
kolfoscerilpalmitát – colfoscerilum palmitatum, podáva sa v profylaxii sy. respiračnej tiesne 

(ARDS) a sy. hyalínových membrán u nedonosených novorodencov ohrozených týmito sy. a v ich 

akút. th. (Exosurf Neonatal
®
 inj. sicc.). 

kolchiceín – (S)-N-(5,6,7,9-tetrahydro-10-hydroxy-1,2,3-trimetoxy-9-oxobenzo-[a]-heptalen-7-

yl)acetamid, C21H23NO6, Mr 385,40; derivát →kolchicínu, izolovaný z 

jesienky obyčajnej (Colchicum autumnale, Liliaceae). 

Kolchiceín 

 

 

kolchicín – N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetrametoxy-9-oxobenzo-[a]-heptalen-7-yl)-acetamid, 

C22H25NO6, Mr 399,43; alkaloid z jesienky obyčajnej (Colchicum 

autumnale, Lilia-ceae); →Colchicinum ČSL4 (Colchicin-Léčiva
®
 drg., 

Colchicin-Dispert
®
 drg.). 

Kolchicín 

 

 

kolibacilárny – [colibacillaris] vyvolaný mikróbom Escherichia coli. 

kolibacilémia – [colibacillaemia] prítomnosť mikróba Escherichia coli v krvi. 

kolibacilóza – [colibacillosis] septický stav vyvolaný mikróbom Escherichia coli. 

kolibacilúria – [colibacilluria] prítomnosť E. coli v moči. 

kolibkárik čipčavý – Phylloscopus collybita; →penicovité. 

kolibríky →Trochilli. 

kolicín – antibiotikum produkované niekt. kmeňmi E. Coli. Má vysoký baktericídny účinok, kt. môţe 

usmrcovať iné príbuzné kmene. Jej syntézu gen. kontrolujú kolicinogénne faktory (cf), molekuly 

DNA, kt. pozostávajú z 10
4
 aţ 10

5
 párov nukleotidov. 

kolicystitída – [colicystitis] zápal močového mechúra vyvolaný mikróbom Escherichia coli. 

koliformné baktérie – črevné baktérie, kt. patria do rodov Escherichia coli a Aerobacter, v širšom 

zmysle aj do rodov Erwinia, Salmonella, Shigella, Serratia, Proteus a Pasteurella. Mnohé z nich sú 

patogénne. 

koligatívne vlastnosti – vlastnosti sústav určené len ich počtom mólov rozpustenej látky v objemovej 

jednotke rozt. bez ohľadu na jej chem. charakter. Patrí sem napr. osmotický tlak, zvýšenie t. v., 

zníţenie t. t. rozt., zníţenie tlaku pár rozpúšťadla nad rozt. ap. K. v. sú charakteristické pre zriedené 

rozt. a umoţňujú vypočítať mólovú hmotnosť rozpustenej látky. 

koliinfekcia – [coliinfectio] infekčné ochorenie vyvolané mikróbom Escherichia coli. 

kolika – [colica] akút. záchvatovitá bolesť stupňujúca sa, poľavujúca a opäť sa stupňujúca; je 

podmienená kontrakciou hladkého svalstva (ţlčových ciest, čriev, močovodu ap.). 

Kolikodal
®
 – narkotické analgetikum, antitusikum; →hydrokodón.  

kolikulektómia – [colliculectomia] chir. odstránenie colliculus seminalis. 

kolikulus →colliculus.  



kolikvácia – [coliquatio] stekutenie, svapalnenie degenerovaného tkaniva. 

kolimácia – usporiadanie do určitého smeru, napr. optickej osi astronomického ďalekohľadu al. 

geodetického prístroja. 

1. V mikroskopii proces usporadúvania svetelných lúčov do paralelného zväzku; zarovnanie optickej 

osi optického systému s referenčnými mechanickými osami al. povrchmi prístroja, al. vzájomná 

adjustácia 2 al. viacerých optických osí; 2. v rádiológii eliminácia periférnej, divergentnejšej časti 

zväzku rtg lúčov pomocou kovovej rúry al. diafragmy vloţenej do dráhy lúčov; 3. v nukleárnej med. 

pouţitie perforovaného absorbéra na zníţenie rozptylu; absorbér s konvergentnými al. 

divergentnými perforáciami mení aj uhol pohľadu kamery.  

kolimátor – optický prístroj, kt. sa vyuţíva pri meraní a justáţi optických prvkov a zostáv. Meranie 

uhlov pomocou k. je citlivé a presné a vyuţíva sa na: 1. meranie 

sklonu zrkadliacej plochy; 2. kontrolu planparalelnosti optických 

plôch, resp. uhla klinu (príp. v kombinácii s ďalekohľadom); 3. 

kontrolu presnosti uhlov na hranoloch; 4. ako presný 

→goniometer. 

                                  

Optická schéma kolimátora (vľavo) a autokolimátora (vpravo). O 

– okulár; Š – šošovka; T – testovacia značka; Z – polopriepustné 

zrkadlo. Meranie uhla sklonu zrkadliacej plochy. Ak rovina zrkadla 

nie je kolmá na os k., v rovine zámernej značky sa vzniká jej 

obraz, kt. je voči samotnej značke posunutý. V prípade, ţe značku 

doplňuje stupnica, veľkosť posunutia, kt. je úmerné veľkosti 

uhlovej odchýlky lúčov meranej od osi, moţno odčítať priamo na 

tejto stupnici 

kolinomycín – collinomycinum; syn. -rubromycín; etylester kys. 6-[2-(4,9-dihydro-8-hydro-xy-5,7-

dimetoxy-4,9-dioxonafto[2,3-b]furan-2yl)etyl]-7,8-

dihydroxy-1-oxo-1H-2-benzopyran-3-karboxylovej, 

C27H20O12, Mr 536,46; antibiotium produkované 

kultúrou Streptomyces collinus, in vitro účinné proti 

Staphylococcus aureus. 

Kolinomycín 

kolínska voda – [názov odvodený od mesta Kolín nad Rýnom] Spiritus (Aqua) coloniensis, franc. eau 

de Cologne). Pôvodne sa v 17. stor. pripravovala destiláciou liehu, v kt. sa vyluhovali drogy 

obsahujúce éterické oleje (citrónová kôra, levanduľový kvet, rozmarínový list, pomarančový kvet), v 

súčasnosti kozmetický prípravok, rozt. viacerých éterických olejov v liehu.  

kolipyelitída – [colipyelitis] zápal obličkovej panvičky vyvolaný mikróbom Escherichia coli. 

kolírovanie – [z l. colare cediť] cedenie, filtrovanie cez tetilnú filtračnú priehradku – kolírku, kt. sa 

upevňovala na filtračný rám tenakl. 

kolistimetát sodný – colistimethatum natricum; →kolistín. 

kolistín – cyklický dekapeptid, štruktúrne blízky polymyxínu B (v cyklemá však namiesto D-alanínu má 

D-leucín) polypeptidové antibiotikum produkované kultúrou Bacillus colistinus (Aerobacillus 

colistinus), izolovaného z jap. pôdy. K. sa viaţe na cytoplazmatickú membránu baktérií, inaktivuje jej 

zákl. funkcie a zvyšuje permeabilitu steny baktériových buniek. Má baktericídny účinok proti 

aeróbnym gramnegat. baktériám s výnimkou Proteus sp., Providencia sp. a Serratia sp. Rezistentné 



sú aeróbne grampozit. a gramnegat. koky a anaeróbne baktérie. Po podaní p. o. sa z GIT 

nevstrebáva. Do 2 h po i. v. al. i. m. aplikácii 150 mg sa utvorí koncentrácia ~ 5 mg/l, po 12 h sa 

zníţi na 0,2 – 0,5 mg/l; hodnoty v moči za 2 h sú ~ 200 mg/l, za 8 h po i. v. aplikácii ~ 15 mg/l a po i. 

m. aplikácii 25 mg/l. Biol. t0,5 je 2 – 3 h. K. sa vylučuje močom, preniká placentárnou bariérou a v krvi 

plodu dosahuje hodnoty ~ 1 mg/l. 

Kolistín A, polymyxín E1, C53H100N16O13, R = 

(+)-6-metyloktanoyl 

Polymyxín E – C52H98N16O13, R = 6-

metylheptanoyl 

 

 

 

 

Indikácie – infekcie vyvolané gramnegat. baktériami, najmä ak sa nemôţu pouţiť iné antibiotiká, 

citlivými na kolistín (Pseudomonas aeruginosa, E. coli, klebsiely, enterobaktérie); infekcie 

urogenitálneho systému, ORL a respiračného systému, akút. a chron. hnačky, gastroeneteritídy, 

enterokolitídy, bacilárna dyzentéria, salmonelózy a infekcie ţlčových ciest, septikémie, meningitídy. 

Lokálne pri chir. infekciách a popáleninách. 

Kontraindikácie – absol.: hypersenzitivita na k. Relat.: renálna insuficiencia s oligúriou, gravidita, 

súčasné podávanie látok s kurareformným účinkom (streptomycín, kanamycín, neomycín, 

polymyxín B; éter, tubokurarín, sukcinylcholín, dekametónium). 

Nežiaduce účinky – poruchy GIT (nauzea, hnačka, kŕče v bruchu), riziko superinfekcie, prejavy 

nefrotoxickosti (oligúria, azotémia) al. neurotoxickosti (parestézie jazyka a končatín, bolesti hlavy a 

závraty); urtikária. 

Dávkovanie – 50 – 100 tis. j./kg/d, t. j. ~ 3 mil. j./d, rozdelených v 2 – 3 čiastkových dávkach, i. m. al. 

i. v. Deťom sa podáva 50 tis. j./kg/d. Pri i. v. aplikácii moţno podať ½ dennej dávky rýchlou i. v. inj. 

(počas 3 – 5 min) kaţdých 12 h, al. po úvodnej i. v. inj. asi za 1 – 2 h pokra-čovať 20 – 100 tis. j., 

deťom 20 tis. j. raz/d. Pri renálnej insuficiencii treba dávky redukovať. Na lokálnu aplikáciu (obklady, 

výplaky, instilácie, tampónovanie) sa prípravok riedi 20 – 50 ml fyziol. rozt. Rozt. treba pripravovať 

čerstvé (min. raz/24 h). V priebehu th. treba pravidelne kontrolovať funkciu obličiek. 

Prípravky – Colimycine
®
, Colisticina

®
, Coly-Mycin

®
, Polymyxin E

®
, Totazina

®
; kolistín metasulfonát 

sodný, kolistimetát sodný C58H105N16Na5O27S5, inj. forma – Aficetin
®
, Methacolimycin

®
; sulfát – 

Multimycine
®
.  

kolitída – [colitis] zápal hrubého čreva. 

kolitoxémia – [colitoxaemia] celkové infekčné ochorenie vyvolané mikróbom Escherichia coli. 

koliúria – [coliuria] prítomnosť Escherichia coli v moči. 

kolivakcína – [colivaccina] vakcína pripravená z E. coli. 

kolízia – [collisio] zráţka, skríţenie, nesúlad, prekrývanie (napr. záujmov a povinností). 

Kolklot
®
 – protrombogénny vitamín; →menadión. 

Kollateral-Forte
®
 (Permicutan) – antispazmodikum; →moxaverín. 

Kollerdormfix
®
 – sedatívum, hypnotikum; →cyklobarbital. 



Kollidon
®
 – umelý neiónový polymér, polyvidón; →povidón. 

Kolmerov test →testy. 

Kolmogorovov-Smirnovov test →testy. 

kolobóm – [coloboma] vývojova porucha niekt. očného tkaniva (najmä dúhovky) v podobe rázštepu. 

kolocekostómia – [colocaecostomia] cékokolostómia. 

kolocentéza – [colocentesis] chir. punkcia hrubého čreva pri vyprázdňovaní tekutinu al. plynu; 

kolopunktúra. 

kolocynt →Colocynth. 

kolocyntín – 25-(acetyloxy)-2- -D-glukopyranozyloxy)-16,20-dihydroxy-9-metyl-19-norlanosta-

1,5,23-trien-3,11,22-trión, C38H54O13, Mr 718,81; 

glykozid izolovaný z plodov Citrullus colocynthis 

Schrad., Cucurbitaceae. 

Kolocyntín 

 

 

 

kolocystoplastika →colocystoplastica. 

kolodiafýzový – [collodipaphysealis] týkajúci sa krčka a tela dlhej kosti, najmä stehnovej.  

kolódium – [collodium] 4 % rozt. kolódiovej bavlny (pyroxylínu) al. akryláty so zvláčňovadlom (napr. 

ricínový olej) v zmesi éteru a liehu al. chloroformu, etylacetátu ap. Je to číra al. mierne 

opaleskujúca, vysoko zápalná sirupovitá kvapalina, kt. sa vyparuje. Po nanesení na pokoţku a 

uschnutí rozpúšťadla sa utvára pevne lipnúci film, kt. fixuje pokoţku al. poranenie. Pouţíva sa ako 

miestne protektívum, aplikuje sa na pokoţku do okolia malých rán, abrázií, rezov, na udrţivavanie 

chir. obväzov a liečiv aplikovaných na koţu. Ku k. s lakotvorným akrylátovým polymérom patrí napr. 

Akutol
®
. Flexibilné (elastické) k. pozostávajú z gáfru, ricínového oleja a kolódia. Salicylované k. 

(collodium salicylatum) s obsahom 10 % kys. salicylovej sa pouţívalo na vonkajšiu th., napr. ako 

keratolytikum (venices dermales).  

koloenteritída – [coloenteritis] zápal hrubého a tenkého čreva; →enterokolitída. 

kolofixácia – [colofixatio] fixácia, upevnenie al. zavesenie hrubého čreva. 

kolofónia – prírodná ţivica získaná z výronov ihličnatých stromov al. z extraktov ich koreňov. 

Základom k. (90 %) je kys. abietová a kys. levopimarová. 

kolohepatopexia – [colohepatopexis] fixácia hrubého čreva k pečeni s cieľom zabrániť tvorbe zrastov 

medzi pečeňou a ţalúdkom. 

kolocholecystotómia – [colocholecystotomia] cholecystokolostómia. 

koloid – [colloidum] 1. viskózna kvapalina, podobná gleju; 2. stav látky, v kt. je látka dispergovaná al. 

rozdelená v tzv. disperznom prostredí; →koloidné rozt.; 3. priesvitná, ţelatinózna látka vypĺňajúca 

folikuly štítnej ţľazy. 

koloidika – časť fyz. chémie zaoberajúca sa vlastnosťami disperzných sústav so submikroskopickou 

a mikroskopickou veľkosťou čiastočiek (1 – 500 nm) a štúdiom povrchových javov. Predchodcom 

modernej k. bola koloidná chémia, kt. sa zaoberala zväčša koloidnými rozt. (sólmi). Vznik a rozvoj k. 

podmienil pokrok štúdia štruktúry hmoty rtg analýzou, elektrónovou mikroskopiou a difrakciou, 



zdokonalením metód priameho pozorovania a merania veľkosti častíc a ich tvaru (ultramikroskop, 

elektrónový mikroskop) a pokrokom v syntéze makromolekulových látok. 

koloidín – [colloidinum] produkt koloidnej degenerácie podobný gélu. 

koloidné roztoky – starší názov lyofilné koloidy, rozt. molekúl koloidov látok, kt. molekuly al. ióny sú 

koloidnej veľkosti; →disperzné sústavy; →roztoky. 

koloidné systémy – druh →disperznej sústavy. 

koloidofágia – [colloidophagia] resorpcia koloidu makrofágmi vplyvom TSH. 

koloileový – [coloilealis] týkajúci sa hrubého čreva a bedrovníka. 

kolokázia jedlá – Colocasia esculenta; →Araceae. 

koloklýza – [coloclysis] irigácia hrubého čreva. 

kolokolostómia – [colocolostomia] chir. utvorenie anastomózy medzi dvoma úsekmi hrubého čreva. 

kolokutánny – [colocutaneus] týkajúci sa hrubého čreva a koţe, napr. kolokutánna fistula. 

kolokvinta – Colocynthis vulgaris; →Cucurbitaceae. 

kololýza – [cololysis] uvoľnenie perikolických zrastov. 

kolometrometer – [colometrometron] prístroj na meranie činnosti hrubého čreva. 

kolón →colon. 

kolonalgia →colonalgia. 

kolónia →colonia. 

kolonizácia – [colonisatio] 1. (i)nidácia; 2. implantácia (usídlenie) a rast mikroorganizmu v hostiteľovi. 

kolonopatia – [colonopathia] →colopathia. 

kolonorágia – [colonorrhagia] krvácanie z hrubého čreva. 

kolonoskopia – [colonoscopia] endoskopické vyšetrenie hrubého čreva.  

kolóny – zariadenia zabezpečujúce kontakt fáz pri →difúznych operáciách al. v reaktorovej technike. 

Z difúznych operácií sa v k. uskutočňuje najmä absorpcia, adsorpcia, extrakcia, chladenie 

priemyselnej vody vzduchom, rektifikácia a vlhčenie vzduchu. Konštrukčným materiálom býva sklo, 

plasty, drevo, kovy a ich zliatiny. 

kolopatia →colopathia. 

kolopexia →colopexia. 

koloplikácia – [coloplicatio] operácia s utvorením rias al. záhybov v stene hrubého čreva v prípade 

jeho dilatácie, skrátenie al. zmenšenie priesvitu. 

koloproktektómia – [coloproctectomia] chir. odstránenie hrubého čreva a konečníka. 

koloproktitída →coloproctitis. 

koloproktostómia – [coloproctostomia] kolorektostómia. 

koloptóza →coloptosis.  

kolor(iz)ácia – [coloratio] sfarbenie, zafarbenie.  

kolorafia – [colorrhaphia] zošitie al. chir. úprava hrubého čreva. 

kolorea – [colorrhoea] vylučovanie hlienu z čreva. 



kolorektálny – [colorectalis] týkajúci sa hrubého čreva a konečníka. 

kolorektitída →colorectitis. 

kolorektoanastomóza →colorectoanastomosis. 

kolorektostómia – [colorectostomia] koloproktostómia, utvorenie umelého spojenia medzi hrubým 

črevom a konečníkom. 

kolorimeter – prístroj na porovnávanie al. meranie intenzity zafarbenia látok (svetla pohlco-vaného al. 

vyţarovaného skúšanou látkou), príp. na stanovenie látok, kt. dávajú za určitých podmienok farebnú 

reakciu; porovnávacie štandardné rozt., pouţívané pri beţných typoch kolorimetrov, sú tu pre 

jednoduchosť v rutinnej analýze nahradené farebnými sklami, kt. sú fotometricky presnými kópiami 

štandardných rozt. pri určitej vlnovej hrúbke vrstvy. Napr. Helligov k. sa pouţival na stanovenie 

koncentrácie vodíkových iónov (pH), napr. pri analýze vody, určovaní farby piva a sladiny, 

stanovovanie nebielkovinového dusíka, fosforu, cukru, bielkovín a i. látok v krvi, moči atď. V 

spektrálnej analýze slúţil na určovanie vzdialeností spektrálnych čiar od známych čiar niekt. prvkov; 

→kolorimetria. 

kolorimetria – optická analyt. metóda na stanovenie nepatrných mnoţstiev farebných látok al. látok 

poskytujúcich farebnú reakciu. Základom k. je →Lambertov-Beerov zákon. K. sa delí na vizuálnu k. 

a fotokolorimetriu (fotometriu). Pri vizuálnej k. sa porovnáva zafarbenie skúmaného rozt. so 

zafarbením štandardných rozt. pri dennom svetle al. svetle ţiarovky. Pri rovnakom zafarbení má 

rozt. rovnakú svetelnú absorpciou i absorbanciu.  

Na stanovenie koncentrácie skúmaného rozt. c sa pouţívajú dva postupy vyplývajúce 

z Lambertovho-Beerovho zákona. Pri prvom postupe sa zachováva rovnaká hrúbka vrstvy (d1 = d2) 

a hľadá sa koncentrácia c2 spĺňajúca podmienku uvedenej rovnice. Pri tomto postupe sa pripravia 

skúmavky s rozličnými mnoţstvami stanovovanej látky. Neznáma vzorka sa mení pri určitej známej 

koncentrácii c2 hrúbka vrstiev d1 a d2. Keď sa zistí pomer d1/d2, hľadaná koncentrácia c2 sa vypočíta 

z uvedenej rovnice. Pouţíva sa zrieďovacia al. vyrovnávacia metóda. Pri zrieďovacej metóde sa k 

inetenzívnejšie zafarbenému rozt. pridáva rozpúšťadlo destilovaná voda), kým sa farby obidvoch 

rozt. nevyrovnajú. Odčíta sa výška hladín štandardného rozt. d1 a skúmaného rozt. d2 a 

koncentrácia skúmaného rozt. sa vypočíta z uvedeného vzťahu. Pri vyrovnávacej metóde sa môţu 

pouţiť dva odmerné valčeky s výpustným kohútikom (Hehnerove valčeky): vypúšťaním 

intenzívnejšie zafarbeného rozt. sa pri pohľade zhora získavajú rovnaké farebné 

intenzity. Na dosiahnutie presnejších výsledkov sa pouţívajú kolorimetre, napr. 

→Dubosquov kolorimeter, pri kt. sa mení hrúbka vrstvy zasúvaním sklených hranolov do 

rozt. Na určenie zafarbenia rozt. porovnávaním farebných normálov so skúšanou 

kvapalinou sa pouţíva Stammerov kolorimeter (obr. 1). Pouţíva sa takmer výhradne v 

cukrovarníctve na kontrolu zafarbenia rozt.  

Obr. 1. Stammerov kolorimeter 

Presnosť vizuálne k. je pomerne malá, pretoţe oko nemá dostatočnú schopnosť porovnávať 

svetelnú intenzitu. Preto sa uprednostňujú presnejšie fotometrické metódy (→fotometria). Vo 

fotokolorimetrii sa meria veľkosť svetelne absorpcie, resp. hodnota absorbancie. Delí sa na vizuálnu 

fotometriu (indikácie ţiarenia okom, ale merajú sa absol. hodnoty absorbancie, príp. priepustnosti), 

a objektívnu fotometriu (ľudské oko nahrádza fotoelekt. článok). Pri týchto metódach sa pri zvolenej 

hrúbke vrstvy a zvolenej vlnovej dĺţke sleduje závislosť absorbancie od koncentrácie. Neznáma 

koncentrácia zafarbeného rozt. sa určí výpočtom al. pouţitím analyt. krivky. Pri meraní sa nepouţíva 

polychromatické svetlo, ale iba úzky výsek svetla v poţadovanej oblasti, získany pouţitím filtrov, 

spektrálnym rozkladom svetla al. spektrálny-mi lampami. 



V objektívnych fotometroch sú fotoelekt. články, v kt. sa energia dopadajúceho svetla mení na elekt. 

energiu. Fotoelekt. prúd sa meria galvanometrom. Intenzita prúdu je úmerná intenzi-te svetla, kt. na 

fotočlánok dopadlo. Známe sú fotometre s jedným a dvoma fotočlánkami, kt. sa pouţívajú častejšie. 

Sú zaloţené na optických, príp. elekt. rovnováhe (napr. Langeho fotometer, obr. 2). Zo svetelného 

zdroja A prechádzajú svetelné zväzky filtrami B a B1, kyve-tami K a K1 a dopadajú na fotočlánky Č a 

Č1, kt. sú zapojené do série, takţe galvanometer G meria len rozdiel 

prúdov. Na stupnici galvanometra sa odčíta absorbancia, príp. 

priepustnosť. 

Obr. 2. Schéma Langeho kolorimetra 

 

Subjektívna fotometria (spektrálna, príp. absol. k.) tvorí prechod medzi vizuálnou k. a objek-tívnou 

fotometriou. Najznámejším subjektívnym 

fotometrom je Pulfrichov fotometer (obr. 

3). 

 

Obr. 3. Schéma Pulfrichovho fotometra 

(pôdorys) 

Zo zroja Z (ţiarovka) sa optickým systémom získavajú dva zväzky rovnobeţných lúčov, kt. 

prechádzajú dvoma kyvetami K1 a K2 rovnakej hrúbky. V jednej je skúmaný rozt., v druhej 

rozpúšťadlo. Po prechode cloniacim zariadením pomocou hranolov H1 a H2 sú obidva zväzky 

uvedené do tesnej blízkosti a po prechode cez filter F sa pozorujú okulárom O. Absorpcia sa meria 

clonením zväzku prechádzajúceho rozpúšťadlom na hodnotu svetelného lúča prechá-dzajúceho 

skúmaným rozt. Merné bubny M1 a M2 majú stupnice s vyznačenou priepustnosťou a absorbanciou.  

K. patrí k najrozšírenejším chem.-analyt. metódam. Je vhodná najmä na stanovovanie malých 

mnoţstiev anorg. a org. látok. 

koloskop – [coloscopus] kolonoskop. 

kolosigmoidostómia – [colosigmoidostomia] anastomóza medzi esovitou slučkou a proximálnym 

úsekom hrubého čreva. 

kolostómia – [colostomia] chir. utvorenie otvoru medzi hrubým črevom a povrchom tela.  

Hartmannova kolostómia – resekcia postihnutého úseku hrubého čreva s vyvedením 

proximálneho konca čreva ako k. a uzavretia distálneho pahýľa al. rekta sutúrou. Neskôr moţno 

kontinuitu čreva obnoviť. 

Ileotransverzálna kolostómia – chir. anastomóza medzi ileom a colon transversum. 

Mikuliczova kolostómia – viacstupňová enterektómia, kt. pozostáva z exteriorizácie sekciou úseku 

čreva, kt. má byť resekované, resekcie exteriorizovanej slučky, eliminácie fekálnej fistuly, stlačenia 

obidvoch koncov anastomózy a uzavretia fekálnej fistuly. 

Suchá kolostómia – k. vykonaná v ľavej polovici hrubého čreva, exkréty tvoria mäkké al. 

formované zvyšky stolice. 

