časový 

úsek  t1 medzi zábleskom 1. a 2. lampy a časový úsek t2 medzi zábleskom 2. a 3. lampy. 

Akonáhle je distancia (d) medzi zábleskom 1. a 2. lampy väčšia ako distancia medzi 2. a 3. lampy, 

t. j. d1 > d2, má proband tendenciu hodnotiť  t1 >  t2, aj keď v skutočnosti je t1 <  t2. Test sa vyuţíva 

na zisťovanie lateralizácie hemisfér.  

kapafaktor – pri paraméciách cytoplazmatická gen. častica, kt. spolu s jadrovým génom K 

podmieňuje tvorbu toxickej látky paramecínu (killer factor). 

kapameter – prístroj na meranie magnetickej susceptibility hornín. 

kapareťazce – reťazce imunoglobulínov. Gen. polymorfizmus k. je známy ako sérová skupi-na od 

r. 1961. Existuje 6 fenotypových variantov, kt. determinujú 4 autozómovo kodomi-nantné alely 

na chromozóme 2. Markerom tohto gen. polymorfizmus je Km-systém (starší názov Inv). 

Pouţíva sa pri paternalitných sporoch. 

Kaparlem
®
 – borievkový olej; →Juniperus.. 

kaparovité →Capparidaceae. 

kapary – druh korenia (súčasť rybích očiek) z drobných, tvrdých, ešte úplne zatvorených púčikov 

tŕňového kra kapary. 

kaparytmus – výraz EEG. Rytmus skladajúci sa z výbojov frekvencie a al. ∂, vyskytujúci sa nad 

spánkami osôb vyvíjajúcich mentálnu aktivitu. Najlepšie sa zachytáva medzi elektródami 

uloţenými laterálne od vonkajších očných kútikov. Mozgový pôvod tohto rytmu je sporný. 

kapauhol – pseudostrabizmus. 

kapia – druh papriky. 

kapilára – [(vas) capillare] 1. fyz. sklená rúrka s nepatrnou svetlosťou; 2. poľnohosp. jemná štrbinka 

v pôde; 3. med. vlásočnica.  

Artériové kapiláry  – syn. prekapiláry, metaarterioly, sú malé cievy, kt. steny nemajú súvislú 

svalovú vrstvu; štruktúrou a lokalizáciou stoja medzi arteriolami a k.  



Erytrocytové kapiláry – k. v kostnej dreni vo včasnom štádiu ţivota, kt. pp. produkujú 

erytrocyty. 

Fenestrované kapiláry – sú jednými z 2 hlavných druhov k., vyskytujú sa v črevnej sliznici, 

obličkových glomeruloch, pankrease, endokrinných ţľazách a i. tkanivách. Charakterizuje ich 

prítomnosť cirkulárnych otvorov (fenestrae) al. pórov, kt. penetrujú epitéliom; tieto póry bývajú 

uzavreté veľmi tenkou diafragmou; por. kontinuálne k. 

Kontinuálne kapiláry – jedny z 2 hlavných druhov k., vyskytujú sa v svaloch, koţi, pľúcach, 

CNS a i. tkanivách. Charakterizuje ich prítomnosť neprerušeného endotelu a kontinuálnej 

bazálnej laminy, ako aj jemných filamentov a početných pinocytových vezikúl; por. fenestrované 

k. 

Krvné kapiláry – drobné cievy spájajúce 

arterioly a venuly, tvoriace sieť skoro vo 

všetkých oblastiach tela. Ich steny sú 

semipermeabilné membrány slúţiace na 

výmenu rozličných látok vrátane telových 

tekutín medzi krvou a tkanivovou 

tekutinou. 

Lymfatické kapiláry – vasa 

lymphocapillaria. 

Meigsove kapiláry – k. v myokarde. 

Žilové kapiláry – venózne k., syn. 

postkapiláry, postkapilárne venuly, drobné cievy, kt. nemajú súvislú svalovú vrstvu, štruktúrou a 

lokalizáciou stoja medzi venulami a k. 

Žlčové kapiláry – 1. ţlčové kanáliky; 2. cholangioly. 

kapilarektázia – [capillarectasis] rozšírenie vlásočníc. 

kapilarióza – [capillariosis] helmintóza vyvolaná nematódou rodu →Capillaria. 

Filipínska kapilarióza →capillariosis filippinensis. 

Pečeňová kapilarióza – syn. granulomatózna hepatitída, hepatikolóza; po-stihnutie 

pečeňového parenchýmu rôznymi vývojovými štádiami nematódy →Capillaria hepatica po 

orálnej nákaze zrelými vajíčkami. Je to geopolitný parazit prevaţne hlodavcov, ale aj iných 

cicavcov. Samička kladie do pečene zvieraťa ohromné mnoţstvo vajíčok, kt. však nie sú 

infekčné. Známe sú nálezy nezrelých vajíčok v stolici ľudí po poţití pečene takýchto zvierat. 

Človek tu býva len transportným hostiteľom. Vajíčka musia zrieť za prístupu vzduchu, napr. po 

poţití infikovaného hlodavca šelmou (mačkou, psom) dozrievajú vajíčka v truse deponovanom 

v pôde. Človek sa nakazí poţitím zrelých vajíčok pri geofágii (deti) al. nedodrţovaní 

hygienických pravidiel (starí ľudia, pracujúci v poľnohospodárstve ap.). 

Klin. obraz – závisí od mnoţstva poţitých infekčných vajíčok. Larvy uvoľnené z nich v čreve 

putujú krvným riečiskom a prejavujú pečeňovú organotropiu. Vzniká hepatomegália, spojená s 

eozinofíliou. Vývoj larvy niekedy nepokračuje, larva je postupne deštruovaná za vzniku 

granulómu v mieste usídlenia. Kým nastane maturácia, kladie samička mnoţstvo vajíčok, kt. sa 

taktieţ postupne likvidujú za vývoja belavých loţísk veľkosti 1 – 5 mm, uloţených väčšinou 

nehlboko v tkanive. Po dlhšom čase nastáva pri masívnej infekcii cirhóza pečene. Mierne 

nákazy ojedinelými vajíčkami môţu prebehnúť pod obrazom nevýrazných hepatál-nych 

ťaţkostí, po niekoľkých mes. al. rokoch sa stav spontánne upraví.  



Dg. – vývojové štádiá parazita sa môţu histol. dokázať vo vzorke z pečeňovej biopsie. Kopro-

logická dg. je bezcenná, pretoţe vajíčka neodchádzajú z tela prirodzenými cestami.  

Dfdg. – treba odlíšiť iné hepatopatie vyvolané parazitmi, napr. toxokarózu a fasciolózu, kt. majú 

rovnaké príznaky vrátane eozinofílie. Tieto helmintózy sa dajú odlíšiť sérol, pri fasciolóze moţno 

po čase nájsť vajíčka v stolici. 

Th. – pred vývojom granulómov sa odporúča podať tiabendazol (Mintezol
®
 25 mg/kg 2-krát/d 

počas 2 – 3 týţd.). V ďalšom vývoji nie je uţ th. účinná. 

V prevencii sa kladie dôraz na prísne dodrţovanie hygienických pravidiel, najmä u detí, kde je 

geofágia pomerne beţná. 

kapilarita – [capillaritas] 1. fyz. jav, pri kt. hladina kvapaliny v kapiláre bude vyššia al. niţšia ako 

hladina kvapaliny, v kt. je ponorená kapilárna trubička; vzlínavosť; 2. poľnohosp. schopnosť pôdy 

viesť vodu kapilárami zdola nahor; 3. geol. jav spočívajúci v tom, ţe pod-zemná voda v 

priepustných horninách vystupuje proti pôsobeniu zemskej gravitácie. 

kapilaritída – [capillaritis] zápal kapilár. 

kapilárna gélová elektroforéza – angl. Capillary Gel Electrophoresis (CGE) je elektroseparačná 

metóda, pomocou kt. sa dajú rozdeliť veľké molekuly s nábojom (ióny) na základe ich 

rozdielnych elektroforetických pohyblivostí. Kapilára je naplnená gélom, kt. zvyšuje rozdiely 

medzi elektroforetickými rychlosťami veľkých iónov rôznych tvarov a sú nútené migrovať pórmi 

gélu. Prítomnosť gélu zabraňuje vzniku elektroosmotického toku, a tak len jeden druh iónov 

(kladné al. záporné) sa pohybujú smerom k detektoru a môţu sa separovať a detekovať v 

priebehu jedného experimentu. CGE sa dá pouţiť len pre ióny a vyuţíva sa najmä na delenie 

vysokomolekulových biol. aktívnych látok, ako sú peptidy, bílkoviny, sacharidy, štepy DNA a 

RNA. 

kapilárna izoelektrická fokusácia – Capillary Isoelectric Focusing (CIEF, IEF) delí látky 

amfolytickej povahy (t. j. látky, kt. môţu niesť kladný al. záporný náboj, príp. sú bez náboja 

podľa pH okolitého prostredia) v lineárnomm gradiente pH. CIEF delí molekuly, kt. majú 

amfolytickú povahu na základe ich rozdielnych izoelektrických bodov pI (t. j. pH, pri kt. sa 

celkový náboj molekuly rovná nule). Deliaca kapilára se naplní rozt. delených amfolytických 

látek a pomocného amfolytu, kt. je schopný neutralizovať celý rozsah pH. Z opačných koncov 

migrujú do kapiláry ióny OH
–
 a H

+
, kt. v nej tvoria spojitý lineárny gradient pH. Delené molekuly 

(ióny) putujú rozt., kým nedosiahnu pH, kt. sa rovná ich pI. V tomto mieste kapiláry (pH = pI) sa 

stanou neutrálne, zastavia sa a utvoria úzku zónu (fokusujú). Po fokusácii sa zóny mobilizujú 

(uvedú do pohybu), aby prešli detektorom a detekovali sa. CIEF je pouţiteľná len pre 

amfolytické molekuly (t. j. molekuly, kt. môţu mať kladný al. záporný náboj, príp. sú bez 

celkového náboja podľa pH okolité prostredia). 

kapilárna izotachoforéza – angl. Capillary Isotachophoresis (CITP, ITP) separuje ióny podľa 

rozdielnych elektroforetických mobilít. Rozt. delených iónov sa dávkuje ako rozhranie 2 

rozdielnych tlmivých rozt. Prvý tlmivý rozt. pred vzorkou sa nazýva vedúci (leading) a obsahuje 

ión s nábojom rovnakého znamienka, ale väčšou elektroforetickou pohyblivosťou ako všetky 

separované ióny. Druhý tlmivý rozt. za vzorkou sa nazýva uzatvárací (terminating) a obsahuje 

ión s rovnakým znamienkom ako delené ióny, ale menšou elektroforetickou pohyblivosťou ako 

všetky delené ióny. Kaţdý separovaný ión utvára v priebehu analýzy svoju vlastnú zónu. Zóny 

všetkých delených iónov sú uzavreté medzi vedúcim a uzatvárajúcim elektrolytom (tlmivým 

rozt.) a sä zoradené bezprostredne za sebou podľa klesajúcej elektroforetickej pohyblivosti 

delených iónov. Kapilárna izotachoforéza je pouţiteľná len pre molekuly s nábojom (ióny). 

Počas jedného experimentu moţno deliť a detekovať len jeden druh iónov (kladné al. záporné). 



Pvé pokusy v rúrkach tvaru U vykonal F. von Resuss (1808), G. Wiedemann (1856), H. Buff 

(1858), O. Lodge (1886) a W. Whetham (1893). R. 1897 F. Kohlrausch odvodil rovnicu pre 

migraciu iónov v rozt. elektrolytu. V 1. pol. 20. stol. sa vypracovala gélová elektroforéza 

a izoelektrická fokusácia na gélových doskách; →izotachoforéza. 

kapilárna rezistencia – odolnosť kapilár voči nasávaniu al. stáze. Zisťuje sa funkčným testom pri 

hemoragických diatézach (vaskulopatiách, napr. purpure). 

kapilárna zónová elektroforéza – angl. Capillary Zone Electrophoresis (CZE) je kapilárna 

elektroseparačná metóda, kt. je vhodná na separaciu molekúl s nábojom (iónov), kt. sa líšia 

svojou Mr, tvarom a nábojom. Delí molekuly s nábojom (ióny) na základe ich rozdielnych 

elektroforetických pohyblivostí (mobilít). Elektroosmotický tok separačného tlmivého rozt. vnútri 

kapiláry unáša kladné i záporné ióny k detektoru a tieto ióny navyše migrujú svojimi rozdielnými 

elektroforetickými rychlosťami vnútri tlmivého rozt., a tým sa vzájomne delia. Počas jedného 

experimentu moţno deliť a detegovať obidva druhy iónov (kladné i záporné). CZE je pouţiteľná 

len pre nabité molekuly (ióny). Kapilára je z kremenného skla (fused silica) s vonakjšou vrstvou 

polyimidu, jej vnútorný Ø je 50 , 75 al. 100 µm, vonkajší Ø: 375 µm. Ako transportné javy sa 

vyuţívajú: 1. elektroforetická migrácia iónov; 2. elektroosmo-tický tok kvapaliny. Ako detekčná 

metóda sa uplatňuje: 1. priama a nepriama detekcia absorpčným fotometrickým detektorom 

(UV, VIS) ; 2. fluorimetrická detekcia; 3. vodivostná detekcia; 4. amperometrická detekcia; 5. 

detekcia s diódovým poľom (DAD); 6. hmotnostná spektrometria. 

CZE poskytuje kvalit. informáciu (poloha píku, migračný čas a elektroforetická pohyblivosť 

metódou štandardov) i kvantit. informacie (z plochy píku sa určuje mnoţstvo a koncentrácia 

látky a) metódou kalibračnej priamky; b) metódou štandardného prídavku; c) metódou 

vnútorného štandardu. Pomocou CZE sa dajú stanovovať anorg. anióny (chloridy, sírany, 

dusitany a dusičnany), anorg. katióny (K
+
, Na

+
), herbicídy a i. látky.  

Optimalizácia separácie sa dosahuje: úpravou pH, výberom druhu a koncentrácie tlmivého rozt., 

komplexačného činidla, org. rozpúšťadiel, Mg
2+

 a Ca
2+

, chirálnych činidiel. 

kapilárne elektroseparačné metódy – angl. capillary electroseparations (CES), elektromig-račné 

metódy delenia látok, kt. zahrňujú tieto metódy: 

1) →kapilárna zónová elektroforéza (CZE) 

2) →kapilárna gélová elektroforéza (CGE) 

3) micelová elektrokinetická kapilárna chromatografia (MECC, MEKC) 

4) elektrochromatografia v naplnených kapilárach (EC, CEC) 

5) →kapilárna izoelektrická fokusácia (CIEF, IEF) 

6) →kapilárna izotachoforéza (CITP, ITP) 

Micelová elektrokinetická kapilárna chromatografia – angl. Micellar Electrokinetic Capilla-ry 

Chromatography (MECC, MEKC) vyuţíva micely, kt. sa tvoria povrchovo aktívny-mi látkami 

(detergenty); s výhodou sa pouţívá na separáciu neutrálnychch molekúl i iónov. MECC delí 

nabité a najmä neutrálne (hydrofóbne a hydrofilné) molekuly na základe ich rozdielnych 

rozdeľovacích koeficientov medzi vodnou a micelovou fázou. Do vodného tlmi-vého rozt. (vodná 

fáza) sa pridáva povrchovo aktívna látka (detergent, napr. SDS = sodium dodecylsulphate = 

dodecylsíran sodný), kt. utvára v tlmivom rozt. micely tzv. micelovú, pseudostacionárnu fázu. 

Povrchovo nabité micely migrujú vnútri tlmivého rozt. vlastnou elektroforetickou rychlosťou a 

unášajú molekuly a ióny separovaných zlúč., kt. sú vviac al. menej prítomné vnútri 

hydrofóbnych dutín (t. j. komparmentoch, interiéroch, príp. kavitách) micel. Všetky micely 

migrujú rovnakou rýchlosťou, ale stupeň solvatácie molekúl micelami udáva rychlosť unášenia 

týchto molekúl micelami. Elektroosmotický tok tlmivého rozt. unáša micely a molekuly/ióny 

všetkých separovaných látok smerom k detektoru. Micelová elektrokinetická kapilárna 



chromatografia sa dá pouţiť pre neutrálne molekuly a ióny. Optimalizácia metódy sa dosahuje 

výberom druhu a koncentrácie detergentu, druhu a kon-centrácie tlmivého rozt. (úpravou pH) a 

org. rozpúšťadla. 

Elektrochromatografie v naplnených kapilárách – angl. Capillary Electrochromatography 

(EC, CEC) kombinuje elektroforetický a chromatografický separačný mechanizmus a umoţňuje 

delenie neutrálnych i nabitých molekúl. CE delí nabité i neutrálne molekuly na základe ich 

rozdílných rozdeľovacích koeficientov medzi mobilnu a stacionárnu fázu. Mobilnu fázu poháňa 

elektroosmotický tok stacionárnej fázy v naplnenej kapiláře. Molekuly delených látok sú 

unášané mobilnou fázou k detektoru a zároveň oneskorované interakciou so stacionárnou 

fázou. Ide o modifikáciu mikrokvapalinové chromatografie (mikro HPLC, CLC), vhodnú pre 

neutrálne molekuly i ióny. Optimalizácia metódy sa dosahuje výberom druh stacionárnej fázy, 

org. rozpúšťadla, úpravou pH a chirálnych činidlá. 

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

Názvoslovie elektroseparačných metód 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ACE         affinity capillary electrophoresis   afinitná kapilárna elektroforéza 

CAE         capillary affinity electrophoresis   kapilárna afinitná elektroforéza 

CE         capillary electrophoresis    kapilárna elektroforéza 

CEC         capillary electrochromatography   kapilárna elektrochromatografia 

CES         capillary electroseparation    kapilárna elektroseparácia 

CD-MEKC    cyclodextrin micellar electrokinetic chromatography cyklodextrínová micelová elektro- 

                                                                                                                    kinetická chromatografia 

CGE       capillary gel electrophoresis    kapilárna gélová elektroforéza 

CIEF       capillary isoelectric focusing    kapilárna izoelektrická fokusácia 

CITP       capillary isotachophoresis    kapilárna izotachoforéza 

CMEC      capillary micellar electrokinetic chromatography  kapilárna micelová elektrokinetická  

                                                                                                                     chomatografia 

CZE       capillary zone electrophoresis    kapilárna zónová elektroforéza 

EC       electrochromatography    elektrochromatografia 

EKC       electrokinetic chromatography    elektrokinetická chromatografia 

ELFO       electrophoresis     elektroforéza 

FSCE       free solution capillary electrophoresis   kapilárna ELFO vo voľnom rozt. 

FZE       free zone electrophoresis    voľná zónová elektroforéza 

HPCE       high performance capillary electrophoresis  vysoko výkonná kapilárna ELFO 

HPE       high performance electrophoresis   vysoko výkonná ELFO 

HPZE       high performance zone electrophoresis   vysoko výkonná zónová ELFO 

MEC       micellar electrokinetic chromatography   micelová elekrokinet. chromatografia 

MECC      micellar electrokinetic capillary chromatography  micelová elektrokinetická kapilárna  

                                                                                                                     chromatografia 

MEKC       micellar electrokinetic chromatography   micelová elektrokinet. chromatografia 

MEEKC      microemulsion electrokinetic chromatography  mikroemulzná elektrokinetická chro- 

                                                                                                                     matografia 

OTEC       open tubular electrochromatography   elektrochromatografia v otvorených  

                                                                                                                     rúrkach 

SEKC       suspension electrokinetic chromatography  suspenzná elektrokinetická chromato- 

                                                                                                                     grafia 

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

kapilárny pulz – pulsus celer et altus, pulz pri veľkej tlakovej amplitúde, napr. viditeľná pulzácia 

kapilárnych koţných ciev, najmä na nechtovom lôţku pri aortálnej insuficiencii; por. Müllerov 

príznak. 

kapilárny trombus – mikrotrombus. 



kapilaropatia – [capillaropathia] nešpecifikované ochorenie kapilár. 

kapilaroskopia – [capillaroscopia] vyšetrovanie in vivo krvných vlásočníc nepoškodeného 

povrchu epitelových a endotelových krycích vrstiev, napr. koţe, sliznice, meningov, koţe 

nechtového lôţka, sietnice pomocou kapilárneho mikroskopu, na očnom pozadí pomocou 

oftalmoskopu (príp. v kombinácii s fluorescenčnou angiografiou). Vyvinul ju O. Müller (1905) a 

do praxe zaviedol S. Lombard (1911).  

kapilarotoxikóza – [capillarotoxicosis] poškodenie vlásočníc toxínmi. 

kapilícium – [capillitium] vlasy, vlasatá časť hlavy, ochlpenie; parochňa. 

Kapilin
®
 – protrombogénny vitamín; →menadioldiacetát. 

Kapilon
®
 (Glaxo) – protrombogénny vitamín; →menadioldiacetát. 

Kapilon Injectable
®
 – protrombogénny vitamín; →menadoxín. 

kapistrum – obväz zakrývajúci celú hlavu a krk okrem tváre. 

kapitácia – [capitatio] 1. v staroveku a stredoveku daň z hlavy; 2. zdrav. paušálna platba za 

kaţdého zmluvne registrovaného občana v zdrav. poisťovni bez ohľadu na skutočne odvedený 

výkon. Lekár je platený za ,,pripravenosť“ poskytovať zdrav. sluţby. Kapitačnú sadzbu 

stanovuje MZ SR. Výhodou k. je ľahká administrácia a regulácia, nevýhodou je moţnosť 

presunu nákladov na ostatných poskytovateľov zdrav. starostlivosti (napr. nemocnice), nedo-

statočná motivácia lekárov, moţnosť zniţovať dostupnosť pacientov k starostlivosti (ordi-načné 

hodiny ap.), zloţitá zmena lekára (zmluvy sa uzatvárajú na ½ r.). R. 2001 bola napr. výška 

kapitačnej sadzby u praktického lekára 35,–, gynekológa 23,80 a pediatra 52,– Sk. Neštátni 

lekári špecializovanej ambulantnej starostlivosti sú platení podľa výkonov, pričom kaţdý výkon 

je ocenený patričným počtom bodov. 

kapitál – [l. capitalis hlavný, nem. Kapital] ekon. kategória; popri práci a pôde 3. výrobný faktor v 

národnej ekonómii. Tvorba k. charakterizuje moderné spoločnosti. V tradičných spo-ločnostiach 

sa hospodárske prebytky spotrebúvajú vo forme darov, sviatkov, náboţenských rituálov ap. K. 

má 2 zákl. formy: 1. fyzický kapitál (hmotné statky dlhodobého pouţitia, kt. sa pouţívajú na 

výrobu ďalších statkov: budovy, továrne a domy, zariadenia a zásoby hotových produktov a 

medziproduktov); 2. finančný kapitál, t. j. cenné papiere. Nároky podnikov na k. rastú s 

technologickým pokrokom, pretoţe sa neustále zvyšujú náklady na výskum a produkciu. 

V konečnom dôsledku to má za následok koncentráciu a utváranie veľkých podnikov, kt. sú ako 

jediné schopné uniesť hospodárske riziká spojené s inováciou. Procesy koncentrácie 

v ekonómii sú zároveň koncentráciou ekonomickej moci. Kapitálový trh je trhom, kde sa 

obchoduje s cennými papiermi ako predstaviteľmi fyzického a peňaţného k. 

V prenesenom slova zmysle sa pojem k. pouţíva aj na vyjadrenie kultúrnych, sociálnych 

a psychických dispozícií.  

Ľudský kapitál – syn. ľudský potenciál, je zásoba znalostí a schopností stelesnených v ľuďoch 

určitého štátu, ţijúcich na určitom území. Je výsledkom tradície, vzdelania a poznatkov 

získaných praxou. 

kapitalizmus – ekonomický a spoločenský systém, v kt. je väčšina majetku v súkromnom 

vlastníctve, rozhodujúcim výrobným faktorom je →kapitál, rozhodujúcim nástrojom alokácie 

zdrojov a tvorby dôchodku je →trh. K. sa vyznačuje oddelením práce a kapitálových statkov al. 

výrobných prostriedkov, kt. sú v súkromnom vlastníctve. Pracovníci sú osobne slobodní a môţu 

sa podľa uváţenia nechať najímať od vlastníkov kapitálových statkov za mzdu. 

kapitálka – veľké písmeno liate na výšku (obraz) malých písmen 



kapitálny – hlavný, základný, podstatný. 

kapitálový – vzťahujúci sa na →kapitál; utvorený z kapitálu. 

kapitonáž – [franc. capitonner vypoduškovať] chir. uzavretie cystickej dutiny zošitím jej 

protichodných povrchov. 

Kaplanov test – [Kaplan, David M., 1876 – 1952, amer. lekár] →testy.  

Kaplanov-Klatskinov syndróm – [Kaplan, Herbert, amer. lekár; Klatskin, Gerald, *1910, amer. 

internista] →syndrómy.  

Kaplanova-Meierova krivka prežitia – [Kaplan, E. L.; Meier, Paul, amer. štatistici 20. stor.] krivka 

preţitia, zhotovená na základe výpočtu náhodných údajov cenzu; →úmrtnosť.  

kapnofilický – [capnophilicus] rastúci najlepšie v prítomnosti CO2; týka sa baktérií. 

kapnografia – [capnographia] neinvazívne monitorovanie pCO2 v artériovej krvi. Pri k. sa meria a 

registruje koncový exspiračný obsah CO2 vo vydychovanom vzduchu, kt. zodpovedá pri 

normálnych funkciách pľúc obsahu CO2 v artériovej krvi. Meranie (kapnometria) sa uskutočňuje 

na princípe ultrarotabsorpčnej metódy (Uras) v hlavnom prúde vydychovaného vzduchu al. 

vedľajšom prúde odsávaním vzorky plynu. Pouţíva sa najmä u ventilovaných pacientov na 

nastavenie minútového dychového objemu na hodnotu produkcie CO2. 

kapnogram – [capnogramma] záznam o koncentrácii oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu. 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 

     Čas        Exspirácia      Inspirácia 

Normálny kapnogram. A – oxid uhličitý eliminovaný z anatomického mŕtveho priestoru; B – mŕtvy priestor 

a alveolárny CO2; C – alveolárne plateau; D – terminálny pokles pCO2 (end-tidal carbon dioxide tension, 

PETpCO2)  

kapnomantia – veštenie z dymu pri zápalných obetiach. 

kapnometer – [capnometrum] prístroj na meranie koncového výdychového pCO2. 

kapnometria – [capnometria] meranie koncového výdychového pCO2; →kapnografia. 

kapobenát sodný – jednosodná soľ kys. kapobénovej, pouţíva sa ako antiarytmikum. 

kaporit – chem. čistý chlórnan vápenatý; dezinfekčný prostriedok; druh penobetónu. 

Kaposiho varičeliformný exantém – [Kaposi, Moritz Kohn, 1837 – 1902, maď. dermatológ] 

difúzna erupcia umbilikovaných vezikúl koţe a pustúl, kt. sa podobajú pustulóznej psoriáze 

a dermatitis herpetiformis al. varičele. Syn. Kaposiho dermatitída, Kaposiho ekzém, Kaposi-ho-

Juliusbergova dermatitída, eczema herpeticum, eczema herpeticatum (Juliusberg), eczema 

infantum, pustulosis herpetica infantum, herpes vegetans, pustulosis vacciniformis acuta, 

pustulosis varioliformis acuta, pustulosis varioliformis Kaposi-Juliusberg, varioliformis pyoderma. 

Vyskytuje sa na koţi hornej časti trupu, krku a hlavy, väčšinou u gravidných ţien. Ide o následok 



infekcie vírusu herpes simplex al. vakcínie pri inej koţnej chorobe, napr. ekzéme. Neznáma je 

prevalencia u muţov, najvyššia incidencia je u detí. Prvýkrát ju opísal Kaposi (1887). Názov 

pustulosis varioliformis acuta pochádza od Juliusberga (1898). 

Kaposiho sarkóm – [Kaposi, Moritz Kohn, 1837 – 1902, maď dermatológ] osobitná forma 

malígného mnoholoţiskového cievneho nádoru. Syn. Kaposiho angiomatóza, Kaposiho 

angiosarkóm, Kaposiho hemangiomatóza, Kaposiho sarkomatóza, Kaposiho sy., angioreticu-

losarcomatosis, angiosarcoma pigmentosum, sarcoma haemorrhagicum idiopathium, sarcoma 

haemorrhagicum, sarcoma pigmentosum haemorrhagicum idiopathicum multiplex, pseudosar-

comatosis haemorrhagica pigmentosa, sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum, 

reticuloangiomatosis, endotheliosarcoma. Charakterizujú ho mnohopočetné tnavomodré 

makulózne koţné lézie, uzlíky al. pláty s Ø 1 – 3 cm, kt. sa môţu zvrhnúť na sarkómatózne. 

Progresívne invaduje symetricky pozdĺţ povrchových ţíl končatín. Najčastejšie sú postihnuté sú 

distálne časti končatín. Africký variant postihuje aj lymfatické uzliny a útroby (napr. pečeň a 

slezinu). Vyskytuje sa u starších osôb bez vplyvu na očakávané preţitie. Sporadicky posti-huje 

všetky geografické oblasti, najmä európskych Ţidov, Talianov a černochov. Prevaţuje u muţov 

(10 : 1). V Európe postihuje staršie vekové skupiny, u černochov sa vyskytuje v kaţdom veku. 

Predtým išlo o zriedkavú afekciu, v súčasnosti sa vyskytuje epidemicky u imuno-deficitných 

jednincov s AIDS. Etiológia je neznáma. V th. je účiný vinblastín, doxorubicín, etopozid, 

dakarbazín, aktinomycín D, bleomycín a interferón a. 

Kaposiho syndróm – [Kaposi, Moritz Kohn, 1837 – 1902, maď. dermatológ pôsobiaci vo Viedni] 

→syndrómy.  

Kaposiho-Juliusbergov syndróm – 

[Kaposi, Moritz Kohn, 1837 – 1902, maď. 

dermatológ; Juliusberg, Fritz, nem. 

dermatológ] →syndrómy.  

kapotment – [franc. capotement] 

čľapotavý zvuk pri auskultácii brucha pri 

dilatovanom ţalúdku.  

kappa – [K, k] 10. písmeno g. abecedy. 

Kappadione
®
 (Lilly) – protrombogénny 

vitamín; →menadioldifosfát. 

Kappati
®
 (Erbamont) – antibiotikum; 

→dibekacín. 

Kappaxan
®
 – protrombogénny vitamín; 

→menadioldiacetát. 

Kappaxin
®
 – protrombogénny vitamín; →menadión. 

kapreomycín – polypeptidové antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces capreolus; 

tuberkulostatikum. 

Kapreomycín 

 

Kapreomycín IA – C25H44N14O8, R = OH (tvorí 25 %), IB C25H44N14O7, R = H (tvorí 67%), AII 

štruktúrne podobné k. IA, nemá však lyzínový zvyšok (tvorí 3 %), IIB štruktúrne podobný k. IB, 

chýba mu však lyzínový zvyšok (tvorí 6 %).  



K. pôsobí na mykobaktérie, najmä kmene Mycobacterium tuberculosis izolované od ľudí. Má 

často skríţenú rezistenciu s viomycínom, menej s neomycínom a kanamycínom. K. sa 

neresorbuje z GIT, preto sa musí podávať parenterálne. Za 1 – 2 h po i. m. podaní 1 g sa 

dostavuje max. koncentrácia v plazme 28 – 32 mg/l. Močom do 24 h sa vylučuje 52 % podanej 

látky. 

Indikácie – th. tbc v kombinácii s inými antituberkulotikami. 

Kontraindikácie – absol.: precitlivenosť na kapreomycín; nemá sa podávať deťom. Relat.: 

alergia v anamnéze, gravidita; poruchy funkcie obličiek, pečene a n. statoacusticus; súčasné 

podávanie parenterálnych tuberkulostatík (streptomycín, viomycín) a ďalších nefrotoxických a 

ototoxických látok. 

Nežiaduce účinky – prejavy nefrotoxickosti (albuminúria, zvýšenie azotémie); prejavy 

ototoxickosti (zvonenie v ušiach, závraty); zvýšenie retencie bromsulfoftaleínu, hypokaliémia, 

hypochloremická alkalóza, eozinofília, leukopénia i leukocytóza, alergické koţné reakcie, 

psychotické reakcie. Pred th. a počas nej treba pravidelne kontrolovať audiogram a vestibulár-

ne funkcie, funkcie obličiek, ako aj hodnoty draslíka v sére. 

Dávkovanie – 1 g/d (max 20 mg/kg/d) hlboko i. m. počas 60 – 80 d, neskôr 1 g 2 – 3-krát/týţd., 

vţdy v kombinácii s inými tuberkulostatikami. 

Prípravky – NRRL 2773
®
; disulfát Caprocin

®
, Ogostal

®
; sulfát Capastat

®
 inj. sic. 

kaprilokvizmus – [l. caper koza + l. loqui hovoriť] egofónia. 

kaprín – [l. caper koza] norleucín. 

kaproát – 1. soľ, ester al. aniónová forma kys. kaprónovej; 2. skr. hexanoát v United States 

Adopted Names (USAN). 

kaprolaktám – hexahydro-2H-azepin-2-ón, -kaprolaktám, C6H11NO, Mr 113,16; pouţíva sa na 

syntézu vláken polyamidového typu (Perlon) a ako rozpúšťadlo vysokomolekulových polymérov. 

Kapron
®
 (Klin) – nylón 6; druh syntetickej látky, z kt. sa zhotovujú kvalitné chem. vlákna. 

kaprovce – Branchiura, niţšie kôrovce, vonkajšie parazity rýb. Telo majú lupienkovité, kryté 

ploským pancierom. Krátke tykadlá majú pridrţiavaciu schopnosť. Z hryzadiel sa utvorili pichavé 

ústne ústroje. Prvý pár čeľustí sa premenil na kruhovú prísavku. K. ploský (Argulus foliaceus) je 

dlhý asi 6 mm, ţije v rybníkoch, dočasne parazituje na kaproch. Vyvíja sa premenou. 

kaprovité – Cyprindae, ryby s bezzubými čeľusťami (→Telostei). Na zadnom pozmenenom 

ţiabrovom oblúku sú paţerákové zuby. K. majú dvojdielny plávací mechúr. Ţijú v sladkých 

vodách. Kapor obyčajný (Cyprinus carpio) pochádza z východoeurópskych riek, vyšľachtili z 

neho viaceré formy. Kapor ţijúci v riekach má nízke telo. Karas obyčajný (Carasius carasius) sa 

podobá kaprovi, je však menší a na ústach nemá fúzy. Plotica obyčajná (Rutilus rutilus) má 

červenkasté plutvy, je aţ 30 cm veľká. Pleskáč vysoký (Abramis brama) má vysoké a ploské 

telo, je aţ 50 cm dlhý, ţije v dolných tokoch riek. Ku k. patrí aj boleň dravý (Aspius aspius), jalec 

hlavatý (Leuciscus cephalus), čerebľa obyčajná (Phoxinus phoxinus), mrena obyčajná (Barbus 

barbus), belička obyčajná (Alburnus alburnus). 

kaproyl – akrylový radikál kys. kaprónovej. 

kaprozúbkovité – Cyprinodontidae, drobné sladkovodné ryby tropického a subtropického pásma. 

V čeľustiach majú drobné zúbky. Niekt. sú ţivorodé, oplodnenie je u nich vnútorné. Mnohé 

vynikajú pohlavným dimorfizmom. Patria sem akváriové rybky ţivorodky, kt. pochádzajú z Juţ. a 

Stred. Ameriky. 



kaprylamid – amid kys. kaprylovej. 

kaprylát – soľ, ester al. aniónová forma kys. kaprylovej. 

kaprylín – akýkoľvek kaprylát, najmä trikaprilát al. glycerín (glycerol). 

kapsaicín – (E)-N-[(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)etyl]-8-metyl-6-nonenamid, C18H27NO3, Mr 305,40; 

druh alkaloidu nachádzajúci sa v plodoch papriky ročnej (Capsicum annuum L., Solanaceae) a 

čierneho korenia (Piper nigrum, Piperaceae). K. má silne dráţdivé účinky, dlhodobá aplikácia 

vyvoláva znecitlivenie a selektívnu degeneráciu niekt. prim. senzorických neurónov; dlhodobá 

aplikácia má za následok aj desenzibilizáciu sliznice dýchacích ciest voči chem. a mechanickým 

dráţdidlám; pouţíva sa v neurobiol. výskume a ako lokálne anestetikum (Mioton
®
, Zostrix

®
; 

zloţka prípravku Dr. Theiss Schwedenbitter
®
 

crm.). 

Kapsaicín 

 

kapsantín – (3R,3,S,5,R)-3,3
,
-dihydroxy-b,k-karotén-6,-ón, C40H56O3, Mr 584,85; karotenoidový 

červený pigment, polyénový alkaloid, 

izolovaný zo zrelých plodov papriky 

ročnej (Capsicum annuum L., 

Solanaceae). 

Kapsantín 

kapsarubín – farbivo nachádzajúce sa v plodoch papriky ročnej. 

kapsicín – pálivá látka alkaloidovej povahy, kt. obsahuje napr. paprika. 

kapsida – proteínový obal, kt. chráni nukleové kys. vírusu. K. môţe mať helixovú al. ikozahedrickú 

symetriu a skladá sa zo štruktúrnych jednotiek, kapsomér. Podľa počtu podjednotiek tvorených 

kapsomérami sa nazývajú dimérmi (2), trimérmi (3), pentamérmi (5) al. hexamérmi (6). 

Kapsinowov test →testy. 

kapsitída – [capsitis] →kapsulitída. 

kapsoméra – [capsomeros] morfol. jednotka vírusovej kapsidy. 

kapsula – [capsula] 1. anat. puzdro, blana; 2. farm. skr. cps., syn. tobolky, puzdrá, obaly na 

liekoch, práškoch nepríjemnej chuti; papierové vrecko na delené prášky; →capsulae. Ţelatínové 

k. sa pouţívajú ako vnútorný obal liečivých práškov, vodných rozt. a suspenzií liečiv na 

perorálnu al. rektálnu aplikáciu. 

Podľa ČSL 4 sú k. duté telieska, obyčajne zo ţelatíny, kt. slúţia ako obal na plnenie tuhých al. 

tekutých lipofilných liečiv al. rozt. a sú to aj liečivé prípravky, vyrobené naplnením liečiv do 

týchto obalov. Rozlišujú sa tvrdé ţelatínové k., ţelatínové k. s vrchnáčikom (capsulae 

gelatinosae durae, operculatae), pruţné, mäkké (capsulae gelatinosae elasticae, molles) a ţe-

latínové perly (perlae gelatinosae). Enterosolventné ţelatínové k. (capsulae gelatinosae 

enterosolventes) sa nerozpúšťajú v kyslej ţalúdkovej šťave, ale len v zásaditej črevnej šťave. 

Ţelatínové k. prvý pripravil F. Mothes a S. Dublanc (1833) ponáraním koţeného vrecúška 

naplneného ortuťou do roztaveného ţelatínového materiálu. Prvé zariadenie na ich priemy-

selnú výrobu vyvinul A. Colton (1900) a zdokonalil ho R. P. Scherer (1933). Súčasné zariadenia 

sú schopné vyrobiť aţ 100 000 k./h. Ţelatínové k. s vrchnáčikom pochádzajú z r. 1846; v 

súčasnosti ich vyrába fa Capsugel SA, pobočka Parke, Davis Co. (USA) a Elanco Division, Eli 

Lilly Comp. (V. Británia). Ţelatínové k. sa vyrábajú zo zmesi →želatíny (tvorí stenu k.), vody 



(rozpúšťadlo), glycerínu, príp. sorbitolu (zmäkčovadlá) a farbív. Často obsahujú aj konzervačné 

látky.  

kapsulektómia – [capsulectomia] chir. vybratie, odstránenie puzdra. 

kapsulitída – [capsulitis] kapsitída, zápal šošovkového puzdra. 

kapsulolentikulárny – [capsulolenticularis] týkajúci sa šošovky a jej puzdra. 

kapsuloplastika – [capsuloplastica] plastická operácia kĺbového puzdra. 

kapsulorafia – [capsulorrhaphia] chir. zriasenie kĺbového puzdra. 

kapsulorexa – [capsulorrhexis] utvorenie trvalého cirkulárneho otvoru v prednej časti puzdra 

počas operácie katarakty s cieľom umoţniť expresiu al. fakoemulzifikáciu šošovkového jadra. 

kapsulotómia – [capsulotomia] chir. preťatie puzdra. Vykonáva sa obyčajne stereotakticky 

zacieleným ionizujúcim ţiarením (
60

Co) preťatím nervových dráh v prednej časti capsula interna. 

Pouţila sa u pacientov s chron. úzkosťou a obsedantnou neurózou. 

kaptácia – [l. captatio chytanie, lapanie] zaujatie hypnotizovaného hypnotizovaným. 

kaptafol – 3a,4,7a-tetrahydro-2-[1,1,2,2-tetrachlóretyl(tio]-1H-izoindol-1,3(2H)-dión, C10-

H9Cl4NO2S, Mr 348,09; fungicídum, pre myši a potkanov je 

onkogénny (Difolatan
®
). 

Kaptafol 

 

kaptamínhydrochlorid – 2-(dimetylamino)etándiolhydrochlorid, C4H11NS.HCl; depigmen-tačná 

látka. 

kaptán – 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-[(trichlórmetyl)tio]-1H-izoindol-1,3(2H)-dión, C9H8ClNO2S, Mr 

300,57; fungicídum, v mydlách opôsobí bakteriostaticky. Poţitie väčších 

dávok môţe vyvolať vracanie a hnačku (ENT 26538
®
, SR-406

®
, Merpan

®
, 

Orthocide-406
®
, Vancide 89

®
). 

Kaptán 

kaptivácia – [l. captivitas zaujatie, podmanenie] pseudohypnóza, stav podobný spánku, ktorým 

sa začína hypnóza (Hirsch). 

kaptodiamín – syn. kaptodiam; kaptodramín; 3-[[[4-(butyltio)fenyl]fenylmetyl]-tio]-N,N-

dimetyletylamín, C21H29NS2, Mr 359,60; anxiolytikum, trankvilizér a relaxans kostrového svalstva 

(hydrochlorid C21H30ClNS2 – Covatine
®
, Covatix

®
, Suvren

®
). 

Kaptodiamín 

 

kaptopril – (S)-1-(3-merkapto-2-metyl-1-oxopropyl)-L-prolín, C9H15NO2S, Mr 217,28; prvý orálne 

účinný inhibítor ACE. Ide o nepeptidovú molekulu s nadviazanými SH skupinami na sféricky 

podobné miesta, kt. blokuje špecificky konvertázu. Prítomnosť SH skupín súvisí s výskytom 

niekt. idiosynkratických reakcií. Má rýchly nástup účinku (táto skutočnosť môţe byť nevýhodná 

pri fenoméne prvej dávky). Po podaní p. o. sa dobre a rýchlo resorbuje, pri 

podaní počas jedenia je jeho biol. dostupnosť aţ o 30 % niţšia. Čiastočne sa 

metabolizuje, asi 50 % látky sa vylučuje nezmenene močom. Biol. t0,5 je asi 2 

h. Pripravili ho r. 1977. 

Kaptopril 



Indikácie →enalapril.  

Kontraindikácie – precitlivenosť na k. al. iné inhibítory ACE, angioneurotický edém v ana-

mnéze, najmä v súvislosti s podávaním inhibítorov ACE. Gravidita, ťaţká hypotenzia, 

hemodynamicky významná aortová al. mitrálna stenóza; renálna insuficiencia. 

Nežiaduce účinky →enalapril. Pri obličkovej nedostatočnosti sa vylučuje pomalšie a neţia-dúce 

účinky sú častejšie (treba redukovať dávku). 

Interakcie →enalapril; probenecid zniţuje vylučovanie kaptoprilu, kaptopril zniţuje vylučovanie 

digoxínu.  

Dávkovanie – v priebehu prvej dávky má byť pacient pod dohľadom; testovacia dávka je 6,25 

mg, udrţovacia dávka 25 – 150 mg/d v 2 – 3 čiastkových dávkach; podáva sa nalačno, potrava 

zniţuje resorpciu. 

Prípravky – SQ 14225
®
, Acediur

®
, Acepril

®
, Aceplus

®
, Acepress

®
, Alkadil tbl.

 ®
, Alopresin

®
, Apo-

Capto tbl.
 ®

, Capoten tbl.
 ®

, Capozide 25 a 50
®
 tbl. Bristol-Myers Squibb, Caprolane

®
, Captopril

®
, 

Cesplon
®
, Dilabar

®
, Garranil

®
, Hypertil

®
, Katopil

®
 tbl. Galenika, Lopirin

®
, Lopril

®
, Tensiomin

®
 tbl. 

Egis, Tensoben
®
, Tensoprel

®
. 

kapucínkovité →Tropaeolaceae. 

kapurid – N-(aminokarbonyl)-2-etyl-3-metylpentánamid, C9H18N2O2, Mr 186,25; hypnotikum 

(Pacinox
®
). 

 
   CH3 
     
 CH3CH2CHCHCONHCONH3 
    
  C2H5  Kapurid 

kapustovité →Brassicaceae. 

karagén – [carrageenum] syn. írsky mach, napúchavka kučeravá; na slnku vybielené a usušené 

stielky červenkastých rias druhu Chondrus crispus (L.) Stachhase a Gigartina mamillosa 

(Gigartinaceae). Červená riasa rastúca v studených vodách sev. Atlantického oceánu. Utvára 

mnohobunkové, rozkonárené stielky v tvare mašľovitých úkrojkov, kt. sú na koncoch opäť 

rozdelené. Zelené farbivo chlorofyl majú prekryté červeným farbivom fykoerytrínom, preto je 

riasa karmínovočervená aţ hnedočervená. Vyskytuje sa v mnohých formách, pričom má 

vejárovité aţ stuţkovité štruktúry. Studená je ţltohnedá a priesvitná. Riasy sa lovia z vody 

veľkými ţeleznými hrabľami, sušia a bielia na brehu na slnku, potom sa namáčajú v slanej vode 

a opäť sušia a bielia. Opakuje sa to 4 – 5-krát, pokiaľ stielky nezískajú ţltkastobelavú farbu a 

chrupavkovitú konzistenciu. Hlavným dodávateľom na svetový trh sú USA. 

Drogu tvorí celá rastlina, obsahuje gél tvorený polysacharidmi, karagénmi a agarom. Karagén 

sú vysušené stielky rias Ch. c. al. Gigartina mamillosa J. Agardh. 0bsahuje 45 % slizov, tzv. 

karagenínov, v kt. je asi 28 % sulfátov a ďalej malé mnoţstvo jódu a brómu. Podáva sa vo 

forme záparu pri poruchách trávenia spojených s nauzeou a pyrózou, gastritíde, bronchitíde a 

dráţdivom kašli. Podáva sa aj ako mechanicky pôsobiace laxatívum v odtučňovacích čajoch. 

Tlmí kašeľ a má aj výţivnú hodnotu. Pouţíva sa ako emulgátor do rôznych potravín a liečiv 

(ţelé, emulzií, mastí, krémov a pomocná látka do tbl.) umoţňuje miešať vodu a olej, podporuje 

rozpustnosť a uvoľňovanie účinných zloţiek, ako aj ako rybí olej. Upokojuje vnútorné telesné 

povrchy, je súčasťou niekt. antiulceróz. Morským riasam sa pripisujú bioaktívne účinky na suchú 

a starnúcu pleť. V kozmetike sa uplatňuje aj agar získaný z rias rodu Gelidium a algináty z niekt. 

hnedých rias. 



karagenín – [carrageeninum] koloidný extrakt získaný z červených morských rias Chondrus 

crispus a Gigartina mamillosa (Gigartinaceae). Skladajú sa zo zmesi Na, K, Ca a Mg poly-

sacharidov zloţených z D- a L-galaktózy, čiastočne esterifikovaných kys. sírovou. Pouţíva sa v 

potravinárstve, farm., kozmetike a i. 

karakurt – druh jedovatého čierneho pavúka s 13 červenými škvrnami z čeľade Theridiidae, kt. sa 

vyskytuje v juţ. Európe a Strednej Ázii. 

karamel – [franc. caramel] cukor vo forme hustej aţ tuhej látky hnedej farby, kt. sa pripravuje 

zahrievaním kryštalického cukru na bod topenia (karamelizáciou); pálený cukor. 

karamifénetándisulfonát – caramiphenum ethanedisulfonatum, 2-(dietylaminoetyl)etylester 1,2-

etándisulfonát kys. 1-fenylcyklopentán-

karboxylovej (2:1), C38H60N2O10S2, Mr  

769,03; antitusikum (Alcopon
®
, Taoryl

®
, 

Toryn
®
). 

Karamifénetándisulfonát 

karamifénhydrochlorid – caramiphenum hydrochloridum, 2-(dietylamino)etylester hydrochlorid 

kys. 1-fenylcyklopentánkarboxylovej, C18H28ClNO2, Mr 325,87; 

anticholínergikum (Pamparnit
®
, Parpanit

®
). 

Karamifénhydrochlorid 

 

karandžín – karanjin; 3-metoxy-2-fenyl-4H-furo[2,3-h]-benzopyran-4-ín, C18H12O4, Mr 292,28; 

látka získaná z rastliny Pongamia glabra Vent., Leguminosae. 

Karandžín 

 

 

karanténa – [franc. quarantaine] 1. obmedzenie voľnosti pohybu aţ izolácia osôb al. zvierat 

podozrivých z nákazy aţ po najdlhšie inkubačné obdobie; uzavretie, izolácia, opatrenie na 

zamedzenie nákazy; 2. zariadenie určené na izoláciu chorých, podozrivých z nákazlivej 

choroby. K. je prísna izolácia kontaktov pri nákazách podliehajúcich →Medzinárodnému 

zdravotnému poriadku a ich lekársky dohľad zdrav. personálom, kt. podlieha rovnakým 

opatreniam. Karanténne opatrenia tvorí súbor organizačných opatrení obmedzujúcich styk 

osoby podozrivej z nákazy s okolím. Patrí k nim lekársky dohľad, zvýšený zdravotnícky dozor a 

vlastná k. Lekársky dohľad je pravidelná kontrola zdrav. stavu osoby podozrivej z nákazy. 

Zvýšený zdravotnícky dozor je lekárske sledovanie a vyšetrovanie osôb podozrivých z 

nákazy, vrátane dočasného zákazu výkonu epidemiologicky rizikového zamestnania, príp. 

zákazu určitých činnosti v čase voľna a odpočinku. 

Karanum
®
 – protrombogénny vitamín; →menadioldibutyrát. 

karas obyčajný – Carasius carasius; →kaprovité. 

karát – [arab.] 1. klenotnícka hmotnostná jednotka na drahé kovy a drahokamy, diamanty, perly; 

značka ct i mk i k (1 k = 0,205 g); 2. miera určujúca pomer rýdzeho drahého kovu v zliatine; 

miera čistoty zliatin zlata; 24-karátové zlato je 100 %, 18-karátové je 75 %. 

Karathane
®
 (Rohm & Haas) – akaricídum, fungicídum; →dinokap. 



karaya – extrémne hygroskopická ţivica zo stromu Sterculiaurens. Pouţíva sa na formovateľné 

prstence vrecák stomikov chrániace koţu.  

kara-yara – [podľa oblasti v Anatólii, kde sa ochorenie prvýkrát opísalo] ochorenie vyvolané 

fototoxickou reakciou na fungicídum hexachlórbenzol. Po pouţití obilia moreného hexachlór-

benzolom nastáva porucha metabolizmu poryfínov s fototoxickou reakciou (→porfýria).  

karazolol – carazololum, 1-(9-H-karbazol-4-yloxy)-3-[(1-metyletyl)amino]-2-propanol, C18-

H22N2O2, Mr 298,39; blokátor -adrenergických receptorov, 

antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum (BM 51052
®
, 

Conducton
®
, Suacron

®
) 

Karazolol 

 

karbadox – carbadox, metyl-ester N,N
,
-dioxid kys. (2-chinoxalinylmetylén)hydrazínkarboxylovej, 

C11H10N4O4, Mr 262,23; antibiotikum, pouţíva sa vo veter. med. 

(GS-6244
®
, Fortigro

®
, Mecadox

®
).  

Karbadox 

 

 

karbachol – carbacholum, syn. karbamylcholín; karbocholín; 2-[aminokarbonyl)oxy-N,N,N-

trimetyletánamíniumchlorid, C6H15ClN2O2, Mr 182,65; syntetický derivát acetylcholínu; 

cholínergikum, parasympatikomimetikum, oftalmologikum (miotikum), antiglaukomatikum. K. má 

muskarínové a nikotínové účinky a slabo inhibuje acetylcholínesterázu. K. vyvoláva kontrakciu 

svalov m. ciliaris a sfinkterov dúhovky. Zniţuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorovej 

tekutiny a vyvoláva miózu. Prienik k. rohovkou zniţuje jeho hydrofilná povaha. Po miestnej 

aplikácii do spojovkového vaku nastáva v priebehu 10 – 20 min mióza, kt. trvá 4 aţ 8 h.  
                 CH3 
                + 
     H2N–CO–O–CH2–CH2–N–CH3  . Cl 

–
 

                   
                    CH3  Karbachol 

Indikácie – akút. a chron. glaukóm, adjuvantná th. herpes corneae. 

Kontraindikácie – očné ochorenia, pri kt. je neţiaduce zúţenie zrenice. Neodporúča sa pri akút. 

kongestívnom glaukóme. Opatrnosť je ţiaduca pri abrázii rohovky, astme, peptickom vrede, 

koronárnej insuficiencii. 

Nežiaduce účinky – hyperémia spojoviek, hmlisté videnie, bolesti v čele, bradykardia, ťaţkosti 

zo strany GIT, hnačka, potenie, svalová slabosť. 

Dávkovanie – rozt. 1 g/100 ml sa aplikuje do spojovkového vaku 1 – 3-krát/d. 

Prípravky – Isopto-Carbachol
®
 gtt. ophth., Jestryl

®
 gtt. ophth., Miostat

®
 gtt. ophth. 

karbacholín – karbaminoylcholín, derivát acetylcholínu s podobným, ale dlhšie trvajúcim účinkom 

na vegetatívny nervový systém, najmä hladké svaly močového mechúra a čreva. Pouţíva sa pri 

pooperačnej atónii mechúra a čreva. 

karbamaldehyd – [carbamaldehydum] →formamid. 

Karbam Black
®
 – fungicídum; →ferbam. 



karbamát – [carbamatum] ester kys. karbámovej. K. sa pouţívajú ako insekticídy. Pôsobia ako 

alkylfosfáty inhibíciou cholínesterázy. Pretoţe sa v ľudskom tele rýchlejšie odbúravajú ako 

alkylfosfáty, trvá ich účinok kratšie.  

karbamátkináza – ATP:karbamátfosfotransferáza, EC 2.7.2.2, enzým katalyzujúci reakciu: ATP + 

NH3 + CO2 = ADP + karbamoylfosfát. Je dôleţitá v metabolizme aminokyselín a pri biosyntézy 

močoviny (→ornitínový cyklus). Ako kofaktor si vyţaduje Mg
2+

. 

karbamazepín – carbamazepinum; 5H-dibenz(b,f)azepín-5-karboxamid; 5-karbamoyl-5H-

dibenz(b,f)azepín, tricyklické antiepileptikum s pozit. psychotropným, antimánickým, antide-

presívnym a tymoprofylaktickým účinkom. K. ovplyvňuje chloridové a vápnikové kanály 

a zasahuje do tvorby elekt. potenciálov neurónov. Podáva sa podobne pri atypických, sek. 

manických poruchách, depresívnych stavoch a aklkoholickom delíriu. Zmierňuje abstinenčné 

príznaky pri alkoholizme. Potencuje účinok neuroleptík a antidepresív. Indikácie sú podobné 

ako pri lítiu. K. zniţuje aktivitu modulačných systémov (talamo-kortikálneho a diencefalicko-

temporálneho). Ovplyňuje amygdalovo-hipokampový systém, čo vysvetľuje jeho priaznivý 

antiepileptický i psychotropný účinok týkajúci sa najmä emocionálnej lability a depresie. Má aj 

myorelaxačný a analgetický účinok. 

Kantorov príznak – [Kantor, John Leonard, 1890 – 1947, amer. rádiológ] →príznaky.  

Kantorov-Giesov test →testy.  

Kantrex
® 

(Bristol) – antibiotikum; →kanamycín. 

Kantrexil
®
 (Bristol) – antibiotikum; →kanamycín. 

Kantrox
®
 (Bristol) – antibiotikum; →kanamycín. 

kantus – [canthus] očný uhol, kútik. 

kanyemba – akút. proktitída neznámej genézy, vyskytujúca sa v Juţ. Amerike a Zambii. 

kanyla – [cannula] dutá ihla al. cievka vyrobená z plastu (polyetylén, polyuretán, silikón). 

Perfúzna kanyla – dvojitá hadička na kontinuálnu infúziu kvapaliny do orgánu a z neho. 

Premývacia kanyla – k. pripojená k manometru, zavedená do cievy tak, ţe spojku medzi 

tepnou a manometrom moţno premývať aj v dlhodobom pozorovaní. 

kanylácia – [cannulatio] zavedenie cievky do tela (do ţily, tepny). 

Kaochlor
®
 – chlorid draselný.  

kaolín – Bolus alba, biela hlinka, argilla, zemitá hornina s nerozloţenými zvyškami pôvod-ných 

hornín; podstatnú časť tvorí kaolinit; hydratovaný kremičitan hlinitý, ~ H2Al2Si2O8.H2O. K. vzniká 

najmä sek. premenou ţivcov vplyvom vody v prítomnosti oxidu uhličitého al. humínových kys. 

Kaolinizácia (premena minerálov na kaolinit) prebieha aj vplyvom hydrotermálných rozt. K. je 

najdôleţitejšou surovinou v keramickom priemysle. Vyrába sa z neho porcelán, šamot a i. 

keramický tovar, ako aj rôznofarebné hlinky a ultramarín. Pouţíva sa ako adsorbent. Loţiská k. 

sú v oblasti Plzne a Karlových Varov. 

kaolinit – hydrosilikát kremíka Al4[(OH)8(Si4O10)], biely jednoklonný ílový minerál často koloidného 

charakteru al. tvoriaci šupinkaté agregáty. Surovina na výrobu porcelánu (v oblasti Karlových 

Varov) al. kameniny (v oblasti Plzne). 

kaolinóza – [kaolinosis] pneumokonióza vyvolaná inhaláciou častíc kaolínu 

Kaon
®
 (Warren-Teed) – glukonát draselný. 



Kaon-Cl
®
 (Adria) – chlorid draselný. 

Kaoxidin
®
 – chemoterapeutikum; →sukcinylsulfatiazol. 

kapa – kappa, písmeno g. abecedy . 

kapacita – [capacitas] 1. objemnosť, schopnosť dačo pojať, obsiahnuť, vykonať; 2. elekt. veličina 

charakterizujúca schopnosť sústavy vodivých telies viazať na seba elekt. náboje. 

Celková pľúcna kapacita – angl. total lung capacity, TLC, objem plynu nachádzajúci sa v 

pľúcach na konci max. inspirácie; →dýchacie objemy (obr.). 

Difúzna kapacita – schopnosť alveolokapilárnej membrány prenášať plyn; závisí od hrúbky 

a plo-chy alveolokapilárnej membrány. Je to objem plynu preneseného za min z alveolárneho 

vzduchu do kapilárnej krvi pľúc delený stredným tlakovým gradientom plynu medzi alveolár-nym 

vzduchom a kapilárnou krvou. 

Funkčná reziduálna kapacita – angl. functional residual capacity, skr. FRC, je objem vzduchu, 

kt. zostáva na konci normálneho pokojného dýchania; →dýchacie objemy.  

Inspiračná kapacita – angl. inspiratory capacity, IC, objem vzduchu, kt. sa dá ešte vdýchnuť po 

skončení normálneho vdychu; inspiračný rezervný objem, IRV; →dýchacie objemy. 

Maximálna dýchacia kapacita – angl. maximal breathing capacity, skr. MBC, najväčší objem 

plynu, kt. môţe pacient vydýchnuť za min pri max. vôľovom úsilí; →dýchacie objemy. 

Obr. Zložky celkovej pľúcnej kapacity (TLC): ERV – 

exspirtačný rezervný objem; FRC – funkčná reziduálna kapacita; 

IC – inspiračná kapacita; RV – reziduálny objem; VC – vitálna 

kapacita; VT – dychový objem (angl. tidal volume) 

 

 

 

 

 

Maximálna tubulárna exkrečná kapacita – tubulárne maximum, skr. Tm, najväčšia rýchlosť, 

pri kt. tubuly transportujú látku z priesvitu tubulov do intersticiálnej tekutiny al. z interstíciálnej 

tekutiny do priesvitu tubulov;vyjadruje sa mg/min. 

Mólová tepelná kakapcita – tepelná k. látky v móloch. 

Respiračná kapacita – schopnosť krvi absorbovať kyslík z pľúc a CO2 z tkanív. 

Kapacita tlmivého roztoku – hodnota, kt. sa určuje zmenou pH vyvolanou pridaním malého 

mnoţstva silnej kys. al. hydroxidu. Čím menšiu zmenu vyvolá kys. al. hydroxid, tým má tlmivý 

rozt. väčšiu kapacitu a naopak. Podľa Van Slyka rozt. má tlmivú hodnotu 1, keď 1 l potrebuje 1 

gramekvivalent silnej kys. al. hydroxidu na zmenu pH o jednotku. K. tlmivého rozt. určuje 

aktuálna koncentrácia soli a prítomnej kys. 

Úsilná vitálna kapacita – angl. forced vital capacity, FVC, je vitálna k. meraná pri max. úsilnom 

výdychu; →dýchacie objemy. 

Vírusneutralizačná kapacita – schopnosť séra inhibovať infekčnosť vírusu. 



Vitálna kapacita – VK, objem plynu, kt. moţno vypudiť z pľúc po úplnej inspirácii, bez 

obmedzenia trvania exspirácie; rovná sa súčtu inspiračnej k. + exspiračného rezervného 

objemu; →dýchacie objemy. 

Vodná kapacita (peloidu) – ,,vododrţnosť“, objem vody viazaný určitým mnoţstvom peloidu, 

kt. zodpovedá 1 g sušeného peloidu. Najväčšiu v. k. má rašelina, kt. viaţe vodu v pomere 1:14 

aţ 27, menšiu slatina a najmenšiu bahno (1:1).  

kapacitácia – proces, počas kt. sa stávajú spermatozoá schopné oplodniť vajíčko po dosiahnutí 

ampuly vajíčkovodu. 

kapacitancia – fyz. prevrátená hodnota súčinu kapacity a uhlového kmitočtu; kapacitná 

reaktancia, symbol C.  

Membránová kapacitancia – elekt. k. bunkovej membrány, napr. axónu al. svalového vlákna. 

kapacitor – elekt. zariadenie, kt. má pri malých rozmeroch veľkú elekt. kapacitu a je schopné 

uskladňovať elekt. náboje; kondenzátor. 

kapacitrón – fyz. kaskádrový elektrostatický generátor. 

kapacizmus – forma dyslálie s chybným vyslovovaním hlásky L, kt. postihnutý vynecháva al. 

nahrádza hláskou T. 

kapaefekt – zrakový fenomén, kt. vzniká, keď človek musí spracúvať zrakovo-priestorové, ako aj 

sekvenčné informácie. V typickom pokuse sa umiesťujú pred vyšetrovaného 3 zdroje 

prerušovaného svetla, a to vo vertikálnej a horizontálnej polohe. Proband má oznámiť časový 

úsek  t1 medzi zábleskom 1. a 2. lampy a časový úsek t2 medzi zábleskom 2. a 3. lampy. 

Akonáhle je distancia (d) medzi zábleskom 1. a 2. lampy väčšia ako distancia medzi 2. a 3. 

lampy, t. j. d1 > d2, má proband tendenciu hodnotiť  t1 >  t2, aj keď v skutočnosti je t1 <  t2. Test 

sa vyuţíva na zisťovanie lateralizácie hemisfér.  

kapafaktor – pri paraméciách cytoplazmatická gen. častica, kt. spolu s jadrovým génom K 

podmieňuje tvorbu toxickej látky paramecínu (killer factor). 

kapameter – prístroj na meranie magnetickej susceptibility hornín. 

kapareťazce – reťazce imunoglobulínov. Gen. polymorfizmus k. je známy ako sérová skupina od 

r. 1961. Existuje 6 fenotypových variantov, kt. determinujú 4 autozómovo kodominantné alely na 

chromozóme 2. Markerom tohto gen. polymorfizmus je Km-systém (starší názov Inv). Pouţíva 

sa pri paternalitných sporoch. 

Kaparlem
®
 – borievkový olej; →Juniperus.. 

kaparovité →Capparidaceae. 

kapary – druh korenia (súčasť rybích očiek) z drobných, tvrdých, ešte úplne zatvorených púčikov 

tŕňového kra kapary. 

kaparytmus – výraz EEG. Rytmus skladajúci sa z výbojov frekvencie a al. ∂, vyskytujúci sa nad 

spánkami osôb vyvíjajúcich mentálnu aktivitu. Najlepšie sa zachytáva medzi elektródami 

uloţenými laterálne od vonkajších očných kútikov. Mozgový pôvod tohto rytmu je sporný. 

kapauhol – pseudostrabizmus. 

kapia – druh papriky. 

kapilára – [(vas) capillare] 1. fyz. sklená rúrka s nepatrnou svetlosťou; 2. poľnohosp. jemná štrbinka 

v pôde; 3. med. vlásočnica.  



Artériové kapiláry – syn. prekapiláry, metaarterioly, sú malé cievy, kt. steny nemajú súvislú 

svalovú vrstvu; štruktúrou a lokalizáciou stoja medzi arteriolami a k.  

Erytrocytové kapiláry – k. v kostnej dreni vo včasnom štádiu ţivota, kt. pp. produkujú 

erytrocyty. 

Fenestrované kapiláry – sú jednými z 2 hlavných druhov k., vyskytujú sa v črevnej sliznici, 

obličkových glomeruloch, pankrease, endokrinných ţľazách a i. tkanivách. Charakterizuje ich 

prítomnosť cirkulárnych otvorov (fenestrae) al. pórov, kt. penetrujú epitéliom; tieto póry bývajú 

uzavreté veľmi tenkou diafragmou; por. kontinuálne k. 

Kontinuálne kapiláry – jedny z 2 hlavných druhov k., vyskytujú sa v svaloch, koţi, pľúcach, 

CNS a i. tkanivách. Charakterizuje ich prítomnosť neprerušeného endotelu a kontinuálnej 

bazálnej laminy, ako aj jemných filamentov a početných pinocytových vezikúl; por. fenestrované 

k. 

Krvné kapiláry – drobné cievy spájajúce arterioly a venuly, tvoriace sieť skoro vo všetkých 

oblas-tiach tela. Ich steny sú semipermeabilné membrány slúţiace na výmenu rozličných látok 

vrátane telových tekutín medzi krvou a tkanivovou tekutinou. 