Vlhká kolostómia – 1. k. vykonaná v pravej polovici hrubého čreva, z kt. sa drénuje tekutý obsah; 

2. k. v ľavej polovici hrubého čreva, z kt. sa po anastomóze ureterov s esovitou slučkou a colon 

descendens vyprázdňujú exkréty tým istým otvorom. 

kolostrokinín – látka nachádzajúca sa v mledzive, kt. sa uvoľňuje vplyvom kalikreínu. Vyvoláva 

pokles TK, kontrakcie maternice a čreva. Izolovala sa z kravského kolostra. 



kolostrorea – [colostrorrhoea] spontánne vylučovanie kolostra. 

kolostrum – [colostrum] mledzivo; →mlieko.  

kolotómia →colotomia. 

kolotýfus →colotyphus. 

kolovaginálny →colovaginalis. 

kolovezikálny →colovesicalis. 

kólovité – Sterculiaceae. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, prevaţne tropických drevín. Vyznačujú sa 

vysokým obsahom glykozidov a alkaloidov. Rastú prevaţne v trópoch (65 – 70 rodov, ~ 1000 

druhov). V trópoch sa pestuje kóla pravá (Cola vera) a kóla končistá (Cola acuminata) pre semená 

obsahujúce kofeín a teobromín, pouţívané pri výrobe osvieţujúcich nápojov. 

kolpalgia – [colpalgia] bolesti v pošve. 

kolpatrézia →colpatresia. 

kolpektázia →colpectasia. 

kolpeurýza →colpeurisis. 

kolpitída – [colpitis] zápal pošvy; vaginitída. Ide o akút. al. chron. zápal pošvy, kt. sa často prejavuje 

ako vulvovaginitída. Jej príčinou býva osídlenie pošvy mikroorganizmami následkom nedostatočnej 

stimulácie epitelu pošvy estrogénmi, atrofie (kt. je u dievčat do puberty a v klimaktériu, resp. v 

postmenopauze fyziol.), zmeny kyslého prostredia pošvy al. priame porušenie pošvovej flóry (napr. 

antibiotikami, sulfónamidmi). Pôvodcami k. býva Trichomonas urogenitalis, Candida albicans, 

zriedka stafylokoky, E., coli, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ako vulvovaginitis 

gonorrhoica infantum, resp. senilis); pri nešpecifickej k. sa v roztere zisťuje zmiešaná baktériová 

flóra. 

Klin. sa prejavuje ako fluor genitalis, často svrbením (pruritus vulvae), pálčivými bolesťami, príp. 

mikčnými ťaţkosťami. Rozoznáva sa jednoduchá a granulárna k. Jednoduchá k. (colpitis simplex) 

sa prejavuje difúznym začervenaním a hladkým zdurením pošvovej sliznice. Granulárna k. (colpitis 

granularis) sa vyznačuje difúznym al. loţiskovým začervenaním s rôz-nymi početnými červenými 

uzlíkmi veľkosti špendlíkovej hlavičky aţ šošovice (leukocytové infiltráty), z kt. sa po odlúčení tvoria 

malé vriediky zanechávajúce po zhojení sivohnedé škvrny. Osobitnou formou je senilná k. (colpitis 

senilis sive vetularum), nezriedka akútne prebiehajúca k. v séniu na podklade vekovej atrofie epitelu 

pošvy (deficit estrogénov) so stratou ochrannej funkcie, podmienou ascenziou mikroorganizmov z 

koţe; abaktériová k. je zriedkavá. 

kolpizmus →colpismus; vaginizmus. 

kolpocelotómia →colpocoelotomia. 

kolpocystotomia →colpocystotomia. 

kolpodystrofia →colpodystrophia. 

kolpografia – [colpographia] rtg vyšetrenie pošvy pomocou kontrastnej látky. 

kolpohyperplázia →colpohyperplasia. 

kolpohysterektómia →colpohysterectomia. 

kolpokéla →colpocele.  

kolpokeratóza →colpoceratosis. 



kolpoklázia – [colpoclasia] trhlina pošvy. 

kolpokleiza – [colpocleisis] operačné uzavretie pošvy. 

Kolpolyn
®
 (Organon) – estrogén; →etinylestradiol. 

kolpomikroskopia →colpomicroscopia. 

Kolpon
®
 (Organon) – oxytocikum; →ergonovín. 

kolpoperineoplastika – [colpoperineoplastica] kolpoperineorafia, operačné zúţenie pavnového dna 

na zadnom obvode pošvy ako plastika pošvy a hrádze pri descensus uteri et vaginae. 

kolpoplastika →colpoplastica. 

kolpopoéza – [colpopoesis] utvorenie pošvy napr. pri gynatrézii al. metóda operačnej zmeny pohlavia. 

Vykonáva sa pomocou čreva, napr. esovitej slučky al. vystlaním pošvy lalokom pokoţky al. 

peritonea (pri zmene pohlavia väčšinou s pouţitím koţe penisu). 

kolpoptóza →colpoptosis. 

kolporafia – [colporrhaphia] plastické zošitie a spevnenie prednej a. zadnej steny pošvy pri escensus 

vaginae a prolapse pošvy. 

kolporágia →colporrhagia. 

kolporexia – [colporrhexia] úplné al. čiastočné prerušenie spojenia pošvy a maternice v pošvovej 

klenbe, napr. pri pôrode. 

kolpormón – colpormonum; 3,16a-bis(acetyloxy)estra-1,3,5(10)- trien-17-ón, C22H26O5, Mr 370,43; 

estrogén (Colpogynum
®
). 

Kolpormón 

 

 

 

kolposkop – [colposcopus] špeciálny endoskop na vyšetrenie pošvovej časti krčka maternice a 

pošvy; →kolposkopia; k. zväčšuje obraz 6 – 32-krát. 

kolposkopia – [colposcopia] endoskopické vyšetrenie pošvovej časti krčka maternice a pošvy 

špeciálnym, prístrojom →kolposkopom; patrí k zákl. gynekol, vyšetreniu. Vykonáva sa obyčajne 

spolu s cytol. vyšetrením v rámci skríningu prekanceróz a dg. karcinómov krčka maternice ako 

prebioptické vyšetrenie. Pacientka zaujíma gynekol. polohu. Po zavedení pošvových zrkadiel sa 

prezerá pošvová časť krčka maternice bez zotretia cervikálneho sekrétu a hlienu (natívna k.) a po 

jeho zotretí (jednoduchá k.). Rozšírenou k. je vyšetrenie po aplikácii rôznych rozt. na vyšetrenú 

oblasť (3 % rozt. kys. octovej, Lugolov rozt. a i.) a pouţitie rozličných druhov svetiel a filtrov, kt. 

zvýrazňujú cievnu kresbu.  

kolpostenóza →colpostenosis. 

kolpotómia →colpotomia. 

kolpoxeróza – [colpocerosis] abnormálna suchosť vulvy a vagíny. 

Kolton
®
 (Jelly) (Promonta) – antihistaminikum; →difenylpyralín. 

Kolton
®
 (Tabl.) (Promonta) – antihistaminikum, antiemetikum; →piprínhydrinát. 

Koltonal
®
 – antihistaminikum, antiemetikum; →piprínhydrinát. 



Koltypinov syndróm – [Koltypin, Alexandr A., 1883 – 1942, sov. pediater] →syndrómy. 

kolubríny – colubrinum, C22H24N2O3, Mr 364,43; vedľajšie alkaloidy nachádzajúce sa v Strychnos nux 

vomica L., a to vo forme  a . -k. je 3-metoxystrychnicin-10-ón, syn. 11-

metoxystrychnín, -k. 2-metoxystrychnicin-10-ón, syn. 19-metoxystrychnín. 

 

Kolubríny. -kolubrín: R1 = OCH3, R2 = H; -kolubrín: R1 = H, R2 = OCH3 

 

kolumbamín – 5,6-dihydro-2-hydroxy-3,9,10-trimetoxydibenzo[a,g]chinolizínium, [C20H20-NO4]
+
, látka 

nachádzajúca sa v Jatrorrhiza palmata (DC.) Miers (J. columba 

Miers), Meni-spermaceae, ako aj v Berberis lambertii R. N. Parker, 

Berberidaeceae. 

Kolumbamín 

 

 

kolumbín – [columbinum] syn. calumba, colombo, koreň z rastliny Jatrorrhiza palmata (DC.) Miers (J. 

columba Miers), Menispermaceae, rastúcej vo vých. Afrike. Obsahuje kolum-

bín, chasmantín, palmarín (izomér chasmantínu), jatrorizín, kys. kolumbovú, 

kolumbamín. Pouţíval sa vo veter. med. ako stomachikum. 

Kolumbín 

 

 

 

kolumela – stĺpik, útvar, kt. ostane, keď sa blanka obklopujúca výtrusnicu (spórangium) roz-trhne a 

výtrusy (spórangiospóry) sa rozletia. 

kolumnizácia – [columnisatio] vypchatie pošvovej klenby vlhkými chumáčmi vaty, aby sa zastavilo 

krvácanie maternice. 

kolýrium →collyrium. 

kolýrium Leadchen – očný prípravok obsahujúci chlorid pilokarpínia a bromid neostigmínia v 

sterilizovanej destilovanej vode. Pouţíva sa pri glaukóme. 

kóma – [coma] 1. optická aberácia, pri kt. sa tvorí na obrazovke z bodového predmetu nebodový 

obraz, neostrý prevaţne jedným smerom; asymetrická chyba; 2. optická sférická odchýlka šikmo 

dopadajúcich lúčov; 3. astron. plynný obal, chvost okolo jadra kométy. 4. syn. exanimácia, kvalit. 

porucha vedomia, najhlbší stupeň →bezvedomia, z kt. nemoţno pacienta prebudiť ani pôsobením 

silných, nociceptívnych podnetov. 

Najčastejšími príčinami k. sú: úraz hlavy, krvácanie do mozgu, ťaţko prebiehajúce neuroinfekcie, 

otravy, cukropvka, ťaţká hepatopatia, nefropatia a endokrinné choroby. V dôsledku hypoxie al. 

deficitu metabolicko-energetických substrátov, napr. glukózy (neuroglykopénia) sa zniţuje v k. 

aktivita CNS, v činnosti je len vegetatívny systém. V popredí sú obranné pohyby. Porucha vedomia 

vzniká v dôsledku: 1. dysfunkcie ascendentného retikulárneho aktivačného systému (ARAS) v 

mozgovom kmeni; 2. bilaterálneho difúzneho kortikálneho zlyhania; 3. kombináciou obidvoch 

mechanizmov.  



Príčinou dysfunkcie ARAS bývajú endogénne metabolické procesy, intoxikácie, ischémia, krvácanie, 

nádory a útlak v dôsledku transteritoriálnej al. cerebrálnej herniácie. Bilaterálna difúzna kortikálna 

dysfunkcia býva väčšinou následkom globálnej ischémie, endogénnych metabolických procesov, 

zápalov a intoxikácií. 

Pokles prietoku krvi mozgom < 2 ml/100 g mozgového tkaniva nie je zlučiteľné so stavom bdelosti. 

Pri hypoglykémii je prítok krvi do mozgu normálny al. zvýšený, ale je nedostatok glukózy, hlavného 

energetického substrátu mozgu. Pokles prietoku krvi mozgom, a tým prísunu kyslíka do mozgu 

môţe vyvolať pokles systolického TK < 9,33 kPa (70 Torr). 

Rozoznáva sa plytká a hlboká k. Pri plytkej k. sú zrenice mydriatické, reagujú však na osvit; 

rohovkové, šľachové a okosticové reflexy sú zníţené, deglutinácia je zachovaná. V hlbokej k. sú 

zrenice miotické, nereagujú na osvit, rohovkové, spojovkové, šľachové a okosticové reflexy sú 

takisto nevybaviteľné. Môţu byť prítomné pyramídové iritačné patol. reflexy. Dýchanie je hlboké, 

hlučné, často Kussmaulovho typu. K. môţe trvať krátko (pár min), ale aj dlhšie (viac h aţ d). Pri 

hlbokej k. hrozí často exitus.  

Hĺbka k. sa dá odstupňovať podľa týchto reakcií: 1. cielené obranné pohyby na bolestivé 

podráţdenie; 2. bezcieľna reakcia na bolestivé podráţdenie; 3. nijaká reakcia ani na svetlo, 

korneálny reflex, reflex vracania a vlastné svalové reflexy; 4. nijaká reakcia ani na veľmi bolestivé 

podráţdenie, reflexy – sčasti al. všetky – sú vyhasnuté; spontánne dýchanie, srdcová činnosť a 

regulácia obehu sú zachované; 5. nijaká reakcia, nijaké reflexy, zastavenie spontánneho dýchania 

(a obehovej regulácie) pri zachovanej činnosti srdca; pacient potrebuje umelé dýchanie a podporu 

obehu. Ide o situáciu na prahu mozgovej smrti; →glasgowská klasifikácia kómy. Ak je pacient 

v hypotermii al. je intoxikovaný nestačí na potvrdenie jej dg. (ak ide napr. o odbery orgánu na 

transplantáciu) záznam izoelektrického EEG. Spoľahlivá je len dg. na základe mozgovej ischémie 

(mozgová artériografia). 

Diagnostika kómy – opiera sa o anamnézu (úraz, intoxikácia, metabolické a endokrinné 

ochorenia), somatické a laborat. vyšetrenia. Vyšetrujú sa vitálne funkcie, pátra sa po príp. zápachu z 

úst, príznakoch úrazu hlavy, meningeálnych príznakoch, na koţi po stopách po príp. vpichoch, 

exantéme, iktere, dehydratácii.  

Vyšetruje sa veľkosť zreníc a fotoreakcia (FR): 

• zrenice stredne veľké (3 – 5 mm) 

• nevybaviteľný korneálny reflex – pontínne lézie, intoxikácie 

• nevybaviteľný reflex vracania – lézie v medula oblongata 

Dýchanie: 

• Cheyneovo-Stokesovo dýchanie (pravidelné striedanie hyperpnoe a apnoe) 

 – supratentoriálne expanzívne procesy, metabolické poruchy, intoxikácia 

• centrálna neurogénna hyperventilácia (rýchle, hlboké hyperpnoe)  

 – mezencefalické lézie 

• apnoistické dýchanie (predĺţené inspírium s následným apnoe)  

 – pontínne lézie 

• ataxické dýchanie (nepravidelný rytmus a hĺbka) – lézie v medulla oblongata. 

Terapia kómy – pri príznakoch intrakraniálnej hypertenzie (edém papily, systémová hypertenzia 

s bradykardiou) sa má čo najskôr začať s antiedémovou th. Ďalšia th. by mala byť kauzálna. 

Bezodkladné opatrenia: 1. stabilizácia dýchania; 2. zavedenie i. v. kanaly; 3. odber krvi; 4. podanie 

tiamínu; 5. doplnenie strateného intravazálneho objemu; 6. stabilizácia obehu 

Antiedémová th. – spočíva v uloţení hlavy vo zvýšenej polohe, obmedzení prívodu tekutín (1000 

ml/m
2
/d), hyperventilácii (udrţovanie pCO2 na hodnote 3,3 kPa), aplikácii 20 % manitolu i. v. 1 – 2 



g/kg/15 min, 40 % sorbitolu i. v. 0,4 – 0,8 g/kg/10 min a dexametazónu – spočiatku 40 – 48 mg i. v., 

potom kaţdých 6 h 8 mg i. v. 1 – 4 d, 5. – 7. d 2-krát 8 mg i. v., 8. – 10. d 8 mg/d i. v.; pri ťaţších 

stavoch sa podávajú dvojnásobné dávky a spolu s dexametazónom sa s cieľom zabrániť krvácaniu 

do GIT podávajú antagonisty receptorov H2 (ranitidín 3 – 4-krát 50 mg/d i. v.) a antiluceróza 

(sukralfát 4-krát 1 g/d). Pri predčasnom ukončení aplikácie dexametazónu nasledujúci deň sa podá 

ACTH (tetrakozaktid 1 mg i. m.). Počas antiedémovej th. treba monitorovať sérové elektrolyty, 

močovinu, glykémiu, diurézu a osmolalitu (optimálna hodnota je 310 – 335 mmol/l). Úľavu prináša aj 

odber likvoru pri punkcii. Proti včasnej lýze koagula niekt. autori preventívne podávajú 

antifibrinolytiká (kys. -aminokaprónová, EAC) i. v., 8 g kaţdých 12 h. 

Komplexná starostlivosť o pacienta v kóme 

  1. Stabilizácia dýchania: udrţiavanie priechodnosti dýchacích ciest (časté odsávanie, intubá- 

      cia); udrţiavanie dostatočnej saturácie hemogobínu kyslíkom (→oxygenoterapia), podpor- 

      ná ventilácia, sekretolytiká (ambroxol 15 – 45 mg i. v.) 

  2. Stabilizácia srdcovej činnosti: th. srdcovej insuficiencie (digitalizácia) a arytmií (antiaryt- 

       miká).  

  3. Úprava zvýšenej telesnej teploty: antipyretiká, th. infektov. 

  4. Zvládnutie epileptických záchvatov: karbamazepín 200 – 600 mg/d, fenytoín 200 – 400  

      mg/d (pri i. v. aplikácii riziko hypotenzie a artymie). Preventívne podávanie antikonvulzív  

      u pacientov bez epileptickej anamnézy nie je indikované. 

  5. Kontrola príjmu a výdaja tekutín; denná potreba tekutín je 2 – 3l/d. 

  6. Primeraný prívod elektrolytov a ţivín: denná potreba glukózy je 7 g/kg, aminokyselín 1 aţ   

      2 g/kg, tukov 0,5 – 2 g/kg, Na
+
 2 – 4 mmol/kg, K

+
 1 – 2 mmol/kg, energie 12,5 – 16,5  

      kJ/kg, okrem toho sa podávajú vitamíny a stopové prvky.  

  7. Prevencia krvácania do GIT: antagonistu receptorov H2 (ranitidín 3 – 4-krát 50 mg/d i. v.),  

      antilulceróza (sukralfát 4-krát 1 g/d p. o.). 

  8. Sedácia: diazepam 10 – 20 mg i. v., midazolam 7,5 – 15 mg i. c.,  flunitrazepam  2 – 4 mg  

       i. v., prometazín 25 mg i. v., levopromazín 25 mg i. v., chlórpromazín 25 – 50 mg i. m. 

  9. Tlmenie bolestí: tramadol 25 – 75 mg i. v., buprenorfín 0,15 – 0,3 mg i. v. 

10. Starostlivosť o oči: pravidelné vyplachovanie, aplikácia neutrálnej očnej masti, zavreté  

      mihalnice (prevencia korneálnych erózií). 

11. Orálna hygiena:pravidelné umývanie ústnej dutiny dezinfekčným rozt. 

12. Starostlivosť o močový mechúr: permanentný katéter intermitentne uzatvárať (udrţiavanie  

      tonusu) a kontinuálne preplachovať 0,25 % kys. octovou (acidifikácia moču). 

13. Prevencia obstipácie: laktulóza 3-krát 20 ml, manuálna evakuácia obsahu rekta, neostig- 

      mín 0,5 – 2 mg/d i. v. 

14. Prevencia infekcií: širokospektrálne antibiotiká. 

15. Prevencia →dekubitov: časté obracanie (kaţdé 1 – 2 h), lokálne ošetrovanie koţe. 

16. Prevencia flebotrombózy: kompresívne bandáţe, nízke dávky  heparínu  (2-krát  500  IU  

      s. c.), resp. nízkomolekulový heparín (nadroparínkalcium raz/d 3000 IU s. c.); ak sú anti- 

      koagulanciá kontraindikované, podáva sa kys. acetylsalicylová 2-krát 500 mg/d. 

17. Prevencia kontraktúr a fibrotických zmien v kĺboch: polohovanie končatín, pasívne cviče– 

      nia od 3. d 3 – 4-krát/d. Na uľahčenie pasívnych pohybov sa podávajú myorelaxanciá  

      (diazepam 5 – 10 mg i. v.). 

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

Najčastejšie príčiny bezvedomia 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

1. Trauma hlavy 

    1.1. Úrazy hlavy 

    1.2. Difúzne cerebrálne poškodenie  

           (komócia, kontúzia) 

    1.3. Epidurálne krvácanie 

    1.4. Subdurálne krvácanie 

    1.5. Tuková embólia 

2. Intoxikácie 



    2.1. Alkohol 

    2.2. Ťaţké kovy 

    2.3. Lieky (barbituráty, antikonvulzíva, antide- 

           presíva, benzodiazepíny, návykové látky) 

3. Zvýšený intrakraniálny tlak 

    3.1. Mozgový absces 

    3.2. Primárne a metastatické nádory 

    3.3. Dekompenzovaný hydrocefalus 

4. Zápaly mozgu a jeho obalov (encefalitídy,  

    meningitídy) 

5. Cerebrovaskulárne ochorenia 

    5.1. Rozsiahle ischémie CNS 

    5.2. Intracerebrál. a subarachnoidál. krvácanie 

    5.3. Vaskulitídy 

    5.4. Trombóza mozgových ciev 

    5.5. Hypertenzná encefalopatia 

6. Epilepsia – počas záchvatu a po ňom, status  

    epilepticus 

7. Anoxia 

    7.1. Ťaţká anémia 

    7.2. Kardiorespiračné zlyhanie 

    7.3. Otrava CO 

8. Metabolické poruchy 

    8.1. Zlyhanie pečene 

    8.2. Zlyhanie obličiek 

    8.3. Hyperglykémia s ketózou a neketotická hy- 

            perglykémia 

    8.4. Hypoglykémia 

    8.5. Hypo- a hypertyreóza 

    8.6. Zlyhanie nadobličiek 

    8.7. Hypopituitarizmus 

    8.8. Hyponatriémia 

    8.9. Hypo- a hyperkalciémia 

    8.10. Hypo- a hypertermia 

9. Iné príčiny  

    9.1. Creutzfeldova-Jakobova choroba 

    9.2. Progresívna multifokálna leukoencefalitída 

    9.3. Subakútna sklerotizujúca panencefalitída 

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

Prehľad kóm 

Agrypnodálna kóma – [coma agrypnodale] syn. coma vigile, deeferentovaný stav, pseudokóma, 

angl. locked-in syndrome, kvadruplégia s mutizmom a neporušeným vedomím, zachovanými 

vôľovými vertikálnymi pohybmi očí a ţmurkaním; je obyčajne následkom cievnych lézií pars ventralis 

pontis; por. akinetický mutizmus. 

Alfakóma – k., pri kt. je dominantným EEG nálezom aktivita -vĺn.  

Alkoholická kóma – [coma alcoholicum] →alkoholizmus. 

Diabetická kóma – [coma diabeticum] →diabetes mellitus. 

Hepatálna kóma – [coma hepaticum] →cirhóza pečene. 

Hyperosmolálna neketotická kóma –[coma hyperosmolale nonketoticum] →diabetes mellitus. 

Hypoglykemická kóma – [coma hypoglycaemicum] →diabetes mellitus.  

Ireverzibilná kóma – mozgová smrť. 

Kussmaulova kóma – k. s dýchavicou pri diabetickej acidóze. 

Metabolická kóma – k. sprevádzajúca metabolickú encefalopatiu. 

Myxedémová kóma – [coma myxoedematicum] →myxedém. 

Somnolentná kóma – [coma somnolentium] katafora, letargia s intervalmi neúplnej bdelosti. 

Uremická kóma – [coma uraemicum] →urémia.  

komáre – druh dvojkrídlového hmyzu cicajúceho krv. Niekt. k. môţu prenášať závaţné choroby 

(maláriu, filárie, arbovírusy); →Anopheles, →Culex, →Cilicidae, →Mansonia. 

komárovité →Culicidae. 

komatózny – [comatosus] charakterizovaný al. postihnutý →kómou. 

Kombetin
®
 – kardiotonikum; →strofantín. 



kombinančné kríţenie – metóda zošľachťovania a plenenitby, kríţenie vyuţívajúce zákl. gen. 

pravidlá (Mendelove pravidlá, Morganove pravidlá) a poznatky o dedičnosti jednotlivých znakov a 

vlastností na to, aby organizmus získal potrebné, ţelateľné, vhodné znaky a vlastnosti, kt. mali 

predtým rozličné jedince. Taký kríţenec (kombinačná novinka) je z praktického hľadiska veľmi 

výhodný na pestovanie al. chov.  

kombinovaný – [l. combino spájať dve veci; cum s + bini dvaja] zahŕňajúci viac prvkov al. zloţiek, 

súčastí, moţností ap. Napr. viac účinných látok v jednom lieku (k. perorálne antikoncepčné 

prostriedky, k. prípravok na th. hypertenzie), k. th. cukrovky inzulínom a perorálnymi antidiabetikami 

Kombiquens
®
 (Novo) – kombinácia perorálne  účinného  progesterónu  (→megesterolacetát) s 

→etinylestradiolom. 

kombustibilita – [combustibilitas] horľavosť. 

komedikácia – [comedicatio] súčasná medikácia; por. polypragmázia. 

komedón – [comedo z l. cum s + edo jesť] čierne bunky vznikajúce následkom upchatia ústia 

mazových ţliaz, najčastejšie na tvári Čierna farba je následkom chemických reakcií keratínu 

a mazu. Ich výskyt súvisí so zvýšenou seboreou (mazotok, „mastná pleť―) a sprevádza akne. 