Lymfatické kapiláry – vasa lymphocapillaria. 

Meigsove kapiláry – k. v myokarde. 

Žilové kapiláry – venózne k., syn. 

postkapiláry, postkapilárne venuly, 

drobné cievy, kt. nemajú súvislú svalovú 

vrstvu, štruktúrou a lokalizáciou stoja 

medzi venulami a k. 

Žlčové kapiláry – 1. ţlčové kanáliky; 2. 

cholangioly. 

 

kapilarektázia – [capillarectasis] 

rozšírenie vlásočníc. 

kapilarióza – [capillariosis] helmintóza vyvolaná nematódou rodu →Capillaria. 

Filipínska kapilarióza →capillariosis filippinensis. 

Pečeňová kapilarióza – syn. granulomatózna hepatitída, hepatikolóza; postihnutie pečeňového 

parenchýmu rôznymi vývojovými štádiami nematódy →Capillaria hepatica po orálnej nákaze 

zrelými vajíčkami. Je to geopolitný parazit prevaţne hlodavcov, ale aj iných cicavcov. Samička 

kladie do pečene zvieraťa ohromné mnoţstvo vajíčok, kt. však nie sú infekčné. Známe sú nálezy 

nezrelých vajíčok v stolici ľudí po poţití pečene takýchto zvierat. Človek tu býva len transportným 

hostiteľom. Vajíčka musia zrieť za prístupu vzduchu, napr. po poţití infikovaného hlodavca 

šelmou (mačkou, psom) dozrievajú vajíčka v truse deponovanom v pôde. Človek sa nakazí 

poţitím zrelých vajíčok pri geofágii (deti) al. nedodrţovaní hygie-nických pravidiel (starí ľudia, 

pracujúci v poľnohospodárstve ap.). 

Klin. obraz – závisí od mnoţstva poţitých infekčných vajíčok. Larvy uvoľnené z nich v čreve 

putujú krvným riečiskom a prejavujú pečeňovú organotropiu. Vzniká hepatomegália, spojená s 

eozinofíliou. Vývoj larvy niekedy nepokračuje, larva je postupne deštruovaná za vzniku 

granulómu v mieste usídlenia. Kým nastane maturácia, kladie samička mnoţstvo vajíčok, kt. sa 

taktieţ postupne likvidujú za vývoja belavých loţísk veľkosti 1 – 5 mm, uloţených väčšinou 

nehlboko v tkanive. Po dlhšom čase nastáva pri masívnej infekcii cirhóza pečene. Mierne 



nákazy ojedinelými vajíčkami môţu prebehnúť pod obrazom nevýrazných hepatál-nych 

ťaţkostí, po niekoľkých mes. al. rokoch sa stav spontánne upraví.  

Dg. – vývojové štádiá parazita sa môţu histol. dokázať vo vzorke z pečeňovej biopsie. Kopro-

logická dg. je bezcenná, pretoţe vajíčka neodchádzajú z tela prirodzenými cestami.  

Dfdg. – treba odlíšiť iné hepatopatie vyvolané parazitmi, napr. toxokarózu a fasciolózu, kt. majú 

rovnaké príznaky vrátane eozinofílie. Tieto helmintózy sa dajú odlíšiť sérol, pri fasciolóze moţno 

po čase nájsť vajíčka v stolici. 

Th. – pred vývojom granulómov sa odporúča podať tiabendazol (Mintezol
®
 25 mg/kg 2-krát/d 

počas 2 – 3 týţd.). V ďalšom vývoji nie je uţ th. účinná. 

V prevencii sa kladie dôraz na prísne dodrţovanie hygienických pravidiel, najmä u detí, kde je 

geofágia pomerne beţná. 

kapilarita – [capillaritas] 1. fyz. jav, pri kt. hladina kvapaliny v kapiláre bude vyššia al. niţšia ako 

hladina kvapaliny, v kt. je ponorená kapilárna trubička; vzlínavosť; 2. poľnohosp. schopnosť pôdy 

viesť vodu kapilárami zdola nahor; 3. geol. jav spočívajúci v tom, ţe podzemná voda v 

priepustných horninách vystupuje proti pôsobeniu zemskej gravitácie. 

kapilaritída – [capillaritis] zápal kapilár. 

kapilárna gélová elektroforéza – angl. Capillary Gel Electrophoresis (CGE) je elektroseparačná 

metóda, pomocou kt. sa dajú rozdeliť veľké molekuly s nábojom (ióny) na základe ich 

rozdielnych elektroforetických pohyblivostí. Kapilára je naplnená gélom, kt. zvyšuje rozdiely 

medzi elektroforetickými rychlosťami veľkých iónov rôznych tvarov a sú nútené migrovať pórmi 

gélu. Prítomnosť gélu zabraňuje vzniku elektroosmotického toku, a tak len jeden druh iónov 

(kladné al. záporné) sa pohybujú smerom k detektoru a môţu sa separovať a detekovať v 

priebehu jedného experimentu. CGE sa dá pouţiť len pre ióny a vyuţíva sa najmä na delenie 

vysokomolekulových biol. aktívnych látok, ako sú peptidy, bílkoviny, sacharidy, štepy DNA a 

RNA. 

kapilárna izoelektrická fokusácia – Capillary Isoelectric Focusing (CIEF, IEF) delí látky 

amfolytickej povahy (t. j. látky, kt. môţu niesť kladný al. záporný náboj, príp. sú bez náboja 

podľa pH okolitého prostredia) v lineárnomm gradiente pH. CIEF delí molekuly, kt. majú 

amfolytickú povahu na základe ich rozdielnych izoelektrických bodov pI (t. j. pH, pri kt. sa 

celkový náboj molekuly rovná nule). Deliaca kapilára se naplní rozt. delených amfolytických 

látek a pomocného amfolytu, kt. je schopný neutralizovať celý rozsah pH. Z opačných koncov 

migrujú do kapiláry ióny OH
–
 a H

+
, kt. v nej tvoria spojitý lineárny gradient pH. Delené molekuly 

(ióny) putujú rozt., kým nedosiahnu pH, kt. sa rovná ich pI. V tomto mieste kapiláry (pH = pI) sa 

stanou neutrálne, zastavia sa a utvoria úzku zónu (fokusujú). Po fokusácii sa zóny mobilizujú 

(uvedú do pohybu), aby prešli detektorom a detekovali sa. CIEF je pouţiteľná len pre 

amfolytické molekuly (t. j. molekuly, kt. môţu mať kladný al. záporný náboj, príp. sú bez 

celkového náboja podľa pH okolité prostredia). 

kapilárna izotachoforéza – angl. Capillary Isotachophoresis (CITP, ITP) separuje ióny podľa 

rozdielnych elektroforetických mobilít. Rozt. delených iónov sa dávkuje ako rozhranie 2 

rozdielnych tlmivých rozt. Prvý tlmivý rozt. pred vzorkou sa nazýva vedúci (leading) a obsahuje 

ión s nábojom rovnakého znamienka, ale väčšou elektroforetickou pohyblivosťou ako všetky 

separované ióny. Druhý tlmivý rozt. za vzorkou sa nazýva uzatvárací (terminating) a obsahuje 

ión s rovnakým znamienkom ako delené ióny, ale menšou elektroforetickou pohyblivosťou ako 

všetky delené ióny. Kaţdý separovaný ión utvára v priebehu analýzy svoju vlastnú zónu. Zóny 

všetkých delených iónov sú uzavreté medzi vedúcim a uzatvárajúcim elektrolytom (tlmivým 

rozt.) a sä zoradené bezprostredne za sebou podľa klesajúcej elektroforetickej pohyblivosti 



delených iónov. Kapilárna izotachoforéza je pouţiteľná len pre molekuly s nábojom (ióny). 

Počas jedného experimentu moţno deliť a detekovať len jeden druh iónov (kladné al. záporné). 

Pvé pokusy v rúrkach tvaru U vykonal F. von Resuss (1808), G. Wiedemann (1856), H. Buff 

(1858), O. Lodge (1886) a W. Whetham (1893). R. 1897 F. Kohlrausch odvodil rovnicu pre 

migraciu iónov v rozt. elektrolytu. V 1. pol. 20. stol. sa vypracovala gélová elektroforéza 

a izoelektrická fokusácia na gélových doskách; →izotachoforéza. 

kapilárna rezistencia – odolnosť kapilár voči nasávaniu al. stáze. Zisťuje sa funkčným testom pri 

hemoragických diatézach (vaskulopatiách, napr. purpure). 

kapilárna zónová elektroforéza – angl. Capillary Zone Electrophoresis (CZE) je kapilárna 

elektroseparačná metóda, kt. je vhodná na separaciu molekúl s nábojom (iónov), kt. sa líšia 

svojou Mr, tvarom a nábojom. Delí molekuly s nábojom (ióny) na základe ich rozdielnych 

elektroforetických pohyblivostí (mobilít). Elektroosmotický tok separačného tlmivého rozt. vnútri 

kapiláry unáša kladné i záporné ióny k detektoru a tieto ióny navyše migrujú svojimi rozdielnými 

elektroforetickými rychlosťami vnútri tlmivého rozt., a tým sa vzájomne delia. Počas jedného 

experimentu moţno deliť a detegovať obidva druhy iónov (kladné i záporné). CZE je pouţiteľná 

len pre nabité molekuly (ióny). Kapilára je z kremenného skla (fused silica) s vonakjšou vrstvou 

polyimidu, jej vnútorný Ø je 50 , 75 al. 100 µm, vonkajší Ø: 375 µm. Ako transportné javy sa 

vyuţívajú: 1. elektroforetická migrácia iónov; 2. elektroosmotický tok kvapaliny. Ako detekčná 

metóda sa uplatňuje: 1. priama a nepriama detekcia absorpčným fotometrickým detektorom 

(UV, VIS); 2. fluorimetrická detekcia; 3. vodivostná detekcia; 4. amperometrická detekcia; 5. 

detekcia s diódovým poľom (DAD); 6. hmotnostná spektrometria. 

CZE poskytuje kvalit. informáciu (poloha píku, migračný čas a elektroforetická pohyblivosť 

metódou štandardov) i kvantit. informacie (z plochy píku sa určuje mnoţstvo a koncentrácia 

látky a) metódou kalibračnej priamky; b) metódou štandardného prídavku; c) metódou 

vnútorného štandardu. Pomocou CZE sa dajú stanovovať anorg. anióny (chloridy, sírany, 

dusitany a dusičnany), anorg. katióny (K
+
, Na

+
), herbicídy a i. látky.  

Optimalizácia separácie sa dosahuje: úpravou pH, výberom druhu a koncentrácie tlmivého rozt., 

komplexačného činidla, org. rozpúšťadiel, Mg
2+

 a Ca
2+

, chirálnych činidiel. 

kapilárne elektroseparačné metódy – angl. capillary electroseparations (CES), elektromigračné 

metódy delenia látok, kt. zahrňujú tieto metódy: 

1) →kapilárna zónová elektroforéza (CZE) 

2) →kapilárna gélová elektroforéza (CGE) 

3) micelová elektrokinetická kapilárna chromatografia (MECC, MEKC) 

4) elektrochromatografia v naplnených kapilárach (EC, CEC) 

5) →kapilárna izoelektrická fokusácia (CIEF, IEF) 

6) →kapilárna izotachoforéza (CITP, ITP) 

Micelová elektrokinetická kapilárna chromatografia – angl. Micellar Electrokinetic Capillary 

Chromatography (MECC, MEKC) vyuţíva micely, kt. sa tvoria povrchovo aktívnymi látkami 

(detergenty); s výhodou sa pouţívá na separáciu neutrálnychch molekúl i iónov. MECC delí 

nabité a najmä neutrálne (hydrofóbne a hydrofilné) molekuly na základe ich rozdielnych 

rozdeľovacích koeficientov medzi vodnou a micelovou fázou. Do vodného tlmivého rozt. (vodná 

fáza) sa pridáva povrchovo aktívna látka (detergent, napr. SDS = sodium dodecylsulphate = 

dodecylsíran sodný), kt. utvára v tlmivom rozt. micely tzv. micelovú, pseudostacionárnu fázu. 

Povrchovo nabité micely migrujú vnútri tlmivého rozt. vlastnou elektroforetickou rychlosťou a 

unášajú molekuly a ióny separovaných zlúč., kt. sú viac al. menej prítomné vnútri hydrofóbnych 

dutín (t. j. komparmentoch, interiéroch, príp. kavitách) micel. Všetky micely migrujú rovnakou 

rýchlosťou, ale stupeň solvatácie molekúl micelami udáva rychlosť unášenia týchto molekúl 



micelami. Elektroosmotický tok tlmivého rozt. unáša micely a molekuly/ióny všetkých 

separovaných látok smerom k detektoru. Micelová elektrokinetická kapilárna chromatografia sa 

dá pouţiť pre neutrálne molekuly a ióny. Optimalizácia metódy sa dosahuje výberom druhu a 

koncentrácie detergentu, druhu a koncentrácie tlmivého rozt. (úpravou pH) a org. rozpúšťadla. 

Elektrochromatografie v naplnených kapilárách – angl. Capillary Electrochromatography 

(EC, CEC) kombinuje elektroforetický a chromatografický separačný mechanizmus a umoţ-ňuje 

delenie neutrálnych i nabitých molekúl. CE delí nabité i neutrálne molekuly na základe ich 

rozdílných rozdeľovacích koeficientov medzi mobilnu a stacionárnu fázu. Mobilnu fázu poháňa 

elektroosmotický tok stacionárnej fázy v naplnenej kapiláře. Molekuly delených látok sú 

unášané mobilnou fázou k detektoru a zároveň oneskorované interakciou so stacionárnou 

fázou. Ide o modifikáciu mikrokvapalinové chromatografie (mikro HPLC, CLC), vhodnú pre 

neutrálne molekuly i ióny. Optimalizácia metódy sa dosahuje výberom druh stacionárnej fázy, 

org. rozpúšťadla, úpravou pH a chirálnych činidlá. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Názvoslovie elektroseparačných metód 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ACE         affinity capillary electrophoresis   afinitná kapilárna elektroforéza 
CAE         capillary affinity electrophoresis   kapilárna afinitná elektroforéza 
CE         capillary electrophoresis    kapilárna elektroforéza 
CEC         capillary electrochromatography   kapilárna elektrochromatografia 
CES         capillary electroseparation    kapilárna elektroseparácia 
CD-MEKC  cyclodextrin micellar electrokinetic chromatography cyklodextrínová micelová elektrokine- 
                                                                                                                  tickká chromatografia 
CGE       capillary gel electrophoresis    kapilárna gélová elektroforéza 
CIEF       capillary isoelectric focusing    kapilárna izoelektrická fokusácia 
CITP       capillary isotachophoresis    kapilárna izotachoforéza 
CMEC      capillary micellar electrokinetic chromatography  kapilárna micelová elektrokinetická 
                                                                                                                     chromatografia 
CZE       capillary zone electrophoresis    kapilárna zónová elektroforéza 
EC       electrochromatography    elektrochromatografia 
EKC       electrokinetic chromatography    elektrokinetická chromatograsia 
FSCE       free solution capillary electrophoresis   kapilárna ELFO vo voľnom rozt. 
FZE       free zone electrophoresis    voľná zónová elektroforéza 
HPCE       high performance capillary electrophoresis  vysoko výkonná kapilárna ELFO  
HPE       high performance electrophoresis   vysoko výkonná elektroforéza 
HPZE       high performance zone electrophoresis   vysoko výkonná zónová elektroforéza 
MEC       micellar electrokinetic chromatography   micelová elekrokinet. chromatografia 
MECC      micellar electrokinetic capillary chromatography  micelová elektrokinet. kapilárna chro- 
                                                                                                                     matografia 
MEKC       micellar electrokinetic chromatography   micelová elektrokinet. chromatografia 
MEEKC      microemulsion electrokinetic chromatography  mikroemulzná elektrokinet. chromato- 
                                                                                                                     grafia 
OTEC       open tubular electrochromatography   elektrochromatografia v otvorených  
                                                                                                                     rúrkach 
SEKC       suspension electrokinetic chromatography  suspenzná elektrokinetická chromato-  
             grafia 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

kapilárny pulz – pulsus celer et altus, pulz pri veľkej tlakovej amplitúde, napr. viditeľná pulzácia 

kapilárnych koţných ciev, najmä na nechtovom lôţku pri aortálnej insuficiencii; por. Müllerov 

príznak. 

kapilárny trombus – mikrotrombus. 

kapilaropatia – [capillaropathia] nešpecifikované ochorenie kapilár. 

kapilaroskopia – [capillaroscopia] vyšetrovanie in vivo krvných vlásočníc nepoškodeného 

povrchu epitelových a endotelových krycích vrstiev, napr. koţe, sliznice, meningov, koţe 

nechtového lôţka, sietnice pomocou kapilárneho mikroskopu, na očnom pozadí pomocou 

oftalmoskopu (príp. v kombinácii s fluorescenčnou angiografiou). Vyvinul ju O. Müller (1905) a 

do praxe zaviedol S. Lombard (1911).  



kapilarotoxikóza – [capillarotoxicosis] poškodenie vlásočníc toxínmi. 

kapilícium – [capillitium] vlasy, vlasatá časť hlavy, ochlpenie; parochňa. 

Kapilin
®
 – protrombogénny vitamín; →menadioldiacetát. 

Kapilon
®
 (Glaxo) – protrombogénny vitamín; →menadioldiacetát. 

Kapilon Injectable
®
 – protrombogénny vitamín; →menadoxín. 

kapistrum – obväz zakrývajúci celú hlavu a krk okrem tváre. 

kapitácia – [capitatio] 1. v staroveku a stredoveku daň z hlavy; 2. zdrav. paušálna platba za 

kaţdého zmluvne registrovaného občana v zdrav. poisťovni bez ohľadu na skutočne odvedený 

výkon. Lekár je platený za ,,pripravenosť“ poskytovať zdrav. sluţby. Kapitačnú sadzbu 

stanovuje MZ SR. Výhodou k. je ľahká administrácia a regulácia, nevýhodou je moţnosť 

presunu nákladov na ostatných poskytovateľov zdrav. starostlivosti (napr. nemocnice), nedo-

statočná motivácia lekárov, moţnosť zniţovať dostupnosť pacientov k starostlivosti (ordinačné 

hodiny ap.), zloţitá zmena lekára (zmluvy sa uzatvárajú na ½ r.). R. 2001 bola napr. výška 

kapitačnej sadzby u praktického lekára 35,–, gynekológa 23,80 a pediatra 52,– Sk. Neštátni 

lekári špecializovanej ambulantnej starostlivosti sú platení podľa výkonov, pričom kaţdý výkon 

je ocenený patričným počtom bodov. 

kapitál – [l. capitalis hlavný, nem. Kapital] ekon. kategória; popri práci a pôde 3. výrobný faktor v 

národnej ekonómii. Tvorba k. charakterizuje moderné spoločnosti. V tradičných spoločnostiach 

sa hospodárske prebytky spotrebúvajú vo forme darov, sviatkov, náboţenských rituálov ap. K. 

má 2 zákl. formy: 1. fyzický kapitál (hmotné statky dlhodobého pouţitia, kt. sa pouţívajú na 

výrobu ďalších statkov: budovy, továrne a domy, zariadenia a zásoby hotových produktov a 

medziproduktov); 2. finančný kapitál, t. j. cenné papiere. Nároky podnikov na k. rastú s 

technologickým pokrokom, pretoţe sa neustále zvyšujú náklady na výskum a produkciu. 

V konečnom dôsledku to má za následok koncentráciu a utváranie veľkých podnikov, kt. sú ako 

jediné schopné uniesť hospodárske riziká spojené s inováciou. Procesy koncentrácie 

v ekonómii sú zároveň koncentráciou ekonomickej moci. Kapitálový trh je trhom, kde sa 

obchoduje s cennými papiermi ako predstaviteľmi fyzického a peňaţného k. 

V prenesenom slova zmysle sa pojem k. pouţíva aj na vyjadrenie kultúrnych, sociálnych 

a psychických dispozícií.  

Ľudský kapitál – syn. ľudský potenciál, je zásoba znalostí a schopností stelesnených v ľuďoch 

určitého štátu, ţijúcich na určitom území. Je výsledkom tradície, vzdelania a poznatkov 

získaných praxou. 

kapitalizmus – ekonomický a spoločenský systém, v kt. je väčšina majetku v súkromnom 

vlastníctve, rozhodujúcim výrobným faktorom je →kapitál, rozhodujúcim nástrojom alokácie 

zdrojov a tvorby dôchodku je →trh. K. sa vyznačuje oddelením práce a kapitálových statkov al. 

výrobných prostriedkov, kt. sú v súkromnom vlastníctve. Pracovníci sú osobne slobodní a môţu 

sa podľa uváţenia nechať najímať od vlastníkov kapitálových statkov za mzdu. 

kapitálka – veľké písmeno liate na výšku (obraz) malých písmen 

kapitálny – hlavný, základný, podstatný. 

kapitálový – vzťahujúci sa na →kapitál; utvorený z kapitálu. 

kapitonáž – [franc. capitonner vypoduškovať] chir. uzavretie cystickej dutiny zošitím jej 

protichodných povrchov. 

Kaplanov test – [Kaplan, David M., 1876 – 1952, amer. lekár] →testy.  



Kaplanov-Klatskinov syndróm – [Kaplan, Herbert, amer. lekár; Klatskin, Gerald, *1910, amer. 

internista] →syndrómy.  

Kaplanova-Meierova krivka prežitia – [Kaplan, E. L.; Meier, Paul, amer. štatistici 20. stor.] krivka 

preţitia, zhotovená na základe výpočtu náhodných údajov cenzu; →úmrtnosť.  

kapnofilický – [capnophilicus] rastúci najlepšie v prítomnosti CO2; týka sa baktérií. 

kapnografia – [capnographia] neinvazívne monitorovanie pCO2 v artériovej krvi. Pri k. sa meria a 

registruje koncový exspiračný obsah CO2 vo vydychovanom vzduchu, kt. zodpovedá pri 

normálnych funkciách pľúc obsahu CO2 v artériovej krvi. Meranie (kapnometria) sa uskutočňuje 

na princípe ultrarotabsorpčnej metódy (Uras) v hlavnom prúde vydychovaného vzduchu al. 

vedľajšom prúde odsávaním vzorky plynu. Pouţíva sa najmä u ventilo-vaných pacientov na 

nastavenie minútového dychového objemu na hodnotu produkcie CO2. 

kapnogram – [capnogramma] záznam o koncentrácii oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Čas        Exspirácia      Inspirácia 

Obr. Normálny kapnogram. A – oxid uhličitý eliminovaný z anatomického mŕtveho priestoru; B – mŕtvy 

priestor a alveolárny CO2; C – alveolárne plateau; D – terminálny pokles pCO2 (end-tidal carbon dioxide 

tension, PETpCO2)  

kapnomantia – veštenie z dymu pri zápalných obetiach. 

kapnometer – [capnometrum] prístroj na meranie koncového výdychového pCO2. 

kapnometria – [capnometria] meranie koncového výdychového pCO2; →kapnografia. 

kapobenát sodný – jednosodná soľ kys. kapobénovej, pouţíva sa ako antiarytmikum. 

kaporit – chem. čistý chlórnan vápenatý; dezinfekčný prostriedok; druh penobetónu. 

Kaposiho varičeliformný exantém – [Kaposi, Moritz Kohn, 1837 – 1902, maď. dermatológ] 

difúzna erupcia umbilikovaných vezikúl koţe a pustúl, kt. sa podobajú pustulóznej psoriáze 

a dermatitis herpetiformis al. varičele. Syn. Kaposiho dermatitída, Kaposiho ekzém, Kaposiho-

Juliusbergova dermatitída, eczema herpeticum, eczema herpeticatum (Juliusberg), eczema 

infantum, pustulosis herpetica infantum, herpes vegetans, pustulosis vacciniformis acuta, 

pustulosis varioliformis acuta, pustulosis varioliformis Kaposi-Juliusberg, varioliformis pyoderma. 

Vyskytuje sa na koţi hornej časti trupu, krku a hlavy, väčšinou u gravidných ţien. Ide o následok 

infekcie vírusu herpes simplex al. vakcínie pri inej koţnej chorobe, napr. ekzéme. Neznáma je 

prevalencia u muţov, najvyššia incidencia je u detí. Prvýkrát ju opísal Kaposi (1887). Názov 

pustulosis varioliformis acuta pochádza od Juliusberga (1898). 

Kaposiho sarkóm – [Kaposi, Moritz Kohn, 1837 – 1902, maď dermatológ] osobitná forma 

malígného mnoholoţiskového cievneho nádoru. Syn. Kaposiho angiomatóza, Kaposiho 

angiosarkóm, Kaposiho hemangiomatóza, Kaposiho sarkomatóza, Kaposiho sy., angioreticu-

losarcomatosis, angiosarcoma pigmentosum, sarcoma haemorrhagicum idiopathium, sarcoma 

haemorrhagicum, sarcoma pigmentosum haemorrhagicum idiopathicum multiplex, pseudosar-



comatosis haemorrhagica pigmentosa, sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum, 

reticuloangiomatosis, endotheliosarcoma. Charakterizujú ho mnohopočetné tnavomodré 

makulózne koţné lézie, uzlíky al. pláty s Ø 1 – 3 cm, kt. sa môţu zvrhnúť na sarkómatózne. 

Progresívne invaduje symetricky pozdĺţ povrchových ţíl končatín. Najčastejšie sú postihnuté sú 

distálne časti končatín. Africký variant postihuje aj lymfatické uzliny a útroby (napr. pečeň a 

slezinu). Vyskytuje sa u starších osôb bez vplyvu na očakávané preţitie. Sporadicky posti-huje 

všetky geografické oblasti, najmä európskych Ţidov, Talianov a černochov. Prevaţuje u muţov 

(10 : 1). V Európe postihuje staršie vekové skupiny, u černochov sa vyskytuje v kaţdom veku. 

Predtým išlo o zriedkavú afekciu, v súčasnosti sa vyskytuje epidemicky u imunodeficitných 

jednincov s AIDS. Etiológia je neznáma. V th. je účiný vinblastín, doxorubicín, etopozid, 

dakarbazín, aktinomycín D, bleomycín a interferón a. 

Kaposiho syndróm – [Kaposi, Moritz Kohn, 1837 – 1902, maď. dermatológ pôsobiaci vo Viedni] 

→syndrómy.  

Kaposiho-Juliusbergov syndróm – [Kaposi, Moritz Kohn, 1837 – 1902, maď. dermatológ; 

Juliusberg, Fritz, nem. dermatológ] →syndrómy.  

kapotment – [franc. capotement] čľapotavý zvuk pri auskultácii brucha pri dilatovanom ţalúdku.  

kappa – [K, k] 10. písmeno g. abecedy. 

Kappadione
®
 (Lilly) – protrombogénny vitamín; →menadioldifosfát. 

Kappati
®
 (Erbamont) – antibiotikum; →dibekacín. 

Kappaxan
®
 – protrombogénny vitamín; →menadioldiacetát. 

Kappaxin
®
 – protrombogénny vitamín; →menadión. 

kapreomycín – polypeptidové antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces capreolus; 

tuberkulostatikum. 

Kapreomycín IA – C25H44N14O8, R = OH (tvorí 

25 %), IB C25H44N14O7, R = H (tvorí 67%), AII 

štruktúrne podobné k. IA, nemá však lyzínový 

zvyšok (tvorí 3 %), IIB štruktúrne podobný k. IB, 

chýba mu však lyzínový zvyšok (tvorí 6 %).  

 

 

 

 

 

 

K. pôsobí na mykobaktérie, najmä kmene Mycobacterium tuberculosis izolované od ľudí. Má 

často skríţenú rezistenciu s viomycínom, menej s neomycínom a kanamycínom. K. sa 

neresorbuje z GIT, preto sa musí podávať parenterálne. Za 1 aţ 2 h po i. m. podaní 1 g sa 

dostavuje max. koncentrácia v plazme 28 – 32 mg/l. Močom do 24 h sa vylučuje 52 % podanej 

látky. 

Indikácie – th. tbc v kombinácii s inými antituberkulotikami. 



Kontraindikácie – absol.: precitlivenosť na kapreomycín; nemá sa podávať deťom. Relat.: 

alergia v anamnéze, gravidita; poruchy funkcie obličiek, pečene a n. statoacusticus; súčasné 

podávanie parenterálnych tuberkulostatík (streptomycín, viomycín) a ďalších nefrotoxických a 

ototoxických látok. 

Nežiaduce účinky – prejavy nefrotoxickosti (albuminúria, zvýšenie azotémie); prejavy 

ototoxickosti (zvonenie v ušiach, závraty); zvýšenie retencie bromsulfoftaleínu, hypokaliémia, 

hypochloremická alkalóza, eozinofília, leukopénia i leukocytóza, alergické koţné reakcie, 

psychotické reakcie. Pred th. a počas nej treba pravidelne kontrolovať audiogram a vestibulár-

ne funkcie, funkcie obličiek, ako aj hodnoty draslíka v sére. 

Dávkovanie – 1 g/d (max 20 mg/kg/d) hlboko i. m. počas 60 – 80 d, neskôr 1 g 2 – 3-krát/týţd., 

vţdy v kombinácii s inými tuberkulostatikami. 

Prípravky – NRRL 2773
®
; disulfát Caprocin

®
, Ogostal

®
; sulfát Capastat

®
 inj. sic. 

kaprilokvizmus – [l. caper koza + l. loqui hovoriť] egofónia. 

kaprín – [l. caper koza] norleucín. 

kaproát – 1. soľ, ester al. aniónová forma kys. kaprónovej; 2. skr. hexanoát v United States 

Adopted Names (USAN). 

kaprolaktám – hexahydro-2H-azepin-2-ón, -kaprolaktám, C6H11NO, Mr 113,16; pouţíva sa na 

syntézu vláken polyamidového typu (Perlon) a ako rozpúšťadlo vysokomolekulových polymérov. 

Kapron
®
 (Klin) – nylón 6; druh syntetickej látky, z kt. sa zhotovujú kvalitné chem. vlákna. 

kaprovce – Branchiura, niţšie kôrovce, vonkajšie parazity rýb. Telo majú lupienkovité, kryté 

ploským pancierom. Krátke tykadlá majú pridrţiavaciu schopnosť. Z hryzadiel sa utvorili pichavé 

ústne ústroje. Prvý pár čeľustí sa premenil na kruhovú prísavku. K. ploský (Argulus foliaceus) je 

dlhý asi 6 mm, ţije v rybníkoch, dočasne parazituje na kaproch. Vyvíja sa premenou. 

kaprovité – Cyprindae, ryby s bezzubými čeľusťami (→Telostei). Na zadnom pozmenenom 

ţiabrovom oblúku sú paţerákové zuby. K. majú dvojdielny plávací mechúr. Ţijú v sladkých 

vodách. Kapor obyčajný (Cyprinus carpio) pochádza z východoeurópskych riek, vyšľachtili z 

neho viaceré formy. Kapor ţijúci v riekach má nízke telo. Karas obyčajný (Carasius carasius) sa 

podobá kaprovi, je však menší a na ústach nemá fúzy. Plotica obyčajná (Rutilus rutilus) má 

červenkasté plutvy, je aţ 30 cm veľká. Pleskáč vysoký (Abramis brama) má vysoké a ploské 

telo, je aţ 50 cm dlhý, ţije v dolných tokoch riek. Ku k. patrí aj boleň dravý (Aspius aspius), jalec 

hlavatý (Leuciscus cephalus), čerebľa obyčajná (Phoxinus phoxinus), mrena obyčajná (Barbus 

barbus), belička obyčajná (Alburnus alburnus). 

kaproyl – akrylový radikál kys. kaprónovej. 

kaprozúbkovité – Cyprinodontidae, drobné sladkovodné ryby tropického a subtropického pásma. 

V čeľustiach majú drobné zúbky. Niekt. sú ţivorodé, oplodnenie je u nich vnútorné. Mnohé 

vynikajú pohlavným dimorfizmom. Patria sem akváriové rybky ţivorodky, kt. pochádzajú z Juţ. a 

Stred. Ameriky. 

kaprylamid – amid kys. kaprylovej. 

kaprylát – soľ, ester al. aniónová forma kys. kaprylovej. 

kaprylín – akýkoľvek kaprylát, najmä trikaprilát al. glycerín (glycerol). 

kapsaicín – (E)-N-[(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)etyl]-8-metyl-6-nonenamid, C18H27NO3, Mr 305,40; 

druh alkaloidu nachádzajúci sa v plodoch papriky ročnej (Capsicum annuum L., Solanaceae) a 

čierneho korenia (Piper nigrum, Piperaceae). K. má silne dráţdivé účinky, dlhodobá aplikácia 



vyvoláva znecitlivenie a selektívnu degeneráciu niekt. prim. senzorických neurónov; dlhodobá 

aplikácia má za následok aj desenzibilizáciu sliznice dýchacích ciest voči chem. a mechanickým 

dráţdidlám; pouţíva sa v neurobiol. výskume a ako lokálne anestetikum (Mioton
®
, Zostrix

®
; 

zloţka prípravku Dr. Theiss Schwedenbitter
®
 crm.). 

Kapsaicín 

 

kapsantín – (3R,3,S,5,R)-3,3
,
-dihydroxy-b,k-karotén-6,-ón, C40H56O3, Mr 584,85; karotenoidový 

červený pigment, polyénový alkaloid, 

izolovaný zo zrelých plodov papriky 

ročnej (Capsicum annuum L., 

Solanaceae). 