Vytlačený obsah k. má vzhľad červíka; →comedo. 

komedokarcinóm – [comedocarcinoma] typ karcinómu vývodov in situ, kt. centrálne bunky sú 

degenerované a ľahko sa dajú vytlačiť z povrchu rezu nádorom. 

komedolytický – [comedolyticus]pôsobiaci rozloţenie komedónov., napr. k. účinok liečiv proti akne 

(napr. azealové kyseliny). 

komedomastitída – [comedomastitis] rozšírenie vývodov prsníka. 

komedoniformný – [comedoniformis] charakterizovaný tvorbou komedónov, napr. k. forma akne. 

komenzál – [commensalis] organizmus ţijúci s iným organizmom vo forme vzájomne prospešného 

spoluţitia; symbióze. 

komenzalizmus – [commensalismus] druh symbiózy, koexistencia dvoch organizmov vo forme 

vzájomne prospešného spoluţitia, pri kt. neplynie účastníkom úţitok ani škoda. Je to napr. voľné 

zdruţenie rastlín, kt. rastú spolu na jednom mieste a vyuţívajú spoločný zdroj ţivín. Stavovce 

obsahujú v GIT baktérie, človek má E. coli, kt. prítomnosť sa pokladá za k., hoci pp. človek bez neho 

nemôţe ţiť. Niekt. morské ryby majú osobitné orgány, v kt. sa vyvinie mnoţstvo svetielkujúcich 

baktérií; bez baktérií nesvetielkujú. Snehuľa (Lagopus) sa niekedy pridruţuje k sobom, aby sa ľahšie 

dostala k zelenej potrave, kt. soby vyhrabávajú spod snehu. Šakaly sa drţia v blízkosti dravcov, aby 

sa mohli spoluúčastniť na koristi. Presná hranica medzi komenzálom a parazitom nie je jasná.  

komenzurabilita – [commensurabilitas] porovnateľnosť, súmerateľnosť. 

komercionalizmus – ekon. smer podporujúci jednostranne obchod. 

komerčný – obchodný, obchodnícky. 

kominutívny – [comminutivus] rozdrobený, rozdrvený na malé čiastočky, fragmenty; napr. 

kominutívna zlomenina. 

komisúra →commissura. 

komisurolýza – [commissurolysis] uvoľnenie zrastených cípov srdcových chlopní. Predtým sa 

cvykonávala pomocou prstov na uzavretom srdci; por. komisurotómia. 

komisurotómia – [commissurotomia] 1. chir. preťatie al. uvoľnenie zrastov srdcových chlopní. 

Vykonáva sa na uzavretom srdci zavedením špeciálnej cievky do srdca prostredníctvom veľkej 



cievy; 2. chir. prerušenie →corpus callosum. K. rozštiepi mozog tak, ţe medzi hemisférami prestáva 

komunikácia. Vedomé záţitky sa viaţu na dominantnú hemisféru. Je síce zachované vedomie seba 

a svojej mentálnej unikátnosti, avšak na úkor nevedomého, t. j. všetkého, čo udrţuje nedominantná 

hemisféra. Hemisféry prestávajú medzi sebou komunikovať na úrovni symbolov. Kaţdá hemisféra je 

chudobnejšia vo výkone svojich špecifických funkcií. Pravá hemisféra po k. al. ľavostrannej 

hemisferektómii je ťaţko afatická. Schopnosť chápania reči si však pravá hemisféra zachováva 

(najmä pri reči viazanej na obrázky). Pacient môţe chápať krátke slovné inštrukcie, avšak max. 3 

slová a nemá sémantickú schopnosť doplňovania viet. Dominantná hemisféra má prevaţne funkciu 

týkajúcu sa symbolizácie, je špecializovaná na reč (syntax, sémantika), na matematiku a logické 

schopnosti. Nedominantná hemisféra je ,,apozičná―, má schopnosť porovnávať percepcie a schémy 

,,Gestalt―. 

komitent – 1. príkazca, poverovateľ; 2. osoba uzatvárajúca komisionársku zmluvu ako prí-kazca, 

dávajúca príkaz druhej strane (komisionárovi), aby uzavrela dajakú zmluvu pod vlast-ným menom, 

ale na jej účet. 

komócia →commotio. 

komora – [camera, ventriculus] 1. uzavretý priestor, oddiel, kompartment; 2. lekárska komora 

→Slovenská lekárska komora; 3. komory zdruţujúce ostatných pracovníkov v zdravotníctve; 

zahrňujú: a) Slovenskú komoru zubných lekárov www.skzl.sk; b) Slovenskú lekárnickú komoru 

www.slek.sk; c) Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek www.sksapa.sk; d) Slovenskú 

komoru iných zdravotných pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov http://www.skizpalt.sk.      

Mozgové komora – ventriculi cerebri; →mozog. 

Očná komora – camera oculi; →oko. 

Srdcová komora – ventriculus cordis; →srdce. 

kompaktný – celistvý, súdrţný, pevný, súvislý, hustý, hutný. 

kompaktor – farm. prístroj na zhusťovanie práškov pouţívaný pri suchej granulácii. 

kompaktrón – druh viacnásobnej elektrónky obsahujúcej viac systémov elektrónok v jednej banke s 

kompaktnou stavbou. 

komparácia – [comparatio] 1. porovnávanie; 2. gram. stupňovanie prídavných mien a prísloviek. 

komparátor – 1. fyz. prístroj na presné porovnávanie dĺţok; 2. chem. jednoduchý →kolorimeter. 

kompartment – [tal. compartimento, z l. cum s + pars časť; angl. compartment oddiel] súčasť celku, 

čiastočne al. úplne oddelená, resp. časť celku určitých špecifických vlastností. 1. morfologicky 

definovaná časť celku so zreteľnou vonkajšou hranicou, kt. selektívne ovplyvňuje výmenu látok 

medzi vonkajším a vnútorným priestorom; napr. kompartmentácia tela na extracelulárny (a 

intravaskulárny) a intracelulárny priestor, kompartmentácia bunky; 2. v myológii označenie skupín 

svalov (na končatinách), kt. majú vlastné krvné zásobenie a inerváciu; svalový k. je ohraničený 

nepoddajnou fasciou; 3. farm. hypotetický objem v organizme, v kt. je látka (liečivo) homogénne 

rozptýlené a vzájomná výmena liečiva medzi jeho jednotlivými časťami sa deje rovnakou rýchlosťou. 

komparmentácia bunky – rozdelenie priestoru bunky na jednotlivé segmenty oddelené membránami, 

kt. sa líšia svojou funkciou a chem. zloţením. Ide o organely, oddiely tvorené mitochondriovými 

kristami a i. 

kompartmentový syndróm – stav vznikajúci, keď intersticiálny tlak vnútri svalového kompartmentu 

prevýši tlak v kapilárach (väčšinou vyvolaný opuchom tkanív v kompartmente po operácii al. úraze). 

Tým sa zamedzí prietoku krvi svalom. Výsledné nedokrvenie svalu má za následok poruchu 

nervosvalovej funkcie, kt. sa prejavuje prudkou bolesťou a svalovou slabosťou. Stav treba rýchlo dg. 

http://www.skzl.sk/
http://www.slek.sk/
http://www.sksapa.sk/
http://www.skizpalt.sk/


a liečiť, inak nastáva nekróza tkaniva, niekedy s nevyhnutnosťou amputácie končatiny; môţe sa 

rozvinúť systémová komplikácia, šok a exitus. Por. Volkmannova kontraktúra. 

kompatibilita – [compatibilitas] znášanlivosť, stav zloţky systému (napr. krvná skupina, liek), pri kt. sa 

jeho zloţky vzájomne neovplyvňujú, vzájomne nereagujú; op. inkompatibilita. 

kompendium – [compendium] 1. stručný prehľad, príručka, rukoväť; 2. fot. predĺţená mechovitá forma 

slnečnej clony. 

Kompensan
®
 – antacídum, dihydroxyaluminium karbonát sodný. 

kompenzácia – [compensatio] vyrovnanie určitého vplyvu silou pôsobiacou opačne.  

kompenzátor – 1. tech. zariadenia na vyváţenie al. odstránenie neţiaducich vplyvov (mechanických 

al. elekt.); 2. elekt. zariadenie na reguláciu napätia v rozvodovej sieti a na vyrovnávanie prirodzených 

strát; 3. opt. zariadenie na vyrovnávanie dráhového rozdielu., príp. stáčavosti polarizačnej roviny. 

kompetencia – 1. právomoc, okruh pôsobnosti, dosah právomoci; 2. lingv. schopnosť produkovať 

jazykové, rečové prejavy (a rozumieť im) na základe súhrnu poznatkov o jazykovom systéme, kt. 

máme uloţené v pamäti (napr. podľa jazykovednej teórie generatívnej gramatiky). 

kompetícia – súperenie, konkurencia; op. spolupráca. K. nastáva, keď konanie (aktivita) jednej osoby 

(činiteľa) k dosiahnutiu svojho cieľa zniţuje moţnosť iných osôb (činiteľov) dosiahnuť svoj cieľ. 

kompetitívna inhibícia – jav, pri kt. o určitý receptor súťaţí viacero chem. príbuzných látok, pričom 

ovplyvnenie receptora je reverzibilné; →enzýmy. 

kompilácia – 1. spôsob nesamostatnej literárnej a vedeckej práce, zaloţenej na preberaní a novom 

zostavovaní cudzích prvkov a poznatkov; 2. dielo takto zostavené, kompilát. 

kompilátor – program, kt. číta text programu zapísaný v programovacom jazyku, prekladá ho do 

povelov strojového jazyka a takto upravený ho zapíše na vonkajšiu pamäť. 

komplement – 1. skupina chromozómov z jednej al. viacerých súprav, pochádzajúca z určitého jadra; 

2. syn. alexín, ochranné protilátky v krvnom sére citlivé na vyššie teploty (→komplementový 

systém). 

komplementový systém – zloţka humorálneho imunitného systému, kt. umoţňuje rýchle 

nešpecifické imunitné reakcie pri odstraňovaní infekčných častíc, buniek pre organizmus 

nepotrebných, poškodených al. nádorových. 

Ide o systém ~ 30 rozp. a membránových (z toho ~ 15 sérových) glykoproteínov, kt. sa syntetizujú 

hepatocytmi, granulocytmi, enterocytmi, makrofágmi a monocytmi. Sú prim. humorálnymi 

mediátormi reakcie antigén–protilátka. 

Zloţkami sa nazývajú súčasti k. s. (C), kt. reagujú pri klasickej ceste a označujú sa C1, C4, C2 a C3, 

pričom zloţka C1 má 3 podjednotky C1q, C1r a C1s. Nachádzajú sa v krvnom sére v ne- aktívnej 

forme. Sem patria aj glykoproteíny štvrtej cesty, kt. vzniká komplex atakujúci membrány (membrane 

attack complex, MAC) – C5, C6, C7, C8 a C9, kým súčasti alternatívnej cesty sú faktory B, D a 

zloţka C3. Faktormi sú aj ďalšie glykoproteíny, kt. regulujú priebeh alternatívnej cesty aktivácie – H, 

I a P (properdín). Ostatné regulačné glykoproteíny sa nazývajú podľa funkcie, napr. inhibítor C1 

(C1-INH), proteín viaţuci C4b (C4-bp), membránový kofaktorový proteín (MCP), al. sa zaraďujú 

medzi receptory, kt. špecificky viaţu iba fragmenty určitých zloţiek, napr. fragmenty zloţky C3 sa 

nadväzujú na receptory CR1 aţ CR5, fragment C5a na C5aR ap. 

K. s. sa aktivuje podobne ako koagulačný systém kaskádovitými reakciami. Pri aktivácii sa zapájajú 

aktivátory, inhibítory a biol. aktívne komplexy. Po aktivácii jednej zloţky vznikne zvyčajne aktívna 

serínová proteináza (proteolytický enzým), kt. rozštiepi nasledujúcu zloţku na 2 fragmenty 



(limitovaná proteolýza), z kt. jeden je enzýmom rozkladajúcim ďalšiu zloţku atď. Niekt. fragmenty 

nie sú enzýmami, ale majú funkciu kofaktorov al. bioregulačných látok.  

Po aktivácii má k. s. podobné vlastnosti ako špecifické imunitné reakcie. Jeho zloţky sa štiepia (C1–

C9) a pôsobia ako: 1. opsoníny – uľahčujú fagocytózu baktérií (C3b, C4b, C5b); 2. mediátory zápalu 

– vazodilatačné, chemotaktické, ovplyvňujú mnoţstvo a zloţenie buniek zápalu a aktivujú ich (C3a, 

C3b); 3. membranolytický komplex (C5b–C9) – má priamy baktericídny účinok na gramnegat. 

baktérie. K. s. je schopný čiastočne nahradiť protilátky i cytotoxické T-lymfocyty. Nie je však 

schopný neutralizovať toxíny al. zabrániť adhézii baktérií na povrch slizníc. Kaţdý zápal sa začína 

zapojením nešpecifickej imunity.Tieto vlastnosti k. s. vyuţíva organizmus v situáciách, keď treba 

bezprostredne odstrániť mikróby, príp. vyvolať v mieste prieniku škodliviny fyziol. zápal. 

Po aktivácii sa štiepia zloţky C2–C5 a faktor B, kým zloţky C6–C9 sa pri vzniku MAC postupne 

nadväzujú na fragment C5b adsorbovaný na vhodnom povrchu, ale sa pritom nefragmentujú. 

Vzniknuté fragmenty sa označujú malými písmenami pri názve zloţky, z kt. vznikli, napr. C2a, C3b, 

C5b ap. Enzýmová aktivita zloţky al. skupiny zloţiek, príp. ich fragmentov, sa označuje vodorovnou 

čiarou nad číslicami a písmenami, napr. C1, C4b2a ap. Fragment, kt. stratí biol. aktivitu následkom 

ďalšej degradácie polypeptidového reťazca, sa označuje ,,i―, napr. iC3b. Písmenami ,,c―, ,,d― ... sa 

charakterizujú fragmenty vznikajúce zvyčajne z primár-neho fragmentu ,,b― ďalším štiepením (C3c, 

C3d ap.). 

Aktivácia k. s. môţe nastať 3 mechanizmami: 1. klasickou cestou – aktivácia imúnnym komplexom, 

t. j. antigén–protilátka; 2. alternatívna cesta – aktivácia inými látkami, napr. endotoxínmi baktérií; 3. 

vznik komplexu atakujúceho membrány. 

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

Zložky a faktory komplementového systému 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zloţka/faktor        Mr         Počet          Koncentrácia 

        10
3
   aminokyselín     v plazme 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Klasická cesta 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1 C1q         460          3120        100 

2 C1r         83            242        50 

3 C1s         83            583        50 

4 C4         204          1722        400 

5 C2         115          732        15 

6 C3         130          1637        1200 

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

Alternatívna cesta 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7 B        93            739        200 

8 D        24            1637        1 

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

Komplex aktivujúci membrány 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 9 C5        190          913        80 

10 C6        128          821        70 

11 C7        110          d-553        55 

12 C8        163          D-553        60 

13 C9        66            537        60 

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

Regulátory aktivít zložiek a faktorov komplementu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Regulátory aktivity konvertáz 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



14 C4-bp          570    549 × 7 180 

15 H (faktor)          155     1216  500 

16 I (faktor)           88     565  30 

17 P(properdín)         100 – 200      ?               20 

18 DAF           70     381 – 440           

19 MCP (gp45–70)    45 – 75         ? 

20 CRI (CD35)          160 – 250      1400 – 1800 

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

Ostatné regulátory C3b 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

21 CR2       145     950 – 1200 

22 CR3       260   ? 

23 CR4       245   ? 

24 CR5       90   ? 

25 Konglutín      66   ? 

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

Iné regulátory 

26 C1qR     65   ?         ? 

27 C1-INH     104   478         49 

28 SCPN     300   ?         ? 

29 CFI     160   ?          ? 

30 Proteín S      70 – 80 485         ? 

31 HRF     65   ?         ? 

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

Klasická cesta – K. s. sa aktivuje protilátkami 

nadviazanými na povrch buniek al. v 

imunokomplexe. Tento spôsob aktivácie závisí 

od rýchlosti tvorby protilátok a môţe byť 

zdĺhavý, preto je orgazmus vybavený 

schopnosťou aktivácie k. s. alternatívnou 

cestou. 

Prvou zloţkou klasickej cesty je C1. Je to 

makromolekulový komplex zloţený z 3 

odlišných podjednotiek – C1q, C1r a C1s. C1q 

má funkciu rozpoznávacej jednotky, kým 

funkciu výkonnej jednotky zabezpečuje tetramolekulový komplex (C1r, C1s)2. Týchto 5 podjednotiek 

sa môţe spojiť koordinačnými väzbami prostredníctvom iónu Ca
2+

 do kompletnej zloţky C1–

C1q(C1r,C1s)2. Molekula C1q sa skladá z 3 typov polypeptidovových reťazcov A, B a C, pričom 

obsahuje 6 kópií z kaţdého typu reťazca (6A + B6 + 6C). Trojica reťazcov A + B + C tvorí jednu 

štruktúrnu podjednotku C1q a obsahuje jedno väzbové miesto, ktorým sa môţe nadviazať na CH2-

doménu IgG al. CH4-doménu IgM. Kaţdá molekula C1q obsahuje teda 6 takýchto väzbových miest. 

Väzba medzi C1q a príslušnou doménou IgG al. IgM je signálom na začatie aktivácie klasickou 

cestou. Afinita imunoglobulínov vo forme rozp. monomérov k C1q je malá, po ich väzbe so 

špecifickým antigénom za vzniku imunokomplexu al. agregátov (bez antigénu) sa afinita k C1q 

zvýši. C1q sa najpevnejšie viaţe s IgM, menej s IgG3, IgG1 a IgG2. Prakticky vôbec sa neviaţe s 

IgG4 a ostatnými imunoglobulínmi. Pevná väzba vzniká, keď sa C1q nadviaţe aspoň 2 väzbovými 

miestami na 1 molekulu IgM al. na 2 molekuly IgG. 

Obr. 1. Dve molekuly IgG (,,dublet―) sa viaţu s homologickými antigénovými 

determinantmi na povrchu erytrocytu a interakciou s C1q aktivujú prvú zloţku 

komplementu (C1) 



Obr. 2. Autokatalytické štiepenie proenzýmu C1r na aktívny enzým C1r a jeho 

degradácia na aktívnu serínovú proteázu C1s 

 

Schopnosť viazať C1q majú aj polykatióny a polyanióny, vrátane RNA a DNA, lipopolysacharidy 

gramnegat. baktérií, niekt. povrchové proteíny nádorových vírusov (retrovírusov) a C-reaktívny 

proteín (CRP). CRP ako reaktant akút. fázy sa následkom poškodenia tkaniva zmnoţí aţ 100-

násobne, viaţe sa na polysacharidy na povrchu baktérií, húb a i. parazitov na fosfolipidy membrán, 

kde potom môţe nadväzovať C1q rovnako účinne ako IgG al. IgM. Jeho väzba je však nešpecifická. 

 

 

Obr. 3. Aktivácia C4 esterolytickým miestom na C1s, odštiepenie C4b            

Aktivácia C2 esterolytickým miestom na C1s, odštiepenie a jeho väzba na 

povrch erytrocytu, ako aj rozklad na C4d a C4c C2a a jeho väzba na C4b 

 

Väzba C1q na imunokomplex, povrchovo viazaný CRP al. iný vhodný 

povrch indukuje autokatalytické štiepenie proenzýmu C1r na aktívny 

enzým C1r, kt. ďalej degraduje C1s na aktívnu serínovú proteázu C1s. 

Tento proces obmedzuje a reguluje nekompetitívny inhibítor C1 (C1-INH). 

Aktivovaná podjednotka C1s môţe rozloţiť ďalšiu zloţku klasickej cesty 

C4 na malý fragment C4a s anafylatoxínovou aktivitou a na veľký 

fragment C4b, kt. sa nadväzuje do blízkosti C1. Nadviazaný C4b má 

funkciu väzbového miesta pre ďalší glykoproteín klasickej cesty C2, kt. sa potom štiepi C1s 

nachádzajúcou sa v jeho blízkosti (vo forme komplexu C14b) na väčší fragment C2a a na menší 

fragment C2b. Fragment C2a sa opäť viaţe na terčový povrch a utvára ďalší proteolytický enzým 

C4b2a – C3-konvertázu, kt. substrátom je zloţka C3. Tá sa štiepi na fragmenty C3a a C3b. Ak sa 

C3b nadviaţe do blízkosti C4b2a, vzniká komplex C4b2a3b, tzv. C5-konvertázu.  

Aktivitu C4b regulujú 2 glykoproteíny – proteín viaţuci C4 (C4bp) a 

faktor 1. C4-bp kompe-titívne inhibuje väzby C2 na C4b a pouţíva sa 

ako kofaktor pre faktor I. C4-bp kompetitívne inhibuje väzbu C2 na C4b 

a pouţíva sa ako kofaktor pre faktor I, kt. je serínovou proteinázovou 

rozkladajúcou C4b. Rozklad, a tým aj inaktiváciou konvertázy C42a 

urýchľuje niekoľko regulačných glykoproteínov, z kt. najdôleţitejší je 

bunkový receptor CR1, faktor urýchľujúci rozklad konvertáz (decay 

accelerating factor, DAF) a C4-bp. 

Obr. 4. Aktivácia C3 komplexom C4b2a a odštiepenie C3b, jeho rozklad na C3c 

a C3d a väzba na membránu erytrocytu 

                                             

Obr. 5. Vľavo: Štiepenie C5 a C6 

komplexom C4bC2a3b (C5-konvertázou) 

a väzba C5b, C6b a C7 na erytrocyt; 

vpravo: aktivácia a väzba C8 a C9 na 

membránu erytrocytu, ktorá má za 

následok jej ruptúru     



Hlavnou zloţkou k. s. je zloţka C3. Zúčastňuje sa na všetkých 3 cestách aktivácie k. s. Je to 

dvojreťazcový glykoproteín, kt. reťazec  s Mr 115 000 je spojený jednou disulfidovou väzbou s 

reťazcom  s Mr 75 000. Syntetizuje sa ako jednoreťazcový prekurzor, prepro-C3, kt. obsahuje 1 

663 aminokyselinových jednotiek. z kt. prvých 22 tvorí signálny peptid, potom nasleduje 645 

jednotiek reťazca , arginínový tetrapeptid (nie je prítomný v natívnom reťazci C3) a 992 

aminokyselinových jednotiek reťazca a. Prim. štruktúra C3 vykazuje homológiu s C4 a 2-

makroglobulínom (majú pp. spoločný evolučný pôvod). Aktivácia C3 príslušnou konvertázou má za 

následok proteolytické odštiepenie fragmentu C3a z N-konca reťazca . Zvyšok reťazca  (
,
) a 

rozštiepený reťazec predstavuje fragment C3b, kt. je nevyhnutne potrebný na aktiváciu ďalších 

zloţiek k. s. a vznik MAC. 

V plazme je zloţka C3 prítomná v najvyššej koncentrácii. Pri aktivácii k. s. poskytuje C3 dôleţité 

fragmenty aktivačné i inhibičné. Mnohé z plazmatických zloţiek k. s. majú po aktivácii charakter 

serínových esteráz. Súčasťou k. s. je > 10 kontrolných proteínov, kt. špecificky regulujú jednotlivé 

aktivačné stupne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Schéma štruktúry molekluly C3. Molekula sa štiepi pôsobením C3-konvertázy, faktora I (I), elastázy 

(E) a trypsínu (T), a tak isto aj väzbové miesto pre CR1, CE2, CR3, C3aR, faktor H (H), faktor B (B), properdín 

(P), zloţku C5 a konglutinín; CHO – oligosacharidové jednotky, -SCO- – tioesterová väzba. Číslice označujú 

počet aminokyselinových jednotiek v obidvoch reťazcoch (podľa Ferenčíka, 1994) 

Alternatívna cesta – k. s. sa aktivuje jednoducho povrchami buniek, baktérií, vírusov, plesní, 

kvasiniek, parazitov, kt. majú prístupné a voľné aminoskupiny al. hydroxylové skupiny. Pretoţe tieto 

skupiny majú aj telu vlastné bunky, aktivácia k. s. by bola rizikom pre organizmus. Preto sú 

súčasťou k. s. rôzne kontrolné proteíny, rozp. al. viazané na bunky (receptory), kt. plnia rozlišovaciu 

úlohu pri aktivácii k. s. V prípade interakcie k. s. s vlastnými bunkami zabraňujú tieto kontrolné 

molekuly aktivácii celej kaskády. Cudzie bunky (baktérie, vírusy ap.) väčšinou nemajú bunkovo 

viazané kontrolné proteíny, preto na ne k. s. pôsobí. 

Aktiváciou k. s. sa spúšťa kaskádová reakcia, kt. má významnú úlohu v obranných reakciách 

organizmu. V spolupráci s protilátkami, iónmi Ca
2+

 a Mg
2+

 a lyzozýmom sa zúčastňuje na 

poškodzovaní bunkových membrán s následnou lýzou bunky predovšetkým pri gramnegat. 

baktériách. Utvára sa tak baktericídny systém krvného séra. Podobne poškodzuje aj membrány 

vlastných buniek pri autoimunitných ochoreniach. Protilátky pritom označujú bunky a antigény, na kt. 

sa majú zloţky k. s. nadviazať a začať ich inaktiváciu a deštrukciu.  

Aktivovaný komplementový systém má aj necytolytické účinky: chemotaxiou a opsonizáciou 

uľahčuje fagocytózu, adherenciu komplexu antigén–protilátka na povrch buniek v priebehu 



kaskádovitej reakcie aktivovaných zloţiek komplementového systému sa uvoľňujú aj biol. aktívne 

látky zúčastňujúce sa na vzniku zápalu, tvoria sa anafylatoxíny a i. 

Faktor urýchľujúci rozklad – Decay Accelerating Factor, skr. DAF, je faktor regulujúci aktivitu 

konvertáz klasickej i alternatívnej cesty k. s. tak, ţe bráni spojeniu ich jednotlivých zloţiek a súčasne 

urýchľuje ich disociáciu, a to väzbou na príslušné enzýmy al. ich prekurzory (C2a, Bb). Je to 

integrálny glykoproteín membrány erytrocytov, neutrofilov, monocytov, lymfocytov, trombocytov a 

endotelových buniek. Syntetizuje sa ako prekurzor s Mr 43 000, kt. obsahuje oligosacharid 

skladajúci sa prevaţne z manózových jednotiek a nadväzujúci sa na polypeptidový reťazec N-

glykozidovou väzbou. V Golgiho orgáne sa mení potranslačnou modifikáciou na formu s Mr 46 000, 

kt. sa ďalšou glykáciou (pripojením oligosacharidov prostredníctvom O-glykozidovej väzby) 

modifikuje na formu s Mr 74 000 (erytrocyty) al. s Mr 80 000 (leukocyty). 

V plazme, slinách slzách a moči sa v nízkych koncentráciách nachádza aj rozp. forma DAF. Izolácia 

a sekvenovanie nukleotidov dvoch skupín mRNA, kt. kódujú dva typy polypeptidových reťazcov 

nerovnakej dĺţky. Dlhšie mRNA sa vyskytujú menej a kódujú proteín s 440 aminokyselinovými 

jednotkami, kým prepisom kratších mRNA sú reťazce obsahujúce 381 jednotiek. Prepdokladá sa, ţe 

dlhšie mRNA kódujú rozp. formu DAF. N-koncová oblasť molekuly DAF obsahuje 4 homogénne 

segmenty zloţené zo 60 aminokyselinových jednotiek. 