Kapsantín 

 

kapsarubín – farbivo nachádzajúce sa v plodoch papriky ročnej. 

kapsicín – pálivá látka alkaloidovej povahy, kt. obsahuje napr. paprika. 

kapsida – proteínový obal, kt. chráni nukleové kys. vírusu. K. môţe mať helixovú al. ikoza-

hedrickú symetriu a skladá sa zo štruktúrnych jednotiek, kapsomér. Podľa počtu podjednotiek 

tvorených kapsomérami sa nazývajú dimérmi (2), trimérmi (3), pentamérmi (5) al. hexamérmi 

(6). 

Kapsinowov test →testy. 

kapsitída – [capsitis] →kapsulitída. 

kapsoméra – [capsomeros] morfol. jednotka vírusovej kapsidy. 

kapsula – [capsula] 1. anat. puzdro, blana; 2. farm. skr. cps., syn. tobolky, puzdrá, obaly na liekoch, 

práškoch nepríjemnej chuti; papierové vrecko na delené prášky; →capsulae. Ţelatínové k. sa 

pouţívajú ako vnútorný obal liečivých práškov, vodných rozt. a suspenzií liečiv na perorálnu al. 

rektálnu aplikáciu. 

Podľa ČSL 4 sú k. duté telieska, obyčajne zo ţelatíny, kt. slúţia ako obal na plnenie tuhých al. 

tekutých lipofilných liečiv al. rozt. a sú to aj liečivé prípravky, vyrobené naplnením liečiv do 

týchto obalov. Rozlišujú sa tvrdé ţelatínové k., ţelatínové k. s vrchnáčikom (capsulae 

gelatinosae durae, operculatae), pruţné, mäkké (capsulae gelatinosae elasticae, molles) a ţe-

latínové perly (perlae gelatinosae). Enterosolventné ţelatínové k. (capsulae gelatinosae 

enterosolventes) sa nerozpúšťajú v kyslej ţalúdkovej šťave, ale len v zásaditej črevnej šťave. 

Ţelatínové k. prvý pripravil F. Mothes a S. Dublanc (1833) ponáraním koţeného vrecúška 

naplneného ortuťou do roztaveného ţelatínového materiálu. Prvé zariadenie na ich priemy-

selnú výrobu vyvinul A. Colton (1900) a zdokonalil ho R. P. Scherer (1933). Súčasné zariadenia 

sú schopné vyrobiť aţ 100 000 k./h. Ţelatínové k. s vrchnáčikom pochádzajú z r. 1846; v 

súčasnosti ich vyrába fa Capsugel SA, pobočka Parke, Davis Co. (USA) a Elanco Division, Eli 

Lilly Comp. (V. Británia). Ţelatínové k. sa vyrábajú zo zmesi →želatíny (tvorí stenu k.), vody 

(rozpúšťadlo), glycerínu, príp. sorbitolu (zmäkčovadlá) a farbív. Často obsahujú aj konzervačné 

látky.  

kapsulektómia – [capsulectomia] chir. vybratie, odstránenie puzdra. 

kapsulitída – [capsulitis] kapsitída, zápal šošovkového puzdra. 

kapsulolentikulárny – [capsulolenticularis] týkajúci sa šošovky a jej puzdra. 



kapsuloplastika – [capsuloplastica] plastická operácia kĺbového puzdra. 

kapsulorafia – [capsulorrhaphia] chir. zriasenie kĺbového puzdra. 

kapsulorexa – [capsulorrhexis] utvorenie trvalého cirkulárneho otvoru v prednej časti puzdra 

počas operácie katarakty s cieľom umoţniť expresiu al. fakoemulzifikáciu šošovkového jadra. 

kapsulotómia – [capsulotomia] chir. preťatie puzdra. Vykonáva sa obyčajne stereotakticky 

zacieleným ionizujúcim ţiarením (
60

Co) preťatím nervových dráh v prednej časti capsula interna. 

Pouţila sa u pacientov s chron. úzkosťou a obsedantnou neurózou. 

kaptácia – [l. captatio chytanie, lapanie] zaujatie hypnotizovaného hypnotizovaným. 

kaptafol – 3a,4,7a-tetrahydro-2-[1,1,2,2-tetrachlóretyl(tio]-1H-izoindol-1,3(2H)-dión, C10-

H9Cl4NO2S, Mr 348,09; fungicídum, pre myši a potkanov je 

onkogénny (Difolatan
®
). 

Kaptafol 

 

kaptamínhydrochlorid – 2-(dimetylamino)etándiolhydrochlorid, C4H11NS.HCl; depigmentačná 

látka. 

kaptán – 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-[(trichlórmetyl)tio]-1H-izoindol-1,3(2H)-dión, C9H8ClNO2S, Mr 

300,57; fungicídum, v mydlách opôsobí bakteriostaticky. Poţitie väčších dávok môţe vyvolať 

vracanie a hnačku (ENT 26538
®
, SR-406

®
, Merpan

®
, Orthocide-406

®
, Vancide 89

®
). 

kaptivácia – [l. captivitas zaujatie, podmanenie] pseudohypnóza, stav podobný spánku, ktorým 

sa začína hypnóza (Hirsch). 

kaptodiamín – syn. kaptodiam; kaptodramín; 3-[[[4-(butyltio)fenyl]fenylmetyl]-tio]-N,N-

dimetyletylamín, C21H29NS2, Mr 359,60; anxiolytikum, trankvilizér 

a relaxans kostrového svalstva (hydrochlorid C21H30ClNS2 – 

Covatine
®
, Covatix

®
, Suvren

®
). 

Kaptodiamín 

kaptopril – (S)-1-(3-merkapto-2-metyl-1-oxopropyl)-L-prolín, C9H15NO2S, Mr 217,28; prvý orálne 

účinný inhibítor ACE. Ide o nepeptidovú molekulu s nadviazanými SH skupinami na sféricky 

podobné miesta, kt. blokuje špecificky konvertázu. Prítomnosť SH skupín súvisí s výskytom 

niekt. idiosynkratických reakcií. Má rýchly nástup účinku (táto skutočnosť môţe byť nevýhodná 

pri fenoméne prvej dávky). Po podaní p. o. sa dobre a rýchlo resorbuje, pri podaní počas 

jedenia je jeho biol. dostupnosť až o 30 % nižšia. Čiastočne sa metabolizuje, 

asi 50 % látky sa vylučuje nezmenene močom. Biol. t0,5 je asi 2 h. Pripravili ho 

r. 1977. 

Kaptopril 

 

Indikácie →enalapril.  

Kontraindikácie – precitlivenosť na k. al. iné inhibítory ACE, angioneurotický edém v anamnéze, 

najmä v súvislosti s podávaním inhibítorov ACE. Gravidita, ťaţká hypotenzia, hemodynamicky 

významná aortová al. mitrálna stenóza; renálna insuficiencia. 

Nežiaduce účinky →enalapril. Pri obličkovej nedostatočnosti sa vylučuje pomalšie a neţiadúce 

účinky sú častejšie (treba redukovať dávku). 



Interakcie →enalapril; probenecid zniţuje vylučovanie kaptoprilu, kaptopril zniţuje vylučovanie 

digoxínu.  

Dávkovanie – v priebehu prvej dávky má byť pacient pod dohľadom; testovacia dávka je 6,25 

mg, udrţovacia dávka 25 – 150 mg/d v 2 – 3 čiastkových dávkach; podáva sa nalačno, potrava 

zniţuje resorpciu. 

Prípravky – SQ 14225
®
, Acediur

®
, Acepril

®
, Aceplus

®
, Acepress

®
, Alkadil tbl.

 ®
, Alopresin

®
, Apo-

Capto tbl.
 ®

, Capoten tbl.
 ®

, Capozide 25 a 50
®
 tbl. Bristol-Myers Squibb, Caprolane

®
, Captopril

®
, 

Cesplon
®
, Dilabar

®
, Garranil

®
, Hypertil

®
, Katopil

®
 tbl. Galenika, Lopirin

®
, Lopril

®
, Tensiomin

®
 tbl. 

Egis, Tensoben
®
, Tensoprel

®
. 

kapucínkovité →Tropaeolaceae. 

kapurid – N-(aminokarbonyl)-2-etyl-3-metylpentánamid, C9H18N2O2, Mr 186,25; hypnotikum 

(Pacinox
®
). 

 
   CH3 
     
 CH3CH2CHCHCONHCONH3 
    
  C2H5  Kapurid 

kapustovité →Brassicaceae. 

karagén – [carrageenum] syn. írsky mach, napúchavka kučeravá; na slnku vybielené a usušené 

stielky červenkastých rias druhu Chondrus crispus (L.) Stachhase a Gigartina mamillosa 

(Gigartinaceae). Červená riasa rastúca v studených vodách sev. Atlantického oceánu. Utvára 

mnohobunkové, rozkonárené stielky v tvare mašľovitých úkrojkov, kt. sú na koncoch opäť 

rozdelené. Zelené farbivo chlorofyl majú prekryté červeným farbivom fykoerytrínom, preto je 

riasa karmínovočervená aţ hnedočervená. Vyskytuje sa v mnohých formách, pričom má 

vejárovité aţ stuţkovité štruktúry. Studená je ţltohnedá a priesvitná. Riasy sa lovia z vody 

veľkými ţeleznými hrabľami, sušia a bielia na brehu na slnku, potom sa namáčajú v slanej vode 

a opäť sušia a bielia. Opakuje sa to 4 – 5-krát, pokiaľ stielky nezískajú ţltkastobelavú farbu a 

chrupavkovitú konzistenciu. Hlavným dodávateľom na svetový trh sú USA. 

Drogu tvorí celá rastlina, obsahuje gél tvorený polysacharidmi, karagénmi a agarom. Karagén 

sú vysušené stielky rias Ch. c. al. Gigartina mamillosa J. Agardh. 0bsahuje 45 % slizov, tzv. 

karagenínov, v kt. je asi 28 % sulfátov a ďalej malé mnoţstvo jódu a brómu. Podáva sa vo 

forme záparu pri poruchách trávenia spojených s nauzeou a pyrózou, gastritíde, bronchitíde a 

dráţdivom kašli. Podáva sa aj ako mechanicky pôsobiace laxatívum v odtučňovacích čajoch. 

Tlmí kašeľ a má aj výţivnú hodnotu. Pouţíva sa ako emulgátor do rôznych potravín a liečiv 

(ţelé, emulzií, mastí, krémov a pomocná látka do tbl.) umoţňuje miešať vodu a olej, podporuje 

rozpustnosť a uvoľňovanie účinných zloţiek, ako aj ako rybí olej. Upokojuje vnútorné telesné 

povrchy, je súčasťou niekt. antiulceróz. Morským riasam sa pripisujú bioaktívne účinky na suchú 

a starnúcu pleť. V kozmetike sa uplatňuje aj agar získaný z rias rodu Gelidium a algináty z niekt. 

hnedých rias. 

karagenín – [carrageeninum] koloidný extrakt získaný z červených morských rias Chondrus 

crispus a Gigartina mamillosa (Gigartinaceae). Skladajú sa zo zmesi Na, K, Ca a Mg poly-

sacharidov zloţených z D- a L-galaktózy, čiastočne esterifikovaných kys. sírovou. Pouţíva sa v 

potravinárstve, farm., kozmetike a i. 

karakurt – druh jedovatého čierneho pavúka s 13 červenými škvrnami z čeľade Theridiidae, kt. sa 

vyskytuje v juţ. Európe a Strednej Ázii. 



karamel – [franc. caramel] cukor vo forme hustej aţ tuhej látky hnedej farby, kt. sa pripravuje 

zahrievaním kryštalického cukru na bod topenia (karamelizáciou); pálený cukor. 

karamifénetándisulfonát – caramiphenum ethanedisulfonatum, 2-(dietylaminoetyl)etylester 1,2-

etándisulfonát kys. 1-

fenylcyklopentánkarboxylovej (2:1), 

C38H60N2O10S2, Mr 769,03; antitusikum 

(Alcopon
®
, Taoryl

®
, Toryn

®
). 

Karamifénetándisulfonát 

karamifénhydrochlorid – caramiphenum hydrochloridum, 2-(dietylamino)etylester hydro-chlorid 

kys. 1-fenylcyklopentánkarboxylovej, C18H28ClNO2, Mr 325,87; 

anticholínergikum (Pamparnit
®
, Parpanit

®
). 

Karamifénhydrochlorid 

 

karandžín – karanjin; 3-metoxy-2-fenyl-4H-furo[2,3-h]-benzopyran-4-ín, C18H12O4, Mr 292,28; 

látka získaná z rastliny Pongamia glabra Vent., Leguminosae. 

Karandžín 

 

 

karanténa – [franc. quarantaine] 1. obmedzenie voľnosti pohybu aţ izolácia osôb al. zvierat 

podozrivých z nákazy aţ po najdlhšie inkubačné obdobie; uzavretie, izolácia, opatrenie na 

zamedzenie nákazy; 2. zariadenie určené na izoláciu chorých, podozrivých z nákazlivej 

choroby. K. je prísna izolácia kontaktov pri nákazách podliehajúcich →Medzinárodnému 

zdravotnému poriadku a ich lekársky dohľad zdrav. personálom, kt. podlieha rovnakým 

opatreniam. Karanténne opatrenia tvorí súbor organizačných opatrení obmedzujúcich styk 

osoby podozrivej z nákazy s okolím. Patrí k nim lekársky dohľad, zvýšený zdravotnícky dozor a 

vlastná k. Lekársky dohľad je pravidelná kontrola zdrav. stavu osoby podozrivej z nákazy. 

Zvýšený zdravotnícky dozor je lekárske sledovanie a vyšetrovanie osôb podozrivých z 

nákazy, vrátane dočasného zákazu výkonu epidemiologicky rizikového zamestnania, príp. 

zákazu určitých činnosti v čase voľna a odpočinku. 

Karanum
®
 – protrombogénny vitamín; →menadioldibutyrát. 

karas obyčajný – Carasius carasius; →kaprovité. 

karát – [arab.] 1. klenotnícka hmotnostná jednotka na drahé kovy a drahokamy, diamanty, perly; 

značka ct i mk i k (1 k = 0,205 g); 2. miera určujúca pomer rýdzeho drahého kovu v zliatine; 

miera čistoty zliatin zlata; 24-karátové zlato je 100 %, 18-karátové je 75 %. 

Karathane
®
 (Rohm & Haas) – akaricídum, fungicídum; →dinokap. 

karaya – extrémne hygroskopická ţivica zo stromu Sterculiaurens. Pouţíva sa na formovateľ-né 

prstence vrecák stomikov chrániace koţu.  

kara-yara – [podľa oblasti v Anatólii, kde sa ochorenie prvýkrát opísalo] ochorenie vyvolané 

fototoxickou reakciou na fungicídum hexachlórbenzol. Po pouţití obilia moreného hexachlór-

benzolom nastáva porucha metabolizmu poryfínov s fototoxickou reakciou (→porfýria).  

karazolol – carazololum, 1-(9-H-karbazol-4-yloxy)-3-[(1-metyletyl)amino]-2-propanol, C18-

H22N2O2, Mr 298,39. 



Karazolol 

 

Blokátor -adrenergických receptorov, antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum (BM 

51052
®
, Conducton

®
, Suacron

®
) 

karbadox – carbadox, metyl-ester N,N
,
-dioxid kys. (2-chinoxalinylmetylén)hydrazínkarbo-xylovej, 

C11H10N4O4, Mr 262,23; antibiotikum, pouţíva sa vo veter. med. 

(GS-6244
®
, Fortig-ro

®
, Mecadox

®
).  

Karbadox 

 

 

karbachol – carbacholum, syn. karbamylcholín; karbocholín; 2-[aminokarbonyl)oxy-N,N,N-

trimetyletánamíniumchlorid, C6H15ClN2O2, Mr 182,65; syntetický derivát acetylcholínu; 

cholínergikum, parasympatikomimetikum, oftalmologikum (miotikum), antiglaukomatikum. K. má 

muskarínové a nikotínové účinky a slabo inhibuje acetylcholínesterázu. K. vyvoláva kontrakciu 

svalov m. ciliaris a sfinkterov dúhovky. Zniţuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorovej 

tekutiny a vyvoláva miózu. Prienik k. rohovkou zniţuje jeho hydrofilná povaha. Po miestnej 

aplikácii do spojovkového vaku nastáva v priebehu 10 – 20 min mióza, kt. trvá 4 aţ 8 h.  
 
            CH3 
              + 
 H2N–CO–O–CH2–CH2–N–CH3  . Cl 

–
 

                
               CH3  Karbachol 

Indikácie – akút. a chron. glaukóm, adjuvantná th. herpes corneae. 

Kontraindikácie – očné ochorenia, pri kt. je neţiaduce zúţenie zrenice. Neodporúča sa pri akút. 

kongestívnom glaukóme. Opatrnosť je ţiaduca pri abrázii rohovky, astme, peptickom vrede, 

koronárnej insuficiencii. 

Nežiaduce účinky – hyperémia spojoviek, hmlisté videnie, bolesti v čele, bradykardia, ťaţ-kosti 

zo strany GIT, hnačka, potenie, svalová slabosť. 

Dávkovanie – rozt. 1 g/100 ml sa aplikuje do spojovkového vaku 1–3-krát/d. 

Prípravky – Isopto-Carbachol
®
 gtt. ophth., Jestryl

®
 gtt. ophth., Miostat

®
 gtt. ophth. 

karbacholín – karbaminoylcholín, derivát acetylcholínu s podobným, ale dlhšie trvajúcim účinkom 

na vegetatívny nervový systém, najmä hladké svaly močového mechúra a čreva. Pouţíva sa pri 

pooperačnej atónii mechúra a čreva. 

karbamaldehyd – [carbamaldehydum] →formamid. 

Karbam Black
®
 – fungicídum; →ferbam. 

karbamát – [carbamatum] ester kys. karbámovej. K. sa pouţívajú ako insekticídy. Pôsobia ako 

alkylfosfáty inhibíciou cholínesterázy. Pretoţe sa v ľudskom tele rýchlejšie odbúravajú ako 

alkylfosfáty, trvá ich účinok kratšie.  

karbamátkináza – ATP:karbamát-fosfotransferáza, EC 2.7.2.2, enzým katalyzujúci reakciu: ATP 

+ NH3 + CO2 = ADP + karbamoylfosfát. Je dôleţitá v metabolizme aminokyselín a pri biosyntézy 

močoviny (→ornitínový cyklus). Ako kofaktor si vyţaduje Mg
2+

. 

karbamazepín – carbamazepinum; 5H-dibenz(b,f)azepín-5-karboxamid; 5-karbamoyl-5H-

dibenz(b,f)azepín, tricyklické antiepileptikum s pozit. psychotropným, antimánickým, antide-



presívnym a tymoprofylaktickým účinkom. K. ovplyvňuje chloridové a vápnikové kanály 

a zasahuje do tvorby elekt. potenciálov neurónov. Podáva sa podobne pri atypických, sek. 

manických poruchách, depresívnych stavoch a aklkoholickom delíriu. Zmierňuje abstinenčné 

príznaky pri alkoholizme. Potencuje účinok neuroleptík a antidepresív. Indikácie sú podobné 

ako pri lítiu. K. zniţuje aktivitu modulačných systémov (talamo-kortikálneho a diencefalicko-

temporálneho). Ovplyňuje amygdalovo-hipokampový systém, čo vysvetľuje 

jeho priaznivý antiepileptický i psychotropný účinok týkajúci sa najmä 

emocionálnej lability a depresie. Má aj myorelaxačný a analgetický účinok. 

Karbamazepín 

 

 

V GIT sa vstrebáva asi zo 70 %. Najvyššie koncentrácie v krvi dosahuje 4 – 12 h po podaní. Na 

bielkoviny plazmy sa viaţe 70 – 80 % účinnej látky, biol. t0,5 je 14 – 29 h. Prechádza 

placentárnou bariérou a prestupuje do materského mlieka.  

K. blokuje napäťovo závislý sodíkový kanál. Brzdí pálenie vysokej repetitívnej frekvencie 

neurónov v tkanivových kultúrach po podráţdení a spomaľuje refraktérnu periódu po vzruchu. 

Blokuje aj väzbu batrachotoxínu na receptor sodíkového kanála, a tým stimuláciu sodíkových 

kanálov batrachotoxínom. Sodíkový kanál blokujú aj tricyklické antidepresíva, fenotiazíny, 

butyrofenóny, niekt. adrenoblokátory a antihistaminiká, avšak ich účinok je malý, a ich účinok vo 

veľkých dávkach (> 100 mg/d) býva niekedy opačný. K. zabraňuje vzniku tonickým kŕčom po 

max. elektrošoku, nepôsobí však proti klonickým pentyléntetrazolovým kŕčom. Max. účinok je pri 

parciálnych komplexných, t. j. temporálnych záchvatoch, pseudoabsenciách a ich nepríjemných 

sprievodných neurovegetatívnych prejavoch. Má široké uplatnenie v neurológii, psychiatrii a i. 

odboroch. 

K. zabraňuje epileptickej aktivite z ohniska, ale má len min. účinok proti záchvatovej aktivite 

vnútri ohniska. Aţ vo vysokých dávkach (30 mg/kg) blokuje kindlingové záchvaty potkanov. Pri 

ľudskej e. karbamazepíny prvýkrát pouţil Holtz a Westermann (1963). Blokujú napäťovo závislý 

sodíkový kanál. 

K. sú antagonistami obidvoch adenozínových receptorov, t. j. A1 a A2. Odstraňuje adenozínové 

antagonisty fenylizopropyladenozín z väzby na membrány neurónov potkanov. Primárne pôsobí 

na A1 receptor (A1 selektívny agonista N
6
-cyklohexyladenozín), menej na A2 receptor (A2 

preferuje agonista N-etylkarboxamidoadenozín).  

K. brzdia kumuláciu noradrenalínu v synaptozómoch, t. j. v synaptických vezikulách, kde sa 

zhromaţďujú neurotransmitery. Interagujú aj s periférnym typom bezodiazepínových receptorov, 

kt. sa nachádzajú aj v CNS, ale napr. aj na trombocytoch.  

Účinná koncentrácia lieku v plazme je 4 – 12 mg/l, t. j. 17 – 51 mmol/l. V likvore je 17 – 31 % 

plazmatickej koncentrácie. Max. účinok je pri parciálnych komplexných epilepsiách, t. j. pri 

temporálnych záchvatoch, pseudoabsenciách a ich nepríjemných sprievodných neurovege-

tatívnych prejavoch. Má veľmi dobrý pozit. psychotropný účinok. Pôsobí aj pri generalizo-

vaných tonicko-klonických záchvatoch, zriedka však v monoterapii. Pouţíva sa aj ako anti- 

neuralgikum (napr. pri neuralgii trigeminu a postherpetickej neuralgii) a ako psychotymopro-

fylaktikum (pri predchádzajúcich cyklických depresiách). 

Indikácie – epilepsie s prevahou diencefalo-temporálnej a fokálnej zloţky: epilepsie s parciál-

nymi komplexnými záchvatmi (psychomotorická epilepsia), sek. generalizované tonicko-klonické 

záchvaty (grand mal), parciálne motorické i senzorické záchvaty; epilepsie spojené 

s afektívnymi rozladami; crampus pri diabetickej neuropatii; esenciálne i sek. neuralgie n. 



trigmenius, neuralgia n. glossopharyngicus, Ménierov sy.; profylaxia mániodepresívnej psy-

chózy; profylaxia migrény. Intolerancia lítiových solí. V monoterapii sa pouţíva zriedka. Uvod do 

anestézie, krátkodobé výkony so somatickou bolesťou; trankvanalgézia v kombinácii s 

benzodiazepínmi. 

Nežiaduce účinky – neurol. poruchy (15 %): malátnosť, únava, závraty, somnolencia, cerebe-

lárne príznaky (ataxia), diplopia, poruchy zraku, parestézie, najmä pri začatí th., kt. vymiznú 

často spontánne. Pri predávkovaní predráţdenosť, agresivita, depresia. Niekedy bolesť v epi-

gastriu, zníţenie chuti do jedenia, nauzea, vomitus, sucho v ústach, hnačka al. zápcha. Koţné 

afekcie (3 %): erytematózne, urtikariálne, morbiliformné eflorescencie. Sú indikáciou na 

prerušenie th. Ojedinelá je agranulocytóza, aplastická anémia, eozinofília, leukopénia, leuko-

cytóza, trombocytopénia, poškodenie obličiek a pečene. Riziko váţnych komplikácií typu 

Stevensovho-Johnsonovho a Lyellovho sy. Nie je vhodné podávať s hydantoinátmi ani s inhi-

bítormi MAO.  

Ţivé reflexy v ústnej dutine a dýchacích cestách; zvýšenie TK; pri odznievaní halucinatórny 

nepokoj; u detí pri opakovanom podaní epigrafelementy. 

Kontraindikácie – porfýria, hepatopatie, nefropatie, poruchy krvotvorby, poškodenie myokardu, 

poruchy AV prevodu, gravidita. Súčasná th. lítiom a inhibítormi MAO a 14 d po ukončení ich 

aplikácie, súčasné podávanie perorálnych antikoagulancií, fenylbutazónu, cykloserínu, 

disulfiramu, hydantoinátov, izoniazidu, kys. p-aminosalicylovej; poţívanie alkoholu. Opatr-nosť 

je ţiaduca v staršom veku. 

Systémová a pľúcna hypertenzia; cerebrovaskulárne choroby, poranenie oka, epilepsia, výkony 

v ústnej dutine a na dýchacích cestách, ischemická choroba srdca, srdcová nedostatočnosť. 

Interakcie – k. ako induktor enzýmov urýchľuje biodegradáciu, a tým zniţuje účinnosť diku-

marolu, fenytoínu, chinidínu a i. liečiv. Zvyšuje aktivitu alkalickej fosfatázy, aminotransferáz a 

hodnotu sérového bilirubínu. Jeho koncentráciu v krvi a účinnosť zniţujú hydantoináty, ale 

zvyšuje ju propoxyfén, izoniazid, erytromycín, triacetyloleandomycín a i. inhibítory mikrozó-

mových enzýmov. K. sa nesmie podávať súčasne ani do 14 d po skončení th. inhibítormi MAO. 

Počas th. K. sa nemá poţívať alkohol; nemajú sa súčasne podávať hematotoxické lieky. 

Dávkovanie – začína sa dávkou 100 – 200 mg 1 – 2-krát/d, kt. sa postupne (!) zvyšuje do 400 

aţ 800 (1200) mg/d v 3 – 4 čiastkových dávkach. Deťom sa podáva spočiatku 5 – 10 mg/kg/d 

v 3 aţ 4 čiastkových dávkach, po týţd. sa zvyšujú aţ do th. účinnej koncentrácie (20 – 40 

mmol/l) na 20 – 25 mg/kg/d; u detí < 12-r. sú vhodnejšie retardované formy. U starších 

a citlivých osôb sa podáva spočiatku 100 mg 2-krát/d. Th. sa nesmie náhle prerušiť; aj ukočenie 

th. k. (po 2 r. bezzáchvatového obdobia) sa deje postupne (100 mg/pol r.). Účinné plazmatické 

hladiny sú 4 aţ 12 mg/l. Pri dlhodobej th. sa má kontrolovať KO najprv týţdenne, potom 

dvojmesačne. 

Anestézia: i. v. 1 – 2 mg/kg, i. m. 4 – 7 mg/kg (trvanie účinku 15 – 20 min); analgézia: i. v. 0,25 

mg/kg, i. m. 0,5 mg/kg (trvanie účinku 30–40 min). 

Prípravky – APO-Carbamazepine
®
 200 mg tbl., Carbelan

®
, Biston

®
 tbl. Slovakofarma, Elan

®
, 

Finlepsin
®
 tbl.,  Neurotop

®
, Neurotop retard 300 a 600

®
 tbl.,Tegretol 2 %

®
 sir., Tegretol CR

®
 tbl. 

obd., Timonil
®
 tbl., Timonil 150, 300 a 600 retard

®
 tbl. 

karbamazín – carbamazinum. 

karbamid →močovina. 

karbaminohemoglobín – [carbaminohaemoglobinum] chem. zmes oxidu uhličitého s hemo-

globínom, CO2HHb, jedna z foriem, v kt. sa CO2 vyskytuje v krvi. 



karbam(o)ylfosfát – medziprodukt pri detoxikácii amoniaku. K. vzniká v pečeni a obličkách z NH3 a 

CO2 za spotreby 2 molekúl ATP v enzýmovej reakcii katalyzovanej karbamoylfosfátsyntázou; ako 

kofaktor potrebný na aktiváciu bikarbonátu slúţi kys. N-acetylglutámová. K. vzniká v priebehu 

metabolizmu bielkovín a v močovinovom cykle. 

karbamoylfosfátsyntáza (amoniak) – EC 8.3.4.16, enzým z triedy ligáz, kt. katalyzuje syntézu 

karbamoylfosfátu z amoniaku a CO2, prvý krok v ureogenéze. Reakcia prebieha najmä v 

mitochondriách pečene, vyţaduje ako kofaktor N-acetylglutamát a hydrolyzuje 2 molekuly ATP. 

Známy je autozómovo recesívne dedičný deficit enzýmu. 

karbamoylfosfátsyntáza – CPS; 1. karbamoylfosfátsyntáza (amoniak), syn. karbamoylfosfát-

syntetáza I (CPSI); 2. karbamoylfosfátsyntáza (hydrolyzujúca glutamín), syn. karbamoylfos-

fátsyntetáza II (CPSII). Dedičný deficit CPSI charakterizuje výrazná hyperamoniémia bez orotovej 

acidúrie, intolerancia proteínov a neurol. poruchy. Ochoreni sa môţe manifestovať uţ u 

novorodencov al. v neskoršom veku s rozličným stupňom závaţnosti.  

karbamoylfosfátsyntáza (hydrolyzujúca glutamín) – EC 6.3.5.5, enzým trojfunkčného proteínu 

obsahujúceho katalytické miesta pre 3 enzýmové aktivity [angl. CAD-protein – 

carbamoylphosphatetransferase (glutamine-hydrolysing), aspartate carbamoyltransferase (EC 

2.1.3.2) a dihydroorotase (EC 3.5.2.3)]. Tieto enzýmy katalyzujú prvé tri reakcie biosyntézy 

pyrimidínu, z nich k. ako ligáza katalyzuje prvý stupeň. Donorom dusíka je glutamín. Reakcia 

prebieha v cytosole a inhibuje ju UTP. 

karbamoyltransferáza – syn. transkarbamoyláza, skupina enzýmov podtriedy karbamoyl-

transferáz a karboxyltransferáz (EC 2.1.3), kt. katalyzujú pranos karbamoylovej skupiny z darcu 

na akceptorovú zlúč. 

karbamylcholínchlorid – [carbamylchloridum] →karbachol. 

karbanióny – uhlíkové anióny, kt. vznikajú najčastejšie odštiepením protónu vodíka (príp. iného 

atómu al. skupiny), zanechávajúc väzbové elektróny na uhlíku. Majú pyramídovú geometriu, 

podobne ako amíny. Uplatňujú sa v mnohých chem. reakciách (napr. v aldolovej kondenzácii, v 

Claisenovej kondenzácii atď.). K. ľahko vznikajú zo zlúč., kt. obsahujú aktivovanú metylénovú 

skupinu, napr. -dikarbonylových zlúč. K. sa všeobecne označujú RO. 

karbantellaurylsulfát – kombinácia N-[[(4-chlórfenyl)-amino]karbonyl]pentánimidamid 

s dodecylhydrogénsulfátom (1:1), C12H16ClN3O.C12H26O4S; anthelmintikum. 

karbaryl – carbarylum, 1-naftalenolmetylkarbamát, C12H11NO2, Mr 201,22; kontaktné 

insekticídum, pedikulocídum. Pre ľudí je toxický. K príznakom otravy patrí nauzea, vracanie, 

hnačka, bronchokonstrikcia, zahmlené videnie, nadmerná salivácia, zášklby 

svalov, cyanóza, konvulzie, kóma, zlyhanie respirácie (ENT 23969
®
, OMS 

29
®
, UC 7744

®
, Arylam

®
, Carylderm

®
, Clinicide

®
, Derbac

®
, Dicarbam

®
, 

Ravyon
®
, Seffein

®
, Sevin

®
). 

Karbaryl 

karbarzón – carbarsonum, kys. [4-[(aminokarbonyl)amino]fenyl]arzónová, C7H9AsN2O4, Mr 

260,07; antiamébikum; antihistomonadikum morčiat (Amabevan
®
, Ameban

®
‹, 

Amebrasone
®
, Amibiarson

®
, Aminarsone

®
, Arsambide

®
, Carb-O-Sep

®
, Histocarb

®
, 

Fenarsone
®
, Leucarsone

®
). 

   Karbarzón 

 



karbazochrómsalicylát – carbazochromum salicylatum, zmes jednosodnej soli kys. 2-hydro-

xybenzoovej s 2-(1,2,3,6-tetrahydro-3-hydroxy-1-metyl-6-oxo-5H-indol-5-ylidén)hydrazín-

karboxamidu (1:1). Ide o komplex adrenochróm monosemikarbazónsalicylátu sodného, C17-

H17N4NaO6, Mr 396,35; antihemoragikum, pouţíva sa vo veter. med. ako hemostatikum 

(Adenogen
®
, Adrenosem

®
, Adrenosem Salicylate

®
, Adresta-F

®
, Statimo

®
). 

karbazochrómsulfonát sodný – 5-[(aminokarbonyl)hydrazono]-2,3,5,6-tetrahydro-1-metyl-6-oxo-

1H-indol-2-sulfónovej, C10H11N4NaO5S, Mr 322,29; hemostatikum 

(Ac-17
®
, Adena-ron

®
, Adona

®
, Adrechros

®
, Carbazon

®
, 

Donaseven
®
, Emex

®
, Odanon

®
, Tazin

®
). 