Membránový DAF sa zakotvuje do lipidovej dvojvrstvy prostredníctvom 1,2-diacylglycerolovej časti 

molekuly fosfatidylinozitolu. Na kovalentnej väzbe sa zúčastňuje etanolamín a glukozamín, kt. 

prostredníctvom oligosacharidu spájajú skupinu COOH proteínu (DAF) a inozitol v membránových 

fosfolipidoch. 

Funkcia komplementu – zahŕňa výkonné a regulačné aktitivity, na kt. sa zúčastňuje komplex jeho 

terminálnych zloţiek (MAC), fragmenty prvých zloţiek a niekt. faktorov, receptory na povrchu buniek 

a humorálne regulátory. Okrem toho je k. s. prepojený s kinínovým, hemokoagulačným a 

fibrinolytickým systémom.  

Účinok k. s. môţe byť pre organizmus prospešný al. škodlivý. Prospešný účinok spočíva v jeho 

účasti na obrane proti patogénnym mikroorganizmom a cudzorodým látkam, na zápalových 

reakciách a na regulácii imunitnej odpovede. Škodlivý účinok sa prejavuje pri niekt. imunopatol. 

reakciách, najmä vyvolaných imunokomplexmi a pri cytotoxickej precitlivenosti.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Biologické účinky komplementu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. zvýšenie permeability ciev (anafylatoxíny C3a a C5a) 

2. kontrakcia hladkých svalov (anafylatoxíny C3a a C5a) 

3. degranulácia ţírnych buniek (anafylatoxíny C3a a C5a) 

4. opsonizácia baktérií a imunokomplexov s následnou fagocytózou (fragmenty C3b a iC3b) 

5. aktivácia a chemotaxia neutrofilov (faktor C5a a C5adeArg) 

6. lýza baktérií [MAC C5b678(9)] 

7. lýza cudzích buniek 

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

MAC pôsobí cytotoxickým aţ cytolytickým mechanizmom, kým fragmenty uvoľnené počas aktivácie 

k. s. pôsobia prostredníctvom špecifických receptorov na rôznych bunkách.  

Receptory pre zloţky k. s. sú prítomné na mnohých bunkách. Slúţia na uľahčenie väzby 

jednotlivých zloţiek k. s. s cieľom odstrániť cudzorodé al. nevhodné častice, viazané do 

imunokomplexov al. obalených (opsonizovaných) zloţkami k. s. Rozoznávajú sa dva druhy 

recepotorov: adherenčné a ostatné. Adherenčné receptory sprostredkúvajú prilipnutie buniek a i. 

častíc s nadviazaným C3b al. C4b a označujú sa symbolmi CR1–CR5.  



Receptor CR1 (CD35), Mr 140 000 – 250 000, tvorí ho 1 polypeptidový reťazec, kt. pozostáva 

z 1400 – 1800 aminokyselinových jednotiek. Je prítomný na erytrocytoch, granulocytoch, 

monocytoch, dendritických bunkách lymfatických folikulov, B-Ly a niekt. T-Ly. Má význam pri 

odstraňovaní imunokomplexov, sprostredkúva fagocytózu. Zapojením receptora CR1 nastáva 

aktivácia príslušných buniek s následnou tvorbou interleukínu 1, kt. môţe ovplyvniť aktiváciu aj T-Ly. 

Viaţe sa naň C4b, C3b a iC3b. 

Receptor CR2 (CD21), Mr 145 000, tvorí ho 1 polypeptidový reťazec, kt. pozostáva z 950 – 1200 

aminokyselinových jednotiek. Nachádza sa na B-Ly a folikulových dendritických bunkách. 

Predstavuje vstupnú bránu pre vírus Epsteina a Barrovej, kt. vyvoláva proliferáciu B-Ly. Viaţe sa 

naň iC3b, C3dg, C3d a gp350. 

Receptor CR3 (CD11b/CD18), Mr 260 000, pozostáva z 2 reťazcov  a 2 reťazcov  je na 

granulocytoch, monocytoch a lymfocytoch. Výrazne aktivuje tieto bunky k fagocytóze. Patrí k 

adhéznym molekulám.Viaţe sa naň iC3b a C3d. 

Receptor CD4 (CD11c/CD18, Mr 245 000, tvoria ho 2 reťazce a 2 reťazce b. Nachádza sa na 

neutrofiloch, monocytoch a makrofágoch. Viaţe sa naň iC3b.  

Receptor CR5, Mr 90 000, tvorí ho 1 polypeptidový reťazec. Nachádza sa na neutrofiloch a 

trombocytoch. Viaţe sa naň C3dg a Cd3. 

Adhézia fragmentov komplementového systému na fagocyty vyvoláva ich stimuláciu, aktivá-ciu 

metabolizmu, sekréciu a prilákanie do zápalového loţiska. Na iných bunkách imunitného systémy sa 

adhézia fragmentov komplementového systému uplatňuje na imunoregulácii. CR1 na erytrocytoch 

môţu napr. viazať cirkulujúce imunokomplexy, na kt. sa aktivoval komple-ment a dopraviť ich do 

pečene, kde sa čiastočne rozpustia a solubilizujú. 

Druhý typ receptorov reaguje s malými fragmentmi C4a, C3a, C5a, Ba al. C1q, C1-INH, príp. 

faktorom H. Prvé tri fragmenty sú anafylatoxiny a ich účinnosť klesá v poradí C5>C3a>C4a. Ich 

receptory C5aR a C3aR sa nachádzajú na rôznych bunkách. Po väzbe príslušného ligandu uvoľňujú 

najmä z mastocytov a bazofilov histamín, leukotriény a i. mediátory anafylaxie. Vyvolávajú uvoľnenie 

obsahu lyzozómov z leukocytov, kontrakcie hladkých svalov a zvýšenie priepustnosti ciev. Za fyziol. 

okolností sa anafylatoxíny zúčastňujú na zápalovej reakcii, za patol. podmienok na anafylaktických a 

alergických reakciách. C5a má aj chemotaktický účinok na neutrofily. C5a a C3a majú takisto 

významné imunoregulačné aktivity. Napr. C5a zvyšuje antigénovo špecifickú aj polyklonovú 

protilátkovú, ako aj proliferačnú odpoveď. Naproti tomu C3a inhibuje tieto odpovede. 

Anafylatoxíny sa rýchlo deštruujú. Z voľných anafylatoxínov v krvi sérová karboxypeptidáza N 

(SCPN) odštepuje C-koncový arginín, kým anafylatoxíny nadviazané na receptory sa internalizujú a 

intracelulárne degradujú. 

Poruchy komplementu – najčastejšie ich vyvoláva deficit niekt. zloţky klasickej cesty aktivácie. 

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

Prehľad porúch komplementu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Deficit            Dedičnosť   Chromozóm     Choroba 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

C1q  AR             1      Sy. podobný SLE 

C1*  AR           12      Sy. podobný SLE 

C2  AR             6      Sy. podobný SLE 

C3  AR           19      Rekurentné pyogénne infekcie 

C4  AR             6  Sy. podobný SLE 

C5  AR             9  Neisseriové infekcie, SLE 

C6  AR             5  Neisseriové infekcie, SLE 

C7   AR             5   Neisseriové infekcie, SLE vaskulitída 



C8  AR             1  Neisseriové infekcie, SLE 

C9  AR             5   Neisseriové infekcie 

C1-inhibítor AD           11      Hereditárny angioedém 

Faktor I AR             4      Rekurentné pyogénne infekcie 

Faktor H AR             1      Rekurentné pyogénne infekcie 

Faktor D AR?,X?             ?  Neisseriové infekcie 

Properdín  X             X  Neisseriové infekcie 

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

* deficit C1r je väčšinou asociovaný s deficitom C1s; AD – autozómovo dominantne dedičný; AR – autozómovo 

recesívne dedičný; SLE – systémový lupus erythematosus  

Poruchy klasickej cesty – sú podmienené autozómovo recesívne deičnými poruchami, hetero-

zygoti majú pribliţne polovičné hodnoty príslušnej chýbajúcej zloţky v sére.  

Deficit C1, C2 a C4 – je asociovaný s autoimunitnými chorobami, najčastejšie so sy. podobným 

lupus erythematosus systemicus (SLE). 

Deficit C2 – vyskytuje sa najčastejšie u osôb s haplotypom HLA-A10, -B18, -DR2. Gén pre C2 sa 

nachádza v D-oblasti HLA-komplexu. 

Deficit C3 – vyskytuje sa v 2 formách: Typ 1 má zníţenú hodnotu C3 v plazme, pp. pre chýbanie 

inaktivátora C3b; jediný doteraz zachytený pacient s Klinefelterovým sy. vykazoval zvýšený sklon k 

baktériovým infekciám. Typ 2 je následkom zníţenej syntézy C3 a jej zvýšenej deštrukcie vyvolanej 

C3-konvertázou, kt. štiepi C3 in vitro, ako aj in vivo. Okrem zvýšenej vnímavosti k infekciám trpeli 

pacienti na lipodystrofiu a chron. glomerulonefritídu. 

Deficit C4 – je veľmi zriedkavý. Zloţku C4 kódujú totiţ 2 gény, C4A a C4B. Častejšia je porucha 

expresie niekt. z génov C4, osoby s neexprimovaným génom (C4QO) majú sklon k systémovému 

lupus erythematosus a juvenilnej reumatoidnej artritíde. Pretoţe gény C4 sú umiestené podobne 

ako gény C2 v D-oblasti HLA-komplexu, častá je asociácia s HLA-haplotypmi. Asi v ½ prípadov sa 

deficit C4 asociuje s haplotypom HLA-A1, -B8, -DR3, s HLA-A2, -B12, -Dw2 (matkin) a HLA-A2, -

B15, -Dw8 (otcov). 

Deficit C5 – opísala sa u dieťaťa s SLE, hodnoty C5 u rodičov a súrodencov boli normálne al. 

polovičné. Častejšie ako úplný deificit C5 sa zisťuje dysfunkčná molekula C5 s poruchou 

chemotaxie. Dysfunkcia C5 sa pozoroval v rodinách, v kt. deti trpeli na poruchy rastu a vývoja, mali 

chron. hnačky, seboroickú dermatitídu a časté baktériové infekcie.  

Deficit C6, C7 a C8 – charakterizujú rekurentné infekcie vyvolané Neisseria meningitidis, najmä 

meningitídy. Prípad deficitu C8 sa pozoroval aj pri xeroderma pigmentosum. 

Deficit C9 – pozoroval sa u viacerých osôb bez zjavných klin. prejavov.  

Deficit inhibítora C1 – zapríčiňuje →angioneurotický edém. Je to autozómovo dominantne dedičné 

ochorenie, kt. sa vyskytuje v 2 formách: typ 1 (85 % prípadov) má zníţenú hodnotu inhibítora, kým 

typ 2 (15 % prípadov) má normálnu hodnotu inhibítora v plazme, ale ten je nefunkčný. Chýbanie 

inhibítora C1 má za následok nekontrolované štiepenie C4, resp. C2, a tým aj vznik veľkého 

mnoţstva vazoaktívnych peptidov podmieňujúcich zvýšenú permeabilitu ciev a edémy koţe, GIT, 

ureogenitálneho a respiračného systému; ţivot ohrozujúce sú opuchy hrtana, kt. môţe končiť 

zadusením. Ţihľavka sa nevyskytuje. Vyvolávajúcim podnetom môţe byť malé poranenie, ale často 

vzniká aj spontánne. Klin. prejavy sa zjavujú pri poklese hodnôt < 1/3 normy. Th. sa podáva kys. e-

aminokaprónová, kt. pp. tlmí vznik kinínov. Osvedčujú sa najmä androgény (Danazol
®
), kt. 

zabraňujú záchvatu, ale zvyšujú aj sérové koncentrácie inhibítora C1 a C4. Pri edéme laryngu je 

indikovaná tracheotómia. Deficit inhibítora C1 sa pozoruje aj pri niekt. lymfoproliferatívnych stavoch. 

Deficit DAF – má za následok paroxyzmálnu nočnú hemogolbinúriu. 



komplementačný test →cis-trans-test. 

komplenentfixačná reakcia – KFR, reakcia., pri kt. nastáva väzba antigénu (Ag) s protilátkou (Pl) za 

vzniku imunokomplexu aktivujúceho komplement, kt. sa naň viaţe (spotrebúva sa ním); meria sa 

úbytok komplementu. KFR má 2 stupne. V 1. stupni reaguje Ag s Pl v prítomnosti známeho 

mnoţstva komplementu, kt. sa pritom spotrebúva; jeho zdrojom je obyčajne čerstvé krvné sérum 

morčiat. V 2. stupni sa deteguje 1. fáza, pretoţe vzájomná väzba Ag, Pl a komplementu sa 

neprejaví viditeľnými zmenami. Meria sa zostatková hemolytická aktivita komplementu, kt. sa 

nenadviazal na imunokomplexy. Táto hodnota sa odráta od mnoţstva celkovo pridaného 

komplementu (obdoba spätnej titrácie), čím sa určí mnoţstva viazaného komplementu, a tým aj 

mnoţstvo Pl, kt. reagovali v 1. stupni, pridajú sa ovčie erytrocyty obalené amboceptorom (králičie Pl 

proti ovčím erytrocytom). Ak sa v 1. reakcii spotreboval celý pridaný komplement, nemôţe v 2. 

stupni nastať hemolýza (pozit. KFR); keď sa komplement nespotreboval, nastane hemolýza, lebo 

komplement je voľný a môţe sa nadviazať na komplex erytrocyt–antierytrocytová Pl (negat. KFR). 

KFR sa vykonáva v kvalit. al. kvantit. úprave. Pri kvalit. úprave sa dokazuje len prítomnosť al. 

neprítomnosť Pl, príp. Ag v systéme, kým pri kvantit. spôsobe sa meria aj ich pribliţná koncentrácia. 

Pri kvantit. stanovení sa pouţíva rad skúmaviek (al. jamiek v mikrotitračnej platni), do kt. sa pipetuje 

konštantné mnoţstvo komplementu a jednej zloţky, kým druhá zloţka sa postupne zrieďuje podľa 

geometrického radu. Výsledok sa vyjadruje ako max. zriedenie antiséra (pri stanovovaní Pl) al. 

najniţšia koncentrácia Ag (pri stanovovaní antigénov), kt. ešte dáva pozit. KFR. 

KFR sa pouţíva prednostne na stanovovanie Pl IgM (majú väčšiu hemolytickú účinnosť ako IgG). 

Nevýhodou určovania Ag al. Pl pomocou KFR je, ţe umoţňuje zistiť len ich relat. mnoţstvo. 

Detegovať moţno len Pl určitej triedy (IgG1, IgG3, IgM a slabo aj IgG2). Je to relat. citlivá metóda (dá 

sa ňou určovať < 1 mg Ag al. Pl). 

komplementarita, komplementárnosť – schopnosť navzájom sa doplňovať; 1. fyz. vlastnosť 

kvantových sústav spočívajúca v tom, ţe pri opise stavu sústavy sa príslušné dynamické veličiny 

rozpadajú na 2 skupiny vzájomne sa vylučujúcich veličín a vzájomne sa doplňujúcich 

(komplementárnych) veličín; 2. komplementárnosť genetických faktorov – spolupôsobenie vlôh, 

pri kt. dve al. viac nezávislých vlôh utvára spoločný fenotyp. Tento fenotyp sa prejaví iba vtedy, keď 

sú všetky vlohy prítomné v príslušnej forme. Pri dihybridnom kríţení vzniká štiepny pomer 9:7. K. 

raţazcov nukleových kys. je daná špecifickým párovaním báz (A-T, resp. A-U, G-C pomocou 

vodíkových mostíkov Reťaz dvojvláknovej DNA sú úplne komplementárne. Komplementárny je 

antikodón ku kodónu Vďaka tejto k. je moţné presné zachovanie, prenesenie, rozmnoţenie a príp. 

vyhľadanie (napr. pomocou sondy) určitej informácie. 

komplementárny – doplnkový, dopĺňajúci, doplňovací; dodatočný. 

kompletný – úplný. 

komplex – [complexus] súborný, súhrnný celok, súbor, súhrn; 1. chem., biol. zloţené látky, sústavy al. 

podmienky a stavy; komplexné zlúč. sú stechiometricky definovateľné látky, vznikajúce zloţením 

dvoch al. viacerých jednoduchších zlúč., z kt. aspoň jedna má charakter soli. Napr. dve molekuly 

fluoridu sodného NaF a jedna molekula fluoridu kremičitého SiF4 utvorí molekulu fluorokremičitanu 

sodného Na2(SiF6). Komplexná zlúč. má jeden al. viaceré centrálne atómy, ku kt. sú pútané iné 

atómy al. atómové skupiny normálnou chem. väzbou, kt. počet zodpovedá normálnej valencii, 

centrálneho atómu, ako aj ďalšími tzv. koordinatívnymi, semipolárnymi chem. väzbami. Celok tvorí 

komplexný ión (napr. [SiF6]2
–
 al. neutrálnu komplexnú zlúč. 2. Med. súbor príznakov, napr. prim. k. – 

zmeny v pľúcnom tkanive pri prvom styku s Mycobacterium tuberculosis; obvykle sa zhojí jazvou a 

kalcifikáciou, inokedy sa rozšíri do ostatných orgánov lymfou, krvou al. tkanivovými štrbinami. 3. 

Psychol. a) celok, kt. nie je len súčtom prvkov; b) celok, kt. nie je jasne rozdelená (v detskokm 

primitívnom myslení); c) v psychoanalýze dispozícia k precitlivenému správaniu, kt. vyplýva z nevy- 



bavených pohlavných záţitkov, najmä detských, pretrvávajúcich v nevedomí. V Adlerovej 

individuálnej psychol. rozhodujúci duševných sklon k pocitu menejcennosti; d) v psychiatrickej 

literatúre (Jung) znamená k. rušivú pocitovú dispozíciu. Silne afektívne záţitky môţu vyvolať 

čiastočne nevedomé, čiastočne vedomé poruchy – ako vášne. Niekedy môţe uvedomenie k. 

vyliečiť, ,,odreagovať―, so spomienkami sa moţno vyrovnať. Avšak pri ťaţkých symptómoch to 

pomáha málo, najmä nie, ak existuje kvôli výhodám choroby temná averzia voči uzdraveniu. 

komplexné číslo →číslo. 

komplexometria – metóda odmernej analýzy, titrácia komplexónom (→chelatónom), t. j. org. 

činidlom, kt. tvorí s kovmi komplexnú zlúč.), tzv. chelát. Na komplexometrickú titráciu sa pouţíva 

najmä EDTA; →chelatometrická titrácia. 

komplexón – dvojsodná soľ kys. diamíntetraoctovej; →chelatón. 

kompliancia – [angl. compliance] 1. poddajnosť tkaniva al. orgánu, najčastejšie hrudníka al. pľúc, tieţ 

steny srdca al. ciev, močového mechúra, a i. Veličina vyjadrujúca schopnosť roztiahnutia (príp. 

zväčšenia objemu) v závislosti od vyvolávajúcej sily (al. tlaku); elastickosť, posunutie. Vysoká k. 

znamená veľké pretiahnutie pri malej sile, resp. v pľúcach primerane veľký nádych pri malom úsilí 

dýchacích svalov. Poddajnosť steny sa zniţuje napr. s pribúdaním kolagénového väziva, svaloviny 

(hypertrofia) al. so zvýšením jej napätia. Obrátená hodnota k. je elastancia (pruţnosť). 

2. spolupráca (pacienta s ošetrujúcim personálom). 

Akustická kompliancia – akustická poddajnosť. 

Pľúcna kompliancia – compliance of the lung, CL je mierou →roztiahnuteľnosti pľúc. Pľúcna k. sa 

znižuje napr. pri pľúcnej fibróze, keď sa pľúca stávajú tuhšími, čo vyžaduje väčšie úsilie pri nádychu, 

pričom pľúca mu kladú väčší odpor; pacient inspiruje plytko a dýcha povrchne a rýchlo.  

komplikácia – [complicatio] chorobný stav al. choroba, kt. môţe vzniknúť v priebehu inej („základnej―) 

chorobym kt. utvára pre vznik k. vhodné podmienky. Pooperačné k.: zápal hlbokých ţíl dolných 

končatín (trombóza), krvácanie z rany, hnisanie ap. K. chrípky: pneumónia, sínusitída al. otitis 

nmedia, zlyhanie srdca p. 

kompoméry – stomat. nová generácia výplňových materiálov, kt. sa skladajú z určitého podielu 

→kompozitu a glasionomerného cementu. K. vyuţívajú predností obidvoch zloţiek: vynikajúce 

estetické vlastnosti, dokonalú opracovateľnosť a moţnosti fotopolymerizácie kompoziov, ako aj 

schopnosti chem. väzby na cement a antikariéznych prísad na jednej strane a glasionomérneho 

cementu. Sú preto určené do oblastí s nepravidelnou štruktúrou skloviny (zubné krčky) al. 

exponovaným dentínom (abradované plochy).  

komponent – zloţka; napr. k. lieku.  

kompozitné materiály – zámerne zostavené viacfázové (viaczloţkové) materiály, kt. vlastnosti sú 

výýslednmicou vlastnopstí a interakcií zloţiek. Niekt. napodobňujú štruktúru a vlastnosti biol. 

materiálov (drevo, kostil, zuby), iné vyuţívajú nové poznatky o štruktúrach tuhých látok. K typickým 

kompozitným materiálom patria mechanicky anizotropné sústavy  obsahujúce tuhé vystuţujúce 

vlákna (sklené, uhlíkové) spáojené polymérnou matricou. Kompozitné materiály sa v med. pouţívajú 

v stomat., pri orgánových náhradách ap. 

kompozity – výplňové kompozitové hmoty, „biele plomby―. Majú farbu zubov a sú určené pre frontálny 

úsek. Pozostávajú z niekoľkých komponentov. Zákl. org. matrix tvorí tzv. Bowenova formula na báze 

epoxymetylmetakrylátu (bisfenol-glycidylmetakrylát, BIS-GMA). Jej vlastnosti sú vylepšené aţ 80 % 

obsahom anorganického plniva (ultrajemne mleté sklo, kremík, keramika). Podľa veľkoti častíc 

plniva sa k. delia na tzv. makrofily (veľkosť častíc 1 – 100 m) a mikrofily (0,4 – 1 m), hybridné 



kompozity obsahujú zhluky týchto častíc uţ predpolymerované. Tuhnutie k. prebieha polymeráciou 

na podklade iniciačnej reakcie zmiešaním obidvoch komponentov pri dvojzloţkových k. (typ pasta–

pasta al. prášok–tekutina) al. pri jednozloţkových k. aktiváciou katalyzátora pomocou špeciálneho 

svetla (fotopolymerizácia).  

Fotokompozity sú najmodernejšie typy výplňových materiálov určené najmä na frontálny úsek 

chrupu.  Na rozdiel od dvojzloţkových k. majú podtstane dlhší čas opracovateľnosti a väčšiu farebnú 

škálu.  Relat. nevýhodou je značné zmraštenie pri tuhnutí. 

Adhezívne výplňové k. majú podstatne väčšiu priľnavosť k sklovine. Naleptaním skloviny 40 – 50 

% kys. ortosfosforečnou  nastane čiastočné rozpustenie priziem na povrchu skloviny. Vzniká silne 

retenčný mikroreliéf s niekoľkonásobne väčším povrchom, kt. umoţňuje oveľa pevnejšie pripojenie 

výplne ku sklovine. V porovnaní s klasickou retenčnou preparačnou technikou dovoľuje táto metóda 

značne šetriť zdravé zubné substancie.  

kompresia →compressio.  

kompresívny syndróm – 1. sy. stlačenia likvoru; →Nonneho-Froinov sy.; 2. neurovaskulárny 

kompresívny sy; →thoracic outlet syndrome; 3. koreňové kompresívne sy.; →diskopatie. 

kompresor – stroj na stláčanie vzdušín (plynov al. pár). K. na malé stlačenie sa nazýva dúchadlo. 

Stláčanie sa môţe diať v jednom (jednostupňový k.) al. v niekoľkých stupňoch (viacstupňový k.). 

Pomer medzi tlakom vzdušiny na výstupe a sania sa nazýva pomer kompresie. K. sa pouţívajú 

najmä v chladiacich zariadeniach na stláčanie chladiva (chladiace k.), stláčanie plynov (napr. 

anestetických plynov, dusíka, kyslíka, oxidu uhličitého a i.), na získanie stlačeného vzduchu na 

pneumatickú dopravu, pohon pneumatických nástrojov a zariadení ap. 

Dynamický kompresor – zosilňovač, kt. sa pouţíva v zvukovej technike. Jeho zosilnenie klesá so 

stúpajúcou úrovňou signálu. Pouţíva sa napr. vo vysielačoch, nahrávacej technike, kde nie je 

moţný prenos al. záznam zvukových snímok v pôvodnom dynamickom rozsahu. 

Piestový kompresor – je stroj, v kt. sa stláčanie vzdušiny deje periodickým zmenšovaním objemu 

pracovného priestoru piestom, konajúcim priamočiary vratný pohyb, v jednočinnom al. dvojčinnom 

prevedení (podľa toho, či sa vzdušina stláča jednou al. obidvoma stranami piestu), s ventilovým al. 

posúvacím a v jednovalcovým al. viacvalcovým usporiadaním.  

Membránový kompresor – je k. s doskovými piestami v tvare pruţných membrán a s rotujúcimi 

piestami, kt. sa pouţíva skoro výhradne na menšie stláčanie (krídlové al. puzdrové dúchadlo). 

Rotačný kompresor – turbokompresor, je jedno- al. viacstupňový lopatkový stroj, v kt. sú vzdušiny 

(plyny al. pary) stláčané zmenou svojej hybnosti pri prietoku strojom. Pri odstredivých k. prúdi 

vzdušina prevaţne radiálnym smerom a jej stláčanie vyvoláva odstredivá sila. 