Karbazochrómsulfonát sodný 

karbazol – carbazolum; 9H-karbazol, 9-aza] org.zlúč. dusíka nachádzajúca sa v čiernouhoľnom 

dechte, kt. sa pouţíva ako surovina na výrobu farbív a plastov. 

karbendazím – carbendazimum; ester kys. 1H-benzimidazol-2-ylkarbamovej, C9H9N3O2, Mr 

191,18; degradačný produkt benomylu; fungicídum (BMC
®
, MBC

®
, BCM

®
, 

BAS 3460
®
, BAS 67054

®
, CTR 6669

®
, Hoe 17411

®
, Bavistin

®
, Derosal

®
). 

Karbendazím 

karbendazol →karbendazím. 

karbenicilín – kys. 6-[(karboxyfenylacetyl)-amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo-[3.2.0]-

heptan-2-karboxylová, C17H18N2O6S, Mr 378,42; polosyntetické antibiotikum podobné penicilínu. 

Prípravky – dvojsodná soľ C17H16N2Na2O6S – BRL-2064
®
, 

CP-15639-2
®
, Anabactyl

®
, Carbapen

®
, Carbecin

®
, 

Geopen
®
, Hyoper

®
, Microcillin

®
, Pyocianil

®
, Pyopen

®
). 

    Karbenicilín 

karbéniové ióny – fragmenty molekúl, kt. vznikajú odštiepením atómu, resp. skupiny spolu 

s väzbovým elektrónovým párom z uhlíka. Kladne nabitý uhlíkový atóm k. i. je v hybridizo-

vanom stave sp
2
 a je planárny. K. i. sa uplatňujú v mnohých chem. reakciách (napr. vo 

Friedelovej-Craftsovej reakcii, v nukleofilných prešmykoch atď.). K. i. sa všeobecne označujú 

R
+
. 

karbenoxolón – carbenoxolonum, syn. hydrogénsukcinát kys. glycyretovej; kys. 3-(3-karboxy-1-

oxopropoxy)-11-oxooleán-12-en-29-ová, C34H50O7, 

Mr 570,74; digestívum, antiulcerózum, 

antiflogistikum.  

Karbenoxolón 

 

 

 

Indikácie – duodenálne vredy. 

Kontraindikácie – ťaţké ochorenia pečene, renálna insuficiencia, kardiálna dekompenzácia, 

hypertenzia, gravidita. 

Nežiaduce účinky – hypokaliémia, retencia sodíka a vody, tvorba edémov, zvýšenie TK. 

Dávkovanie – 3-krát/d 2 tbl., ďalšie týţd. 3-krát/d 1 tbl. Vredy sa hoja do 4 týţd., odporúča sa 

pouţívať prípravok ešte 1 – 2 ďalšie týţd. 



Prípravky – dvojsodná soľ C34H48Na2O7 – Biogastrone
®
, Biogastrone duodenal

®
, Bioplex

®
, 

Bioral
®
, Duogastrone

®
, Neogel

®
, Pyrogastrone

®
, Sanodin

®
, Ulcus-Tablinen

®
. 

karbény – metylény, uhlíkaté medziprodukty so sextetom elektrónov na uhlíku (–C
••
–), kt. vznikajú 

pri niekt. org. reakciách. Tieto neutrálne štruktúry s elektrónovým deficitom na uhlíku sú veľmi 

reaktívne a nemoţno ich z reakčného prostredia izolovať. Najjednoduchší k. je metylénový k. 

:CH2. Vzniká rozkladom diazometánu: CH2N2 → [:CH2] + N2. Známe sú aj iné k., napr. 

dihalogénkarbény: :CFCl, :CCl2, :CBr2, :CI2. K. môţu mať dvojaké usporiadanie voľných 

elektrónov: v jednom sú obidva elektróny spárené sú v tom istom orbitále (singletový stav) a v 

druhom sú rozpárené (H–C–H), t. j. kaţdý elektrón obsadzuje iný orbitál (tripletový stav). Tieto 

častice sa väčšinou stereošpecificky adujú na alkény za zniku cyklopropánových derivátov. 

Pomocou k. moţno predĺţiť uhlíkový reťazec 
 
                 
  –  C – H → C– CH3,  
                      

rozšíriť aromatické a heterocyklické kruhy a uskutočniť veľa iných reakcií. 

karbetapentán – carbetapentanum; syn. pentoxyverín; 2-(2-dietylaminetoxy)etylester kys. 1-

fenylcyklopentánkarboxylovej, C20H31NO3, Mr 333,46; antitusikum (Atussil
®
; citrát C26H39NO10 – 

UCB 2543
®
, Antees

®
, Aslos

®
, Calnathal

®
, Carbetane

®
, Cossym

®
, Fustpentane

®
, Germapect

®
, 

Pencal
®
, Sedotussin

®
, Toclase

®
, Tosnone

®
, 

Tuclase
®
). 

Karbetapentán 

 

karbetidín – carbetidinum, syn. etoxeridín, etylester kys. 1-[2-(2-hydroxyetoxy)etyl]-4-fenyl-4-

piperidínkarboxylovej, C18H27NO4, Mr 321,40; analgetikum, môţe vyvolať 

návyk (Wy 2039
®
, UCB 2073

®
, Atenos

®
). 

Karbetidín 

 

 

karbetocín – carbetocinum; 2-(O-metyl-L-tyrozín)-1-karbaoxytocín kys. 1-butánová, d(COMOT), 

C45H69N11O12S, Mr 988,17; oxytocikum, stimulans 

zastavenia laktácie (Deco-moton
®
, Depotocin

®
). 

Karbetocín 

 

 

 

 

karbetopendecíniumbromid – povrchovo aktívna dezinfekčná látka zo skupiny kvartérnych 

amóniových solí; →carbethopendecinium bromatum. K. pôsobí dobre na grampozit. Vegeta-

tívne formy baktérií a pri dlhšej expozícii inaktivuje niekt. vírusy. Účinok na niekt. gramnegat. 

mikróby, ako je proteus, pseudomonas a ďalšie, je najmä v niţších koncentráciách neistý. 

Nepôsobí na mykobaktérie a spóry baktérií. Pouţíva sa tct. (1g/100 ml, rozt. je číry, oranţo-

vohnedej farby, charakteristickej vône po tymole). 



Indikácie – dezinfekcia koţe, príprava operačného poľa, genitálnej oblasti pred pôrodom, 

preväzy, dezinfekcia beţných povrchových poranení ap. 

Kontraindikácie – alergia na látky rovnakej chem. skupiny. Nie je vhodná kombinácia so silno 

oxidujúcimi látkami. 

Nežiaduce účinky – u citlivých osôb koţné reakcie (aţ v 10 %). 

Dávkovanie – tct. (1g/100 ml) sa nanáša vatou al. tampónom.  

Prípravky – Mukosept
®
 spr., Mukoseptonex

®
 gtt. nas., N-Septonex

®
 plv. adsp., Ophthalmo-

Septonex
®
 gtt. ophth. a ung. ophth., Paradentol

®
 gel, Septonex

®
 plv., spr., tct. a ung. 

karbezilát →carbesilas. 

karbhemoglobín – zlúč. →hemoglobínu s oxidom uhličitým. 

karbidopa – carbidopum, monohydrát kys. S--hydrazino-3,4-dihydroxy--metylbenzénpro-

pánovej, C10H14N2O4, Mr 244,25; periférny inhibítor dekarboxylázy aromatických kys.; anti-

parkinsonikum (v kombinácii s levodopou). K. blokuje premenu dopamínu mimo CNS, 

neprestupuje hematoencefalickou bariérou ani neovplyvňuje 

jej metabolizmus, zniţuje však potrebné dávky levodopy aţ o 

80 % v porovnaní s th. levodopou samotnou. 

Karbidopa 

Indikácie – v kombinácii s levodopou – Parkinsonov sy. najmä po encefalitídach, intoxiká-ciách 

a idiopatická Parkinsonova choroba, Priaznivo ovplyvňuje najmä rigiditu a hypokinézu, menej 

tras. 

Kontraindikácie – výrazná hypertenzia a pokročilé cerebrovaskulárne choroby, vredová 

choroba, psychózy a ťaţké neurózy, th. inhibítormi MAO a 14 d po jej skončení. Veľká opatr-

nosť je ţiaduca pri podávaní efedrínu a i. sympatikomimetík. Celková anestézia, glaukóm, 

gravidita, laktácia. 

Nežiaduce účinky – pomerne časté sú neurol. poruchy (choreiformné a dystonické pohyby, 

najmä hyperkinézy okolo úst a končatinové), psych. poruchy (eufória, depresia, nepokoj, 

zvýšená sexuálna apetencia, paranoidné reakcie), kardiovaskulárne (posturálna hypotenzia, 

extrasystoly, arytmie, palpitácie) a GIT (nechuť do jedenia, tlak v ţalúdku, nauzea, vracanie). 

Dávkovanie – je individuálne; priemerná dávka je 25 mg (s 250 mg levodopy) 3 – 6-krát/d. 

Prípravky – HMD
®
, MK-486

®
, Lodosin

®
, Lodosyn

®
; kombinácia s levodopou Isicom

®
 tbl., 

Nakom
®
 tbl., Nakom Mitte

®
 tbl.; monohydrát Isicom Mite

®
 tbl., Sinemet CR

®
 tbl. obd. 

karbidy – binárne zlúč. uhlíka s menej elektronegat. prvkami viacerých typov. K. sa rozdeľujú na: 

1. Iónové karbidy – acetylidy, obsahujú anióny C2
2-

 spojené s katiónmi kovu (alkalické kovy – 

k. typu M2
I
C2, kovy alkalických zemín – k. typu M

II
C2 a Al

III
, resp. Ce

III
 – k. typu M2

III 
(C2/3). Patrí 

sem aj Mg2C3 obsahuúpci anióny C3
4-

. K. tohto typu sa rozkladajú vodou, pričom vzniká 

acetylén, príp. alylén (Mg2C3). 2. Kovalentné karbidy – majú atómy prvku viazané s atómom 

uhlíka kovalentnou väzbou, napr. Be2C, Al4C3, SiC, B4C. Be2C a Al4C3 sa rozkladajú vodou, 

pričom vzniká metán, SiC a B4C sú chem. veľmi stále, majú vysokú t. t. a sú mimoriadne tvrdé. 

3. Intersticiálne karbidy – majú atómy uhlíka v medziach medzi najtesnejšie zoskupenými 

atómami kovu, napr. TiC, ZrC, VC, V2C, NbC, TaC, MoC, Mo2C, WC, W2C. Zachovávajú si 

kovové vlastnosti. napr. dobrú elekt. vodivosť, majú vysokú t. t., sú neobyčajne tvrdé. 4. 

Karbidové skupiny železa – majú prechodnú štruktúru medzi iónovými a intersti-ciálnymi k., 

napr. Mn3C, Fe3C, Co3C, Ni3C. Rozkladajú sa vodou a zriedenými kys., pričom vzniká zmes 



rozličných uhľovodíkov, kt. sa tvoria z uhlíkových reťazcov v ich štruktúre. Spekané karbidy sú 

materiálom na rezné hrany obrábacích nástrojov. 

Karbid kremičitý →karborundum. 

Z karbidu vápnika (acetylidu vápenatého) sa pôsobením vody získava acetylén. 

Karbid zirkoničitý – ZrC je veľmi tvrdá, ťaţko taviteľná čierna látka kovového lesku, t. t. ~ 3500 

°C. Pripravuje sa redukciou zlúč. zirkónia s uhlíkom. Pouţíva sa na rezanie skla a ako brú-sidlo. 

karbifén – carbiphenum; -etoxy-N-metyl-N-[2-[metyl(2-fenyletyl)amino]etyl]--fenylben-

zénacetamid, C28H34N2O2, Mr 430,57; analgetikum (hydrochlorid C28H35ClN2O2 – SQ 10269
®
, 

Bandol
®
, Jubalon

®
). 

 
                C6H5      CH3          CH3 
                                    
    C2H5 – C – CO–NCH2CH2NCH2CH2–C6H5 
                            Karbifén 
                C6H5 

karbimazol – carbimazolum; syn. atyromazol; etylester kys. 2,3-dihydro-3-metyl-2-tioxo-1H-

imidazol-1-karboxylovej, C7H10N2O2S, Mr 186,23; inhibítor štítnej ţľazy, antityreoidálna látka zo 

skupiny tiokarbamidov, derivát metimazolu, na kt. sa mení v tele; 

→Carbimazolum. K. bráni biosyntéze hormónov v štítnej ţľaze. Účinok 30 

mg C. pretrváva 24 h. Prechádza placentárnou bariérou a prestupuje do 

materského mlieka. 

   Karbimazol 

Indikácie – iniciálne upokojenie tyreotoxikózy vrátane dosiahnutej remisie dlhodobým podá-

vaním a prípravy na chir. th. a th. rádiojódom. 

Kontraindikácie – leukopénia s poklesom granulocytov, agranulocytóza, koţné al. celkové 

alergické reakcie, prejavy intolerancie GIT vrátane cholestatického ikteru; dojčenie. Relat.: 

retrosternálna struma; pri th. K. nie je vhodné podávať lieky s tlmivým účinkom na granulo-

cytopoézu; opatrnosť je nevyhnutná pri mechanickom sy. a pri výraznej endokrinnej oftal-

mopatii. 

Nežiaduce účinky – alergické rakcie (koţné, lieková horúčka), útlm granulocytopoézy, GIT 

symptómy, zriedka stuhnutosť kĺbov, ojedinele lézie pečene. Koţné a kĺbové prejavy môţu 

počas th. samovoľne ustúpiť. 

Interakcie – potlačením biosyntézy hormónov štítnej ţľazy sa spätnou väzbou zvyšuje sekrécia 

TSH a obvykle sa zväčšuje stru- ma; súčasné podávanie malých dávok k. urýchľuje účinok 

TSH. 

Dávkovanie – individuálne; ambulantne spočiatku 8 – 12 tbl. rozdelených na 3 – 4 dávky, pri 

ťaţších formách hospitalizovaným pacientom aţ 16 – 20 tbl.; po úprave stavu sa podávajú 

udrţovacie dávky 1 – 3 tbl./d. Vhodná je kombinácia s trimepranolom a hormónmi štítnej ţľazy. 

V stavoch s vitálnym ohrozením moţno súčasne podať Chlorigen
®
 (aţ 3 tbl./d). V predoperačnej 

príprave na strumektómiu je vhodné podávať k. do d operácie, príp. 3 – 5 d pred operáciou 

súčasne s Lugolovým rozt. (zniţuje vaskularizáciu a uľahčuje chir. výkon). V gravidite treba 

upraviť dávky tak, aby štítna ţľaza ostala mierne zvýšená a plod nebol poškodený hypotyreózou 

matky. Pri th. treba pravidelne kontrolovať leukogram; mierny pokles granulocytov pri 

tyreostatickej th. nie je indikáciou na prerušenie th. a nie je varovným príznakom rozvoja 

agranulocytózy. 

Prípravky – Carbimazol Slovakofarma
®
, Neo-mercazol

®
, Neo-Thyreostat

®
. 



karbinol – staršie pomenovanie pre metylalkohol. 

Karbinon
®
 (Badrial) – hemostatikum; 2-semikarbazón →1,2-naftochinónu. 

karbinoxamín – carbinoxaminum, syn. parakarbinoxamín, 2-[(4-chlórfenyl)-2-pyridinylmetoxy]-

N,N-dimetyletánamín, C16H19ClN2O, Mr 290,80; H1-antihistaminikum, antialergikum. K. zvyšuje 

sekréciu hlienu a potláča alergické prejavy na slizniciach. Pouţíva sa v kombinácii so 

sympatikomimetikami (fenylefrín, fenylpropa- nolamín) pri akút. rinitíde vrátane alergickej a 

vazomotorickej, ako aj pri kataroch horných dýchacích ciest, napr. 

chrípkových ochore-niach. 

Karbinoxamín 

 

Prípravky – maleát C20H23ClN2O5 – zloţka prípravku Allergefon
®
, Ciberon

®
, Clistin

®
, Hislosine

®
, 

Lergefin
®
, Polistin T-Caps

®
; hydrogénmaleát – zloţka prípravku Rhinopront

®
 cps., Rhinotussal

®
 

cps.; rezinát – zloţka prípravku Thinopront
®
 sir., Rhinotussal

®
 sir. 

karboanhydráza – skr. CA, anhydráza kys. uhličitej, karbonátdehydratáza, karbonátdihydratáza, 

karbonáthydrolyáza, Mr 30 000. Malý enzým obsahujúci ióny Zn
2+

, kt. katalyzuje hydratáciu 

CO2. Nachádza sa vo vyššej koncentrácii v erytrocytoch, obličkovej kôre a ţalúdkovej sliznici 

cicavcov. Ľudská k. pozostáva z 2 izoenzýmov s rozdielnym sledom aminokyselín 

a špecifickými aktivitami. Vysoko aktívna forma sa nazýva k. C, nízko aktívna k. B.  

K. katalyzuje vratnú reakciu CO2 + H2O ↔ HCO3
– 

+ H
+
. Umoţňuje vzájomnú výmenu CO2 medzi 

krvou a tkanivami. V obličkových tubuloch sa zúčastňuje na transporte Na
+
. Urýchľu-je 

hydratáciu CO2 na H2CO3, kt. sa rýchlo rozpadá na H
+
 a HCO3

–
. Voľný ión H

+
 sa dostáva do 

prim. moču, HCO3
–
 viaţe ióny Na

+
 reabsorbované výmenou za H

+
. Deficit k. al. jej inhibícia 

(acetazolamid, dichlórfenamid) vyvoláva diurézu a natriurézu s hyperchloremickou acidózou. V 

sliznici ţalúdka je rýchlosť reakcie dostatočná na neutralizáciu nadbytku zásad utvorených 

ionizáciou vody a sekréciou iónov H
+
. K. sa vyskytuje aj v iných ţivočíchoch, v rastlinách a 

niekt. baktériách. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Inhibítory karboanhydrázy 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Acetazolamid  Dichlórfenamid                 Etoxzolamid   

Butazolamid   Difenylmetán-4,4
,
-disulfónamid    Flumetiazid 

Metazolamid 

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

Inhibítory k. sa pouţívajú ako antiglaukomatiká (→glaukóm) a →diuretiká. 

karbobenzoxychlorid – fenylmetylester kys. karbónchloridovej, benzylchloroformát, C8H7-ClO2, 

Mr 170,60; látka blokujúca aminokyseliny pri syntéze peptidov. 

karbocysteín – carbocysteinum; S-(karboxymetyl)-L-cysteín, C5H9NO4S, Mr 179,21; muko-

lytikum, expektorans. Mukolytické pôsobenie k. na bronchiálny sekrét je podmienené štiepe-ním 

disulfidových väzieb peptického reťazca mucínu. K. normalizuje aj patol. zmenenú bron-chiálnu 

sekréciu pri zápalových procesoch v bronchoch. Zniţuje viskozitu bronchiálneho sekrétu, 

uľahčuje expektoráciu, zmierňuje príznaky respiračnej obštrukcie a zlepšuje respirač-né funkcie. 

Po podaní p. o. sa dobre a rýchlo vstrebáva z GIT a max. hodnoty v plazme dosahuje v 

priebehu 2 h. Eliminačný t0,5 je 1,5 – 2 h. Vylučuje sa močom v nezmenenej forme a ako 

inaktívne metabolity. 



Indikácie – ochorenia respiračného systému s tvorbou hojného viskózneho hlienu, chron. 

a akút. bronchitída, chron. respiračná insuficiencia, tbc pľúc komplikovaná bronchitídou, 

bronchiektázie ap. 

Kontraindikácie – 1. trimester gravidity, akút. peptický vred, akút. cystitída, akút. glomerulo-

nefritída, precitlivenosť na k. Opatrnosť je ţiaduca pri peptickom vrede v anamnéze. S uţí-

vaním počas laktácie nie sú skúsenosti. 

Nežiaduce účinky – sú zriedkavé, občas sa zjavuje nauzea, bolesti hlavy, ţalúdkové ťaţkosti, 

hnačka, krvácanie do GIT, prííleţitostne koţná vyráţka.  

Dávkovanie – spočiatku 500 – 2000 mg p. o. v 3 čiastkových dávkach, deťom < 2-r. sa podáva 

20 mg/kg, 2 – 5-r. 62,5 – 125 mg 4-krát/d, 5 – 12-r. 250 mg 3-krát/d.  

Prípravky – AHR 3055
®
, LJ 206

®
, Carbocit

®
, Fenorin

® 
cps. a sir., Fenorin P

®
 sir., Fluifort‹, Lisil

®
, 

Lisomucil
®
, Loviscol

®
, Muciclar

®
, Mucodyne

®
, Mucolase

®
, Mucolex

®
, Mucopront

®
, Mucosis

®
, 

Mucotab
®
, Mukinyl

®
, Pectox

®
, Pulmoclase

®
, Reomucil

®
, Rhinathiol

®
, Siroxyl

®
, Thiodril

®
, 

Transbronchin
®
; sodná soľ Mucopront

® 
sir. 

karbofenotión – carbophenothionum; S-[[(4-chlórfenyl)tio]metyl] O,O-dietylester kys. fos-

forditiovej, C11H16ClO2PS3, Mr 342,85; inhibítor cholínesterázy, miticídum, insekticídum (R 1303
®
, 

Garrathion
®
, Trithion

®
). 

Karbofenotión 

karbofer – indikátor na zisťovanie banského plynu v baniach. 

karbofurán – [carbofuranum] 2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranol metylkarbamát, C12-H15NO3, 

Mr 221,26; inhibítor cholínesterázy, systémové insekticídum, akaricídum, 

nematocí-dum (BAY 70143
®
, NIA 10242

®
, Furadan

®
). 

Karbofurán 

 

karbogén – zmes 95 obj. % O2 a 5 % CO2 na umelé dýchanie; prídavok CO2 mal zabrániť 

hypokapnii pri hyperventilácii; obsol. 

karbohydrát – cukor, glycid, sacharid, uhľohydrát; obsol. 

karbohydráza – enzým, kt. katalyzuje hydrolýzu a syntézu sacharidov. 

karbochón – carboquonum, syn. karbazilchinón, 2-[2-[(aminokarbonyl)oxy]-1-metyloxy-etyl]-3,6-

bis(1-aziridinyl)-5-metyl-2,5-cyklohexadien-1,4-dión, C15H19N3O5, Mr 

321,34; antineoplastikum (Esquinon
®
). 

Karbochón 

 

 

karbokloral – [carbocloralum] etylester kys. (2,2,2-trichlór-1-hydroxyetyl)karbamovej, C5H8-

Cl3NO3, Mr 236,49; hypnotikum, sedatívum (CI-336
®
, HY-185

®
, Ural

®
, Uralin

®
, Uralium

®
). 

karbokromén – Carbocromenum chloratum – syn. Carbocromeni hydrochloridum, ČsL 4; 7-

(etoxykarbonylmetoxy)-3-(2-dietylaminoetyl)-4-metylkumarín, C20H27NO5, Mr 361,45; koro-

narodilatans. 

karbol – rozt. kys. karbolovej vo vode pouţívaný ako dezinfekčný prostriedok. 



karbolfuksín – farbivo, vo forme vodného rozt. fuksínu, liehu a kys. karbolovej sa pouţíva napr. 

na Gramovo farbenie a farbenie baktérií v močovom sedimente.  

karbol-genciánová violeť – farbivo, vo forme vodného rozt. genciánovej violete, liehu a kys. 

karbolovej sa pouţíva napr. pri Gramovom farbení. 

karbolín – karbolíneum, dechtový olej, destilát z čiernouhoľného al. hnedouhoľného dechtu, 

pouţívaný ako dezinfekčný a impregnačný materiál. 

karbolizmus – [carbolismus] otrava kys. karbolovou, fenolom. 

karbolové vápno →fenol. 

karbomonoxid – otravná horľavá látka uvoľňujúca sa pri horení napalmu. 

karbomycín – carbomycinum, syn. magnamycín, komplex makrolidových antibiotík so 16-

členným kruhom, podobný leukomycínu a erytromycínu, produkovaných kultúrou Streptomyces 

halstedii. Izolovali sa 2 zloţky, k. A a k. B. 

Karbomycín A – syn. magnamycín A, 

deltamycín A4, C42H67NO16 (12S,13S)-9-deoxy-

12,13-epoxy-12,13-dihydro-9-oxoleukomycín V 

3-acetát 4B-(3-metylbutanoát); karbomycín B 

– syn. magnamycín B, C42H67NO15, 9-deoxy-9-

oxoleuklomycín V 3-acetát 4B-(3-metyl-

butanoát). 

karbón – 1. geol. perióda, útvar mladších prvohôr charakteristický pre vznik uhlia; čiernouhoľný 

útvar; 2. uhlík (carboneum); 3. nespáliteľné zvyšky (uhlík) v dieselových motoroch. 

karbonarkóza – vdychovanie zmesi 30 % CO2 + 70 % O2 na vyvolanie bezvedomia; variant 

šokovej th. 

karbonát – uhličitan. 

karbonatizácia – 1. geol. rozkladný proces pri zvetrávaní hornín; 2. tvrdnutie cementovej kaše al. 

vlhkej vápennej malty pôsobením vzdušného oxidu uhličitého na voľný peroxid vápe-natý, 

uvoľnený pri hydratácii cementu, príp. vápna, pričom vzniká tvrdý uhličitan vápenatý a uvoľňuje 

sa chem. viazaná voda. 

karbonémia – [carbonaemia] koncentrácia oxidu uhličitého v krvi.  

karbonit – bezpečnostná banská výbušnina. 

karbonitridovanie – nasycovanie povrchu ocele uhlíkom a dusíkom v kvapalnom prostredí 

(mäkké nitridovanie) v soľnom kúpeli obsahujúcom kyanid a kyanatan, al. v plyne (nízko-

teplotné k.) pri 60 – 63 °C v atmosfére vyrobenej z čpavku a uhľovodíkov. 

karbonizácia – [carbonisatio] karbonácia, karbónovanie; 1. zuhoľnatenie, extrémny (IV.) stupeň 

→popáleniny; 2. chem. dlhotrvajúci proces, pri kt. za určitej teploty, pri určitom tlaku a za 

neprístupu vzduchu vzrastá v org. látke obsah uhlíka; 3. spôsob zušľachťovania textílií, pri kt. sa 

kys. sírovou al. chlorovodíkovou dosiahne hydrolytické odbúranie celulózových prímesí, kt. by 

sa farbivami na vlnu neofarbili a zapríčiňovali by chybné vyfarbenie; 4. zahrievanie uhlia na 

vysokú teplotu (~ 1000 °C) bez prístupu vzduchu, pričom vzniká koks a koksárenský plyn; 

koksovanie; 5. potrav. umelé sýtenie piva oxidom uhličitým pod tlakom; 6. vo vákuovej technike 

povrchové čiernenie kovových súčiastok. 

karbonúria – [carbonuria] vylučovanie nebielkovinového uhlíka močom. 



karbonyl – 1. dvojmocná funkčná skupina >C=O, vyskytujúca sa v aldehydoch, ketónoch, 

karbonových kys. a i. zlúč.; 2. (kovu) veľmi jedovatá zlúč. oxidu uhoľnatého s kovom. 

karbonylácia – vzájomná reakcia acetylénu s oxidom uhoľnatým a zlúč. obsahujúcimi pohyb-livý 

vodíkový atóm (voda, alkoholy, amíny) pri tlaku a za prítomnosti karbonylov kovov, kt. majú 

funkciu katalyzátorov, napr. Ni(CO)4, za vzniku derivátov kys. akrylovej: 
 

HC≡CH + CO + C2H5 → CH2=CHCOOC2H5 

 
         CO 

HC≡CH + H2NR –→ CH2=CHONHR 

karbonylfluorid – carbonylfluoridum, syn. karbonyldifluorid, fluofosgén, CF2O, Mr 66,01; 

hygroskopický plyn, ostrého zápachu. Silne dráţdi koţu, spojovky , sliznice a dýchacie cesty.  

karbonylchlorid →fosgén. 

karbonylová skupina – dvojväzbová skupina >C=O, kt. sa vyskytuje v aldehydoch, ketónoch atď. 

karbonylové zlúčeniny – org. zlúč. obsahujúce v molekule karbonylovú skupinu >C=O. Ak je na 

uhlíkovú väzbu viazaný atóm al. atómy vodíka a alkyl al. aryl, ide o aldehydy, napr. acetaldehyd 

CH3CHO, ak sú na obidvoch väzbách alkyly al. aryly, ide o ketóny, napr. metyletylketón 

CH3COC2H5. 

karbonyloxidy →cykloadičné reakcie. 

karbonyly kovov – komplexné zlúč. všeobecného vzorca Mn(CO)n. Rozdeľujú sa na 

jednojadrové (n = 1), napr. Ni(CO)4, Fe(CO)5, W(CO)6 a viacjadrové (n > 1), napr. Co2(CO)10 

(dvojjadrový), Fe3(CO)12 (trojjadrový), C4(CO)12 (štvorjadrový) a Rh6(CO)16 (šesťjadrový). Troj- a 

viacjadrové k. k. patria ku klasterom. 

K. k. sú kvapalné, príp. tuhé látky, ľahko zápalné a obyčajne dobre rozp. v nepolárnych roz-

púšťadlách. Niekt. z nich sú toxické a so vzduchom tvoria výbušné zmesi. Sú veľmi reaktívne. 

Pouţívajú sa na prípravu veľmi čistých kovov.  

karbonylidy →cykloadičné zlúčeniny. 

karboplatina – carboplatinum; (SP-4-2)-diamín[1,1-cyklobutandikarboxyláto(2–)-O,O
,
]platina, 

CDDCA, C6H12N2O4Pt, Mr 371,25; antineoplastikum, cytostatikum, 

platinový derivát II. generácie (CBDA). Je to analóg cisplatiny s 

obdobným mechanizmom účinku ako cisplatina, t. j. prevaţne 

alkylačným, s niţšou toxickosťou, avšak stabilnejší a menej toxický. 

Karboplatina 

Mechanizmus účinku k. sa podobá bivalentným alkylačným látkam: inhibuje syntézu DNA, 

vyvoláva tvorbu mimoreťazcových a vnútroreťazcových väzieb v štruktúre DNA, a tým inhibuje 

jej replikáciu. Tento účinok sa dostavuje pomalšie ako pri cisplatine, max. nastupuje 12 – 24 h 

po aplikácii. Po i. v. aplikácii sa rýchlo distribuuje aj mimo cievne riečisko s bi-fázickým 

poklesom plazmatických koncentrácií a pomalou eliminačnou fázou, väzba na plazmatické 

bielkoviny prebieha postupne, po 24 h dosahuje 30 – 50 %. Z org. sa vylučuje prevaţne 

močom, glomerulárnou filtráciou, v mnoţstve asi 60 – 80 %/d. Kinetika nie je dávkovo závislá a 

v porovnaní s cisplatinou sa max. tolerujú dávky 4 – 5-krát vyššie. K. má trojfázové vylučovanie 

s t0,5 7 min, 34 min a 6 h. Vylučuje sa obličkami glomerulárnou filtráciou. Preniká do tretích 

priestorov a mozgovomiechového moku. 

Indikácie – karcinóm ovária, najmä pokročilé formy pri strate citlivosti na alkylačné látky, 

testikulárne nádory, nádory ORL oblasti, bronchogénny (malobunkový) karcinóm pľúc, karcinom 



prsníka, karcinóm prostaty, nádory močového mechúra a nádory oblasti hlavy a krku, a to v 

monoterapii, ako aj v kombinácii. Vo vybraných reţimoch moţno k. zaradiť do kombinovaných 

postupov namiesto cisplatiny, najmä v prípadoch, kde je cisplatina kontrain-dikovaná. 

Kontraindikácie – gravidita a laktácia, ťaţké nefropatie (pokles klírensu kreatinínu < 0,5 ml/s), 

ťaţká myelosupresia a precitlivenosť na prípravky obsahujúce platinu. 

Nežiaduce účinky – reverzibilná myelosupresia, kt. limituje dávku; môţu ju potencovať súčasne 

podávané ďalšie cytostatiká. Nevoľnosť a vracanie je mierneho stupňa, výraznejšie u pacientov 

predtým liečených emetogénnymi cytostatikami. Periférne neuropatie, zriedka ototoxickosť a 

senzorické poruchy. Nefrotoxickosť je ako pri cisplatine, nevyţaduje hydratačný reţim 

nevyhnutný pri th. cisplatinou; miernejšie sú aj poruchy GIT. Môţe sa však potencovať 

súčasným podávaním iných nefrotoxických látok. Alergické reakcie a alopecia sa vyskytujú asi v 

2 % prípadov. V priebehu th. a po jej ukončení treba vyšetriť KO a funkcie obličiek. Ojedinele sa 

pozoruje anorexia, alopecia, horúčka a zimnica. 

Myelotoxickosť (trombocytopénia) po opakovanom podávaní sa zvyšuje s nadirom 14. – 25. d. 

Zmeny sú však obvykle reverzibilné a nemajú kumulatívny charakter. Toxickosť pre GIT je 

menšia ako pri cisplatine, nauzea a vracanie obyčajne odznievajú do 24 h. Ojedinele vzniká 

otoxickosť, neurotoxickosť, zmena chuti do jedenia, alopecia a alergické reakcie, mierna 

leukopénia a pokles hemoglobínu; nefrotoxickosť takmer chýba. 

Interakcie – myelosupresívny účinok k. môţu potencovať iné cytostatiká. Neodporúča sa 

kombinácia s aminoglykozidmi a i. nefrotoxickými a ototoxickými látkami. Klin. synergicky 

pôsobí etopozid a vinkristín. 

Dávkovanie – podáva sa výhradne parenterálne v monoterapii al. v kombinácii, a to v dávke 400 

(350 – 500) mg/m2 jednorazovo al. rozdelene na 5 dávok podaných v 5 po sebe nasledujúcich 

d s intervalom 4 – 5 týţd. Podáva sa v krátkodobej i. v. infúzii v 500 ml 5 % glukózy bez 

hydratácie pacienta počas 20 – 60 min, príp. intraperitoneálne v dávke 400 – 600 mg/m
2
. 

Nemajú sa pouţívať ihly a infuzory obsahujúce hliník (čiastočna inaktivácia prípravku). 

Prípravky – JM8
®
, NSC 241240, Cycloplatin 50, 150, 450 a 600

®
 inj., Paraplatin

®
. 

karboprost – carboprost, kys. 9,11,15-trihydroxy-15-metylprosta-5,13-dien-1-ová, C21H36O5, Mr 

368,52; oxytocikum, analóg prostaglandínu F . K. stimuluje kontrakciu gravidnej mater-nice, 

podobné kontrakciám na konci termínového pôrodu, kt. vo väčšine prípadov vypudia plod. Po 

pôrode kontrakcie myometria zabezpečia hemostázu v mieste 

úponu placenty. K. stimuluje aj hladké svalstvo GIT, jeho 

vysoké dávky môţu zvýšiť aj TK, pri th. dávkach nie je toto 

zvýšenie výrazné. 

Karboprost 

Po i. m. podaní 250 mg k. v 2-h intervaloch je vrchol plazmatickej koncentrácie za 90 min 

priemerne 2000 pg/ml po 1 inj., za 2 h sa zníţi na 800 pg/ml. Za 90 min po 2. inj. je priemerná 

koncentrácia v plazme 2700 pg/ml a zníţi sa na 1050 pg/ml za 2 h. 

Indikácie – indukcia potratu v 13. – 20. týţd. gravidity a nasledujúce stavy, kt. súvisia s po-

tratom v 2. trimestri: zlyhanie inej metódy vypudenia plodu; predčasný odtok plodovej vody pri 

pouţití intrauterinnej metódy, keď sa zníţila koncentrácia lieku a nedostavila sa činnosť 

maternice al. je nedostatočná; v prípade nevyhnutnosti opakovanej intrauterinnej aplikácie 

uterotonika; spontánny odtok plodovej vody, ak nie je plod ţivotaschopný a nenastane spon-

tánna činnosť maternice. Atónia maternice po pôrode plodu, neragujúca na beţné liečebné 

metódy (i. v. oxytocín, masáţ maternice, príp. námeľové prípravky). 



Kontraindikácie – precitlivenosť na prípravok; akút. zápalové ochorenia v oblasti panvy; aktívna 

srdcová, pľúcna, obličková al. pečeňová nedostatočnosť. 

Nežiaduce účinky – podľa klesajúcej frekvencie zahrňujú: vracanie, hnačku, nauzeu, začer-

venanie al. návaly, mrazenie al. triašku, kašeľ, bolesti hlavy, endometritída, čkanie, bolesti 

podobné ako pri dysmenorei, parestézie, bolesti v chrbte, ospalosť, dysfónia, astma, bolesti 

v mieste vpichu, svalové bolesti, bolestivosť pri dotyku na hrudník, bolesti očí, poruchy spánku, 

tinitus, dyspnoe, pocit ťaţoby na hrudníku, závraty, neostré videnie, bolesti v epigastriu, 

excesívny smäd, zášklby mihalníc, grganie, ţalúdková nevoľnosť, suchu v hrdle a ústach, pocit 

dusenia, tyreotoxická kríza, synkopa, palpitácie, exantém, vazovágový sy., hyperventilá-cia, 

hemateméza, poruchy chuti, infekcie močových orgánov, septický šok, torticollis, letar-gia, 

tachykardia, endometritída vyvolaná intrauterinným telieskom, epistaxa, infekcia horných 

dýchacích ciest, kŕče dolných končatín, úzkosť, bolesti na hrudníku, zadrţanie časti lôţka, pocit 

plnosti v krku, slabosť, ruptúra maternice, hypertenzia, perforácia maternice, nervozita, edém 

pľúc. 

Podanie antiemetika a antidiareika značne zníţi frekvenciu neţiaducich príznakov zo strany 

GIT. Asi v 20 % prípadov môţe byť potrat neúplný. V dôsledku účinku k. na termoregulačné 

centrum v hypotalame môţe vzniknúť prechodná hyperpyrexia. K. nepôsobí priamo na 

fetoplacentovú jednotku, preto sa nemá podávať, ak plod nedosiahol in utero ţivotaschopnosť. 

Interakcie – zvyšuje účinok iných uterotoník. 

Dávkovanie – spočiatku sa podáva 250 mg i. m. tuberkulínovou striekačkou. Ďalšie dávky po 

250 mg sa aplikujú v 1,5–3,5-h intervaloch v súvislosti od reakcie maternice. Dávku moţno 

zvýšiť aţ na 500 mg, ak nevzniknú adekvátne kontrakcie po opakovanom podaní dávky 250 

mg. Celková dávka nemá prekročiť 15 mg a ne- doporúča sa kontinuálne podávanie < 2 d.  

Prípravky – U-32921
®
, Prostin/15M

®
 inj.; trometamínová soľ C25H47NO8 – Hemabate

®
, Prostin 

15M
®
 inj. 

karborafín – aktívne práškové rastlinné uhlie, kt. sa pouţíva najmä v cukrovarníctve. 

karborundum – triviálny názov silíciumkarbidu, karbidu kremíka, karbidu kremičitého SiC. Je to 

veľmi tvrdá (ako diamant), bezfarebná kryštalická látka ( 
-3

). Vyrába sa zahrievaním 

zmesi piesku s koksom pri ~ 2000 °C v elektrickej peci: SiO2 + 3 C = SiC + 2 CO. Chem. je 

veľmi odolný. Pri teplote 2200 °C sa rozkladá. Pouţíva sa ako brúsidlo a na výrobu 

ţiaruvzdorných tehiel. Pod názvom silundum a silit sa pouţíva v elektrických peciach ako 

ţeraviaci odpor.  

karbosilit – materiál na vyhrievacie články. 

karboxín – carboxinum; 5,6-dihydro-2-metyl-N-fenyl-1,4-oxatín-3-karboxamid, C12H13NO2S, Mr 

235,31; systémové fungicídum (Vitavax
®
). 

Karboxín 

 

 

karboxybiotín →karboxylázy. 

karboxycelulóza – [carboxycellulosum] hemostyptikum, aktivuje prvú fázu hemokoagulácie. 

Pouţíva sa na zastavenie kapilárneho krvácania po extrakcii zuba z miestných al. celkových 

príčin. Nie je vhodný na aplikáciu do kostných a cystických dutín (Spofax
®
 supp., Systogen

®
 

pulv. adsp., Traumacel D
®
 ext.). 



karboxygén – oxid uhličitý. 

karboxyhemoglobín – carboxyhaemoglobinum, hemoglobín znehodnotený účinkom oxidu 

uhličitého. 

karboxyl →karboxylová skupina. 

karboxylácia – chem. zavádzanie karboxylu do molekuly org. zlúč. 

karboxylázy – EC 6.4., enzýmy zúčastňujúce sa na fixácii CO2. K. sa vyskytujú v baktériových 

bunkách, kvasniciach, rastlinných a ţivočíšnych tkanivách. Dôleţitý je kablčný enzým (angl. 

malic enzyme), kt. katalyzuje premenu pyruvátu cez kys. jablčnú na kys. oxaloctovú (Woodova-

Werkmannova reakcia). Naproti tomu Pyruvátkarboxyláza premieňa pyruvát priamo na 

oxalacetát. Aktívnou skupinou je biotín (biotín + HCO3
–
 →karboxybiotín); →dekarboxylázy. 

karboxylová skupina –  karboxyl, jednosýtna skupina atómov C, O a vody (–COOH). Je 

charakteristická pre alifatické (,,mastné“) i aromatické →karboxylové kyseliny. V molekule org. 

látky môţe byť zabudovaná jedna al. niekoľko k. s. 

karboxylové kyseliny – org. zlúč. s charakteristickou karboxylovou skupinou –COOH. Podľa 

počtu karboxylových skupín sa delia na mono-, di- a polykarboxylové, podľa zvyšku viazaného 

na karboxylovú skupinu na alifatické, alkénové, alkínové kys., aromatické a heterocyklické. 

karboxylyázy →dekarboxylázy. 

karboxymetylcelulóza →carmellosum natricum. 

karboxypolymetylén – carboxypolymethylenum, syn. karbopol, karboxyvinylový polymér s 

aktívnou karboxylovou skupinou. Je to biely prášok, pouţíva sa ako zahusťovač, dispergens a 

emulgátor vo farm., kozmetike, textilnom priemysle a i. (Carbomer
®
). 

karboxymetylcelulóza, sodná soľ – Carboxymethylcellulosum natricum, sodná soľ karboxy-

metylétercelulózy, CMC, RnOCH2COONa. Sú to biele granulky, rozp. vo vode v závislosti od 

stupňa substitúcie. Vo vode rozp. CMC je dostupný v rozličnej viskozite (5 – 2000 centipodov v 

1 % rozt.). Pouţíva sa vo farm. ako ochranný koloid, na suspendovanie, zvýšenie viskozity ap., 

ako aj na šľachtenie textilných vláken a priadzí a i. účely (Carbose D
®
, Carmethose

®
, Cellolax

®
, 

Cel-O-Brandt
®
, Cethylose

®
, Glykocellon

®
, Polycell

®
, Tylose MGA

®
, Xylo-Mucine

®
). 

karboxymetylškrob – amylopektín glykolan sodný, karbamylopektín, karboxymetylester škrobu, 

ultraamylopektín; aniónový polyelektrolyt. K. sa podobá natívnemu škrobu, napučiava a 

rozpúšťa sa však pomerne rýchlo v studenej vode, sliz vznikne za niekoľko min. Rozpúšťa sa aj 

v teplej vode a etanole. Rýchla rozpustnosť je jeho veľkou prednosťou pred ostatnými 

molekulovými koloidmi, lebo umoţňuje pripravovať slizy a gély v čase potreby. Prášok sa 

predmieša s polovičným mnoţstvom vody, zvyšok sa pridá za neustáleho miešania. Viskozita 

slizu sa státím takmer nemení, je závisí však od pH. Max. je pri pH 7, technologicky významne 

sa mení pri pH < 4 a > 8. Karboxymetylové slizy (0,5 – 1,5 %) sa dajú pouţiť na stabilizovanie 

emulzií a suspenzií a ako spojivá granulátov, gély ako masťové základy.  

karboxypeptidázy – enzýmy odbúravajúce C-terminálne amionokyseliny (s voľnými CO2) 

z peptidických reťazcov peptidov a proteínov. Pankreas produkuje 2 k. s rozdielnou 

špecifickosťou (k. A a B), a to vo forme inaktívnych prekurzorov (prokarboxypeptidázy), kt. sa 

secernujú do dvanástnika, kde sa premieňajú na aktívnu formu. K. sa vyskytujú aj v obličkách, 

slezine a i. orgánoch a sú na rozdiel napr. od chymotrypsínu a trypsínu (endopeptidázy) 

exopeptidázami, kt. štiepia proteíny na konci ich reťazca. 

karboxypolypeptidáza – enzým pankreasu, kt. katalyzuje hydrolýzu bielkovín a produktov 

rozkladu. 



karbromal – carbromalum; N-(aminokarbonyl)-2-bróm-2-etyl-butánamid, N-(aminokarbo-nyl)-2-

bromo-2-etylbutánamid, C7H13BrN2O2, (C2H5)CBrCONHCONH2, Mr 237,11; sedatí-vum, 

hypnotikum, môţe vývolať návyk (Adalin
®
, Addisomnol

®
, Bromadal

®
, Diacid

®
, Nyctal

®
, Tildin

®
, 

Uradal
®
). 

karbubarb – carbubarb; 5-[2-[(aminokarbonyl)oxy]-etyl]-5-butyl-2,4,6-(1H,3H,5H)-pyrimi-díntrión, 

C11H17N3O5, Mr  271,27; sedatívum, hypnotikum (Nogexan
®
). 

Karbubarb 

 

 

karbunkul – [carbunculus] najťaţšia forma furunkula vyvolaná stafylokokmi i streptokokmi. 

Prejavuje sa ako doskovitý, abscedujúci, bolestivý zápalový infiltrát, 

vzniknutý zväčšením →furunkulu s postihnutím viacerých folikulov 

a flegmonóznou premenou, lymfangitídou, resp. lymfadenitídou a 

horúčkou. 

Karbunkul 

 

karbunkulóza – [carbunculosis] mnohopočetný výskyt vredov, karbunkulov, vredovitosť. K. 

postihuje prevaţne muţov > 40-r. Predilekčnou lokalizáciou je krk, resp. šija a chrbát. Vzniká 

nahromadením niekoľkých furunkulov vedľa seba, kt. súvisia svojím perifolikulárnym zápalom a 

tvoria súvislý, tuhý aţ doskovitý infiltrát, sýto červenej aţ tmavočervenej farby, na povrchu 

vyhladený, napnutý. Infiltrát zasahuje hlboko do podkoţia, často aţ na fasciu. Keď nastane 

kolikvácia, môţe vzniknúť v niekoľkých folikuloch naraz, takţe hnis vyteká z niekoľ-kých ústí 

folikulov. V ťaţších prípadoch vzniká súvislá nekróza s rozpadom tkanív. Klin. ide o ťaţký 

celkový stav s horúčkou a triaškou, lymfangoitídou a lymfadenitídou, silnou bolestivosťou s 

nebezpečím sepsy. Th. spočíva v dostatočne vysokých dávkach širokospektrálnych antibiotík. 

Miestne Aphlox
®
, Saloxyl

®
 ung., solux. Ak sa stav nezlepší do niekoľkých d, treba zasiahnuť 

chirurgicky. 

karburácia – [franc. carburateur karburátor] 1. príprava zápalnej zmesi z jemne rozprášeného 

ľahkého paliva a vzduchu mimo pracovných priestorov spaľovacieho motora (v karburátore); 2. 

zlepšovanie svietivosti plameňov v martinských peciach pridávaním jemne rozptýlených látok 

obsahujúcich uhlík s plynom, kt. sa spaľujú nesvietivým plameňom a uľahčia kontrolu 

a reguláciu spaľovania v peci. 

karburátor – [franc. carburateur] zariadenie v kt. sa kvapalné palivo v prúde vzduchu jemne 

rozprašuje a sčasti sa mení na pary a spolu so vzduchom tvorí zápalnú zmes. 

karbutamid – carbutamidum, 4-amino-N-[(butylamino)karbonyl]benzénsulfónamid, C11H17-N3O3S, 

Mr 271,35; antidiabetikum. Prípravky – BZ55
®
, U 6987

®
, Alentin

®
, Buban

®
, Bucarban

®
, Bucrol

®
, 

Bukarban
®
, Cicloral

®
, Emedan

®
, Glucidoral

®
, Glucofren

®
, 

Invenol
®
, Nadisan

®
, Norboral

®
, Oranil

®
, Orasulin

®
. 

Karbutamid 

karbuterol – carbuterolum; [5-[2-[(1,1-dimetyletyl)amino]-1-hydroxyetyl]-2-hydroxyfenyl]-

močovina, C13H21N3O3, Mr 267,33; agonista -adrenergických receptorov podobný 

izoproterenolu, so selektivitou pre receptory myocytov v dýchacích cestách, bronchodilatans 

(hydrochlorid C13H22ClN3O3 – SKF 40383
®
, Bronsecur

®
, Pirem

®
). 



Karbuterol 

 

karcino- – predpona z g. karkinos rak, týkajúca sa rakoviny. 

karcinoembryový – [carcinoembryonalis] vyskytujúci sa v karcinómovom, ako aj embryo-vom 

tkanive. 

karcinoembryový antigén – carcinoembryonic antigen, CEA, glykoproteín s Mr 180 000, pouţíva 

sa ako nádorový marker; →antigén. CEA z 55 % tvoria sachari-dy a zo 45 % bielkoviny. Vysoká 

heterogenita molekuly je daná heterogenitou sacharidovej zloţky, proteínová zloţka je 

konštantná. Doposiaľ sa získali 4 rôzne gény pre CEA.  

CEA je onkofetálnou bielkovinou, kt. sa nachádza v epitelových bunkách najmä GIT a bron-

chov. V 1. trimestri je lokalizovaný v bunkovej cytoplazme, v neskorších fázach vývoja plodu je 

súčasťou povrchu bunkových membrán. U dospelých sa produkuje len v malom mnoţstve 

epitelovými bunkami bronchov, prsnej ţľazy a GIT. V mamlých koncentráciách sa nachádza v 

krvi, pleurálnom výpotku, ascite a v likvore. Najvyššie koncentrácie sú v slinových ţľazách a ich 

vývodoch. CEA sa metabolizuje v pečeni. Funkcia CEA v plode ani u dospelých nie je jasná, t0,5 

je 14 d. 

Zvýšené hodnoty CEA sa zisťujú pri karcinóme ţalúdka, tračníka, rekta, pľúc, prsníka, vaječ-

níkov, maternice a prostaty. Vyššie hodnoty CEA môţu byť aj u fajčiarov, pri chron. renálnej 

insuficiencii, chron. hepatopatii, chron. pankreatitíde, ulceróznej kolitíde, Crohnovej chorobe, 

bronchopneumónii, chron. bronchitíde, tbc, mukoviscidóze, autoimunitných chorobách, v te-

kutine cýst prsníkov a vaječníkov, v tekutine kĺbov pri chron. reumatickej artritíde. 

Indikácie – 1. kontrola th. karcinómu ţalúdka, hrubého čreva, rekta; 2. určenie prognózy 

karcinómu hrubého čreva a rekta; 3. kontrola th. karcinómu prsníkov spoločne s CA 15-3, TK a 

TPA; 4. dfdg. nádorov ovárií; 5. kontrola th. karcinómu pľúc.  

Na vyšetrenie sa odosiela sérum al. plazma, pohrudnicový výpotok, ascites, bunkový cytozol, 

kĺbový výpotok, tekutina z cysty (prsníky, ovárium).  

Referenčné hodnoty sú 0 – 5 ng/ml, hraničné hodnoty: 5 – 8 ng/ml, za patol. sa pokladajú 

hodnoty > 8 ng/ml. 

karcinofóbia – chorobný strach z rakoviny. 

karcinogén – [carcinogenum] látka vyvolávajúca rakovinu; →kancerogén. 

Epigenetický karcinogén – k., kt. sám nepoškodzuje DNA, ale vyvoláva zmeny, ako sú 

hormónové poruchy, imunosupresiu al. chron. poškodenie tkaniva, kt. môţu podmieniť vznik 

rakoviny. 

Genotoxický karcinogén – k., kt. reagujú priamo s DNA al. s makromolekulami reagujúcimi s 

DNA. 

karcinogenéza – [carcinogenesis] vznik rakoviny; →nádory. 

karcinoid – [carcinoidum] syn. argentafinóm, epitelový nádor vychádzajúci z endokrinných 

(enterochromafinných) buniek GIT (tenkého čreva, apendixu, ţalúdka al. hrubého čreva), 

zriedkavejšie z bronchu. Štruktúrne je podobný solídnemu al. solídno-trabekulárnemunádoru, 

ale rastie infiltratívne a často metastazuje. Aj pri jeho generalizácii je v ňom však málo mitóz a 

nepravidelností. Vyskytuje sa v GIT, najčastejšie v terminálnom ileu a apendixe, ale môţe sa 

vyskytnúť aj v ţalúdku, ţlčníku, pankreatických vývodoch. Môţe byť solitárny al. mnohopočetný. 

V typických prípadoch ide o drobný nádor ţltavej farby, často s Ø niekoľkých mm, uloţený 



väčšinou v submukóze čreva a prenikajúci do svaloviny. Len zriedka vykazuje väčšie rozmery a 

vykleňuje sa do priesvitu, kt. zuţuje. Jeho rast sa obyčajne obmedzuje na črevo, niekedy však 

metastazuje, a to do pečene a mezenteriálnych uzlín. 

Histol. sa skladá zo solídnych epitelových čapov, kt. bunky sa svojimi koncami medzi seba 

vkliňujú. Čapy prenikajú do svaloviny, príp. subserózy. Zriedkavejšie je štruktúra tubulárna. K. 

vychádza z Kulčického enterochromafinných (argentafinných) buniek, kt. dávajú pozit. 

diazoreakciu a produkujú sérotonín. Často obsahuje prímes Panethových buniek. Miestami 

utvára pravé ţľazové priesvity al. valcovité štruktúry. 

K. môţe byť lokalizovaný vo veľkých bronchoch. Rastie do priesvitu priedušiek, ktoré zuţuje, a 

čiastočne extrabronchiálne. Stróma nádoru je silne vaskularizovaná, preto ľahko krváca. 

Infiltruje okolie, zriedka však metastazuje extratorakálne a nie vţdy vyvoláva karcinoidový sy. z 

nadprodukcie sérotonínu. Postihuje osoby vo veku 20 – 40 rokov, rovnako často obidve 

pohlavia. V popredí sú opakované hemoptízy, kašeľ, dýchavica (niekedy astmatoidná) a 

príznaky zväčšujúcej sa bronchostenózy. V priebehu záchvatu flašu môţe opuchnúť tvár a 

hypotenzia môţe vyústiť do šoku. V medzizáchvatovom období je tendencia k hypertenzii. Rtg 

obraz je necharakteristický, pri bronchografii sa zisťuje obraz bronchostenózy.  

Sérotonín sa z nádoru dostáva do krvi a vyvoláva karcinoidový sy. (sérotonínový sy.), kt. 

charakterizujú vazomotorické, pľúcne, kardiologické, koţné a gastrointestinálne príznaky. 

Nápadné sú najmä prchavé erytémy v tvári a na hornej časti hrudníka (flaš) s príp. zónou 

cyanózy na ich okraji, resp. oranţovo sfarbenou pokoţkou. Záchvaty erytému sa dostavujú 

častejšie po emóciách, pri jedení, po poţití alkoholu, námahe. Vyvoláva ich pp. vyplavenie 

kalikreínu z nádoru po stimulácii katecholamínmi. Jeho účinkom z kininogénu v sére vzniká 

vazoaktívny nonapeptid, bradykinín. Niekedy moţno záchvat vyvolať Valsalvovým manévrom. 

Trvá niekoľko min i dlhšie a vzniká aj viackrát za deň. Často ho sprevádza veľká potivosť, 

salivácia, prechodná hypotenzia, tachykardia. Za príčinu bolestí brucha a intermitentných 

hnačiek sa pokladá zvýšená motilita gastrointestinálneho traktu. Následkom bronchokonstrikcie 

môţu vzniknúť astmatické záchvaty. Neskôr vznikajú v koţi pelagroidné zmeny a v dôsledku 

zvýšenej rezistencie pľúcnych ciev insuficiencia pravého srdca, kt. endokard je zhrubnutý. 

Pretoţe sa sérotonín metabolizuje v pečeni, príznaky vznikajú najmä pri metastázach do 

pečene. Niekt. k. produkujú histamín. Tieto nádory pozostávajú z iných endokrinných buniek, kt. 

je deväť typov a moţno ich identifikovať pomocou elektrónovej mikroskopie a cytochemicky. 

Tieto bunky produkujú polypeptidové hormóny (enteroglukagón, gastrín, cholecystokinín, 

pankreozymín, sekretín a i.); →Cassidyho-Scholteho sy. (→syndrómy). 

Dg. – podozrenie na k. treba vysloviť pri uvedených  klinických  príznakoch,  hepatomegálii (z 

metastáz). Diangóza sa potvrdzuje histologickým vyšetrením excízie. V moči sa zisťujú zvýšené 

hodnoty kys. 5-hydroindoloctovej (> 15 mg/d, norma je 3 – 8 mg/d), pomocou papierovej 

chromatografie sa dokáţu zvýšené hodnoty sérotonínu a 5-hydroxytryptofánu v moči. Klamné 

zvýšenie hodnôt vzniká po poţití banánov, orechov a liekov obsahujúcich gvajakol. Klamne 

negat. výsledky sa získavajú po podaní chlórpromazínu. Flaš sa dá vyprovokovať pomalým i. v. 

podaním 5 mg adrenalínu; test má však malú diagnostickú špecifickosť. 

Dfdg. – treba vylúčiť feochromocytóm, rôzne nádory gastrointestinálneho traktu (APUD) 

a bronchov, medulárny karcinóm štítnej ţľazy, malabsorpčné stavy ap., ako aj mastocytózu.  

Th. – ak sa zachytí k. in situ, lieči sa jeho odstránením. V štádiu metastáz sa odporúča per-

kutánna embolizácia a. hepatica. Medikamentózna th. má len symptomatický charakter: v zá-

chvate sa podáva prednizón (15 – 30 mg/d), brušné kŕče a hnačky sa zmierňujú po 

spazmolytikách (atropín, disfenozylát), príp. tct. opii, cyproheptadín (Peritol
®
 3-krát 1 tbl./d) al. 

lizurgid (Lysenyl
®
 3-krát 1 tbl./d). Antisérotonínové prípravky, ako je lizurgid a fenotiazínové 



deriváty (chlórpormazín 3 – 4-krát 10 – 25 mg i viackrát/d) priaznivo ovplyvňujú frekvenciu 

záchvatov. Rozsiahle resekcie čreva postihnutého nádorom sa neodporúčajú pre zhoršenie 

črevných príznakov. Hypotenzia je závaţným problémom pri k. bronchov a pri operácii. Väčšina 

sympatikomimetík vyvoláva paradoxne hypotenziu aktiváciou kalikreínu a tvorbou kinínov. 

Odporúča sa pouţiť aktreotid (Sandostatin
®
), metoxamín (Vasoxine

®
) al. angiotenzín II 

(Hypertensin
®
). Pred operáciou bronchiálneho k. a pri dlhotrvajúcich záchvatoch sa podáva 100 

– 500 mg aktreotidu s. c. kaţdých 12 h. Bronchiálny k. sa resekuje s príslušným pľúcnym 

parenchýmom. V prípade nemoţnosti radikálnej operácie sa nádor odstraňuje 

bronchoskopickou cestou. Osvedčuje sa laserová metóda. Prognóza závisí od včasnej dg. a 

moţnosti chir. th. 

karcinolyzín – [carcinolysinum] enzým získaný z čínskej variety borovice, tzv. haisungu. Podáva sa 

pri karcinóme s. c. al. i. m. 

karcinolýza – [carcinolysis] deštrukcia buniek karcinómu, napr. pri perfúzii ciev segmentov tela, v 

kt. sa vyskytuje nádor, antineoplastickými látkami.  

V GIT sa vstrebáva asi zo 70 %. Najvyššie koncentrácie v krvi dosahuje 4 – 12 h po podaní. Na 

bielkoviny plazmy sa viaţe 70 – 80 % účinnej látky, biol. t0,5 je 14 – 29 h. Prechádza placentárnou 

bariérou a prestupuje do materského mlieka.  

K. blokuje napäťovo závislý sodíkový kanál. Brzdí pálenie vysokej repetitívnej frekvencie 

neurónov v tkanivových kultúrach po podráţdení a spomaľuje refraktérnu periódu po vzruchu. 

Blokuje aj väzbu batrachotoxínu na receptor sodíkového kanála, a tým stimuláciu sodíkových 

kanálov batrachotoxínom. Sodíkový kanál blokujú aj tricyklické antidepresíva, fenotiazíny, 

butyrofenóny, niekt. adrenoblokátory a antihistaminiká, avšak ich účinok je malý, a ich účinok vo 

veľkých dávkach (> 100 mg/d) býva niekedy opačný. K. zabraňuje vzniku tonickým kŕčom po max. 

elektrošoku, nepôsobí však proti klonickým pentyléntetrazolovým kŕčom. Max. účinok je pri 

parciálnych komplexných, t. j. temporálnych záchvatoch, pseudoabsenciách a ich nepríjemných 

sprievodných neurovegetatívnych prejavoch. Má široké uplatnenie v neurológii, psychiatrii a i. 

odboroch. 

K. zabraňuje epileptickej aktivite z ohniska, ale má len min. účinok proti záchvatovej aktivite vnútri 

ohniska. Aţ vo vysokých dávkach (30 mg/kg) blokuje kindlingové záchvaty potkanov. Pri ľudskej 

e. karbamazepíny prvýkrát pouţil Holtz a Westermann (1963). Blokujú napäťovo závislý sodíkový 

kanál. 

K. sú antagonistami obidvoch adenozínových receptorov, t. j. A1 a A2. Odstraňuje adenozíno-vé 

antagonisty fenylizopropyladenozín z väzby na membrány neurónov potkanov. Primárne pôsobí 

na A1 receptor (A1 selektívny agonista N
6
-cyklohexyladenozín), menej na A2 receptor (A2 preferuje 

agonista N-etylkarboxamidoadenozín).  

K. brzdia kumuláciu noradrenalínu v synaptozómoch, t. j. v synaptických vezikulách, kde sa 

zhromaţďujú neurotransmitery. Interagujú aj s periférnym typom bezodiazepínových receptorov, 

kt. sa nachádzajú aj v CNS, ale napr. aj na trombocytoch.  

Účinná koncentrácia lieku v plazme je 4 – 12 mg/l, t. j. 17 – 51 mmol/l. V likvore je 17 – 31 % 

plazmatickej koncentrácie. Max. účinok je pri parciálnych komplexných epilepsiách, t. j. pri 

temporálnych záchvatoch, pseudoabsenciách a ich nepríjemných sprievodných neurovege-

tatívnych prejavoch. Má veľmi dobrý pozit. psychotropný účinok. Pôsobí aj pri generalizovaných 

tonicko-klonických záchvatoch, zriedka však v monoterapii. Pouţíva sa aj ako antineuralgikum 

(napr. pri neuralgii trigeminu a postherpetickej neuralgii) a ako psychotymoprofylaktikum (pri 

predchádzajúcich cyklických depresiách). 



Indikácie – epilepsie s prevahou diencefalo-temporálnej a fokálnej zloţky: epilepsie s parciál-

nymi komplexnými záchvatmi (psychomotorická epilepsia), sek. generalizované tonicko-klonické 

záchvaty (grand mal), parciálne motorické i senzorické záchvaty; epilepsie spojené 

s afektívnymi rozladami; crampus pri diabetickej neuropatii; esenciálne i sek. neuralgie n. 

trigmenius, neuralgia n. glossopharyngicus, Ménierov sy.; profylaxia mániodepresívnej psy-

chózy; profylaxia migrény. Intolerancia lítiových solí. V monoterapii sa pouţíva zriedka. Uvod do 

anestézie, krátkodobé výkony so somatickou bolesťou; trankvanalgézia v kombinácii s 

benzodiazepínmi. 

Nežiaduce účinky – neurol. poruchy (15 %): malátnosť, únava, závraty, somnolencia, cerebe-

lárne príznaky (ataxia), diplopia, poruchy zraku, parestézie, najmä pri začatí th., kt. vymiznú 

často spontánne. Pri predávkovaní predráţdenosť, agresivita, depresia. Niekedy bolesť v epi-

gastriu, zníţenie chuti do jedenia, nauzea, vomitus, sucho v ústach, hnačka al. zápcha. Koţné 

afekcie (3 %): erytematózne, urtikariálne, morbiliformné eflorescencie. Sú indikáciou na 

prerušenie th. Ojedinelá je agranulocytóza, aplastická anémia, eozinofília, leukopénia, leuko-

cytóza, trombocytopénia, poškodenie obličiek a pečene. Riziko váţnych komplikácií typu 

Stevensovho-Johnsonovho a Lyellovho sy. Nie je vhodné podávať s hydantoinátmi ani s inhi-

bítormi MAO.  

Ţivé reflexy v ústnej dutine a dýchacích cestách; zvýšenie TK; pri odznievaní halucinatórny 

nepokoj; u detí pri opakovanom podaní epigrafelementy. 

Kontraindikácie – porfýria, hepatopatie, nefropatie, poruchy krvotvorby, poškodenie myokardu, 

poruchy AV prevodu, gravidita. Súčasná th. lítiom a inhibítormi MAO a 14 d po ukončení ich 

aplikácie, súčasné podávanie perorálnych antikoagulancií, fenylbutazónu, cykloserínu, 

disulfiramu, hydantoinátov, izoniazidu, kys. p-aminosalicylovej; poţívanie alkoholu. Opatrnosť je 

ţiaduca v staršom veku. 

Systémová a pľúcna hypertenzia; cerebrovaskulárne choroby, poranenie oka, epilepsia, výkony 

v ústnej dutine a na dýchacích cestách, ischemická choroba srdca, srdcová nedostatočnosť. 

Interakcie – k. ako induktor enzýmov urýchľuje biodegradáciu, a tým zniţuje účinnosť diku-

marolu, fenytoínu, chinidínu a i. liečiv. Zvyšuje aktivitu alkalickej fosfatázy, aminotransferáz a 

hodnotu sérového bilirubínu. Jeho koncentráciu v krvi a účinnosť zniţujú hydantoináty, ale 

zvyšuje ju propoxyfén, izoniazid, erytromycín, triacetyloleandomycín a i. inhibítory mikrozó-

mových enzýmov. K. sa nesmie podávať súčasne ani do 14 d po skončení th. inhibítormi MAO. 

Počas th. K. sa nemá poţívať alkohol; nemajú sa súčasne podávať hematotoxické lieky. 