Pri osových (axiálnych) kompresoroch prúdi vzdušina prevaţne v smere osi rotácie (v axiálnom 

smere) a stlačenie sa dosahuje zmenou jej kinetickej energie. 

komprimovať – [comprimare z premo, pressum tlačiť] stláčať; →kompresia. 

kompromis – riešenie →konfliktu dohodou al vyrovnaním. 

kompulzia – [compulsio] nutkavé správanie al. činnosť, kt. musí pacient vykonať, aj keď si 

uvedomuje, ţe je nezmyselná al. nadmerná; →obsedantno-kompulzívna porucha.  

komunikácia – [communicatio] proces výmeny informácií medzi dvoma al. niekoľkými účastníkmi 

s cieľom dosiahnuť ich súčinnosť, dorozumenie a ţiaduceho cieľového správania 



komunita – [communitas] spoločenstvo, pospolitosť, sociálny útvar charakterizovaný osobitným 

typom sociálnych väzieb vnútri medzi členmi, ako aj špecifickým postavenim navonok, v rámci 

širšieho sociálneho prostredia; →terapeutická komunita. 

komunitný – [franc. commune obec z l. communis spoločný] v med. získaný mimo nemocnicu, 

obyčajne ako opak nozokomiálny.  

Kominutná infekcia (angl. community acquired infections) infekcie zavlečené do nemocnice, 

obyčajne op. nozokomiálnych nákaz (môţu sa líšiť druhom pôvodcu infekcie a najmä jeho citlivosti 

al. rezistenciou proti antibiotikám). 

komunizmus – [l. communis patriaci všetkým; komúna názov mesta, kt. vydobylo od feudálov 

politické práva a miestnu samosprávu] typ ideológie a spoločnosti charakterizovaný spoločným 

vlastníctvom výrobných prostriedkov, sociálnou rovnosťou a rovnakými právami, právom na prácu a 

povinnosťou pracovať, kde kaţdý dáva svoju prácu do sluţieb spoločnosti a je odmeňovaný podľa 

svojich potrieb. 

Dodnes neexistuje unifikovaná prestava k. Ako sociálna teória pocháda zo 4. stor. n. l. od kynikov 

Antisthena a Diogena, kt. predpokladali návrat k prírode a spoločnosti zaloţenej na spoločnom 

vlastníctve. Myšlienky spoločného vlastníctva v čiastkovej forme nachádzame u Platóna v opise 

ideálneho štátu (v Ústave), v kt. vládcovia a stráţcovia, riadiaci a chrániaci štát, nemajú súkromný 

majetok, dohliadajú na to, aby v spoločnosti neboli príliš bohatí, ani príliš chudobní, lebo to vedie k 

ničomnostiam a nízkym pracovným výkonom. Komunistické idey sa vyskytovali aj v stredoveku ako 

súčasť sedliackych a plebejských hnutí, ţiadajúcich obnovenie sociálnej rovnosti, kt. bola vlastná 

raným kresťanským obciam. Niekt. predstavite-lia tohto smeru, ako napr. táboriti al. T. Müntzer, 

vyjadrujúci názory politických bezprávnych vrstiev, ţiadali aj odstránenie súkromného vlastníctva a 

štátnej moci nezávislej od členov spoločnosti. V období renesancie rozvíjal myšlienky k. T. More vo 

svojom spise Utopia a mních T. Campanella v Slnečnom štáte. V 18. stor. inšpirovala idea k. J. 

Mesliera, G. B. de Mablyho, Molrellyho, F. N. G. Babeufa a čiastočne aj J. J. Rousseaua, v 19. stor. 

R. Owena, F. Cabeta, C. H. de Saint-Simona, F. M. Ch. Fouriera a L. A. Bianquiho. 

Nový prístup k myšlienke k. nachádzame u K. Marxa a F. Engelsa, podľa kt. vývoj civilizácie 

smeruje od prvobytného k. cez spoločenskoekonomické formácie zaloţené na súkromnom 

vlastníctve (otrokárstvo, feudalizmus, kapitalizmus) ku komunistickej spoločnosti. Na základe 

analýzy dejinného pohybu dokazovali, ţe: 1. určitému vývojovému stupňu výrobných síl zod-

povedajú určité výrobné vzťahy; 2. súhrn výrobných vzťahov utvára základňu, nad kt. sa dvíha 

právna a politická nadstavba; jej zodpovedajú určité formy vedomia a spätne ju ovplyvňujú výrobné 

sily i výrobné vzťahy; 3. výrobné vzťahy ani výrobné sily neodumierajú skôr, kým sa nevyčerpajú ich 

moţnosti stimulovať rozvoj výrobných síl a ak sa tak stane, ich zmena sa realizuje prostredníctvom 

revolučnej činnosti tried zainteresovaných na takejto zmene. 

Pri aplikácii týchto tendencií dospel Marx a Engels k záveru, ţe →kapitalizmus je formáciou, po kt. 

musí nasledovať k. Strojová výroba v procese svojho ďalšieho vývoja bude smerovať k 

bezprostrednému spojeniu s vedou, čo bude mať rad dôsledkov, o. i. zospoločenštenie výroby, 

zmeny v charaktere práce (prestane byť zdrojom obţivy a stane sa prostriedkom sebarealizá-cie), 

odstránenie rozdielu medzi mestom a vidiekom, telesnou a duševnou prácou, vznik beztriednej 

spoločnosti, postupný zánik tovarovo-peňaţných vzťahov, stimulovanie výroby uspokojovaním 

potrieb podmieňujúcich rozvoj človeka a rozdeľovanie podľa týchto potrieb, nahradenie politickej 

formy organizácie spoločnosti spoločenskou samosprávou. Keďţe sa Marx domnieval, ţe burţoázia 

bude brániť existujúci stav, kt. jej garantuje rozsiahle privilégiá, a zároveň si uvedomoval ţe vývoj od 

strojovej veľkovýroby k automatizácii si vyţiada dlhšie obdobie, rozvinul myšlienku o postupnosti 

prechodu k úplnému k. cez etapu diktatúry proletariátu a socializmu ako niţšej fázy komunistickej 

spoločnosti. 



Realizácia myšlienky k. stroskotala: a) na nepripravenosti na spoločenské privlastňovanie 

a podcenení moţnosti kapitalizmu rozvíjať svoj vlastný hospodársky mechanizmus; b) na precenení 

pozit. úlohy štátu ako nástroja centralizovaného a plánovitého rozvoja spoločnosti a podcenení 

úlohy trhu; c) na podcenení skutočnosti, ţe pri existencii deľby práce a úrovne výrobných síl môţe 

po likvidácii súkromného vlastníctva vzniknúť nový druh štátno-byrokratického vlastníctva, ako aj 

nová vládnuca vrstva, kt. má sklon k totalitnému spôsobu vlády; d) na podcenení špecializácie a 

zloţitosti riadenia, a tým obmedzenosti a zloţitosti jeho moţnosti kontroly zdola; e) na precenení 

pozit. stránky revolúcie ako faktora výchovy a prevýchovy ľudí. 

K zastáncom k. patrili mnohí vedci, umelci a spisovatelia, ako L. Aragon, H. Barbusse, J. Cocteau, 

A. France, F. Joliot-Curie, P. Neruda, P. Picasso, J. Steinbeck a i. 

komutatívny zákon →zákony. 

komutátor – prepínač, kt. umoţňuje zmenu polarity (pólov) elekt. napätia privádzaného do elekt. 

obvodu, čím sa dosahuje zmena smeru prúdu v obvode. Je to medený kotúč umiestený na osi 

dynama, poskladaný z lamiel, na kt. sú pripojené vývody cievok rotora dynama. 

Konakion
®
 (Roche) →vitamín K1. 

konanie – akákoľvek činnosť človeka. Môţe byť úmyselné al. neúmyselné, môţe ním byť jednoduchá 

reakcia aj dlhodobá činnosť. K. je najbohatšou časťou psychol. procesov, lebo v ňom sa napokon 

prejavujú určitým spôsobom všetky ostatné zloţky psychiky. Javy myslenia, kt. vedú v konečnom 

dôsledku ku k. sa neoznačujú ako akty k., iba ak myslenie vyplýva zo samej činnosti. Ako k. sa 

neoznačujú ani pohybové reakcie, iba tie, kt. vyvolávajú psychické príčiny. 

Jednou z popredných stránok psychiky predstavuje motivačný princíp. Vo vôľovom k. sa psychická 

činnosť prejavuje navonok v určitých reakciách a činnostiach. Keďţe tu platí zainteresovanie celej 

osobnosti o súčinnosť človeka s vonkajším prostredím, hovorí sa o tzv. motivačnej stránke 

osobnosti. 

Pudenie (angl. drive, nem. Antrieb) sa prejavuje u novorodenca ako rôzne nekoordinované pohyby. 

Z týchto amorfných aktivít sa inštrumentálnym podmieňovaním (pri kt. podnetom je cieľová 

predstava) postupne vyvíja usmernený, zameraný a neskôr spontánny pohyb. Vôľu totiţ nemoţno 

chápať izolovane od celej osobnosti a ostatnej psychickej činnosti. 

K. človeka sa realizuje na vedomej úrovni a reguluje ho vôľový proces. Vôľové k. predstavuje 

úmyselnú činnosť človeka, kt. smeruje k istému stanovenému cieľu. Tieto ciele si človek vyberá sám 

a volí si aj spôsobý, ako ich dosiahnuť. 

Oproti úmyselnému vôľovému k. stojí mimovôľové k. Môţe ho vyvolať návyk pri pôvodne veľmi 

presne zameraných pohyboch, keď je pozornosť zníţená, a nie vyhasnutá, al. môţe byť výslednicou 

nevedomých procesov. V obidvoch prípadoch sú to pohyby pochádzajúce z psychickej činnosti. 

Vôľové k. je vo svojej podstate zloţitý reflexný akt. V konečnom dôsledku vzniká ako odpoveď na 

vonkajšie podnety, komplikovane ho určujú podmienky vonkajšieho sveta. Jeho základom je činnosť 

mozgu. 

Ľudská aktivita má okrem vôľového k. plánovitý charakter. Človek sa vţdy vyznačuje určitou 

pohotovosťou na aktivitu. Úroveň tejto aktivity určujú mnohé biol. a fyziol. faktory, kt. zodpovedajú za 

úroveň bdenia, ako aj aktivácie vôbec. Jedným z činiteľov je aj pôsobenie proprioceptívnych 

podnetov. Vôľové procesy umoţňujú človeku reagovať podľa určitého zámeru a uskutočňujú 

vedomú reguláciu jeho aktivity. Človek vie upravovať vlastné reakcie tak, aby zodpovedali vonkajším 

podmienkam, jeho potrebám i poţiadavkám spoločnosti. Určité reakcie zámerne rozvíja, iné potláča. 

Spencer nepokladá vôľové procesy za osobitnú skupinu psychol. javov; napr. chcenie chápe ako 

celok predstáv, kým Janet a Ribot ho chápe ako výsledok súdnosti a úsudku  



Určité výkyvy aktivity sa vyskytujú aj u zvierat, plánovitá regulácia, a to zameraná na cieľ so 

schopnosťou vyvíjať úsilie na jeho dosiahnutie je však typická len pre človeka. A práve táto stránka 

aktivity a reaktivity človeka je podmienená vôľovými činiteľmi; →vôľové konanie. 

Poruchy konania – všetky poruchy vôle a k. sa v konečnom dôsledku prejavujú vo vôľovom k., a to 

buď v reči, posunkoch al. celkovom správaní. To sa vzťahuje aj na poruchy mimo sféry funkcie 

vôľového k. Napr. pacient načúva smerom k stene, lebo počuje hlasy prichádzajúce odtiaľ. Nie te to 

však porucha vôľového k., ale porucha vnímania. V k. sa to len prejavuje. Jednako aj vôľové k. 

samo má niekoľko zloţiek so samostatnými psychopatol. úchylkami. Poruchy k. zahrňujú: 1. 

poruchy vôle; 2. vlastné poruchy k.; 3. poruchy psychomotoriky. 

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

Klasifikácia porúch vôle a konania 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Poruchy vôle 

    Abúlia, hypobúlia 

    Hyperbúlia 

2. Poruchy vlastného konania 

    2.1. Poruchy jednotlivých zloţiek vôľového  

           konania 

           Poruchy motívov 

           Poruchy chcenia 

           Poruchy realizačnej sily 

           Rudimentárne poruchy konania 

            Impulzívne konanie 

            Skratová reakcia 

            Primitívne reakcie 

            Inštinktívne zabezpečovacie reakcie  

    2.2. Poruchy priebehu konania 

            Impulzívne reakcie 

           Vtieravé konanie 

    2. 3. Globálne poruchy konania 

            Patické návyky a zvyky 

            Patické konanie 

            Hypoaktivita (hypagilnosť) 

            Hyperaktivita (hyperagilnosť) 

            Agitovanosť 

            Raptus 

            Stupor 

            Zarazené konanie 

            Negativizmus 

3. Poruchy psychomotoriky 

    3.1. Psychokinetické poruchy 

    3.2. Automatizmy 

           Echomatizmy 

           Povelový automatizmus 

           Stereotypie 

    3.3. Katatonické poruchy konania; →katatónia 

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

K poruchám vôle patrí abúlia, hypobúlia a hyperbúlia (→vôľa). 

Vlastné poruchy k. sa môţu týkať pudov (vrodených tendencií smerujúcich k naplneniu biol. potrieb), 

impulzov (spontánnych podnetov, kt. obsah nie je vopred hodnotený) al. motívov (vedomých 

pohnútok na konanie). 

Zloţka k. súvisiaca s psychickými funkciami sa nazýva →psychomotorika; patrí sem mimika, 

gestikulácia, hlasitosť a modulácia reči, drţanie tela a rýchlosť pohybov.  

K poruchám aktov k. nepatria poruchy neurol. pôvodu, napr. choreatické pohyby, lebo pri nich si 

pacient uvedomuje, ţe nie sú vyvolané vlastnou aktivitou. Poruchy k. sa delia na kvantit. a kvalit. 

Kvantitatívne poruchy konania – patické k., charakterizujú dlhšie trvajúce poruchy celého k., 

postihujúce nielen jeho niekt. prejavy, napr. motorické, ale aj celkové správanie pacienta. Patria 

sem:  

Zníţená aktivita (hypoaktivitu, hypagilnosť) je dôsledkom zníţenia sily motívov al. oslabenia vôle 

(hypobúlia) a vyskytuje sa napr. pri depresii. Niekedy sa spája s útlmom psychomotoriky 

(hypokinézou aţ akinézou, hypomímiou aţ amímiou). 

Stuporom (meravosťou) sa označujú stav mohutného útlmu pohybov a aktivity. Pacient sa 

spontánne a aktívne nehýbe, často ostáva bez pohybu v určitých, stereotypných polohách, nemení 

mimiku a nereaguje na okolie. Mlčí, neodpovedá na otázky. 



Porucha vôľového k., kt. sa prejavuje náhlym zastavením činnosti, nereagovaním na otázky, 

odmietaním uskutočniť úkony, o kt. pacienta ţiadame sa nazýva →negativizmus. Analógiou 

negativizmu v normálnej psychológii je hlavatosť. 

Zvýšená aktivita (hyperaktivita, hyperagilnosť) môţe byť dôsledkom uľahčeného rozhodovania 

(hyperbúlia) a prejavuje sa ako bezprostredné reagovanie na podnety al. zvýšenie motorickej 

aktivity (psychomotorická instabilita al. agitovanosť). Hyperaktivita sa môţe spájať so zvýšenou 

psychomotorikou (hyperkinézou a hypermímiou). Náhla agitovanosť (výbuch motorického nepokoja, 

záchvat zúrivosti, šialenstva) a sa nazýva raptus.  

Kvalitatívne poruchy konania – sú následkom porúch podnetov na k. (motívov, pudov, impulzov) 

al. porúch postihujúcich niekt. etapu, predchádzajúcu k. (napr. hodnotenie motívov al. výber 

prostriedkov). 

a) Poruchy motívov – k., kt. má patol. motív (napr. blud), je patol. k. O abnormálne k. ide pri 

abnormálnych motívoch súvisiach s poruchami osobnosti (psychopatie) al. s nepsychotickými 

poruchami (neurózy). Nedostatočná jasnosť motívov napr. pri poruchách vedomia sa zúčastuje na 

zmätenom k. Nestálosť motívov pri schizofrénii sa prejavuje nevypočítateľným dezintegrovaným k. 

Pri racionalizácii (napr. pri závislostiach od drog) ide o zámenu motívov. 

b) Poruchy pudov sa môţu týkať intenzity, obsahu al. spôsobu, akým sa realizujú. Sem patria 

poruchy sexuálneho pudu a poruchy pudu výţivy. Porucha sociálneho pudu sa prejavuje 

nezáujmom o iných, izolovaním sa. Poruchy rodičovského pudu sa prejavuje odmietaním deti al. ich 

zanedbávaním, v extrémnych prípadoch ich týraním. Porucha pudu sebazáchovy sa môţe prejaviť 

zvýšenými obavami o ţivot a zdravie al. opačne automutiláciou (sebapoškodzovaním) al. 

samovraţdou. Oslabenie pudu sebauplatnenia sa prejavuje pocitmi menejcennosti al. rezignáciou. 

Vystupňovanie tohto pudu sa prejavuje túţbou po ovládaní iných ľudí, sebapresadzujúcim k.  

c) Porucha impulzov sa prejavuje impulzívnym k. Ide o okamţité neuváţené k. po náhlom podnete. 

Človek je schopný potláčať impulzívne k. S nekotrolovaným impulzívnym k. sa stretávame pri 

schizofrénii. Ide o náhle, krátkodobé reakcie, napr. útok na človeka, kt. sa nachádza v ich blízkosti. 

Cieľ k. si chorý neuvedomuje a niekedy je konaním aj sám prekvapený. Zvýšený sklon k 

impulzívnemu k. sa vyskytuje pri niekt. poruchách osobnosti (napr. antisociálna porucha osobnosti). 

Impulzívne stavy sú veľmi zriedkavé psychické poruchy nejasnej etiológie, pri kt. sa v ohraničených 

časových obdobiach zjavuje silné pudenie (s nejasnou motiváciou) k určitému typu k. Patrí sem 

dromománia (impulzívne cestovanie), poriománia (impulzívne túlanie sa), kleptománia (impulzívne 

kradnutie), pyrománia (chorobné podpaľačstvo), dipsománia (impulzívne excesívne pitie alkoholu) a 

oniománia (impulzívne nakupovanie). 

d) Obsedantné k. – je vykonávanie nezmyselných úkonov, súvisí s obsedantnými myšlienkami. 

Niekedy sa pacienti obávajú, ţe ak určité úkony neurobia, prihodí sa dačo zlé. Obsednantné k. má 

ochranný charakter. Hovorí sa o kompulziách (→obsedantno-kompulzívne poruchy). 

Anankazmy sú vtieravé javy, stavy vnucujúce sa človeku proti jeho vôli aj napriek tomu, ţe chápe 

ich nezmyselnosť. Sem patria aj neobyčajné k. ceremoniálneho charakteru, t. j. zloţité návyky, 

(napr. pred spaním usporiadať všetko svojím spôsobom). 

Poruchy realizačnej sily postihujú najmä dôslednosť pri k. 

e) K poruchám k., pri kt. je porušená príprava na k. (rudimentárne poruchy k.), patria: 

• Skratové reakcie – pri silnej motivácii na dosiahnutie cieľa chýba výber a zváţenie vhodnosti 

prostriedkov. Ide o skrátenie psychických determinantov vôľového konania fixovaným motívom, bez 

alternatív. Priebeh nebýva prudký. Napr. v snahe vyhnúť sa trestu za zlú známku sa jedinec pokúsi 

o samovraţdu. Samovraţda sa javí ako jediné riešenie, iné riešenia sa nehľadajú. 



• Automatizmy – konanie bez motívov (parabulické), odtrhnuté od ostatnej psychickej činnosti. 

Vyskytujú sa pri obnubilácii. 

• Primitívne reakcie – reakcie na vonkajšie podnety, pri kt. sa uplatňujú inštinktívne mechanizmy. 

Patria k abnormálnym reakciám (psychoreaktívne poruchy). Pri afektových (hyperemotívnych) 

primitívnych reakciách sú búrlivé prejavy afektu (výbuch patickej zlosti, plač, hádzanie sa po zemi, 

trhanie šiat ap.), pri panickej reakcii je úplne dezorganizované k. (napr. bezhlavý útek).  

Inštinktívne zabezpečovacie reakcie sú reakcie na ohrozenie jedinca neracionálnym spôsobom, 

napr. stuporom pri zľaknutí. 

Účelové primitívne reakcie sú poruchy, kt. cieľom je vyhnúť sa nepríjemnej situácii (napr. väzbe). Ide 

o neuvedomované pohnútky, prostriedky sú neadekvátne cieľu. Patrí sem pseudodemencia (pacient 

hrá ,,hlupáka―, nevie napr. rátať), Ganserov sy. (ťaţká porucha vedomostí s bizarnými odpoveďami, 

pacient hrá simulanta), faxensyndróm (bizarné správanie imitujúce duševnú poruchu, pacient hrá 

,,blázna―), puerilizmus (pacient hrá malé dieťa). 

f) Katatonické poruchy k. (→katatónia) sú skupinou porúch k. a psychomotoriky, kt. môţu byť 

produktívne a neproduktívne: 

Neproduktívne katatonické poruchy sú: 

• Negativizmus – aktívne odmietanie príkazov a spolupráce, pasívny s nereagovaním na výzvy. 

• Mutizmus – chýbanie rečového prejavu. 

• Katatonický stupor – chýbanie akýchkoľvek pohybov a zvýšené svalové napätie. 

• Flexibilitas cerea – vosková ohybnosť, s moţnosťou ,, modelovať― polohu končatín ako figurína z 

vosku.  

• Katalepsia – kombinácia stuporu a flexibilitas cerea. 

• Zarazené k. – náhle prerušenie aktivity. Je analógiou zarazeného myslenia a podobá sa 

afektívnemu stuporu. Pacient sa počas dajakej činnosti, napr. pri obliekaní odrazu zháči, 

nepokračuje v nej a po istej prestávke pokračuje tam, kde prestal (napr. obúva si ďalej topánky). 

Zarazenie k. trvá zvyčajne len niekoľko min., ale môţe trvať aj dlhšie. Zarazenie k. sa vyskytuje 

častejšie pri psychomotorickom útlme, a to neraz spolu so zarazením myslenia. 

Produktívne katatonické príznaky zahrňujú: 

• Pohybové stereotypie – stereotypné účelové pohyby, opakované motorické, resp. rečové prejavy 

(verbigerácie), kt. pacient vykonáva dlhší čas v tej istej forme a navlas rovnako. Ide pritom o 

neúčelné pohyby, kt. sa vybavujú autonómne, t. j. bez vôľovej regulácie a bez zainteresovania 

osobnosti. Pacient napr. opakuje krúţivý pohyb pravou rukou, robí to dlho bez súvisu s jeho 

situáciou. Stereotypy sa najčastejšie vyskytujú pri katatóniách, ale aj pri iných poruchách, napr. pri 

ťaţších formách oligofrénie, pri kt. sa pre svoju jednoduchosť podobajú tikom. 

• Echomatizmy – zahrňujú echomímiu (napodobňovanie mimických prejavov iného človeka), 

echopraxiu (napodobňovanie pohybov), echolália (opakovanie slov) 

• Povelový automatizmus – pacient nereaguje na beţné výzvy, automaticky reaguje na ,,povely―. 

• Manierovanie – skreslené k. pôsobiace nepriroedzeným dojmom. 

• Paramímie – neprirodzené mimické prejavy, grimasovanie.  

K patickým návykom a zvykom patrí abúzus a →tik. 



Abúzus, nemierne uţívanie, je chorobný zvyk vyznačujúci sa určitou neprimeranosťou a škod-

livosťou pre pacienta al. jeho okolie. Pacient pri ňom pociťuje potrebu konať v danom smere. 

Realizáciu chorobného zvyku rozhýbava a podporuje určitý nátlak. Príkladom je návyk na alkohol, 

teda nadmerné poţívanie alkoholických nápojov s následnou opilosťou, kt. pri istom stupni škodí 

pijan nielen sebe, ale aj svojmu okoliu. 

konárniky – Madreporaria, koraly ţijúce v kolóniách, vylučujúce silnú vápencovú kostru rozličného 

tvaru. 

koncentrácia – [concentratio] kvantit. vyjadrenie zastúpenia určitej zloţky (látky) v systéme rozt., 

práškovej zmesi, plyne ap. Z k. zloţky B a celkovej veľkosti systému (hmotnosti m, objemu V) sa 

vypočíta obsah zloţky v systéme; pritom k. je intenzitná veličina, kým obsah je extenzitná veličina: 

• Množstvová koncentrácia cB, [B] – látkové mnoţstvo zloţky B delené objemom rozt. 
 
          nB 
cB = –––– 
          V 

Jednotkou je mol m
–3

, čiastkovou jednotkou je mol dm
–3

 (pre k. v týchto jednotkách sa pouţí-va 

názov molarita). 

• Hmotnostné percento pmi (hmot. %) zloţky B, resp. hmot. zlomok wB je pomer hmotnosti zloţky B 

k hmotnosti celého rozt.  
 
          100 mB 

B = –––––– 
             m 

kde mB je hmotnosť zloţky v systéme s celkovou hmotnosťou m. Číselne vyjadruje počet 

hmotnostných jednotiek danej zloţky obsiahnutých v 100 rovnakých jednotkách systému, napr. g 

sacharózy v 100 g rozt., mg atropínu v 100 mg triturácie ap. 

• Objemové percento pVi (obj. %) zloţky B B je 
 
          100 VB 
 B = –––––– 
             V 

kde VB je objem takého mnoţstva čistej zloţky B, kt. sa nachádza v rozt. s celkovým obje-mom V. 

Pouţíva sa len pre rozt. (zmesi) kvapalných zloţiek; udáva sa cm
3
 čistého liehu v 100 cm

3
 (ml) rozt. 

Vzhľadom na tepelnú závislosť objemu a objemové zmeny pri miešení kvapalín platí obj. % presne 

len pri danej teplote a pre prepočet na hmot. % treba poznať hustoty čistej zloţky a rozt. 

• Hmotnostná koncentrácia – cmB, odporúča sa pre objemovo odmeriavané (napr. parenterálne) 

rozt.: 
 
           mB 
 B = –––– 
           V 

Treba pritom vţdy uviesť pouţité jednotky, napr. g dm
–3

 (g/l), mg cm
–3

 (mg/ml), mg dm
–3

 (mg/l) ap. 

Táto k. udáva hmotnosť rozpustenej látky v danej objemovej jednotke rozt. (g v 1 dm
3
, mg v 1 cm

3
 

atď.). 

• Látková koncentrácia – cB, [B], pouţíva sa najmä v chémii pre rozt. látky B (mol dm
–3

). Starším 

názvom molarita udáva mnoţstvo rozp. látky Bi (mol) v 1 dm
3
 rozt.; naproti tomu molalita (mol kg

–1
) 

udáva mnoţstvo rozp. látky na 1 kg rozpúšťadla.  

• Mólový zlomok – xB (pomerná velličina) zloţky B je podiel látkového mnoţstva tejto zloţky (mol) a 

súčtu látkových mnoţstiev (mol) všetkých zloţiek systému (vrátane zloţky B). 



• Mólové percento – je veličina pxB = 100xB (%), je to percento zloţky B v systéme; mólový zlomok 

xB je pomer látkového mnoţstva zloţky B k celkovému látkovému mnoţstvu všetkých zloţiek v rozt.  
 
           nB 
 xB = –––– 
          ∑n 

Mólový zlomok je bezrozmerný, na jeho označenie pri zloţkách v plynnej al. parnej fáze sa pouţíva 

symbol y; súčet mólových zlomkov všetkých zloţiek rozt. = 1. 

• Normalita – podiel valového mnoţstva zloţky a objemu rozt. v litroch (jednotka val
–1

). 

koncepcia – [conceptio] 1. oplodnenie, počatie. Nastáva splynutím dvoch pohlavných buniek – 

ţenskej (vajíčka) a muţskej (spermie) vo vajíčkovode. Vajíčko sa uvoľňuje do vajíčkovodu 

z vaječníka pri ovulácii a pohyblivá spermia do nej preniká po pohjlavnom styku. Vajíčko je schopné 

oplodniť sa do 24 h po ovulácii, spermia si zachováva túto schopnosť v ţenských pohlavných 

orgánoch asi 2 d. Všetky metódy brániace k. (→antikoncepcia) preto ovplyvňujú na rôznej úrovni 

aspoň jeden z týchto dejov. Bunka vzniknutá spojením vajíčka so spermiou sa nazýva zygota. 

Vajíčko moţno oplodniť aj umelo mimo tela matky a následne umiestniť zárodok do maternice 

(asistovaná reprodukcia). Tieto spôsoby sa niekedy pouţívajú pri sterilite.  

2. sústava názorov, spôsob nazerania na dajaké javy, spôsob ponímania dačoho;  

3. osnova, rozvrh, plán dačoho.  

koncept – prvé písomné spracovanie, náčrt. 

konceptualizmus – myšlienkový smer, kt. všeobecnému priznáva len bytie v pojme. K. vznikol v 14. 

stor. ako reakcia na realizmus, kt. vo veciach príliš zdôrazňoval všeobecné. Podľa Occama je 

všeobecný pojem prirodzeným znakom, ako je napr. dym znakom ohňa. Od staršieho nominalizmu 

sa líši tým, ţe pripúšťa nielen spoločné mená, ale aj všeobecné pojmy. Na rozdiel od realizmu však 

popiera, ţe by všeobecným pojmom zodpovedalo dačo v skutočnosti. 

koncízny – [concisus] zhustený, stručný, úsečný. 

končatiny – l. extremitates. Párové výbeţky ţivočíšnych tiel slúţiace na pohyb; vyskytujú sa len pri 

článkonoţcoch a stavovcoch. Pri štvornohých sú dva páry k.: hrudné (predné, horné) a panvové 

(zadné, dolné). 

kondemnácia – [condemnatio] uloţenie trestu; odsúdenie. 

kondenzácia – 1. zahusťovanie, zhustenie, stláčanie, odparovanie; 2. fyz. termodynamický proces, pri 

kt. nastáva prechod látky z plynnej fázy do kvapalnej; skvapalňovanie; 3. chem. reakcia, pri kt. 

vzniká z 2 al. viacerých jednoduchších zlúč. (monomérov) zlúč. so zloţitejšou molekulou (polymér), 

pričom sa odštiepi jednoduchšia vedľajšia splodina, napr. voda, amoniak, chlorovodík ap. 

kondenzát – produkt získaný kondenzáciou; destilát. 

kondenzátor – dva vodiče (elektródy) oddelené od seba elektr. nevodivým prostredím (dielektrikom), 

nabité rovnako veľkými nábojmi opačného znamienka +q a –q. 

Kapacita k. C je definovaná 
              q           q 
C = ––––––– = ––   (1) 
+ – –        U 

kde + je potenciál vodiča s nábojom +q a – je potenciál vodiča s nábojom –q. Zo tohto vzťahu 

vidieť, ţe napätie U medzi vodičmi je priamo úmerné náboju na vodičoch q = CU. 

Jednotkou k. v SI sústave je farad F. 1 F = 1 C/1 V. V praxi sa pouţívajú menšie jednotky (mF = 10
–

3
 F, mikrofard mF = 10

–6
 F, nanofarads nF = 10

–9
 F, pikofarad = 10

–12
 F).  



Energia nabitého kondenzátora – k. sú dôleţité pre elektroniku a rádiotechniku vďaka svojej 

schopnosti uchovávať energiu.  

Ak sa nenabitý k. pripojí k batérii kľúčom K (K je v polohe 1), 

kondenzátor sa začne nabíjať prechádzajúcim prúdom. Proces 

nabíjania sa pokladá za veľmi pomalý (kvázistatický), predpokladjúc, ţe 

napätie batérie a s ním rovnaké napätie medzi elektródami rastie 

nekonečne pomaly. Potenciál elektródy je v tomto prípade v kaţdom 

mieste rovnaký. Ak náboj elektród vzrastie o dq, je na to potrebná 

vonkajšia práca dA  

dA = udq 

kde u je okamţité napätie medzi elektródami k. 

Ak sa dq vyjadrí pomocou vzťahu (1) za predpokladu, ţe C nezávisí od 

u (od elekt. poľa) 

dA = Cudu  (x) 

Vykonaná práca ide na zväčšenie energie k., o dW. Ak sa na začiatku nabíjania u = 0 a na konci u = 

U, integrovaním x sa získa energia k.  
 
           1               U 

 W = A = C  ∫ udu   –– CU
2
 

        
0
             2 

S ohľadom na vzťah (1) ju moţno vyjadriť ďalšími ekvivalentnými spôsobmi 
 
           1  1    q

2
      1 

 W  = –– CU
2
 = –– ––– = –– qU 

           2  2    C       2 

Prepnutím kľúča K do polohy 2, prechádzajúcim prúdom sa ţiarovka rozsvieti. K. sa postupne 

nabíja, svietivosť klesá. Energia k. sa pomaly mení na teplo. 

Spájanie kondenzátorov – na koncové body drôtikového mostíka, kt. je rozdelený na určitý počet 

dielov (napr. 1000), sa zapojí striedavé napätie. K týmto bodom sa paralelne pripojí neznámy (Rx; 

meraný elektrolyt) a známy (R) odpor. Miesto medzi odpormi Rx a R je vodivo spojené cez nulový 

prístroj (galvanometer, telefón, magické oko atď.) s trecím kontaktom, kt. moţno posúvať po drôte. 

Keď je kontakt na drôte v takej polohe, ţe cez nulový prístroj neprechádza prúd, platí: 

Rx : R = a : (1000 – a),  
                                   a 
čiţe meraný odpor bude Rx = R –––––––– . 
                             1000 – a 

Pri paralelnom spojení k. ich výsledná kapacita C sa rovná súčtu kapací jednotlivých 

k. 

Pri sériovom spojení k. je náboj q všetkých k. rovnaký 

q = C1U1 = C2U2 = C3U3 

a napätie medzi bodmi A – B na koncoch kondenzátorovej batérie je súčtom napätí 

jednotlivých k. 

U = U1 + U2 + U3 = q(1/C1 + 1/C2 + 1/C3)    čiţe 
 
 1        1        1        1 
–– = ––– + ––– + ––– 
 C      C1      C2      C3 



Pri sériovom spojení k. inverzná hodnota kapacity sa rovná súčtu inverzných hodnôt kapacít 

jednotlivých kondenzátorov. 

kondenzor – 1. fyz. zberná šošovka al. sústava šošoviek v optických prístrojoch; 2. optické zariadenie 

vo svetelnej komore zväčšovacieho (fotografického) prístroja, umoţňujúce presvetľovanie 

premietaného negatívu.  

kondescendencia – blahosklonnosť, zhovievavosť. 

kondícia – 1. telesný al. duševný stav, zdatnosť, rozpoloţenie; 2. stav športovca s dobre rozvinutou 

funkčnou schopnosťou, výkonnosťou (úţitkovosťou). 

kondiciogram – počítačom zhotovený súpis predpokladaných úspešných a neúspešných dní pre 

konkrétneho jedinca v určitom časovom období; ide o nevedecké, často šarlatánmi zneuţívané 

predpovede.  

kondicionačný prístroj – prístroj na zisťovanie skutočnej hmotnosti látky bez prímesí (najmä vody). 

kondicionalizmus – subjektívno-idealistický (pozitivistický) názor popierajúci objektívny charakter 

príčinnosti a vysvetľujúci vzťahy al. procesy ich podmienkami. 

kondolencia – prejav sústrasti; sústrasť (pri úmrtí). 

kondóm – [podľa franc. lekára Condoma al. skomolením mena Conton, londýnskeho lekára 18. stor.] 

prezervatív; →antikoncepcia. 

Kondov test →testy. 

konduita – vysvedčenie o správaní jedinca, napr. podriadeného zamestnanca; obsol. 

kondukcia – [conductio] 1. fyz. vedenie tepla al. elektriny vodičom; 2. biol. vedenie nervového 

podráţdenia. 

konduktancia – elekt. reálna časť admitancie, závislá od všetkých prvkov elekt. obvodu a kmitočtu 

elekt. prúdu, kt. preteká obvodom; činná vodivosť. K. je recipročná hodnota odpo-ru G = 1/R; 

charakterizuje vodič, najčastejšie →elektrolyt, z hľadiska jeho schopnosti viesť elekt. prúd. 

Jednotkou k. je siemens S = W
–1

 = m
–2

kg
–1

s
3
A

2
. Špecifická vodivosť sa nazýva →konduktivita. 

konduktivita – 1. špecifická vodivosť ; vodivosť; 2. schopnosť buniek, napr. nervových al. svalových 

viesť podráţdenie. 

Konduktivita srdcových buniek – vedenie vzruchu pri prechode cez bunkovú membránu, ale aj 

cez srdce ako celok je spojené s elekt. fenoménmi. Vzruch, kt. vznikne v SA uzle, sa propaguje cez 

špeciálny vodivý systém na predsiene a komorovú svalovinu. Postup aktivácie je vlastne 

elektrochemická zmena, kt. prebieha na bunkových membránach. Uskutočňuje sa bez chem. 

mediátorov, ale rýchlosť postupu aktivácie môţu meniť látky, kt. ovplyvňujú priebeh TAP – 

katecholamíny, acetylcholín a antiarytmiká. 

Cytoplazma svalových vlákien a intersticiálna tekutina majú nízky odpor a sú dobrými elektrickými 

vodičmi. Bunkové membrány sú štruktúry s vysokým odporom a oddeľujú tieto dve prostredia. 

Vodivosť rýchlych a pomalých buniek sa líši: rýchle bunky majú regenera-tívne vedenie, kým pomalé 

bunky v junkčnej oblasti, najmä v zóne AN a H – dekrementálne vedemie. 

Rýchlosť vedenia vzruchov v predsieňach je1 – 2, v AV uzle 0,05, v Hisovom-Purkyňovom systéme 

1,5 – 4 a v komorách 0,3 m/s. Rýchlosť vedenia určujú dva faktory: 1. rýchlosť narastania TAP 

(dV/dt fázy 0), 2. ultraštruktúrne charakteristiky. Tenké vlákna (kontraktilné a prechodné bunky) a 

bunky, kt. majú interkalárne disky (bunky P) vedú vzruch pomaly, kým hrubé vlákna s interkalárnymi 

diskami (Purkyňove bunky) – rýchlo.  



K poruchám vedenia patrí zrýchlené vedenie, vedenie cez anomálne dráhy, spomalené vedenie, 

aberantné vedenie v komorách, skryté vedenie a opätový návrat (re-entry). 

• Zrýchlené vedenie – predčasný vzruch môţe byť pri propagácii zablokovaný. Niekedy však v tom 

istom prípade vznikne ektopický vzruch ešte skôr a ten sa uplatní. Na jednej strane tu ide o 

supernormálnu excitabilitu okolitých buniek a na druhej strane o supernormálne vedenie vyvolané 

prechodnou hyperpolarizáciou bunkových membrán. Supernormálne vedenie môţe byť napäťovo al. 

časovo závislé. 

Pri predčasných vzruchoch môţe supernormálne vedenie spôsobovať ,,gap fenomén―. Predčasný 

vzruch spomaľuje postup aktivácie. Čím je impulz skoršé, tým je proximálne spomalenie väčšie a 

aktivácia zastihne distálônu zónu uţ mimo refraktérnej fázy. Výsledkom je, ţe celkový čas postupu 

aktivácie je kratší. Iný typ ,,gap fenoménu― sa pozoruje pri antegrádnom a retrográdnom vedení. 

Rozlíšenie umoţní intrakavitálne elektrofyziologické sledovanie.  

• Vedenie cez anomálne dráhy – sa pozoruje pri WPW sy. a pri sy. krátkeho intervalu P–R a i. 

• Spomalené vedenie (blokáda) – sa môţe týkať len niekt. časti vodivého systému srdca. 

Rozoznáva sa niekoľko typov blokád: 

Sínusoatriálna (SA) blokáda je stav pri kt. sa z SA uzla neprevedie impulz na predsiene. V týchto 

prípadoch vzniká často náhradný impulz v AV junkčnej oblasti. 

Intraatriálna blokáda je porucha vedenia vzruchu utvoreného v sínusovom uzle po predsie-ňach. 

Atrioventrikulárne (AV) blokády sú poruchy prevodu v AV junkčnej oblasti; môţu byť: 1. stupňa 

(vzruch sa konštantne tvorí, ale jeho propagácia sa o niečo oneskoruje); 2. stupňa, Mobitzov typ I 

(Wenckebachove periódy, pri kt. sa postupne predĺţuje interval P–Q, aţ sa nakoniec vzruch 

neprevedie; ak nie je tento vťah pevný, ide o blokádu Mobitzovho typu II); 3. stupňa (úplná AV 

blokáda, pri kt. sa z predsiení neprevedie na komory nijaký vzruch; predsiene a komory majú 

nezávislú aktivitu).  

Aberantné vedenie v komorách – vzniká ako následok rozdielneho trvania refraktérnej periódy v 

niekt. častiach vodivého systému. Môţu vznikať ako prechodná abnormálna distribúcia 

supraventrikulárnych vzruchov. Pozorujú sa komorové komplexy anomálnych tvarov. Môţu vzniknúť 

pri predĺţení refraktérnej periódy v niekt. vetve al. následkom šírenia vzruchu komory akcesórnou 

dráhou. Refraktérna perióda je za fyziol. okolností dlhšia v pravom ramienku. Klasické aberantné 

vedenie v komorovuh závisí od dĺţky predchádzajúcej diastoly. Môţe sa pozorovať pri ES al. 

tachykardii. EKG obraz širokého komplexu QRS pri supraventrikulárnej tachykardii môţe pri zníţení 

frekvencie vymiznúť. Pri vysokej frekvencii zastihnú impulzy pravé ramienko Hisovho zväzku v 

refraktérnej fáze. 

Obraz aberantného vedenia môţe vzniknúť aj vtedy, ak je cyklus predĺţený. Býva to vyvolané 

zvýšením diastolickej depolarizácie.  

Re-entry – opätovný vstup, je porucha vedenia, kt. sa týka určitých oblastí – mimoramienkový al. 

lokálny blok. Blokáda v takomto mieste môţe byť iba jednosmerná, vzruch sa môţe opakovane šíriť 

spätne, a to cez rovnaké al. rozdielne dráhy. Postup aktivácie je pomalý (klasický re-entry fenomén). 

Prekáţka v postupe aktivácie nemusí mať anatomický podklad. Na utvorenie kruhovej aktivácie 

vzniknú podmienky pri spomalení postupu aktivácie a pri skrátení refraktérnej periódy.  

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

Typy re-entry 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Re-entry pri normálnej vodivosti a jednostrannej blokáde 

   • uzvaretý vodivý okruh 

   • jednosmerná blokáda 



   • ,,vhodná― rýchlosť vedenia aktivácie 

Re-entry ako následok porušenia refraktérnej periódy 

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

A. Re-entry pri normálnej vodivosti a jednostrannej blokáde vzniká v pomalých bunkách za 

abnormálnych podmienok. Vznikajú tu predčasné systoly, kt. majú konštantný odstup od 

predchádzajúcej systoly. 

Pre mechanizmus re-entry platia tieto 4 podmienky: 1. elektrofyziologická nehomogenita (rozdielna 

vodivosť al. rozdielna dĺţka refraktérnych period) dvoch al. viacerých oblastí v srdci, kt. sa aktivujú; 

2. jednosmerná blokáda (časť vodivého tkaniva vo vodivom okruhu môţe byť aktivovaná zo 

susednej oblasti, kt. je súčasťou vodivého okruhu a aj súčasťou blokády); 3. refraktérna perióda 

musí byť skrátená natoľko, aby bola pri opakovanom príchode vzruchu obnovená excitabilita; 4. 

reexcitácia prebieha tak, ţe utvorí krúţivú aktiváciu. 

Rozoznávajú sa 3 druhy re-entry: a) uzavretý okruh s krúţivým vzruchom, b) jednosmerná blokáda, 

c) ,,vhodná― rýchlosť vedenia vzruchu. 

a) Uzavretý okruh môţe mať niekoľko typov: 

• Uzvavretý okruh v predsieňach s účasťou junkčnej oblasti al. bez nej. 

• Uzavretý okruh v periférnejších Purkyňových vláknach al. na úrovni spojenia Purkyňovho vlákna s 

kontraktilným myokardom, kedy býva uzavretý kruh veľmi malý (je to typický príklad mikroentry). 

Býva základom komorových extrasystol a hyperaktívneho komorového rytmu. 

• Uzavretý okruh vo vetvičkách ramienok s paralelne usporiadanými vláknami. Podmienky na 

uzavretý kruh vzniknú vtedy, keď postupujú dva nezávislé fronty aktivácie (reentry so sumáciou 

aktivácie). 

• Uzavretý okruh v AV-junkčnej oblasti. Fenomén reentry má za následok vznik pravidelnej 

supraventrikulárnej tachykardie, tzv. junkč-nej recipročnej tachykardie. 

• Uzavretý okruh re-entry v intranodálnych al. juxtanodálnych štruktúrach. Intranodálny okruh sa 

môţe realizovať dráhou a s krátkou refraktérnou periódou a skráteným vedením. Inokedy môţe 

prebiehať po dráhe b s dlhou refraktérnou periódou a skráteným vedením al. môţe vzniknúť dráha v 

extranodálnych štruktúrach, kt. majú charakter špecializovaných anomálnych dráh. 

Recipročné tachykardie s účasťou AV-junkčnej oblasti môţu mať pomalé antegrádne a rýchle 

retrográdne vedenie al. rýchle antegrádne a pomalé retrográdne vedenie. 

b) Jednosmerná blokáda. Časť tkaniva môţe byť aktivovaná aţ z tkaniva, kt. je oblasťou blokády. 

Ak je navyše myokard mimo refraktérnu periódu, môţe byť reexcitovaný. Môţe sa uvoriť mikro-entry 

al. makro-entry, kt. má charakter intranodálneho al. extranodálneho kruhu. Keď je kruh intranodálny, 

má vlastnosti b dráhy. Impulz z predsiení sa môţe viesť a dráhou smerom na komory a b dráhou 

retrográdne na predsiene, kt. sa môţu reaktivovať. V dôsledku toho pretrváva reentry s účasťou 

obidvoch dráh. 

Keď kruh tvoria predsiene, AV junkčná oblasť a komorový myokard, je veľmi ťaţké aţ nemoţné určiť 

miesto jednosmernej blokády. 

c) ,,Vhodná“ rýchlosť vedenia. Postup aktivácie nie je veľmi rýchly, lebo by narazil na zónu, kt. je v 

refraktérnej fáze a ani pomalý, lebo by príslušnú oblasť skôr aktivoval impulz zo SA uzla. 

B. Re-entry ako následok poruchy refraktérnej periódy. Môţu tu vznikať zóny, v kt. je refraktérna 

perióda skrátená. V zónach, kt. sú veľmi blízko seba, môţe byť refraktérna perióda predĺţená al. 

rozdielna (nehomogénna). Takáto situácia vzniká najčastejšie v miestach, kde sú pomalé a rýchle 

bunky. 



Pri fibrilácii môţe ísť o mikro-entry na rôznych miestach myokardu. 

konduktolyzér – prístroj na konduktometrické meranie. 

konduktometer – prístroj na meranie elekt. vodivosti rozt. 

konduktometria – meranie vodivosti; odvetvie elektrochémie, kt. sa zaoberá spôsobom, výsledkami a 

vysvetlením merania prechodu elekt. prúdu vodičmi 2. triedy (→elektrolyty). 

Priama k. sa pouţíva napr. na zisťovanie fyz.-chem. konštánt (súčinu rozpustnosti, disociač-ných 

konštánt, stupňa hydrolýzy atď.), v praxi pri kontrole a riadení chem. prevádzok. V kvantit. analýze 

sa pouţíva konduktometrická analýza a titrácia. Kvantit. zmeny koncentrácie elektrolytu sa zisťujú 

meraním odporu, z kt. sa vypočíta vodivosť. Na meranie vodivosti, resp. odporu sa pouţívajú priame 

a porovnávacie (mostíkové) metódy. Podľa indikácie sa rozdeľujú na akustické a vizuálne, príp. na 

nulové a výchylkové. Do elektrolytu sa pri meraní vkladajú ako odporové elektródy 2 platinové 

pliešky potiahnuté platinovou čerňou a tvoriace vodivostnú nádobku (obr. 1). 

 

Obr. 1. Vodivostná nádobka 

So zreteľom na polarizáciu elektród sa pri väčšine metód pouţíva striedavý prúd s frekvenciou 50, 

1000 a 10 000 Hz, v niekt. prípadoch jednosmerný prúd. Obyčajne sa pouţíva metóda pomocou 

→Wheatstonovho mostíka.  

V konduktometrickej analýze sa koncentrácia skúmanej látky stanovuje z nameranej vodivosti. To je 

moţné len v jednoduchých sústavách, v kt. je vodivosť skúmanej zloţky úmerná koncentrácii. 

Výhodnejšie je stanoviť koncentráciu kalibračným meraním, kt. výsledkom je analytická krivka al. 

tabuľka. Tak sa stanovuje napr. rozpustnosť ťaţko rozp. látok – solí v destilovanej vode, popola v 

cukrovarníckych produktoch, vody v koncentrovaných rozt., vlhkosť tuhých látok, alkálie vo vápne, 

zmeny vodivosti napr. pri kontrole prípravy pitnej vody al. kondenzátora vodnej pary.  

Závislosť vodivosti elektrolytov od koncentrácie iónov moţno pouţiť na určenie bodu ekviva-lencie 

pri konduktometrickej titrácii, pri kt. vzniká nedisociovaná zlúč. 

(napr. voda, síran olovnatý, chlorid strieborný a i., obr. 2).  

 

Obr. 2. Zariadenie na konduktometrickú titráciu. 1 – byreta; 2 – 

miešadlo; 3 – vodivostná nádobka; 4 – skúmaný roztok; 5 – prístroj na 

meranie vodivosti 

 

Bod ekvivalencie sa prejaví náhlou zmenou vodivosti titrovaného rozt. (obr. 3). 

 

 

 

Obr. 3. Konduktometrická titračná krivka silnej kyseliny silnou 

zásadou 

 

 

 

Konduktometrická titrácia je vhodná pri veľmi sfarbených, zakalených rozt., pri kt. nemoţno pouţiť 



farebné indikátory na zistenie bodu ekvivalencie. V cukrovarníctve sa na stanovenie obsahu anorg. 

látok v cukrovej šťave pouţíva Šanderov konduktometer. Meranie trvá niekoľko sa odčítané hodnoty 

určujú obsah uhličitanového popola v melase. 

kondurangín –horký princíp z kôry rastliny Condurango vine, Marsdenia condurango Reichb. f., 

Asclepiadaceae, rastúcej v Ekuadore a Peru. Jeho predpokladným aglykonom je kondugangogenín. 

Má adstringenčné účinky; prah horkosti 1: 20 000.  

kondylóm – [condyloma] bradavkový koţný útvar na miestach, kde k sebe trvale priliehajú dve koţné 

plochy; →condyloma. 

kondylový – [condylicus] vzťahujúci sa na kondyly. 

kondyly – [condyli] dva kĺbové hrbolčeky spájajúce záhlavnú kosť s atlasom; hlavice. 

konečník →rectum. 

konektív – 1. zool. pozdĺţný zväzok nervových vláken niekt. ţivočíchov, spájajú predchádzajúce a 

nasledujúce gangliá segmentov; 2. bot. spojivo prášnikových puzdier. 

konektivita – schopnosť spojov, dotyku, kontaktou; spájateľnosť. 

konektor – 1. tech. spojovacie zariadenie klapkového stola v telefónii; 2. elekt. súčiastka (spojka), kt. 

umoţňuje ľahké rozoberateľné tienené prepojenie súosových vedení al. káblov, príp. ich pripojenie 

na prístroj; 3. lingv. jazykové prostriedky slúţiace pri výstavbe textu (vecné, situačné, osobné, 

časové) v texte; spájací, kontaktový, vyjadrovací prostriedok. 

konesín – -(dimetylamino)kon-5-enín, C24H40N2, 

Mr 356,58; antiamébikum. Izoloval sa v kôry rastliny Holorrhena 

antidysenterica Wal., Apocynaceae, rastúcej v Indii; nachádza sa aj 

v afrických druhoch, ako je H. africana A. DC., H. congolensis 

Stapf., H. wulfsbergii Stapf. a H. febrifuga Klotzsch, Apocynaceae.  