Dávkovanie – začína sa dávkou 100 – 200 mg 1–2-krát/d, kt. sa postupne (!) zvyšuje do 400 aţ 

800 (1200) mg/d v 3 – 4 čiastkových dávkach. Deťom sa podáva spočiatku 5 – 10 mg/kg/d v 3 

aţ 4 čiastkových dávkach, po týţd. sa zvyšujú aţ do th. účinnej koncentrácie (20 – 40 mmol/l) 

na 20 – 25 mg/kg/d; u detí < 12-r. sú vhodnejšie retardované formy. U starších a citlivých osôb 

sa podáva spočiatku 100 mg 2-krát/d. Th. sa nesmie náhle prerušiť; aj ukočenie th. k. (po 2 r. 

bezzáchvatového obdobia) sa deje postupne (100 mg/pol r.). Účinné plazmatické hladiny sú 4 

aţ 12 mg/l. Pri dlhodobej th. sa má kontrolovať KO najprv týţdenne, potom dvojmesačne. 

Anestézia: i. v. 1 – 2 mg/kg, i. m. 4 – 7 mg/kg (trvanie účinku 15 – 20 min); analgézia: i. v. 0,25 

mg/kg, i. m. 0,5 mg/kg (trvanie účinku 30–40 min). 

Prípravky – APO-Carbamazepine
®
 200 mg tbl., Carbelan

®
, Biston

®
 tbl. Slovakofarma, Elan

®
, 

Finlepsin
®
 tbl.,  Neurotop

®
, Neurotop retard 300 a 600

®
 tbl.,Tegretol 2 %

®
 sir., Tegretol CR

®
 tbl. 

obd., Timonil
®
 tbl., Timonil 150, 300 a 600 retard

®
 tbl. 

karbamazín – carbamazinum. 



karbamid →močovina. 

karbaminohemoglobín – [carbaminohaemoglobinum] chem. zmes oxidu uhličitého s hemo-

globínom, CO2HHb, jedna z foriem, v kt. sa CO2 vyskytuje v krvi. 

karbam(o)ylfosfát – medziprodukt pri detoxikácii amoniaku. K. vzniká v pečeni a obličkách z NH3 

a CO2 za spotreby 2 molekúl ATP v enzýmovej reakcii katalyzovanej karbamoylfosfátsyntázou; 

ako kofaktor potrebný na aktiváciu bikarbonátu slúţi kys. N-acetylglutámová. K. vzniká v 

priebehu metabolizmu bielkovín a v močovinovom cykle. 

karbamoylfosfátsyntáza (amoniak) – EC 8.3.4.16, enzým z triedy ligáz, kt. katalyzuje syntézu 

karbamoylfosfátu z amoniaku a CO2, prvý krok v ureogenéze. Reakcia prebieha najmä v 

mitochondriách pečene, vyţaduje ako kofaktor N-acetylglutamát a hydrolyzuje 2 molekuly ATP. 

Známy je autozómovo recesívne dedičný deficit enzýmu. 

karbamoylfosfátsyntáza – CPS; 1. karbamoylfosfátsyntáza (amoniak), syn. karbamoylfosfát-

syntetáza I (CPSI); 2. karbamoylfosfátsyntáza (hydrolyzujúca glutamín), syn. karbamoylfos-

fátsyntetáza II (CPSII). Dedičný deficit CPSI charakterizuje výrazná hyperamoniémia bez 

orotovej acidúrie, intolerancia proteínov a neurol. poruchy. Ochoreni sa môţe manifestovať uţ u 

novorodencov al. v neskoršom veku s rozličným stupňom závaţnosti.  

karbamoylfosfátsyntáza (hydrolyzujúca glutamín) – EC 6.3.5.5, enzým trojfunkčného proteínu 

obsahujúceho katalytické miesta pre 3 enzýmové aktivity [angl. CAD-protein–

carbamoylphosphatetransferase (glutamine-hydrolysing), aspartate carbamoyltransferase (EC 

2.1.3.2) a dihydroorotase (EC 3.5.2.3)]. Tieto enzýmy katalyzujú prvé tri reakcie biosyntézy 

pyrimidínu, z nich k. ako ligáza katalyzuje prvý stupeň. Donorom dusíka je glutamín. Reakcia 

prebieha v cytosole a inhibuje ju UTP. 

karbamoyltransferáza – syn. transkarbamoyláza, skupina enzýmov podtriedy karbamoyl-

transferáz a karboxyltransferáz (EC 2.1.3), kt. katalyzujú pranos karbamoylovej skupiny z darcu 

na akceptorovú zlúč. 

karbamylcholínchlorid – [carbamylchloridum] →karbachol. 

karbanióny – uhlíkové anióny, kt. vznikajú najčastejšie odštiepením protónu vodíka (príp. iného 

atómu al. skupiny), zanechávajúc väzbové elektróny na uhlíku. Majú pyramídovú geometriu, 

podobne ako amíny. Uplatňujú sa v mnohých chem. reakciách (napr. v aldolovej kondenzácii, v 

Claisenovej kondenzácii atď.). K. ľahko vznikajú zo zlúč., kt. obsahujú aktivo-vanú metylénovú 

-dikarbonylových zlúč. K. sa všeobecne označujú RO. 

karbantellaurylsulfát – kombinácia N-[[(4-chlórfenyl)-amino]karbonyl]pentánimidamid 

s dodecylhydrogénsulfátom (1:1), C12H16ClN3O.C12H26O4S; anthelmintikum. 

karbaryl – carbarylum, 1-naftalenolmetylkarbamát, C12H11NO2, Mr 201,22; kontaktné 

insekticídum, pedikulocídum. Pre ľudí je toxický. K príznakom otravy patrí nauzea, vracanie, 

hnačka, bronchokonstrikcia, zahmlené videnie, nadmerná salivácia, zášklby svalov, cyanóza, 

konvulzie, kóma, zlyhanie respirácie (ENT 23969
®
, OMS 29

®
, UC 7744

®
, 

Arylam
®
, Caryl-derm

®
, Clinicide

®
, Derbac

®
, Dicarbam

®
, Ravyon

®
, Seffein

®
, 

Sevin
®
). 

Karbaryl 

karbarzón – carbarsonum, kys. [4-[(aminokarbonyl)amino]fenyl]arzónová, C7H9AsN2O4, Mr 

260,07; antiamébikum; antihistomonadikum morčiat (Amabevan
®
, Ameban

®
, 

Amebrasone
®
, Amibiarson

®
, Aminarsone

®
, Arsambide

®
, Carb-O-Sep

®
, Histocarb

®
, 

Fenarsone
®
, Leucarsone

®
). 



   Karbarzón 

karbazochrómsalicylát – carbazochromum salicylatum, zmes jednosodnej soli kys. 2-hydro-

xybenzoovej s 2-(1,2,3,6-tetrahydro-3-hydroxy-1-metyl-6-oxo-5H-indol-5-ylidén)hydrazín-

karboxamidu (1:1). Ide o komplex adrenochróm monosemikarbazónsalicylátu sodného, C17-

H17N4NaO6, Mr 396,35; antihemoragikum, pouţíva sa vo veter. med. ako hemostatikum 

(Adenogen
®
, Adrenosem

®
, Adrenosem Salicylate

®
, Adresta-F

®
, Statimo

®
). 

karbazochrómsulfonát sodný – 5-[(aminokarbonyl)hydrazono]-2,3,5,6-tetrahydro-1-metyl-6-oxo-

1H-indol-2-sulfónovej, C10H11N4NaO5S, Mr 322,29; hemostatikum 

(Ac-17
®
, Adena-ron

®
, Adona

®
, Adrechros

®
, Carbazon

®
, 

Donaseven
®
, Emex

®
, Odanon

®
, Tazin

®
). 

Karbazochrómsulfonát sodný 

 

karbazol – carbazolum; 9H-karbazol, 9-aza] org.zlúč. dusíka nachádzajúca sa v čiernouhoľnom 

dechte, kt. sa pouţíva ako surovina na výrobu farbív a plastov. 

karbendazím – carbendazimum; ester kys. 1H-benzimidazol-2-ylkarbamovej, C9H9N3O2, Mr 

191,18; degradačný produkt benomylu; fungicídum (BMC‹, MBC‹, BCM‹, 

BAS 3460‹, BAS 67054
®
, CTR 6669

®
, Hoe 17411

®
, Bavistin

®
, Derosal

®
). 

Karbendazím 

karbendazol →karbendazím. 

karbenicilín – kys. 6-[(karboxyfenylacetyl)-amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo-[3.2.0]-

heptan-2-karboxylová, C17H18N2O6S, Mr 378,42; polosyntetické antibiotikum podobné penicilínu. 

Prípravky – dvojsodná soľ C17H16N2Na2O6S – BRL-2064
®
, 

CP-15639-2
®
, Anabactyl

®
, Carbapen

®
, Carbecin

®
, 

Geopen
®
, Hyoper

®
, Microcillin

®
, Pyocianil

®
, Pyopen

®
). 

    Karbenicilín 

 

karbéniové ióny – fragmenty molekúl, kt. vznikajú odštiepením atómu, resp. skupiny spolu 

s väzbovým elektrónovým párom z uhlíka. Kladne nabitý uhlíkový atóm k. i. je v hybridizovanom 

stave sp
2
 a je planárny. K. i. sa uplatňujú v mnohých chem. reakciách (napr. vo Friedelovej-

Craftsovej reakcii, v nukleofilných prešmykoch atď.). K. i. sa všeobecne označujú R
+
. 

karbenoxolón – carbenoxolonum, syn. hydrogénsukcinát kys. glycyretovej; kys. 3-(3-karboxy-1-

oxopropoxy)-11-oxooleán-12-en-29-ová, C34H50O7, Mr 

570,74; digestívum, antiulcerózum, antiflogistikum.  

Karbenoxolón 

 

 

 

 

Indikácie – duodenálne vredy. 

Kontraindikácie – ťaţké ochorenia pečene, renálna insufi- ciencia, kardiálna dekompenzácia, 

hypertenzia, gravidita. 



Nežiaduce účinky – hypokaliémia, retencia sodíka a vody, tvorba edémov, zvýšenie TK. 

Dávkovanie – 3-krát/d 2 tbl., ďalšie týţd. 3-krát/d 1 tbl. Vredy sa hoja do 4 týţd., odporúča sa 

pouţívať prípravok ešte 1 – 2 ďalšie týţd. 

Prípravky – dvojsodná soľ C34H48Na2O7 – Biogastrone
®
, Biogastrone duodenal

®
, Bioplex

®
, 

Bioral
®
, Duogastrone

®
, Neogel

®
, Pyrogastrone

®
, Sanodin

®
, Ulcus-Tablinen

®
. 

karbény – metylény, uhlíkaté medziprodukty so sextetom elektrónov na uhlíku (–ĊĊ –), kt. vznikajú 

pri niekt. org. reakciách. Tieto neutrálne štruktúry s elektrónovým deficitom na uhlíku sú veľmi 

reaktívne a nemoţno ich z reakčného prostredia izolovať. Najjednoduchší k. je metylénový k. 

:CH2. Vzniká rozkladom diazometánu: CH2N2 → [:CH2] + N2. Známe sú aj iné k., napr. 

dihalogénkarbény: :CFCl, :CCl2, :CBr2, :CI2. K. môţu mať dvojaké usporiadanie voľných 

elektrónov: v jednom sú obidva elektróny spárené sú v tom istom orbitále (singleto-vý stav) a v 

druhom sú rozpárené (H–C–H), t. j. kaţdý elektrón obsadzuje iný orbitál (triple-tový stav). Tieto 

častice sa väčšinou stereošpecificky adujú na alkény za zniku cyklopropáno-vých derivátov. 

Pomocou k. moţno predĺţiť uhlíkový reťazec 
 
             
–  C – H → C– CH3,  
                    

rozšíriť aromatické a heterocyklické kruhy a uskutočniť veľa iných reakcií. 

karbetapentán – carbetapentanum; syn. pentoxyverín; 2-(2-dietylaminetoxy)etylester kys. 1-

fenylcyklopentánkarboxylovej, C20H31NO3, Mr 333,46; antitusikum (Atussil
®
; citrát C26H39N-O10 – 

UCB 2543
®
, Antees

®
, Aslos

®
, Calnathal

®
, 

Carbetane
®
, Cossym

®
, Fustpentane

®
, 

Germapect
®
, Pencal

®
, Sedotussin

®
, Toclase

®
, 

Tosnone
®
, Tuclase

®
). 

Karbetapentán 

karbetidín – carbetidinum, syn. etoxeridín, etylester kys. 1-[2-(2-hydroxyetoxy)etyl]-4-fenyl-4-

piperidínkarboxylovej, C18H27NO4, Mr 321,40; analgetikum, môţe vyvolať 

návyk (Wy 2039
®
, UCB 2073

®
, Atenos

®
). 

Karbetidín 

 

 

karbetocín – carbetocinum; 2-(O-metyl-L-tyrozín)-1-karbaoxytocín kys. 1-butánová, d(COMOT), 

C45H69N11O12S, Mr 988,17; oxytocikum, stimulans 

zastavenia laktácie (Decomoton
®
, Depotocin

®
). 

Karbetocín 

 

 

 

 

karbetopendecíniumbromid – povrchovo aktívna dezinfekčná látka zo skupiny kvartérnych 

amóniových solí; →carbethopendecinium bromatum. K. pôsobí dobre na grampozit. 

Vegetatívne formy baktérií a pri dlhšej expozícii inaktivuje niekt. vírusy. Účinok na niekt. 



gramnegat. mikróby, ako je proteus, pseudomonas a ďalšie, je najmä v niţších koncentráciách 

neistý. Nepôsobí na mykobaktérie a spóry baktérií. Pouţíva sa tct. (1g/100 ml, rozt. je číry, 

oranţovohnedej farby, charakteristickej vône po tymole). 

Indikácie – dezinfekcia koţe, príprava operačného poľa, genitálnej oblasti pred pôrodom, 

preväzy, dezinfekcia beţných povrchových poranení ap. 

Kontraindikácie – alergia na látky rovnakej chem. skupiny. Nie je vhodná kombinácia so silno 

oxidujúcimi látkami. 

Nežiaduce účinky – u citlivých osôb koţné reakcie (aţ v 10 %). 

Dávkovanie – tct. (1g/100 ml) sa nanáša vatou al. tampónom.  

Prípravky – Mukosept
®
 spr., Mukoseptonex

®
 gtt. nas., N-Septonex

®
 plv. adsp., Ophthalmo-

Septonex
®
 gtt. ophth. a ung. ophth., Paradentol

®
 gel, Septonex

®
 plv., spr., tct. a ung. 

karbezilát →carbesilas. 

karbhemoglobín – zlúč. →hemoglobínu s oxidom uhličitým. 

karbidopa – carbidopum, monohydrát kys. S--hydrazino-3,4-dihydroxy--metylbenzénpro-

pánovej, C10H14N2O4, Mr 244,25; periférny inhibítor dekarboxylázy aromatických kys.; anti-

parkinsonikum (v kombinácii s levodopou). K. blokuje premenu 

dopamínu mimo CNS, neprestupuje hematoencefalickou bariérou 

ani neovplyvňuje jej metabolizmus, zniţuje však potrebné dávky 

levodopy aţ o 80 % v porovnaní s th. levodopou samotnou. 

Karbidopa 

Indikácie – v kombinácii s levodopou – Parkinsonov sy. najmä po encefalitídach, intoxikáciách a 

idiopatická Parkinsonova choroba, Priaznivo ovplyvňuje najmä rigiditu a hypokinézu, menej tras. 

Kontraindikácie – výrazná hypertenzia a pokročilé cerebrovaskulárne choroby, vredová 

choroba, psychózy a ťaţké neurózy, th. inhibítormi MAO a 14 d po jej skončení. Veľká opatr-

nosť je ţiaduca pri podávaní efedrínu a i. sympatikomimetík. Celková anestézia, glaukóm, 

gravidita, laktácia. 

Nežiaduce účinky – pomerne časté sú neurol. poruchy (choreiformné a dystonické pohyby, 

najmä hyperkinézy okolo úst a končatinové), psych. poruchy (eufória, depresia, nepokoj, 

zvýšená sexuálna apetencia, paranoidné reakcie), kardiovaskulárne (posturálna hypotenzia, 

extrasystoly, arytmie, palpitácie) a GIT (nechuť do jedenia, tlak v ţalúdku, nauzea, vracanie). 

Dávkovanie – je individuálne; priemerná dávka je 25 mg (s 250 mg levodopy) 3 – 6-krát/d. 

Prípravky – HMD
®
, MK-486

®
, Lodosin

®
, Lodosyn

®
; kombinácia s levodopou Isicom

®
 tbl., 

Nakom
®
 tbl., Nakom Mitte

®
 tbl.; monohydrát Isicom Mite

®
 tbl., Sinemet CR

®
 tbl. obd. 

karbidy – binárne zlúč. uhlíka s menej elektronegat. prvkami viacerých typov. K. sa rozdeľujú na: 

1. Iónové karbidy – acetylidy, obsahujú anióny C2
2-

 spojené s katiónmi kovu (alkalické kovy – 

k. typu M2
I
C2, kovy alkalických zemín – k. typu M

II
C2 a Al

III
, resp. Ce

III
 – k. typu M2

III 
(C2/3). Patrí 

sem aj Mg2C3 obsahuúpci anióny C3
4-

. K. tohto typu sa rozkladajú vodou, pričom vzniká 

acetylén, príp. alylén (Mg2C3). 2. Kovalentné karbidy – majú atómy prvku viazané s atómom 

uhlíka kovalentnou väzbou, napr. Be2C, Al4C3, SiC, B4C. Be2C a Al4C3 sa rozkladajú vodou, 

pričom vzniká metán, SiC a B4C sú chem. veľmi stále, majú vysokú t. t. a sú mimoriadne tvrdé. 

3. Intersticiálne karbidy – majú atómy uhlíka v medziach medzi najtesnejšie zoskupenými 

atómami kovu, napr. TiC, ZrC, VC, V2C, NbC, TaC, MoC, Mo2C, WC, W2C. Zachovávajú si 

kovové vlastnosti. napr. dobrú elekt. vodivosť, majú vysokú t. t., sú neobyčajne tvrdé. 4. 



Karbidové skupiny železa – majú prechodnú štruktúru medzi iónovými a intersti-ciálnymi k., 

napr. Mn3C, Fe3C, Co3C, Ni3C. Rozkladajú sa vodou a zriedenými kys., pričom vzniká zmes 

rozličných uhľovodíkov, kt. sa tvoria z uhlíkových reťazcov v ich štruktúre. Spekané karbidy sú 

materiálom na rezné hrany obrábacích nástrojov. 

Karbid kremičitý →karborundum. 

Z karbidu vápnika (acetylidu vápenatého) sa pôsobením vody získava acetylén. 

Karbid zirkoničitý – ZrC je veľmi tvrdá, ťaţko taviteľná čierna látka kovového lesku, t. t. ~ 3500 

°C. Pripravuje sa redukciou zlúč. zirkónia s uhlíkom. Pouţíva sa na rezanie skla a ako brú-sidlo. 

karbifén – carbiphenum; -etoxy-N-metyl-N-[2-[metyl(2-fenyletyl)amino]etyl]--fenylben-

zénacetamid, C28H34N2O2, Mr 430,57; analgetikum (hydrochlorid C28H35ClN2O2 – SQ 10269
®
, 

Bandol
®
, Jubalon

®
). 

 
                C6H5         CH3         CH3 
                                         
    C2H5 – C – CO–NCH2CH2NCH2CH2–C6H5 
                            Karbifén 
                C6H5 

karbimazol – carbimazolum; syn. atyromazol; etylester kys. 2,3-dihydro-3-metyl-2-tioxo-1H-

imidazol-1-karboxylovej, C7H10N2O2S, Mr 186,23; inhibítor štítnej ţľazy, antityreoidálna látka zo 

skupiny tiokarbamidov, derivát metimazolu, na kt. sa mení v tele; 

→Carbimazolum. K. bráni biosyntéze hormónov v štítnej ţľaze. Účinok 30 

mg C. pretrváva 24 h. Prechádza placentárnou bariérou a prestupuje do 

materského mlieka. 

   Karbimazol 

Indikácie – iniciálne upokojenie tyreotoxikózy vrátane dosiahnutej remisie dlhodobým podá-

vaním a prípravy na chir. th. a th. rádiojódom. 

Kontraindikácie – leukopénia s poklesom granulocytov, agranulocytóza, koţné al. celkové 

alergické reakcie, prejavy intolerancie GIT vrátane cholestatického ikteru; dojčenie. Relat.: 

retrosternálna struma; pri th. K. nie je vhodné podávať lieky s tlmivým účinkom na granulo-

cytopoézu; opatrnosť je nevyhnutná pri mechanickom sy. a pri výraznej endokrinnej oftal-

mopatii. 

Nežiaduce účinky – alergické rakcie (koţné, lieková horúčka), útlm granulocytopoézy, GIT 

symptómy, zriedka stuhnutosť kĺbov, ojedinele lézie pečene. Koţné a kĺbové prejavy môţu 

počas th. samovoľne ustúpiť. 

Interakcie – potlačením biosyntézy hormónov štítnej ţľazy sa spätnou väzbou zvyšuje sekrécia 

TSH a obvykle sa zväčšuje stru- ma; súčasné podávanie malých dávok k. urýchľuje účinok 

TSH. 

Dávkovanie – individuálne; ambulantne spočiatku 8 – 12 tbl. rozdelených na 3 – 4 dávky, pri 

ťaţších formách hospitalizovaným pacientom aţ 16 – 20 tbl.; po úprave stavu sa podávajú 

udrţovacie dávky 1 – 3 tbl./d. Vhodná je kombinácia s trimepranolom a hormónmi štítnej ţľazy. 

V stavoch s vitálnym ohrozením moţno súčasne podať Chlorigen‹ (aţ 3 tbl./d). V predoperačnej 

príprave na strumektómiu je vhodné podávať k. do d operácie, príp. 3 – 5 d pred operáciou 

súčasne s Lugolovým rozt. (zniţuje vaskularizáciu a uľahčuje chir. výkon). V gravidite treba 

upraviť dávky tak, aby štítna ţľaza ostala mierne zvýšená a plod nebol poškodený hypotyreózou 

matky. Pri th. treba pravidelne kontrolovať leukogram; mierny pokles granulocytov pri 

tyreostatickej th. nie je indikáciou na prerušenie th. a nie je varovným príznakom rozvoja 

agranulocytózy. 



Prípravky – Carbimazol Slovakofarma
®
, Neo-mercazol

®
, Neo-Thyreostat

®
. 

karbinol – staršie pomenovanie pre metylalkohol. 

Karbinon
®
 (Badrial) – hemostatikum; 2-semikarbazón →1,2-naftochinónu. 

karbinoxamín – carbinoxaminum, syn. parakarbinoxamín, 2-[(4-chlórfenyl)-2-pyridinylmetoxy]-

N,N-dimetyletánamín, C16H19ClN2O, Mr 290,80; H1-antihistaminikum, antialergikum. K. zvyšuje 

sekréciu hlienu a potláča alergické prejavy na slizniciach. Pouţíva sa v kombinácii so 

sympatikomimetikami (fenylefrín, fenylpropanolamín) pri akút. rinitíde 

vrátane alergickej a vazomotorickej, ako aj pri kataroch horných 

dýchacích ciest, napr. chrípkových ochoreniach. 

Karbinoxamín 

Prípravky – maleát C20H23ClN2O5 – zloţka prípravku Allergefon
®
, Ciberon

®
, Clistin

®
, Hislosine

®
, 

Lergefin
®
, Polistin T-Caps

®
; hydrogénmaleát – zloţka prípravku Rhinopront

®
 cps., Rhinotussal

®
 

cps.; rezinát – zloţka prípravku Thinopront
®
 sir., Rhinotussal

®
 sir. 

karboanhydráza – skr. CA, anhydráza kys. uhličitej, karbonátdehydratáza, karbonátdihydra-táza, 

karbonáthydrolyáza, Mr 30 000. Malý enzým obsahujúci ióny Zn
2+

, kt. katalyzuje hydra-táciu 

CO2. Nachádza sa vo vyššej koncentrácii v erytrocytoch, obličkovej kôre a ţalúdkovej sliznici 

cicavcov. Ľudská k. pozostáva z 2 izoenzýmov s rozdielnym sledom aminokyselín 

a špecifickými aktivitami. Vysoko aktívna forma sa nazýva k. C, nízko aktívna k. B.  

K. katalyzuje vratnú reakciu CO2 + H2O ↔ HCO3
– 

+ H
+
. Umoţňuje vzájomnú výmenu CO2 medzi 

krvou a tkanivami. V obličkových tubuloch sa zúčastňuje na transporte Na
+
. Urýchľuje 

hydratáciu CO2 na H2CO3, kt. sa rýchlo rozpadá na H
+
 a HCO3

–
. Voľný ión H

+
 sa dostáva do 

prim. moču, HCO3
–
 viaţe ióny Na

+
 reabsorbované výmenou za H

+
. Deficit k. al. jej inhibícia 

(acetazolamid, dichlórfenamid) vyvoláva diurézu a natriurézu s hyperchloremickou acidózou. V 

sliznici ţalúdka je rýchlosť reakcie dostatočná na neutralizáciu nadbytku zásad utvorených 

ionizáciou vody a sekréciou iónov H
+
. K. sa vyskytuje aj v iných ţivočíchoch, v rastlinách a 

niekt. baktériách. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Inhibítory karboanhydrázy 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Acetazolamid  Dichlórfenamid               Etoxzolamid   

Butazolamid  Difenylmetán-4,4
,
-disulfónamid    Flumetiazid 

Metazolamid 

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

Inhibítory k. sa pouţívajú ako antiglaukomatiká (→glaukóm) a →diuretiká. 

karbobenzoxychlorid – fenylmetylester kys. karbónchloridovej, benzylchloroformát, C8H7ClO2, 

Mr 170,60; látka blokujúca aminokyseliny pri syntéze peptidov. 

karbocysteín – carbocysteinum; S-(karboxymetyl)-L-cysteín, C5H9NO4S, Mr 179,21; muko-

lytikum, expektorans. Mukolytické pôsobenie k. na bronchiálny sekrét je podmienené štiepením 

disulfidových väzieb peptického reťazca mucínu. K. normalizuje aj patol. zmenenú bronchiálnu 

sekréciu pri zápalových procesoch v bronchoch. Zniţuje viskozitu bronchiálneho sekrétu, 

uľahčuje expektoráciu, zmierňuje príznaky respiračnej obštrukcie a zlepšuje respiračné funkcie. 

Po podaní p. o. sa dobre a rýchlo vstrebáva z GIT a max. hodnoty v plazme dosahuje v 

priebehu 2 h. Eliminačný t0,5 je 1,5 – 2 h. Vylučuje sa močom v nezmenenej forme a ako 

inaktívne metabolity. 



Indikácie – ochorenia respiračného systému s tvorbou hojného viskózneho hlienu, chron. 

a akút. bronchitída, chron. respiračná insuficiencia, tbc pľúc komplikovaná bronchitídou, 

bronchiektázie ap. 

Kontraindikácie – 1. trimester gravidity, akút. peptický vred, akút. cystitída, akút. glomerulo-

nefritída, precitlivenosť na k. Opatrnosť je ţiaduca pri peptickom vrede v anamnéze. S uţí-

vaním počas laktácie nie sú skúsenosti. 

Nežiaduce účinky – sú zriedkavé, občas sa zjavuje nauzea, bolesti hlavy, ţalúdkové ťaţkosti, 

hnačka, krvácanie do GIT, prííleţitostne koţná vyráţka.  

Dávkovanie – spočiatku 500 – 2000 mg p. o. v 3 čiastkových dávkach, deťom < 2-r. sa podáva 

20 mg/kg, 2 – 5-r. 62,5 – 125 mg 4-krát/d, 5 – 12-r. 250 mg 3-krát/d.  

Prípravky – AHR 3055
®
, LJ 206

®
, Carbocit

®
, Fenorin

® 
cps. a sir., Fenorin P

®
 sir., Fluifort‹, Lisil

®
, 

Lisomucil
®
, Loviscol

®
, Muciclar

®
, Mucodyne

®
, Mucolase

®
, Mucolex

®
, Mucopront

®
, Mucosis

®
, 

Mucotab
®
, Mukinyl

®
, Pectox

®
, Pulmoclase

®
, Reomucil

®
, Rhinathiol

®
, Siroxyl

®
, Thiodril

®
, 

Transbronchin
®
; sodná soľ Mucopront

® 
sir. 

karbofenotión – carbophenothionum; S-[[(4-chlórfenyl)tio]metyl] O,O-dietylester kys. fos-

forditiovej, C11H16ClO2PS3, Mr 342,85; inhibítor cholínesterázy, 

miticídum, insekticídum (R 1303
®
, Garrathion

®
, Trithion

®
). 

Karbofenotión 

karbofer – indikátor na zisťovanie banského plynu v baniach. 

karbofurán – [carbofuranum] 2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranol metylkarbamát, C12H15NO3, 

Mr 221,26; inhibítor cholínesterázy, systémové insekticídum, akaricídum, 

nematocí-dum (BAY 70143
®
, NIA 10242

®
, Furadan

®
). 

Karbofurán 

 

karbogén – zmes 95 obj. % O2 a 5 % CO2 na umelé dýchanie; prídavok CO2 mal zabrániť 

hypokapnii pri hyperventilácii; obsol. 

karbohydrát – cukor, glycid, sacharid, uhľohydrát; obsol. 

karbohydráza – enzým, kt. katalyzuje hydrolýzu a syntézu sacharidov. 

karbochón – carboquonum, syn. karbazilchinón, 2-[2-[(aminokarbonyl)oxy]-1-metyloxyetyl]-3,6-

bis(1-aziridinyl)-5-metyl-2,5-cyklohexadien-1, 4-dión, C15H19N3O5, Mr 

321,34; antineoplastikum (Esquinon
®
). 

Karbochón 

 

 

karbokloral – [carbocloralum] etylester kys. (2,2,2-trichlór-1-hydroxyetyl)karbamovej, C5H8-

Cl3NO3, Mr 236,49; hypnotikum, sedatívum (CI-336
®
, HY-185

®
, Ural

®
, Uralin

®
, Uralium

®
). 

karbokromén – Carbocromenum chloratum – syn. Carbocromeni hydrochloridum, ČsL 4; 7-

(etoxykarbonylmetoxy)-3-(2-dietylaminoetyl)-4-metylkumarín, C20H27NO5, Mr 361,45; koro-

narodilatans. 

karbol – rozt. kys. karbolovej vo vode pouţívaný ako dezinfekčný prostriedok. 



karbolfuksín – farbivo, vo forme vodného rozt. fuksínu, liehu a kys. karbolovej sa pouţíva napr. 

na Gramovo farbenie a farbenie baktérií v močovom sedimente.  

karbol-genciánová violeť – farbivo, vo forme vodného rozt. genciánovej violete, liehu a kys. 

karbolovej sa pouţíva napr. pri Gramovom farbení. 

karbolín – karbolíneum, dechtový olej, destilát z čiernouhoľného al. hnedouhoľného dechtu, 

pouţívaný ako dezinfekčný a impregnačný materiál. 

karbolizmus – [carbolismus] otrava kys. karbolovou, fenolom. 

karbolové vápno →fenol. 

karbomonoxid – otravná horľavá látka uvoľňujúca sa pri horení napalmu. 

karbomycín – carbomycinum, syn. magnamycín, komplex makrolidových antibiotík so 16-

členným kruhom, podobný leukomycínu a erytromycínu, produkovaných kultúrou Streptomyces 

halstedii. Izolovali sa 2 zloţky, k. A a k. B. 