Konesín 

 

 

Konesta
®
 (Akzo) –kaustikum; →kyselina trichlóroctová. 

konexkonjugácia – párovanie homologických chromozómov, pri kt. sa jednotlivé homológy navzájom 

dotýkajú. 

konfabulácia – rozprávanie vymyslených historiek; skresľovanie skutočnosti; výmysel. 

konferencia – väčšia poradná schôdza; porada zvolaná na prerokovanie určitých otázok. 

konfesia – náboţenské vyznanie; náboţenstvo, vierovyznanie. 

konfesionalizmus – lipnutie na konfesii, náboţenstve, vierovyznaní. 

konfidencia – dôvera, dôvernosť. 

konfident – tajný dôverník polície, udávač. 

konfigurácia – 1. zostava dajakých predmetov al. javov; zoskupenie, rozostavenie, rozloţenie; 2. 

deformácia orgánu, najmä hlavy plodu pri pôrode; 3. chem. usporiadanie atómov v molekule. 

Konfigurácia sacharidov a aminokyselín – absol. k. sa vyjadruje symbolmi D a L (→enantioméry). 

Symbol D pri cukroch označuje rovnakú k. ako má D-(+)-glyceraldehyd (hydroxylová skupina na 

pravej strane rovinného vzorca) a symbol L označuje rovnakú k., ako má L-(–)-glyceraldehyd 

(hydroxylová skupina na ľavej strane rovinného vzorca). Symboly D a L v názvoch cukrov udávajú 



absol. k. len na najvzdialenejšom (poslednom) chirálnom uhlíku od určujúcej funkčnej skupiny 

(aldehydickej a i.) a triviálny názov cukru špecifikuje k. na zvyšných chirálnych atómoch uhlíka, kt. 

treba vedieť naspamäť. Podobné vzťahy platia aj pre aminokyseliny, kt. sú však podstatne 

jednoduchšie ako pri cukroch, pretoţe ide obyčajne o jedno chirálne centrum, kde sa ako 

štandardná zlúč. uvádza D-(+)-serín (porovnáva sa poloha aminokyseliny). 

konfinácia – úradný príkaz na pobyt dakoho na určitom mieste; obmedzenie pohybu. 

konfínium – 1. územná hranica; medza pozemkov; 2. pohraničie, pohraničné pásmo. 

konfirmácia – slávnostný úkon, ktorým sa potvrdzuje prijatie za člena náboţenskej obce (napr. u 

evanjelikov). 

konflagrácia – vzbĺknutie, vzplanutie. 

konflikt – 1. spor, rozpor, nezhoda; 2. ozbrojené stretnutie, vojna. 

K. je ,,stret― odporujúcich si snáh. V individuálnej psychológii sú takéto stavy napätia momentom 

zrenia, môţu však vyvolať neurotické symptómy, ak sa stanú prílišnými.  

V sociálnom živote sú v istom stupni nevyhnuteľné nielen na základe prirodzene daných záujmov, 

ale aj kvôli rozdielnosti slobodného kladenia cieľov a zachovania hodnôt. K. predstavujú formu stretu 

indivíduí a skupín, kt. je nevyhnutná pre spoločenskú zmenu. Pre sociálnu, politickú a pedagogickú 

zodpovednosť je prekonanie k. stálou a pre spoluţitie nevyhnutnou úlohou. Cieľom musí byť 

zmierňovanie k. záväzným spôsobom pomocou systému racionálneho riadenia. Tým sa stanú k. 

kontrolovateľnými. To vyţaduje odbornú znalosť, toleranciu a pripravenosť ku →kompromisu. 

Kde ide o neodkladné právne nároky, môţu sa k. rozhodnúť po preskúšaní východiska úmernosti 

prostriedkov pouţitím moci (demonštrácia, štrajk, vojna), v extrémnych situáciách môţe byť 

ospravedlnená dokonca revolúcia (pouţitie násilia proti jestvujúcej politickej moci), ak sú dané tieto 

podmienky: krajné zneuţitie politickej moci, zlyhanie mierových prostriedkov na odstránenie tejto 

politickej moci, oprávnená nádej, ţe problémy a ťaţkosti, kt. z tohto povstania vznikajú, sú menšie 

ako reţimom zapríčinené nespravodlivosti a odôvodnená pravdedobnosť úspechu. 

konfluencia – spynutie, sútok. 

konfluxia – psychol. ilúzia splývania. 

konfokálny – súohniskový, majúci spoločné ohnisko. 

konformácia – chem. spôsob priestorového usporiadania atómov v molekule zlúč. 

Konformácia s-cis, s-trans – označenie vzájomnej polohy viacerých dvojitých väzieb pri rôznych 

geometrických izoméroch (→izoméria), napr. chalkónoch, -nenasýtených ketónoch, aldehydoch 

ap. K. s-trans sa zvyčajne uprednostňuje, pretoţe pri nej je pravdepodobnosť uplatnenia sa 

konjugácie väčšia, čo stabilizuje celú molekulu. Ak súčasne označíme aj polohy vodíkov na väzbách 

C=C (geometrickú izomériu), zlúč. A bude: trans-trans, s-trans; B: trans-trans, s-cis; C: cis, s-trans a 

D: cis, s-cis. Prechod zlúč. z k. s-cis na s-trans nevyţaduje veľkú energiu, a preto jednotlivé 

→konforméry nemoţno izolovať v čistom stave. Ich prítomnosť sa zisťuje spektrálnymi metódami. 

konforméry – rotačné izoméry, rotaméry, stereoizoméry, kt. vznikajú voľným otáčaním časti molekuly 

okolo -väzby, pričom molekula zaujme energeticky najvýhodnejšiu polohu. Otáčaním okolo -

väzby môţe vznikať veľa k., uvádzajú sa však len 4 (potočením o 60° v tzv. Newmanových 

projekčných vzorcoch); 1. zaclonená al. synperiplanárna; 2. zošikmená al. synklinálna; 3. 

polozaclonená al. antiklinálna; 4. protiľahlá al. antiperiplanárna. 

konformita – 1. súhlasnosť, zhodnosť; 2. mat. rovnakouhlosť. 

konformizmus – snaha po zjednocovaní, po rovnakosti. 



konformnosť – zhodný postoj; zhoda, súlad; op. nonkonformnosť.  

konfrontácia – 1. práv. súčasný výsluch 2 stránok, osôb na vyjadrenie a osvetelnie protichodných 

mienok, výpovedí ap.; 2. postavenie proti sebe al. vedľa seba kvôli porovnávaniu. 

konfucianizmus – 1. filozofické, etické a sociálne učenie čín. filozofa →Konfúcia; 2. náboţenská 

sústava staročínskej feudálnej spoločnosti s kultom cisára; →čínska medicína. 

Ako náboţenská sústava vznikla 500 r. po Konfúciovej smrti. Bol to súbor staročínskych ani-

mistických predstáv spojených s kultom predkov a hrdinov (predovšetkým Konfúcia), prispôsobený 

potrebám feudálnej spoločnosti. Základom systému bol kult cisára, pokladaného za zástupcu 

boţieho na zemi, kt. sa zo svojich činov zodpovedal len ,,nebu―; ľud musel plniť jeho vôľu ako ,,vôľu 

nebies―. V 3. stor. n. l. sa stal k. eticko-politickou štátnou ideológiou a štátnym náboţenstvom, kt. 

uznávalo 3 hierarchické skupiny bohov, doplňovaných historic-kými osobnosťamti. Funkciu 

najvyššieho kňaza vykonával cisár, ale osobitný kňazský stav neexistoval. S niţšími bohmi a duchmi 

sa smeli stýkať len ,,učení―, t. j. úradníci štátneho aparátu. Štát a politické zriadenie splývali do 

jednotného politického zriadenia. 

Konfúcius (Kchung-c
,
, Kchung-čchiou, Kchung-fu-c

,
) – (551 – 479 pred n. l.) čín. filozof, tvorca 

politického-etického učenia, kt. zaznamenali jeho ţiaci v knihe Lun-jü (Hovory). K. je pp. 

navplyvnejší filozof všetkých čias. Pochádzal zo starého šľachtického rodu Kchung, kt. pretrval 

dodnes (má aţ desaťtisíce potomkov). V mladosti zriadil školu, v kt. vyučoval dejiny, básnické 

umenie a formy slušného správania. Hoci bol citiţiadostivý, odmietal ponuky na vedúce miesta v 

štáte. Hovorieval: ,,Netrápme sa tým, ţe nemáme nijaký úrad, ale starajme sa, aby sme boli schopní 

ho zastávať. Netrápme sa tým, ţe nie sme slávni, ale snaţme sa, aby sme boli hodní slávy―. Preto 

aţ v 50. r. svojho ţivota prijal funkciu ministra spravodlivosti. V posledných r. svojho ţivota sa 

venoval zhromaţďovaniu písomných pamiatok a napísal kroniku svojej zeme. Vlastnú filozofiu 

označoval len za myšlienky, kt. sa naučil od bájnych cisárov najstaršej doby. Najstaršie podanie 

čínskej kultúry sa zachovali v 5 takto vzniknutých kánonických kníh (ťing), z kt. 4 sú pp. jeho dielom. 

Najvýznamnejšia je I-ťing (Kniha premien) pozostávajúca z 8 tzv. trigramov (znakov zloţených z 3 

plných al. prerušovaných čiar, kaţdý trigram znázorňuje určitú prírodnú silu a dajaký element 

ľudkého ţivota). Pokladá za kompendium najhlbšej pravdy, kt. sa však ukáţe len tomu, kto sa naučil 

rozumieť ich skrytému zmyslu. Slúţila aj na vykladanie budúcnosti. Druhá kniha sa nazýva Š
,
-ťing 

(Kniha piesní) obsahuje 100 spevov o prírode a láske, ako aj obetné spevy a politicky zamerané 

piesne. Tretia kniha Šu-ťing (Kniha listín) obsahuje súhrn rôznych dokumentov (zákonov, výnosov 

atď.) najdôleţitejších vládcov 2000-r. histórie Číny s výkladmi. Kronikou rodného štátu Lu z r. 722 – 

480 pred n. l. je kniha Jar a jeseň. Piata, najrozsiahlejšia kánonická kniha je Li-ťing (Zápisy o rítoch). 

Vznikla po smrti K. Zaoberá sa predpismi etiky, mravov, zvykov a správania na dvore.  

Náuka K. obsahuje aj 5 ,,klasických kníh―, kt. napísali jeho ţiaci. Patria sem Rozpravy (Lun-jü), 

Veľké učenie (Ta süe), Náuka o strede (Čung Jung) a kniha napísaná jeho najväčším ţiakom 

Menciusom. 

Významnou črtou filozofie K. je príklon k človeku a praktickému ţivotu. Na prvom mieste stojí blaho 

ľudu. Preto je celá jeho náuka v podstate zbierkou zásad správania a mravných príkazov, t. j. v 

zásade etikou. V človeku nikdy nevidí len izolovaného jednotlivca, ale vţdy naň hľadí v kontexte 

rodiny, spoločnosti a štátu, je zároveň spoločenskou náukou, resp. politikou. 

Hlavným článkom jeho učenia bola ,,ţen― (ľudskosť), mravný princíp, určujúci vzájomné vzťahy 

medzi ľuďmi a stroho vymedzujúci ich spoločenské postavenie.  

V súlade s ,,humanistickým―, na človeka orientovaným charakterom jeho myslenia nie je jeho 

ideálom asketický svätec, ale zrelý mudrc znalý sveta a človeka. Urodzený človek sa vyzna-čuje 

ustavičnou sebavýchovou, mravnou váţnosťou a úprimnosťou v konaní s blíţnymi. Postavením ani 



hmotným majetkom nepohrdá, ale vţdy je ochotný sa ich vzdať v záujme svojich mravných 

princípov. 

Dobro odpláca dobrom, zlu čelí spravodlivosťou. Presadzuje rovnováhu formy a obsahu a zásadu 

,,Čo sám nechceš, nerob iným―. V centre stojí príkaz lásky k deťom. Ideálom je ,,ušľachtilý človek―, v 

kt. v sebe zjednocuje mravnú dokonalosť s formami svetaznalého vzdelania. Pre ţivot jednotlivca 

rovnako ako pre ţivot celej spoločnosti ţiada K. poctivosť, váţnosť, príkladné správanie a 

zachovávanie tradičných záväzkov. Keď má byť zabezpečený poriadok štátu a blaho celku, musí 

kaţdý začať sám vo vlastnom vnútri. 

Podľa K. je pre mier, poctivosť a blahobyt máločo také zhubné ako zmätenie mien a pojmov. Otec 

nech je otcom, syn synom, vládca vládcom, sluţobník sluţobníkom. To je celé tajomstvo dobrej 

vlády. Najdôleţitejšia je náprava pojmov. 

Konfúciova ,,humánnosť― bola aristokratická: upevňovala výsady starej rodovej šľachty. Jeho pojmy 

ako láska a úcta k starším, vernosť, ušľachtilosť, vedenie a i. sa vzťahovali len na členov 

vládnuceho rodu a najmä na panovníka, ,,syna nebies―. Podľa názoru K. spoločenské vzťahy medzi 

ľuďmi ustanovila ,,vôľa nebies―, preto ich ľudia sami nesmú meniť. So svojím postavením v 

spoločnosti má byť kaţdý spokojný; chudobní nemajú reptať, ale majú sa poslušne podriadiť vyššie 

postaveným ľuďom. Aj vládcovia majú dodrţovať danú hierarchiu a zároveň podporovať ľud pri 

plnení jeho povinností: učiť sa a mravne sa zdokonaľovať. Medzi nasledovníkmi K. vznikli dva 

navzájom zápoliace smery, materialistický a idealistický. 

Neskôr sa etika k. spojila s prvkami taoizmu, budhizmu a kultom predkov, medzi kt. bol Konfúcius 

zahrnutý ako boţská bytosť. V 12.stor. dostal k. metafyzické základy v novokonfucianizme školy 

Sing-li. Najvýznamnejší zástupca tejto školy a najväčší filozof Číny je Ču-si, kt. skutočnosť prevádza 

na 2 princípy: rozum a fluidum (látka). Látka vzniká z rozumu, avšak raz vzniknutá sa uţ od neho 

nedá oddeliť. Tomuto realistickému dualizmu odporoval idealistický monizmus. 

K. zanikol spolu s čín. monarchiou r. 1911 a pokusy obnoviť jeho tradície zmarilo vyhlásenie Čínskej 

ľudovej republiky r. 1949. 

konfúzia – [confusio] 1. splynutie, zjednotenie, fúzia; 2. zmätok, zmätenie, popletenie, zamotanosť, 

chaos. 

konfúzny – zmätený, nejasný, spletený zamotaný. 

kongelácia – zmrznutie, omrzlina. 

kongeliflukcia – geol. kĺzanie a tečenie rozmrznutej pôdy účinkom slnečného ţiarenia po 

zamrznutom podloţí. 

kongelifrakcia – geol. trhavá činnosť ľadu; roztrhanie hornín ľadom. 

kongeliturbácia – geol. účinok mrazu vyvolávajúci pohyby vo vrchných vrstvách pôdy; mrazové 

zvírenie. 

kongenialita – rovnaké vynikajúce vlastnosti dvoch al. viacerých osôb; zhoda talentov vyni-kajúcich 

osobností, umelcov, vedcov ap. 

kongeniálny – rovnako mimoriadne nadaný, geniálny ako dakto iný; príbuzný schopnosťou, nadaním. 

kongenitálny – [congenitalis] vrodený (nemusí byť zdedený). 

kongescia – [congestio] zvýšené prekrvenie al. nahromadeni krvi v orgáne; pasívna hyperémia. 

konglomerát – 1. vec vzniknutá spojením rôznorodých vecí, zlepenina, zmiešanina, zhluk; 2. geol. 

usadená hornina vzniknutá stmelením hrubých zaokrúhlených úlomkov; zlepenec. 



konglutiníny – látky (najmä koloidy) zniţujúce hydrofíliu povrchov častíc (napr. baktérií, erytrocytov), 

a tým vyvolávajú aglutináciu al. iné viditeľné sérol. reakcie prostredníctvom inkompletných protilátok.  

V uţšom zmysle ide o proteíny vyskytujúce sa v sére preţúvavcov, kt. patria ku -globulínom a majú 

vyššiu afinitu k zloţke komplementu C3 viazanú v imunokomplexoch, kt. vyvolávajú v prítomnosti 

komplementu silnú aglutináciu (a hemolýzu) testovaných erytrocytov obalených protilátkami 

(nesúcich imunokomplexy). Ako imukokonglutiníny sa označujú izo- a autopro-tilátky zamerané proti 

komplementovým proteínom C3 a C4, kt. sa tvoria v rámci procesov imunizácie a autoimunitných 

ochorení. 

kongočerveň – dvojsodná soľ kys. 3,3
,
-[[1,1,-bifenyl]-4,4

,
-diylbis(azo)]bis[4-amino-1-nafta-

lénsulfónovej], C32H22N6Na2O6S2, Mr 696,67; diagnostikum. Je to hnedočervený prášok, rozp. vo 

vode (ţltočervený) a etanole (oranţový), veľmi slabo rozp. v acetóne, prakticky nerozp. v étere. 

Pouţíval sa v dg. amyloidózy. Slúţi ako indikátor (väčšinou vo forme 0,1 % vodného rozt.) na 

určovanie voľných minerálnych kys. najmä prítomnosti org. kys., pri pH 3,0 je modrofialová, pri 5,0 

červená. Pouţíva sa na stanovenie voľnej HCl v ţalúdkovej šťave, ako aj v indikátorových 

papierikoch, ako biol. a histol. farbivo a prídavok ku kultivačným pôdam. LD50 190 mg/kg (potkany). 

kongofília – farbiteľnosť kongočerveňou, je charajkteristická pre amyloid, pri kt. pri pozorovaní 

v polarizačnom mikroskope sa oranţovočervené sfarbenie mení na ţltozelené. 

kongrádny – súčasne prebiehajúci, napr. k. amnézia. 

kongres – [congressus] 1. zjazd, zhromaţdenie, obyčajne medzinárodného charakteru a významu; 2. 

parlament niekt. štátov (napr. USA). 

kongruencia – [congruentia] zhoda.  

1. V teórii čísel vzťah medzi celými číslami, kt. má obdobné vlastnosti ako rovnosť. Pre prirodzené 

číslo m sú celé čísla a, b kongruentné podľa modulu m, ak rozdiel a – b  je deliteľný číslom m; 

zapisuje sa to vzorcom a ≡ b. Napr. platí 7 ≡ 3 (mod 4, 11 ≡ – 1 (mod 6).  

2. Lingv. gramatická kongruencia je spôsob vyjadrovania syntaktickej závislosti, pri kt. závislý člen 

preberá od člena, od kt. závisí, niekt. jeho gramatické kategórie, ako rod, číslo, pád. Vyjadruje sa pri 

prísudkovom slovese, prívlastkovom al. prísudkovom prídavnom mene a i. 

3. Anat. napr. morfol. zhoda kĺbovej hlavičky a jamky.  

kongruentný – [congruens] zhodný, zhodujúci sa. 

konhydrín – -etyl-2-piperidínmetanol, C8H17NO, Mr 143,22; látka izolovaná zo semien bolehlavu 

(Conium maculatum L., Umbelliferae). 

koncha – nosová mušťa; →concha. 

konchinín – pravotočivý alkaloid, stereoizomérny s chinínom, vo forme síranu pouţiteľný v th. arytmií. 

-koniceín – 2,3,4,5-tetrahydro-6-propylpyridín, C8H15N, Mr 125,21; látka izolovaná zo semien 

bolehlavu (Conium maculatum L., Umbelliferae). -koniceín je 2-(1-

propenyl)piperidín, pripravil sa z konhydrínu. 

-koniceín 

 

kónický – [conicus] kuţeľovitý. 

konídiospóry – konídie, spóry tvorené nepohlavnou (asexuálnou) cestou ako vedľajšie produkty húb; 

→Fungi imperfecti. 



konídium – [conidium] výtrusy (spóry) húb vznikajúce 

nepohlavným rozmnoţovaním, pri kt. sa koncové bunky 

hýf al. konidioforov (konídionosičov) odškrcujú a po dozretí 

odpadávajú. Z k. potom vyrastie vo vhodnom prostredí 

nová hýfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

koniferín – coniferinum, syn. abietín; laricín; 4-(3-hydroxy-1-propenyl)-2-metoxyfenyl--D-

glukopyranozid, C16H22O8, Mr 342,35; hlavný glukozid rastlín čeľade 

Coniferaceae; nachádza sa v koreni kostivalu, cukrovej repe a asparágu.  

Koniferín 

 

 

 

 

koniformný – [coniformis] kuţeľovitý. 

Konigsmarkov-Hollanderov-Berlinov syndróm – [Konigsmark, Bruce W., amer. otolaryn-gológ; 

Hollander Mark B., amer. lekár; Berlin, Charles I., *1933, amer. otolaryngológ] →syn-drómy. 

koniín – syn. cikutín; konicín; 2-propylpiperidín, C8H17N, Mr 127,22; prudko jedovatý alka-loid 

nachádzajúci sa v bolehlave (Conium maculatum). Vyvoláva slabosť, ospalosť, 

nauzeu, vracanie, periférnu motorickú a senzitívnu obrnu s udusením a exitom 

(Sokratov jed). Hydrobromid C8H18BrN, Mr 208,15 a hydrochlorid C8H18ClN, Mr 

163,69 majú antispazmodické účinky (sú veľmi toxické). 

Koniín 

koník morský –  Hippocampus; morská ryba, kt. telo tvarom pripomína koňa. Má ovíjavý chvost, kt. 

sa prichytáva o morské riasy; →Syngnathidae. 

koník sťahovaný – Locusta migratoria (→Acridioidea). 

koníky →Acridioidea.  

koninckit –minerál, fosforečnan ţelezitý FePO4. 



koniokortex – [coniocortex] syn. granulárna kôra, senzorická oblasť mozgu pozostávajúca 

z početných zrnitých buniek v II. a IV. vrstve. 

koniológia – [coniologia] náuka o prachu. 

koniometer – [coniometron] prístroj na meranie mnoţstva prachu v atmosfére. 

koniotómia – [coniotomia] syn. interkrikotyreotómia. Naliehavý výkon na rýchle odstránenie rizika 

udusenia pri obštrukcii horných dýchacích ciest (napr. následkom edému hlasiviek, vniknutia 

cudzieho telesa, karcinómu hrtana), keď nie je moţná intubácia al. tracheotómia. Po koţnom reze 

sa rozštiepi pozdĺţne al. priečne lig. cricothyreoideum (lig. conicum), v prípade naliehavosti aj 

vreckovým noţíkom a zavedie sa tracheálna kanyla. Potom sa čo najskôr vykoná tracheotómia lege 

artis (nebezpečie vzniku stenózy hrtana). 

konizácia – konizácia čapíka, krčka; odstránenie kuţeľovitej časti tkaniva z portio uteri na histol. 

vyšetrenie vzoriek pripravených sériovými rezmi. Ide o metódu voľby pri definitívnej dg. atypie 

epitelu čapíka a cervikálneho kanála po vyslovení podozrenia na základe kolposkopického a 

cytodiagostického vyšetrenia. Pri ťaţkých atypiách a carcinoma in situ môţe byť aj th. metódou.  

konjugácia – [conjugatio] splynutie. 

1. Biol. splynutie, napr. muţskej a ţenskej pohlavnej bunky pri oplodnení, jednobunkových 

organizmov al. rovnakých nepohyblivých gamét. Druh pohlavného rozmnoţovania prvokov a rastlín 

(napr. spájavých rias), pri kt. sa dvaja jedinci spoja na istý čas, vymenia si niekt. časti jadra a po 

oddelení pokračujú v rozmnoţovaní nepohlavne (napr. nálevník Paramecium). 

2. Gen. stretnutie homologických pohlavných chromozómov pred meiózou; párovanie chro-

mozómov. Podľa stupňa tohto dĺţkového priblíţenia sa chromozómov v priestore moţno určiť gen. 

príbuznosť chromozómov (homológiu). Vzájomné priestorové vyhľadanie homologických 

chromozómov riadi špeciálny úsek chromozómu replikón. 

3. Chem. stav, pri kt. 2 susediace dvojmocné väzby (mocenstvá) strácajú svoj pôvodný charakter; 

vzájomné pôsobenie dvojitej al. násobnej väzby, kt. je v susedstve s inou násobnou väzbou al. s 

atómom s voľným elektrónovým párom (konjugovaná väzba). V org. zlúč. k. podmieňuje skrátenie 

jednoduchých a predĺţenie násobných väzieb, napr. 1,3-butadién H2C=CH–CH=CH2, v kt. dĺţka 

väzby C–C je 0,146 nm (v nekonjugovaných sústavách 0,154 nm) a dĺţka väzby C=C je 0,135 nm, 

(v nekonjugovaných väzbách 0,133 nm). Pri k. sa -elektróny násobnej väzby rozptýlia po celej 

molekule, v kt. je potom rozdiel medzi jednoduchými a násobnými väzbami potlačený al. úplne 

mizne. Napr. v molekule benzénu sa -elektróny rozprestierajú po celom obvode benzénového 

kruhu, nad ním i pod ním a sú pre celý systém spoločné. Podmienkou uplatnenia k. je planarita 

(rovinnosť) molekuly al. jej častí. K. je podstatou →aromatických systémov. 

4. Biochem. →konjugačná reakcia. 

5. Bakteriol. parasexuálny mechanizmus prenosu gen. materiálu; tvorba plazmatických mostíkov (tzv. 

pohlavný pilus) medzi baktériou obsahujúcou tzv. konjugačný faktor (plazmid) a inou baktériou. Do 

plazmatického mostíka vniká reťazec DNA konjugačného faktora. Obidva reťazce sa v bunke 

príjemcu zdvojujú a exprimujú vlastnosti, ktorých gen. informácie obsahuje konjugačný faktor. K. je 

moţná pri všetkých druhoch Enterobacteriaceae, ako aj Pseudomonas, Pasteurella a Vibrio.  