Karbomycín A – syn. magnamycín A, 

deltamycín A4, C42H67NO16 (12S,13S)-9-

deoxy-12,13-epoxy-12,13-dihydro-9-

oxoleukomycín V 3-acetát 4B-(3-

metylbutanoát); karbomycín B – syn. 

magnamycín B, C42H67NO15, 9-

deoxy-9-oxoleuklomycín V 3-acetát 

4B-(3-metyl-butanoát). 

karbón – 1. geol. perióda, útvar mladších prvohôr charakteristický pre vznik uhlia; čiernouhoľný 

útvar; 2. uhlík (carboneum); 3. nespáliteľné zvyšky (uhlík) v dieselových motoroch. 

karbonarkóza – vdychovanie zmesi 30 % CO2 + 70 % O2 na vyvolanie bezvedomia; variant 

šokovej th. 

karbonát – uhličitan. 

karbonatizácia – 1. geol. rozkladný proces pri zvetrávaní hornín; 2. tvrdnutie cementovej kaše al. 

vlhkej vápennej malty pôsobením vzdušného oxidu uhličitého na voľný peroxid vápenatý, 

uvoľnený pri hydratácii cementu, príp. vápna, pričom vzniká tvrdý uhličitan vápenatý a uvoľňuje 

sa chem. viazaná voda. 

karbonémia – [carbonaemia] koncentrácia oxidu uhličitého v krvi.  

karbonit – bezpečnostná banská výbušnina. 

karbonitridovanie – nasycovanie povrchu ocele uhlíkom a dusíkom v kvapalnom prostredí 

(mäkké nitridovanie) v soľnom kúpeli obsahujúcom kyanid a kyanatan, al. v plyne (nízko-

teplotné k.) pri 60 – 63 °C v atmosfére vyrobenej z čpavku a uhľovodíkov. 

karbonizácia – [carbonisatio] karbonácia, karbónovanie; 1. zuhoľnatenie, extrémny (IV.) stupeň 

→popáleniny; 2. chem. dlhotrvajúci proces, pri kt. za určitej teploty, pri určitom tlaku a za 

neprístupu vzduchu vzrastá v org. látke obsah uhlíka; 3. spôsob zušľachťovania textílií, pri kt. sa 

kys. sírovou al. chlorovodíkovou dosiahne hydrolytické odbúranie celulózových prímesí, kt. by 

sa farbivami na vlnu neofarbili a zapríčiňovali by chybné vyfarbenie; 4. zahrievanie uhlia na 

vysokú teplotu (~ 1000 °C) bez prístupu vzduchu, pričom vzniká koks a koksárenský plyn; 

koksovanie; 5. potrav. umelé sýtenie piva oxidom uhličitým pod tlakom; 6. vo vákuovej technike 

povrchové čiernenie kovových súčiastok. 

karbonúria – [carbonuria] vylučovanie nebielkovinového uhlíka močom. 



karbonyl – 1. dvojmocná funkčná skupina >C=O, vyskytujúca sa v aldehydoch, ketónoch, 

karbonových kys. a i. zlúč.; 2. (kovu) veľmi jedovatá zlúč. oxidu uhoľnatého s kovom. 

karbonylácia – vzájomná reakcia acetylénu s oxidom uhoľnatým a zlúč. obsahujúcimi pohyblivý 

vodíkový atóm (voda, alkoholy, amíny) pri tlaku a za prítomnosti karbonylov kovov, kt. majú 

funkciu katalyzátorov, napr. Ni(CO)4, za vzniku derivátov kys. akrylovej: 
 
HC≡CH + CO + C2H5 → CH2=CHCOOC2H5 
    CO 

HC≡CH + H2NR –→ CH2=CHONHR 

karbonylfluorid – carbonylfluoridum, syn. karbonyldifluorid, fluofosgén, CF2O, Mr 66,01; 

hygroskopický plyn, ostrého zápachu. Silne dráţdi koţu, spojovky , sliznice a dýchacie cesty.  

karbonylchlorid →fosgén. 

karbonylová skupina – dvojväzbová skupina >C=O, kt. sa vyskytuje v aldehydoch, ketónoch atď. 

karbonylové zlúčeniny – org. zlúč. obsahujúce v molekule karbonylovú skupinu >C=O. Ak je na 

uhlíkovú väzbu viazaný atóm al. atómy vodíka a alkyl al. aryl, ide o aldehydy, napr. acetaldehyd 

CH3CHO, ak sú na obidvoch väzbách alkyly al. aryly, ide o ketóny, napr. metyl-etylketón 

CH3COC2H5. 

karbonyloxidy →cykloadičné reakcie. 

karbonyly kovov – komplexné zlúč. všeobecného vzorca Mn(CO)n. Rozdeľujú sa na 

jednojadrové (n = 1), napr. Ni(CO)4, Fe(CO)5, W(CO)6 a viacjadrové (n > 1), napr. Co2(CO)10 

(dvojjadrový), Fe3(CO)12 (trojjadrový), C4(CO)12 (štvorjadrový) a Rh6(CO)16 (šesťjadrový). Troj- a 

viacjadrové k. k. patria ku klasterom. 

K. k. sú kvapalné, príp. tuhé látky, ľahko zápalné a obyčajne dobre rozp. v nepolárnych roz-

púšťadlách. Niekt. z nich sú toxické a so vzduchom tvoria výbušné zmesi. Sú veľmi reaktívne. 

Pouţívajú sa na prípravu veľmi čistých kovov.  

karbonylidy →cykloadičné zlúčeniny. 

karboplatina – carboplatinum; (SP-4-2)-diamín[1,1-cyklobutandikarboxyláto(2–)-O,O
,
]platina, 

CDDCA, C6H12N2O4Pt, Mr 371,25; antineoplastikum, cytostatikum, 

platinový derivát II. generácie (CBDA). Je to analóg cisplatiny s 

obdobným mechanizmom účinku ako cisplatina, t. j. prevaţne 

alkylačným, s niţšou toxickosťou, avšak stabilnejší a menej toxický. 

Karboplatina 

Mechanizmus účinku k. sa podobá bivalentným alkylačným látkam: inhibuje syntézu DNA, 

vyvoláva tvorbu mimoreťazcových a vnútroreťazcových väzieb v štruktúre DNA, a tým inhibuje 

jej replikáciu. Tento účinok sa dostavuje pomalšie ako pri cisplatine, max. nastupuje 12 – 24 h 

po aplikácii. Po i. v. aplikácii sa rýchlo distribuuje aj mimo cievne riečisko s bifázickým poklesom 

plazmatických koncentrácií a pomalou eliminačnou fázou, väzba na plazmatické bielkoviny 

prebieha postupne, po 24 h dosahuje 30 – 50 %. Z org. sa vylučuje prevaţne močom, 

glomerulárnou filtráciou, v mnoţstve asi 60 – 80 %/d. Kinetika nie je dávkovo závislá a v 

porovnaní s cisplatinou sa max. tolerujú dávky 4 – 5-krát vyššie. K. má trojfázové vylučovanie s 

t0,5 7 min, 34 min a 6 h. Vylučuje sa obličkami glomerulárnou filtráciou. Preniká do tretích 

priestorov a mozgovomiechového moku. 

Indikácie – karcinóm ovária, najmä pokročilé formy pri strate citlivosti na alkylačné látky, 

testikulárne nádory, nádory ORL oblasti, bronchogénny (malobunkový) karcinóm pľúc, karcinom 

prsníka, karcinóm prostaty, nádory močového mechúra a nádory oblasti hlavy a krku, a to v 



monoterapii, ako aj v kombinácii. Vo vybraných reţimoch moţno k. zaradiť do kombinovaných 

postupov namiesto cisplatiny, najmä v prípadoch, kde je cisplatina kontraindikovaná. 

Kontraindikácie – gravidita a laktácia, ťaţké nefropatie (pokles klírensu kreatinínu < 0,5 ml/s), 

ťaţká myelosupresia a precitlivenosť na prípravky obsahujúce platinu. 

Nežiaduce účinky – reverzibilná myelosupresia, kt. limituje dávku; môţu ju potencovať súčasne 

podávané ďalšie cytostatiká. Nevoľnosť a vracanie je mierneho stupňa, výraznejšie u pacientov 

predtým liečených emetogénnymi cytostatikami. Periférne neuropatie, zriedka ototoxickosť a 

senzorické poruchy. Nefrotoxickosť je ako pri cisplatine, nevyţaduje hydratačný reţim 

nevyhnutný pri th. cisplatinou; miernejšie sú aj poruchy GIT. Môţe sa však potencovať 

súčasným podávaním iných nefrotoxických látok. Alergické reakcie a alopecia sa vyskytujú asi v 

2 % prípadov. V priebehu th. a po jej ukončení treba vyšetriť KO a funkcie obličiek. Ojedinele sa 

pozoruje anorexia, alopecia, horúčka a zimnica. 

Myelotoxickosť (trombocytopénia) po opakovanom podávaní sa zvyšuje s nadirom 14. – 25. d. 

Zmeny sú však obvykle reverzibilné a nemajú kumulatívny charakter. Toxickosť pre GIT je 

menšia ako pri cisplatine, nauzea a vracanie obyčajne odznievajú do 24 h. Ojedinele vzniká 

otoxickosť, neurotoxickosť, zmena chuti do jedenia, alopecia a alergické reakcie, mierna 

leukopénia a pokles hemoglobínu; nefrotoxickosť takmer chýba. 

Interakcie – myelosupresívny účinok k. môţu potencovať iné cytostatiká. Neodporúča sa 

kombinácia s aminoglykozidmi a i. nefrotoxickými a ototoxickými látkami. Klin. synergicky 

pôsobí etopozid a vinkristín. 

Dávkovanie – podáva sa výhradne parenterálne v monoterapii al. v kombinácii, a to v dávke 400 

(350 – 500) mg/m2 jednorazovo al. rozdelene na 5 dávok podaných v 5 po sebe nasledujúcich 

d s intervalom 4 – 5 týţd. Podáva sa v krátkodobej i. v. infúzii v 500 ml 5 % glukózy bez 

hydratácie pacienta počas 20 – 60 min, príp. intraperitoneálne v dávke 400 – 600 mg/m
2
. 

Nemajú sa pouţívať ihly a infuzory obsahujúce hliník (čiastočna inaktivácia prípravku). 

Prípravky – JM8
®
, NSC 241240, Cycloplatin 50, 150, 450 a 600

®
 inj., Paraplatin

®
. 

karboprost – carboprost, kys. 9,11,15-trihydroxy-15-metylprosta-5,13-dien-1-ová, C21H36O5, Mr 

368,52; oxytocikum, analóg prostaglandínu F . K. stimuluje kontrakciu gravidnej maternice, 

podobné kontrakciám na konci termínového pôrodu, kt. vo 

väčšine prípadov vypudia plod. Po pôrode kontrakcie 

myometria zabezpečia hemostázu v mieste úponu placenty. K. 

stimuluje aj hladké svalstvo GIT, jeho vysoké dávky môţu 

zvýšiť aj TK, pri th. dávkach nie je toto zvýšenie výrazné. 

Karboprost 

Po i. m. podaní 250 mg k. v 2-h intervaloch je vrchol plazmatickej koncentrácie za 90 min 

priemerne 2000 pg/ml po 1 inj., za 2 h sa zníţi na 800 pg/ml. Za 90 min po 2. inj. je priemerná 

koncentrácia v plazme 2700 pg/ml a zníţi sa na 1050 pg/ml za 2 h. 

Indikácie – indukcia potratu v 13. – 20. týţd. gravidity a nasledujúce stavy, kt. súvisia s po-

tratom v 2. trimestri: zlyhanie inej metódy vypudenia plodu; predčasný odtok plodovej vody pri 

pouţití intrauterinnej metódy, keď sa zníţila koncentrácia lieku a nedostavila sa činnosť 

maternice al. je nedostatočná; v prípade nevyhnutnosti opakovanej intrauterinnej aplikácie 

uterotonika; spontánny odtok plodovej vody, ak nie je plod ţivotaschopný a nenastane spon-

tánna činnosť maternice. Atónia maternice po pôrode plodu, neragujúca na beţné liečebné 

metódy (i. v. oxytocín, masáţ maternice, príp. námeľové prípravky). 



Kontraindikácie – precitlivenosť na prípravok; akút. zápalové ochorenia v oblasti panvy; aktívna 

srdcová, pľúcna, obličková al. pečeňová nedostatočnosť. 

Nežiaduce účinky – podľa klesajúcej frekvencie zahrňujú: vracanie, hnačku, nauzeu, začer-

venanie al. návaly, mrazenie al. triašku, kašeľ, bolesti hlavy, endometritída, čkanie, bolesti 

podobné ako pri dysmenorei, parestézie, bolesti v chrbte, ospalosť, dysfónia, astma, bolesti 

v mieste vpichu, svalové bolesti, bolestivosť pri dotyku na hrudník, bolesti očí, poruchy spánku, 

tinitus, dyspnoe, pocit ťaţoby na hrudníku, závraty, neostré videnie, bolesti v epigast-riu, 

excesívny smäd, zášklby mihalníc, grganie, ţalúdková nevoľnosť, suchu v hrdle a ústach, pocit 

dusenia, tyreotoxická kríza, synkopa, palpitácie, exantém, vazovágový sy., hyperventilácia, 

hemateméza, poruchy chuti, infekcie močových orgánov, septický šok, torticollis, letargia, 

tachykardia, endometritída vyvolaná intrauterinným telieskom, epistaxa, infekcia horných 

dýchacích ciest, kŕče dolných končatín, úzkosť, bolesti na hrudníku, zadrţanie časti lôţka, pocit 

plnosti v krku, slabosť, ruptúra maternice, hypertenzia, perforácia maternice, nervozita, edém 

pľúc. 

Podanie antiemetika a antidiareika značne zníţi frekvenciu neţiaducich príznakov zo strany 

GIT. Asi v 20 % prípadov môţe byť potrat neúplný. V dôsledku účinku k. na termoregulačné 

centrum v hypotalame môţe vzniknúť prechodná hyperpyrexia. K. nepôsobí priamo na 

fetoplacentovú jednotku, preto sa nemá podávať, ak plod nedosiahol in utero ţivotaschopnosť. 

Interakcie – zvyšuje účinok iných uterotoník. 

Dávkovanie – spočiatku sa podáva 250 mg i. m. tuberkulínovou striekačkou. Ďalšie dávky po 

250 mg sa aplikujú v 1,5–3,5-h intervaloch v súvislosti od reakcie maternice. Dávku moţno 

zvýšiť aţ na 500 mg, ak nevzniknú adekvátne kontrakcie po opakovanom podaní dávky 250 

mg. Celková dávka nemá prekročiť 15 mg a ne- doporúča sa kontinuálne podávanie < 2 d. 

Prípravky – U-32921
®
, Prostin/15M

®
 inj.; trometamínová soľ C25H47NO8 – Hemabate

®
, Prostin 

15M
®
 inj. 

karborafín – aktívne práškové rastlinné uhlie, kt. sa pouţíva najmä v cukrovarníctve. 

karborundum – triviálny názov silíciumkarbidu, karbidu kremíka, karbidu kremičitého SiC. Je to 
-3

). Vyrába sa zahrievaním 

zmesi piesku s koksom pri ~ 2000 °C v elektrickej peci: SiO2 + 3 C = SiC + 2 CO. Chem. je 

veľmi odolný. Pri teplote 2200 °C sa rozkladá. Pouţíva sa ako brúsidlo a na výrobu 

ţiaruvzdorných tehiel. Pod názvom silundum a silit sa pouţíva v elektrických peciach ako 

ţeraviaci odpor.  

karbosilit – materiál na vyhrievacie články. 

karboxín – carboxinum; 5,6-dihydro-2-metyl-N-fenyl-1,4-oxatín-3-

karboxamid, C12H13N-O2S, Mr 235,31; systémové fungicídum (Vitavax
®
). 

Karboxín 

 

karboxybiotín →karboxylázy. 

karboxycelulóza – [carboxycellulosum] hemostyptikum, aktivuje prvú fázu hemokoagulácie. 

Pouţíva sa na zastavenie kapilárneho krvácania po extrakcii zuba z miestných al. celkových 

príčin. Nie je vhodný na aplikáciu do kostných a cystických dutín (Spofax
®
 supp., Systogen

®
 

pulv. adsp., Traumacel D
®
 ext.). 

karboxygén – oxid uhličitý. 



karboxyhemoglobín – carboxyhaemoglobinum, hemoglobín znehodnotený účinkom oxidu 

uhličitého. 

karboxyl →karboxylová skupina. 

karboxylácia – chem. zavádzanie karboxylu do molekuly org. zlúč. 

karboxylázy – EC 6.4., enzýmy zúčastňujúce sa na fixácii CO2. K. sa vyskytujú v baktériových 

bunkách, kvasniciach, rastlinných a ţivočíšnych tkanivách. Dôleţitý je kablčný enzým (angl. 

malic enzyme), kt. katalyzuje premenu pyruvátu cez kys. jablčnú na kys. oxaloctovú (Woodova-

Werkmannova reakcia). Naproti tomu Pyruvátkarboxyláza premieňa pyruvát priamo na 

oxalacetát. Aktívnou skupinou je biotín (biotín + HCO3
–
 →karboxybiotín); →dekarboxylázy. 

karboxylová skupina –  karboxyl, jednosýtna skupina atómov C, O a vody (–COOH). Je 

charakteristická pre alifatické (,,mastné“) i aromatické →karboxylové kyseliny. V molekule org. 

látky môţe byť zabudovaná jedna al. niekoľko k. s. 

karboxylové kyseliny – org. zlúč. s charakteristickou karboxylovou skupinou –COOH. Podľa 

počtu karboxylových skupín sa delia na mono-, di- a polykarboxylové, podľa zvyšku viazaného 

na karboxylovú skupinu na alifatické, alkénové, alkínové kys., aromatické a hete-rocyklické. 

karboxylyázy →dekarboxylázy. 

karboxymetylcelulóza →carmellosum natricum. 

karboxypolymetylén – carboxypolymethylenum, syn. karbopol, karboxyvinylový polymér s 

aktívnou karboxylovou skupinou. Je to biely prášok, pouţíva sa ako zahusťovač, dispergens a 

emulgátor vo farm., kozmetike, textilnom priemysle a i. (Carbomer
®
). 

karboxymetylcelulóza, sodná soľ – Carboxymethylcellulosum natricum, sodná soľ karboxy-

metylétercelulózy, CMC, RnOCH2COONa. Sú to biele granulky, rozp. vo vode v závislosti od 

stupňa substitúcie. Vo vode rozp. CMC je dostupný v rozličnej viskozite (5 – 2000 centipodov v 

1 % rozt.). Pouţíva sa vo farm. ako ochranný koloid, na suspendovanie, zvýšenie viskozity ap., 

ako aj na šľachtenie textilných vláken a priadzí a i. účely (Carbose D
®
, Carmethose

®
, Cellolax

®
, 

Cel-O-Brandt
®
, Cethylose

®
, Glykocellon

®
, Polycell

®
, Tylose MGA

®
, Xylo-Mucine

®
). 

karboxymetylškrob – amylopektín glykolan sodný, karbamylopektín, karboxymetylester škrobu, 

ultraamylopektín; aniónový polyelektrolyt. K. sa podobá natívnemu škrobu, napučia-va a 

rozpúšťa sa však pomerne rýchlo v studenej vode, sliz vznikne za niekoľko min. Rozpúšťa sa aj 

v teplej vode a etanole. Rýchla rozpustnosť je jeho veľkou prednosťou pred ostatnými 

molekulovými koloidmi, lebo umoţňuje pripravovať slizy a gély v čase potreby. Prášok sa 

predmieša s polovičným mnoţstvom vody, zvyšok sa pridá za neustáleho miešania. Viskozita 

slizu sa státím takmer nemení, je závisí však od pH. Max. je pri pH 7, technologic-ky významne 

sa mení pri pH < 4 a > 8. Karboxymetylové slizy (0,5 – 1,5 %) sa dajú pouţiť na stabilizovanie 

emulzií a suspenzií a ako spojivá granulátov, gély ako masťové základy.  

karboxypeptidázy – enzýmy odbúravajúce C-terminálne amionokyseliny (s voľnými CO2) 

z peptidických reťazcov peptidov a proteínov. Pankreas produkuje 2 k. s rozdielnou 

špecifickosťou (k. A a B), a to vo forme inaktívnych prekurzorov (prokarboxypeptidázy), kt. sa 

secernujú do dvanástnika, kde sa premieňajú na aktívnu formu. K. sa vyskytujú aj v ob-ličkách, 

slezine a i. orgánoch a sú na rozdiel napr. od chymotrypsínu a trypsínu (endopeptidá-zy) 

exopeptidázami, kt. štiepia proteíny na konci ich reťazca. 

karboxypolypeptidáza – enzým pankreasu, kt. katalyzuje hydrolýzu bielkovín a produktov 

rozkladu. 



karbromal – carbromalum; N-(aminokarbonyl)-2-bróm-2-etyl-butánamid, N-(aminokarbo-nyl)-2-

bromo-2-etylbutánamid, C7H13BrN2O2, (C2H5)CBrCONHCONH2, Mr 237,11; sedatí-vum, 

hypnotikum, môţe vývolať návyk (Adalin
®
, Addisomnol

®
, Bromadal

®
, Diacid

®
, Nyctal

®
, Tildin

®
, 

Uradal
®
). 

karbubarb – carbubarb; 5-[2-[(aminokarbonyl)oxy]-etyl]-5-butyl-2,4,6-(1H,3H,5H)-pyrimidíntrión, 

C11H17N3O5, Mr  271,27; sedatívum, hypnotikum (Nogexan
®
). 

Karbubarb 

 

 

karbunkul – [carbunculus] najťaţšia forma furunkula vyvolaná stafylokokmi i streptokokmi. 

Prejavuje sa ako doskovitý, abscedujúci, bolestivý zápalový infiltrát, 

vzniknutý zväčšením →furunkulu s postihnutím viacerých folikulov a 

flegmonóznou premenou, lymfangitídou, resp. lymfadenitídou a 

horúčkou. 

Karbunkul 

 

karbunkulóza – [carbunculosis] mnohopočetný výskyt vredov, karbunkulov, vredovitosť. K. 

postihuje prevaţne muţov > 40-r. Predilekčnou lokalizáciou je krk, resp. šija a chrbát. Vzniká 

nahromadením niekoľkých furunkulov vedľa seba, kt. súvisia svojím perifolikulárnym zápalom a 

tvoria súvislý, tuhý aţ doskovitý infiltrát, sýto červenej aţ tmavočervenej farby, na povrchu 

vyhladený, napnutý. Infiltrát zasahuje hlboko do podkoţia, často aţ na fasciu. Keď nastane 

kolikvácia, môţe vzniknúť v niekoľkých folikuloch naraz, takţe hnis vyteká z niekoľkých ústí 

folikulov. V ťaţších prípadoch vzniká súvislá nekróza s rozpadom tkanív. Klin. ide o ťaţký 

celkový stav s horúčkou a triaškou, lymfangoitídou a lymfadenitídou, silnou bolestivosťou s 

nebezpečím sepsy. Th. spočíva v dostatočne vysokých dávkach širokospektrálnych antibiotík. 

Miestne Aphlox‹, Saloxyl‹ ung., solux. Ak sa stav nezlepší do niekoľkých d, treba zasiahnuť 

chirurgicky. 

karburácia – [franc. carburateur karburátor] 1. príprava zápalnej zmesi z jemne rozprášeného 

ľahkého paliva a vzduchu mimo pracovných priestorov spaľovacieho motora (v karburátore); 2. 

zlepšovanie svietivosti plameňov v martinských peciach pridávaním jemne rozptýlených látok 

obsahujúcich uhlík s plynom, kt. sa spaľujú nesvietivým plameňom a uľahčia kontrolu 

a reguláciu spaľovania v peci. 

karburátor – [franc. carburateur] zariadenie v kt. sa kvapalné palivo v prúde vzduchu jemne 

rozprašuje a sčasti sa mení na pary a spolu so vzduchom tvorí zápalnú zmes. 

karbutamid – carbutamidum, 4-amino-N-[(butylamino)karbonyl]benzénsulfónamid, C11H17N3O3S, 

Mr 271,35; antidiabetikum. Prípravky – BZ55
®
, U 6987

®
, Alentin

®
, Buban

®
, Bucarban

®
, Bucrol

®
, 

Bukarban
®
, Cicloral

®
, Emedan

®
, Glucidoral

®
, Glucofren

®
, 

Invenol
®
, Nadisan

®
, Norboral

®
, Oranil

®
, Orasulin

®
. 

Karbutamid 

karbuterol – carbuterolum; [5-[2-[(1,1-dimetyletyl)amino]-1-hydroxyetyl]-2-hydroxyfenyl]-

močovina, C13H21N3O3, Mr 267,33; agonista -adrenergických receptorov podobný izoproterenolu, 

so selektivitou pre receptory myocytov v dýchacích cestách, bronchodilatans (hydrochlorid 

C13H22ClN3O3 – SKF 40383
®
, Bronsecur

®
, Pirem

®
). 



Karbuterol 

karcino- – predpona z g. karkinos rak, týkajúca sa rakoviny. 

karcinoembryový – [carcinoembryonalis] vyskytujúci sa v karcinómovom, ako aj embryo-vom 

tkanive. 

karcinoembryový antigén – carcinoembryonic antigen, CEA, glykoproteín s Mr 180 000, pouţíva 

sa ako nádorový marker; →antigén. CEA z 55 % tvoria sacharidy a zo 45 % bielkoviny. Vysoká 

heterogenita molekuly je daná heterogenitou sacharidovej zloţky, proteínová zloţka je 

konštantná. Doposiaľ sa získali 4 rôzne gény pre CEA.  

CEA je onkofetálnou bielkovinou, kt. sa nachádza v epitelových bunkách najmä GIT a bron-

chov. V 1. trimestri je lokalizovaný v bunkovej cytoplazme, v neskorších fázach vývoja plodu je 

súčasťou povrchu bunkových membrán. U dospelých sa produkuje len v malom mnoţstve 

epitelovými bunkami bronchov, prsnej ţľazy a GIT. V mamlých koncentráciách sa nachádza v 

krvi, pleurálnom výpotku, ascite a v likvore. Najvyššie koncentrácie sú v slinových ţľazách a ich 

vývodoch. CEA sa metabolizuje v pečeni. Funkcia CEA v plode ani u dospelých nie je jasná, t0,5 

je 14 d. 

Zvýšené hodnoty CEA sa zisťujú pri karcinóme ţalúdka, tračníka, rekta, pľúc, prsníka, vaječ-

níkov, maternice a prostaty. Vyššie hodnoty CEA môţu byť aj u fajčiarov, pri chron. renálnej 

insuficiencii, chron. hepatopatii, chron. pankreatitíde, ulceróznej kolitíde, Crohnovej chorobe, 

bronchopneumónii, chron. bronchitíde, tbc, mukoviscidóze, autoimunitných chorobách, v te-

kutine cýst prsníkov a vaječníkov, v tekutine kĺbov pri chron. reumatickej artritíde. 

Indikácie – 1. kontrola th. karcinómu ţalúdka, hrubého čreva, rekta; 2. určenie prognózy 

karcinómu hrubého čreva a rekta; 3. kontrola th. karcinómu prsníkov spoločne s CA 15-3, TK a 

TPA; 4. dfdg. nádorov ovárií; 5. kontrola th. karcinómu pľúc.  

Na vyšetrenie sa odosiela sérum al. plazma, pohrudnicový výpotok, ascites, bunkový cytozol, 

kĺbový výpotok, tekutina z cysty (prsníky, ovárium).  

Referenčné hodnoty sú 0 – 5 ng/ml, hraničné hodnoty: 5 – 8 ng/ml, za patol. sa pokladajú 

hodnoty > 8 ng/ml. 

karcinofóbia – chorobný strach z rakoviny. 

karcinogén – [carcinogenum] látka vyvolávajúca rakovinu; →kancerogén. 

Epigenetický karcinogén – k., kt. sám nepoškodzuje DNA, ale vyvoláva zmeny, ako sú 

hormónové poruchy, imunosupresiu al. chron. poškodenie tkaniva, kt. môţu podmieniť vznik 

rakoviny. 

Genotoxický karcinogén – k., kt. reagujú priamo s DNA al. s makromolekulami reagujúcimi s 

DNA. 

karcinogenéza – [carcinogenesis] vznik rakoviny; →nádory. 

karcinoid – [carcinoidum] syn. argentafinóm, epitelový nádor vychádzajúci z endokrinných 

(enterochromafinných) buniek GIT (tenkého čreva, apendixu, ţalúdka al. hrubého čreva), 

zriedkavejšie z bronchu. Štruktúrne je podobný solídnemu al. solídno-trabekulárnemunádoru, 

ale rastie infiltratívne a často metastazuje. Aj pri jeho generalizácii je v ňom však málo mitóz a 

nepravidelností. Vyskytuje sa v GIT, najčastejšie v terminálnom ileu a apendixe, ale môţe sa 

vyskytnúť aj v ţalúdku, ţlčníku, pankreatických vývodoch. Môţe byť solitárny al. mnohopočetný. 

V typických prípadoch ide o drobný nádor ţltavej farby, často s Ø niekoľkých mm, uloţený 

väčšinou v submukóze čreva a prenikajúci do svaloviny. Len zriedka vykazuje väčšie rozmery a 



vykleňuje sa do priesvitu, kt. zuţuje. Jeho rast sa obyčajne obmedzuje na črevo, niekedy však 

metastazuje, a to do pečene a mezenteriálnych uzlín. 

Histol. sa skladá zo solídnych epitelových čapov, kt. bunky sa svojimi koncami medzi seba 

vkliňujú. Čapy prenikajú do svaloviny, príp. subserózy. Zriedkavejšie je štruktúra tubulárna. K. 

vychádza z Kulčického enterochromafinných (argentafinných) buniek, kt. dávajú pozit. 

diazoreakciu a produkujú sérotonín. Často obsahuje prímes Panethových buniek. Miestami 

utvára pravé ţľazové priesvity al. valcovité štruktúry. 

K. môţe byť lokalizovaný vo veľkých bronchoch. Rastie do priesvitu priedušiek, ktoré zuţuje, a 

čiastočne extrabronchiálne. Stróma nádoru je silne vaskularizovaná, preto ľahko krváca. 

Infiltruje okolie, zriedka však metastazuje extratorakálne a nie vţdy vyvoláva karcinoidový sy. z 

nadprodukcie sérotonínu. Postihuje osoby vo veku 20 – 40 rokov, rovnako často obidve 

pohlavia. V popredí sú opakované hemoptízy, kašeľ, dýchavica (niekedy astmatoidná) a 

príznaky zväčšujúcej sa bronchostenózy. V priebehu záchvatu flašu môţe opuchnúť tvár a 

hypotenzia môţe vyústiť do šoku. V medzizáchvatovom období je tendencia k hypertenzii. Rtg 

obraz je necharakteristický, pri bronchografii sa zisťuje obraz bronchostenózy.  

Sérotonín sa z nádoru dostáva do krvi a vyvoláva karcinoidový sy. (sérotonínový sy.), kt. 

charakterizujú vazomotorické, pľúcne, kardiologické, koţné a gastrointestinálne príznaky. 

Nápadné sú najmä prchavé erytémy v tvári a na hornej časti hrudníka (flaš) s príp. zónou 

cyanózy na ich okraji, resp. oranţovo sfarbenou pokoţkou. Záchvaty erytému sa dostavujú 

častejšie po emóciách, pri jedení, po poţití alkoholu, námahe. Vyvoláva ich pp. vyplavenie 

kalikreínu z nádoru po stimulácii katecholamínmi. Jeho účinkom z kininogénu v sére vzniká 

vazoaktívny nonapeptid, bradykinín. Niekedy moţno záchvat vyvolať Valsalvovým manév-rom. 

Trvá niekoľko min i dlhšie a vzniká aj viackrát za deň. Často ho sprevádza veľká poti-vosť, 

salivácia, prechodná hypotenzia, tachykardia. Za príčinu bolestí brucha a intermitent-ných 

hnačiek sa pokladá zvýšená motilita gastrointestinálneho traktu. Následkom bronchokonstrikcie 

môţu vzniknúť astmatické záchvaty. Neskôr vznikajú v koţi pelagroidné zmeny a v dôsledku 

zvýšenej rezistencie pľúcnych ciev insuficiencia pravého srdca, kt. endokard je zhrubnutý. 

Pretoţe sa sérotonín metabolizuje v pečeni, príznaky vznikajú najmä pri metastázach do 

pečene. Niekt. k. produkujú histamín. Tieto nádory pozostávajú z iných endokrinných buniek, kt. 

je deväť typov a moţno ich identifikovať pomocou elektrónovej mikroskopie a cytochemicky. 

Tieto bunky produkujú polypeptidové hormóny (enterogluka-gón, gastrín, cholecystokinín, 

pankreozymín, sekretín a i.); →Cassidyho-Scholteho sy. (→syndrómy). 

Dg. – podozrenie na k. treba vysloviť pri uvedených  klinických  príznakoch,  hepatomegálii (z 

metastáz). Diangóza sa potvrdzuje histologickým vyšetrením excízie. V moči sa zisťujú zvýšené 

hodnoty kys. 5-hydroindoloctovej (> 15 mg/d, norma je 3 – 8 mg/d), pomocou papierovej 

chromatografie sa dokáţu zvýšené hodnoty sérotonínu a 5-hydroxytryptofánu v moči. Klamné 

zvýšenie hodnôt vzniká po poţití banánov, orechov a liekov obsahujúcich gvajakol. Klamne 

negat. výsledky sa získavajú po podaní chlórpromazínu. Flaš sa dá vyprovokovať pomalým i. v. 

podaním 5 mg adrenalínu; test má však malú diagnostickú špecifickosť. 

Dfdg. – treba vylúčiť feochromocytóm, rôzne nádory gastrointestinálneho traktu (APUD) 

a bronchov, medulárny karcinóm štítnej ţľazy, malabsorpčné stavy ap., ako aj mastocytózu.  

Th. – ak sa zachytí k. in situ, lieči sa jeho odstránením. V štádiu metastáz sa odporúča per-

kutánna embolizácia a. hepatica. Medikamentózna th. má len symptomatický charakter: v zá-

chvate sa podáva prednizón (15 – 30 mg/d), brušné kŕče a hnačky sa zmierňujú po 

spazmolytikách (atropín, disfenozylát), príp. tct. opii, cyproheptadín (Peritol
®
 3-krát 1 tbl./d) al. 

lizurgid (Lysenyl
®
 3-krát 1 tbl./d). Antisérotonínové prípravky, ako je lizurgid a fenotiazínové 

deriváty (chlórpormazín 3 – 4-krát 10 – 25 mg i viackrát/d) priaznivo ovplyvňujú frekvenciu 



záchvatov. Rozsiahle resekcie čreva postihnutého nádorom sa neodporúčajú pre zhoršenie 

črevných príznakov. Hypotenzia je závaţným problémom pri k. bronchov a pri operácii. Väčšina 

sympatikomimetík vyvoláva paradoxne hypotenziu aktiváciou kalikreínu a tvorbou kinínov. 

Odporúča sa pouţiť aktreotid (Sandostatin
®
), metoxamín (Vasoxine

®
) al. angiotenzín II 

(Hypertensin
®
). Pred operáciou bronchiálneho k. a pri dlhotrvajúcich záchvatoch sa podáva 100 

– 500 mg aktreotidu s. c. kaţdých 12 h. Bronchiálny k. sa resekuje s príslušným pľúcnym 

parenchýmom. V prípade nemoţnosti radikálnej operácie sa nádor odstraňuje 

bronchoskopickou cestou. Osvedčuje sa laserová metóda. Prognóza závisí od včasnej dg. a 

moţnosti chir. th. 

karcinolyzín – [carcinolysinum] enzým získaný z čínskej variety borovice, tzv. haisungu. Podáva 

sa pri karcinóme s. c. al. i. m. 

karcinolýza – [carcinolysis] deštrukcia buniek karcinómu, napr. pri perfúzii ciev segmentov tela, v 

kt. sa vyskytuje nádor, antineoplastickými látkami.  

 

 

 