6. Gram. časovanie. 

konjugačná reakcia – biochem. syntéza, pri kt. sa aktivované molekuly endogénneho pôvodu 

prenášajú na funkčné skupiny xenobiotík al. ich metabolitov, a tak vyvolávajú ich zvýšenú 

elimináciu; →biotransformácia. Z funkčných skupín xenobiotík sa zúčastňujú na syntetických 

reakciách najmä hydroxyly, karboxyly, aminoskupiny, sulfhydrylové skupiny a i. Endogénne 



substráty sú produkty metabolizmu predovšektým cukrov, aminokyslín a karboxylových kys. -D-

glykozidyronáty, →konjugáty. 

konjugačný faktor – extrachromozómový gen. element, kt. vyvoláva →konjugáciu; sem patrí F-faktor, 

R-faktor Col-faktory a i. 

konjugáty – produkty →konjugačných reakcií, najmä -D-glukoziduronáty; ďalšie endogénne 

substráty, ako kys. sírová, glycín, glutatión, glutamín, poskytujú k. za vzniku sulfátov, peptidov, 

merkapturových kys. a derivátov glutamínu. 

konjugón – špecializovaná gen. jednotka, kt. realizuje fyzicky kontakt dvoch baktériových buniek 

vstupujúcich do →konjugácie. Patrí sem kolicínový k., F epizóm faktor a RTF faktor. 

konjugovaný – zdruţený, spojený. 

konjunkcia – [conjunctio] 1. gram. spojka; 2. astron. zdanlivé stretnutie 2 nebeských telies; 3. log. 

spojenie 2 výrokov, kt. je správne, keď sú obidva výroky správne; logický súčin. 

konjunktív – spojovací spôsob v niekt. jazykoch. 

konjunktíva – [conjunctiva] spojovka. 

konjunktivitída →conjunctivitis. 

konjunktúra – 1. zhoda priaznivých okolností; 2. ekon. fáza vzostupu výroby a obehu v cyklickom 

vývoji trhového hospodárstva. 

konjukturalista – osoba vyuţívajúca okolnosti, pomery, situáciu vo svoj prospech. 

konkanavalín A – CoA, rastlinný proteín zo skupiny lektínov. Na rozdiel od iných lektínov nemá 

kovalentne nadviazané sacharidy, preto nemá charakter glykoproteínov. Izoloval sa z tropickej 

byliny Canavalia ensiformis, Papilionatae. Aglutinuje rôzne somatické a zárodočné bunkové línie 

špecifickými interakciami s receptormi bunkových povrchov obsahujúcich sacharidy a obnovuje rast 

fibroblastov transformovaných vírusmi v tkanivovej kultúre. Molekula k. A pozostáva z 2 identických 

polypeoptidových podjednotiek s Mr 27 000 (238 aminokyselín) vyskytujúcich sa v rozt. s pH < 6 vo 

forme dimérov a pri fyziol. pH vo forme tetramérov. Okrem väzbových miest pre sacharidy má 

miesto aj pre väzbu prechodných kovových iónov a vápnika. Pouţíva sa ako činidlo v analyt. a 

preparatívnej biochémii a ako sonda pri štúdiu dynamiky povrchu bunkovej membrány a bunkového 

delenia. 

konkatenačný – [concatenativus od catena reťaz, putá, okovy] pripájajúci, spájajúci. 

konkáva – [concavitas] 1. vdutosť, vyhĺbenina; 2. vonkajší breh zákruty koryta (vodného) toku. 

konkávkonvexný – [concovoconvexus] vdutovydutý. 

konkávny – [concavus] vyhĺbený, vdutý, vpučený. 

konkláve – [conclave izba, komnata, miestnosť] 1. rada kardinálov, zhromaţdená na voľbu pápeţa; 2. 

miestnosti upravené na voľbu pápeţa. 

konklúzia – [conclusio] záver, konečný výsledok. 

konkordancia – [concordantia] jednomyseľnosť, svornosť, zhodnosť. Gen. zhoda určitých znakov u 

dvojčiat. Z konkordantných mono- a dizygotných dvojčiat sa určuje podiel gen. faktorov pri utvorení 

znaku (stupeň heretability, H). 

konkordát – [l. concordare súhlasiť] dohoda medzi štátom, a cirkvou o úprave vzájomných vzťahov. 

konkrécia – [l. concretio] väzivový zrast po zápale. 



konkrement – [concrementum] kameň, tuhý útvar vzniknutý za patol. okolností kondenzáciou 

kameňotvornej látky v dutých orgánoch, najmä ţľazových vývodoch; →kryštalizácia. Látku v rozt. 

udrţiavajú ochranné koloidy a určité chem. vlastnosti prostredia. Ak k. leţia voľne sú guľovité al. 

oválne, ak vypĺňajú dutinu, v kt. sa tvoria, majú rôzny tvar (odliatkové k.).  

Pravé konkrementy. sú: 1. ţlčové k. (→cholelity); 2. močové k. (→urolity); 3. k. pankreasu a 

slinových ţliaz (→sialolity); 4. prostatické k. 

Kameňotvorné látky v sekréte sú zvyčajne prítomné v presýtenom rozt., kt. precipitácii za 

normálnych okolností zabraňuje ochranný koloid. Podnetom na kondenzáciu môţe byť cudzie 

teleso, vajíčka parazitov, nekrotické tkanivo, odlúpané epitélie, krvné zrazeniny al. konglome-rát 

baktérií. Na vzniku a raste k. sa zúčastňujú tieto faktory: 1. zvýšená koncentrácia kameňo-tvornej 

látky – zahustenie moču pri dehydratácii, príjem potravy bohatej na cholesterol, podávanie liečiv 

(sulfónamidov), endogénne príčiny uplatňujúce sa zvýšenou koncentráciou príslušnej látky: ţlčové 

farbivá a cholesterol pri cholelitoch, xantín, cystín, oxalát, kys. močová a jej soli pri urolitoch a i.; 

vznik týchto konkrementov podmieňuje metabolická porucha, preto sa označujú ako diatézové; 2. 

porucha koloidného prostredia – vyvolaná najčastejšie zápalom (zápalové k.); kondenzačnými 

centrami bývajú baktérie, deskvamované epitélie, fibrín; najčastejšie tak vznikajú zmiešané k. (napr. 

v ţlčníku); 3. zmena pH – najčastejšie pri amoniakovom kvasení, pri kt. sa moč stáva zásaditým, v 

rozt. sa vyzráţajú najmä soli vápnika, fosforečnan a uhličitan vápenatý. 

K. sa podobajú corpora amylacea v prostate (guľovité, koncentricky vrstvené, tvorené glyko-

proteínom, kt. vykazujú PAS-pozitivitu), v pľúcach a CNS. 

K nepravým konkrementom patrí fibrín, krvné koagulá, zhluky baktérií, tukové kamienky, koprolity 

(zahustený črevný obsah), trichobezoáry (vlasové chumáče v ţalúdku), rinolity (telieska 

inkrustované vápnom). 

K. môţu obliterovať dutiny, zapríčiňovať retenciu sekrétu a vyvolávať tlakovú atrofiu parenchýmu. 

Pri mobilizácii v dutom orgáne môţe vyvolať kolikovitú bolesť. Miestne môţu k. vyvolať tlakovú 

nekrózu sliznice, dekubitové vredy s perforáciou a pretlačením k. do peritoneálnych zrastov al. 

priľahlých útvarov GIT. Môţu byť zdrojom vzostupnej infekcie (uroinfekt pri urolitiáze). 

konkrescencia – [l. concrescentio] zrast. 

konkretizácia – [l. concretus zrastený, stuhnutý, zhustený] spredmetňovanie, znázorňovanie, 

dodávanie konkrétneho charakteru, uskutočňovanie javov a procesov dačoho; stav, pri kt. sa 

dosiahla konkrétnosť javov a procesov. 

konkretizmus – psychol. tendencia k ideácii a správaniu na jednoduchých a priamych (t. j. 

,,realistických―, ,,konkrétnych―) úrovniach vnímania okolia; všeobecne sa rozlišuje od abstraktnej al. 

kategoriálnej ideácie al. konceptualizácie (Goldstein). 

konkrétna operácia →operácia. 

konkrétne správanie →správanie. 

konkrétno – skutočnosť, realita; op. abstraktno. 

konkrétny – [l. concretus] 1. zhustený; 2. vnímateľný, skutočný; op. abstraktný. 

konkrétum – vecné, predmetné podstatné meno; op. abstraktum. 

konkubín(a) – [l. concubina] muţ (ţena) ţijúca v konkubináte; druh (druţka). 

konkubinát – [l. concubinatus pohlavné spoluţitie] spoluţitie muţa a ţeny manţelským spôsobom 

bez sobáša. 



konkurencia – [l. concurrentia z cocurrere zbiehať sa, zhlukovať] súťaţivosť, súperenie; existencia 

sťaţiaceho subjektu (konkurenta); por. kompetícia.  

1. Biol. úsilie organizmov získať ţivotne dôleţitý podiel na faktoroch prostredia, kt. nie sú jedincovi v 

dostatočnej miere k dispozícii, najmä priestor a potrava. Pri zdravej zveri vyţadujúcej na svoju 

existenciu veľký priestor ide vnútrodruhová (intrašpecifická) k., medzi jednotlivými druhmi 

medzidruhová (interšpecifická) k., napr. rastlinné spoločenstvá, kde jednotlivé druhy rastlín sa 

snaţia obsadiť pre seba určitý areál. Obyčajne zvíťazia druhy, schopné najlepšie sa prispôsobiť 

ekologickým podmienkam stanovišťa. Pre jedinca je k. nevýhodná, je však dôleţitým činiteľom 

evolúcie druhu. 

2. Ekon. trhová k. je proces, v kt. sa stretávajú rôzne záujmy rôznych subjektov →trhu. Rovnováţna 

cena nie je optimálna pre výrobcu, kt. ju pokladá za príliš nízku, ani pre spotrebiteľa, kt. ju povaţujú 

za príliš vysokú – je cenou kompromisu. K. na strane dopytu je odrazom stretu záujmov jednotlivých 

spotrebiteľov vstupujúcich na trh. Význam na strane dopytu rastie najmä v situácii, keď dopyt 

prevyšuje ponuku, keď je nedostatok tovaru a sluţieb na trhu. V tom prípade k. medzi spotrebiteľmi, 

snaha kaţdého, aby práve on získal nedostatkový tovar má za následok zvyšovanie cien. Na strane 

ponuky charakterizuje k. situáciu, keď kaţdý výrobca prichádza na trh so snahou predať čo 

najväčšie mnoţstvo svojich výrobkov za čo najvýhodnejších podmienok. Význam k. na strane 

ponuky rastie v situácii, keď ponuka prevyšuje dopyt. V tejto situácii sa konkurenčný boj medzi 

výrobcami stáva bojom o preţitie. 

K. na strane ponuky môţe mať podobu cenovej a necenovej k. Podstatou cenovej k., tzv. cenových 

vojen, je zdanlivo nezmyselné dobrovoľné zniţovanie ceny z snahe ovládnuť trh. Cieľom je zničenie 

konkurentov, aby firma v budúcnosti mohla určovať podmienky na trhu a ceny opäť zvyšovať. Na 

dosiahnutie tohto cieľa je firma ochotná dočasne sa vzdať svojich ziskov. Cieľom necenovej k. je 

prilákanie dopytu inými metódami ako cenovými – rastom kvality a technickych parametrov 

výrobkov, rýchlými inováciami, reklamou, obalovou technikou, predajom, úverom ap.  

Z hľadiska štruktúry trhu sa rozlišuje dokonalá a nedokonalá k. Dokonalá k. predstavuje trhovú 

situáciu, v kt.: 1. je značný počet predávajúcich a kupujúcich; 2. produkty ponúkané predájvajúcimi 

sú rovnorodé. Za takýchto podmienok nie je nijaká firma schopná ovplyvniť trhovú cenu. 

Nedokonalá k. sa týka trhov, na kt. nie sú splnené podmieniky dokonalej k., lebo prinajmenšom 

jeden predávajúci je dostatočne veľký na to, aby ovplyvnil trhovú cenu – ide o čistý monopol, 

oligopol al. monopolistickú k.  

Na ekonomickú k. moţno hľadieť aj ako na dialóg medzi niekoľkými navzájom sa ovplyvňu-júcimi sa 

partnermi sociálnej interakcie v čase, pričom partneri sledujú rovnaký cieľ prostredníctvom rôznych 

postupov. K. teda spočíva na antagonistickom rivalizujúcom vzťahu medzi min. 2 osobami al. 

organizáciami. Aţ vedomá súťaţ, t. j. vedomie konkurujúcich rol, zakladá k. ako obojstranný aktívny 

sociálny vzťah. K. riadi sociálne správanie a je mocným sociálno-kontrolným mechanizmom 

moderných trhov, na kt. koná kaţdý pod tlakom úspechu druhých. K. zvyšuje prispôsobivosť a má 

inovačné, selektívne a socializačné funkcie.  

konkurent – súper, sok. 

Konlax
®
 (Nippon Shinyaku) – antiparkinsonikum, anticholínergikum; →pridinol. 

konofóbia – [conophobia] pseudohydrofóbia. 

konometer – [g. konis prach + g. metron miera] prístroj na počítanie prachových častíc vo vzduchu. 

konopovité →Cannabaceae. 



konoskop – polarizačný mikroskop, kt. má zariadenie na pozorovanie predmetov vykazujúcich 

dvojlom (za mikroobjektív sa vkladá pomocná šošovka, kt. interferenčné obrazce v ohniskovej 

rovine mikroskopového objektívu premiestni do pozorovacej roviny lupy al. okulára).) 

konotácia – [angl. z l. connotation] spoluoznačenie, druhý význam; 1. nepriame označenie iného 

pomenovania, slova, výrazu s daným pomenovaním, výrazom, slovom usúvsťaţného (napr. slovo 

manţelka poukazuje na slovo manţel); 2. sprievodná významová zloţka, príznak, napr. citový, 

štylistický; 3. sprostredkované vyjadrenie, označenie významu, obsahu jazykovej jednotky so 

všetkými sprievodnými významovými príznakmi a situačnými, konsituačnými elementam i, znakmi. K. 

je významová ,,príchuť― slova, t. j. to, čo si pod daným výrazom predstavujeme, čo pod ním cítime 

al. ako to vysvetľujeme svojím pokusom o definíciu (asociatívna definícia). Slovo moţno opísať 

(definovať) aj denotatívne, t. j. operacionálnou definíciou, t. j. na čo sa slovo vzťahuje. 

koňovité – Equidae, →nepárnokopytníky. 

konsangvinita – [l. consanguinitas] pokrvné príbuzenstvo manţelov; por. incest. Najbliţšie zákonné 

konsangvinné sobáše sú medzi priamym bratancom a sestrenicou. 

konsciencializmus – [l. consciencia vedomie] subjektivistický smer, kt. za jedinú skutočnosť pokladá 

to, čo je vo vedomí. 

konsenzuálne hodnotenie – [l. consensio súhlas] korektívny záţitok (skúsenosť) parataktickej 

distorzie. Ide o proces, kt. jedinec získava realistickejšie hľadisko tým, ţe porovnáva svoje 

myšlienky s pocitmi s tými istými u iných ľudí. 

konsekrácia – 1. slávnostné vysvätenie (v katolíckej cirkvi); 2. časť omše. 

konsenzus – [l. consensus zhoda, súhlas, jednomyseľnosť] sociol. súhlas väčšiny ľudí určitej skupiny, 

spoločenstva al. spoločnosti v názoroch, postojoch k najdôleţitejším aspektom ich spoločenského 

ţivota. Je to viac-menej všeobecný súhlas v myšlienkach a citoch, kt. napomáha dosiahnutiu, 

ustanoveniu a udrţaniu poriadku. K. nie je len rozumovým súhlasom, ale má aj významnú citovú, 

emocionálnu zloţku. Nie je totoţný s konformitou ani s donútením; zakladá sa totiţ na dobrovoľnosti 

a býva výsledkom predchádzajúcej diskusie, sporu, kompro-misov, dohadovania atď. Preto má k. aj 

legitimizačný význam. 

Problém k. sa zjavuje u Johna Locka, značnú pozornosť mu však venoval najmä A. Comte. Podľa 

neho k. vyjadruje vzájomnú závislosť a previazanosť všetkých sociálnych javov, pričom všetky 

sociálne prvky treba chápať ako vzájomne solidárne a kaţdá spoločnosť smeruje k ich vzájomnému 

vyváţeniu, vyrovnaniu, teda k harmonickému usporiadaniu, k dynamickej sociálnej rovnováhe. 

Podľa Maxa Webera je k. objektívne existujúca pravdepodobnosť, ţe účastníci danej formy 

interakcie dosiahnu súhlas bez toho, aby sa predtým dohodli. K. predchádza dohode a je jej 

predpokladom, nie naopak.  

V sociológii stoja proti sebe 2 všeobecné modely spoločnosti, model konfliktný, reprezentovaný 

najmä marxizmom a model konsenzuálny, reprezentovaný funkcionálnym →štrukturalizmom. Podľa 

tohto smeru hodnotový systém zakladá pravidlá správania, kt. nemoţno vysvetliť z toho, čo 

indivíduá zamýšľajú al. chcú. Pre integráciu systému je rozhodujúci hodnotový k.  

konská encefalitída – encephalitis equina, skupina encefalomyelitíd koní a mulíc; nákaza sa môţe 

preniesť na ľudí, u kt. vyvoláva poškodenie CNS; rozonávajú sa 3 formy: 1. západná; 2. východná; 

3. venezuelská; →encefealitída.  

konská encefalomyelitída →konská encefalitída; →encefealitída  

konská sila – angl. horse power, hp, staršia jednotka výkonu; výkon 736 W (= priemerný výkon 2 

ţivých koní). 



konskripcia – [conscriptio] zápis do zoznamu; súpis. 

konsolidácia – [consolidatio] solidifikácia, proces vyúsťujúci do al. stav tuhého skupenstva, napr. 

stvrdnutie pľúcneho tkaniva následkom vyplnenia vzdušných priestorov exsudátom pri pneumónii. 

konsolidín – alkaloid nachádzajúci sa v koreni kostihoja lekárskeho (Symphytum officinale L.). 

konsonancia – súzvuk, ľubozvuk. 

konspekt – [conspectum] 1. krátky výťah, prehľad o dačom; 2. krátky, výstiţný výpis podstatných 

častí obsahu prečítanej al. preštudovanej knihy; 3. med. pohľad. 

konspergencium – [l. conspergens] farm. látka na poprašovanie niekt. druhov liečiv (napr. piluliek), 

aby sa nezlepili. 

konstituencium – [l. constituens] farm. zloţka, látka, dodávajúca liekom poţadovaný tvar. 

konstrikcia – [l. constrictio] stiahnutie, zúţenie, zovretie. 

konstriktor – [l. constrictor] zvierač (sval). 

Konsyl
®
 – hydrofilný muciloid získaný z rastliny Plantago ovata Forskal. 

konštanta – nepremenná, stála veličina. 

Absorpčná konštanta – absorptivita. 

Asociačná konštanta – väzbová k., miera reverzibilnej asociácie medzi molekulami. 

Avogadrova konštanta – Avogadrovo →číslo. 

Boltzmannova konštanta – k, plynová k. delená Avogradrovým číslom: 1,38066.10
–23

 joule/kelvin. 

Dielektrická konštanta – dielektrická hodnota látky vzhľadom na hodnotu vzduchu, kt. sa rovná 1. 

Disociačná konštanta – Kd, ionizačná k., rovnováţna k. vyjadrená vo forme koncentrácií, opisuje 

disociáciu molekuly al. iónu na ich zloţky  
 
                        [H

+
][A

–
]                   [B

+
][OH

–
] 

D. k. kys. HA Ka = ––––––––  al. zásady BOH Kb = ––––––––– 
                        [HA]                     [BOH] 

Faradayova konštanta – faraday. 

Gravitačná konštanta – G, Newtonova k., k. úmernosti v gravitačnom zákone, 6,67.10
–11

 N.m
2
/kg

2
. 

Ionizačná konštanta – disociačná k. 

Lapicqueova konštanta – faktor 0,37 pouţívaný na konverziu neinduktívneho odporu na 

ekvivalenty jednosmerného prúdu. 

Michaelisova konštanta – Km, KM, k. vyjadrujúca koncentráciu substrátu pri kt. je rýchlosť reakcie 

katalyzovanej enzýmom polomaximálna; →enzýmy. 

Newtonova konštanta – gravitačná k. 

Planckova konštanta – , k. vyjadrujúca pomer energie kvanta ţiarenia k jeho frekvencii;  = 

6,626.10
–34

 joule sekunda. 

Plynová konštanta – R, k. úmernosti v zákone ideálneho plynu; 8,3144 joule/mol-kelvin al. 1,897 

kal/mol-kelvin. 

Konštanta rádioaktivity – k. rozpadu. 

Rovnovážna konštanta – K, Keq, disociačná k., k. vyjadrujúca mnoţstvo reaktantov a produktov 

zúčastňujúcich sa na chem. reakcii v rovnováţnom stave pri konštantnej teplote; technicky sa 



definuje termodynamickými účinkami, dá sa pribliţne vyjadriť v koncentráciách (Kc) a rovnicou 

reakčného kvocientu. Pre plyny sa dá pribliţne vyjadriť parciálnymi tlakmi (Kp).  

Konštanta rozpadu – l, k. dezintegrácie, k. rádioaktivity, frakcia počtu atómov rádionuklidu, kt. sa 

rozpadne za jednotku času. 

Konštanta rozpustnosti produktu – odvodená rovnováţna k. (Ksp) pre rovnováhu existujúcu 

medzi ľahklo rozp. zlúč. a rozt., kt. nasýtila. Pretoţe sa rozpúšťa len málo zlúč., jej koncentrácia sa 

pokladá za konštantnú a Ksp je ekvivalentné súčinu produktu K (rovnováţna k.) a pô-vodnej 

koncentrácie zlúč.; je teda ekvivalentná iónovému produktu. Vyššie koncentrácie iónov vyvolávajú 

vyzráţanie. 

Rýchlostná konštanta – k, k. úmernosti vyjadrujúca rýchlosť jednotlivého kroku reakcie vo forme 

koncentrácií reaktantov, t. j. pre reakciu aA + bB ↔ yY + zZ je rýchlosť (v) = k[A]
a
[B]

b
. R. k. priamej 

reakcie je kt, vratnej kr. 

Sedimentačná konštanta – koeficient sedimentácie. 

Väzbová konštanta – asociačná k. 

konštitúcia – 1. med. →typ.  

2. Zloţenie, stavba, usporiadanie.  

3. Chem. súhrn údajov o štruktúre molekuly, rozdelení elektrónov na atómy v molekule, spôsobe ich 

vzájomného pôsobenia, charaktere a priestorovom usporiadaní väzieb. Látky sa podľa k. delia na 6 

tried: a) voľné zlúč. (heteropolárne väzby, iónové mrieţky); b) atómové molekuly (homeopolárne 

väzby, molekulové mrieţky al. voľné molekuly); c) látky diaman-tového typu (homeopolárne väzby, 

atómové mrieţky); d) kovy a kovom podobné zlúč. (kovová väzba, kovové mrieţky); e) zlúč. s van 

der Waalsovými väzbovými silami (agregáty molekúl); f) asociačné produkty a adukty silne 

polárnych zlúč. (väzba vodíkovými mostíkmi, agregáty molekúl). K. sa vyjadruje konštitučným 

vzorcom, kt. je rovinným zobrazením vzájomných väzieb atómov v molekule; pouţíva sa najmä pri 

org. látkach. Pri anorg. zlúč. nevystihuje úplne vzájomné usporiadanie atómov (najmä pri zlúč. z 

prvej triedy). 

4. Biol. stupeň vitality určitého jedinca, vyplývajúci z anat. stavby a fyziol. zdatnosti orgánov a tkanív. 

5. Ústavné, štátne zriadenie; ústava; ustanovenie, nariadenie, vnútorné zriadenie daktorých cirkví a 

reholí. 

kontagiozita →nákazlivosť. 

Index kontagiozity – syn. index infekciozity, epidemiol. veličina na kvantifikáciu pravdepodobnosti 

ochorenia pri expozícii infekčnému agensu, t. j. podiel skutočných (zistiteľných al. nezistiteľných) 

ochorení na 100 neimúnnych exponovaných osôb; index 1 znamená, ţe ocho-rie 100 % pri prvej 

expozícii. 

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

Index kontagiozity pri niektorých infekčných ochoreniach 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Osýpky   0,95   Ruţienka    0,15 – 0,20 

Varičela   0,05   Brušný týfus   0,50 

Čierny kašeľ  0,80  Baktériová dyzentéria  0,15 

Záškrt   0,10 – 0,20  Poliomyelitída   0,001 – 0,003 

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

kontakt – [l. contactus] dotyk, styk, nákaza. 

1. Epid. expozícia infekcii, osoba al. zviera, kt. boli v takom miestnom a časovom vzťahu so zdrojom 

al. rezervoárom infekcie, príp. s kontaminovaným prostredím, ţe mali príleţitosť byť infikované. 



Následný prípad infekcie vnímavého jedinca, kt. vznikol v časovej a miestnej epidemiol. súvislosti s 

predchádzajúcim prípadom sa nazýva kontaktný prípad. 

2.  Sociol. vzájomná interakcia medzi rôznymi kultúrami. V dôsledku kontaktu kultúr môţe nastať tzv. 

akulturácia; →kultúrny kontakt.  

kontaminácia – [contamminatio] znečistenie. 

Epid. prechodná prítomnosť jedov, rádioaktívnych látok al. pôvodcu infekcie na povrchu bez invázie 

do tkanív, resp. ich reakcie al. na povrchu predmetov (šaty, hračky, posteľová bielizeň, zdrav. 

nástroje a prístroje, obväzový materiál, predmety osobnej potreby atď.); odstránenie znečistenia 

→dekontaminácia. 

kontemplácia – [contemplatio] najvyššia forma meditácie, stotoţnenie sa meditujúceho s ab-sol. 

realitou, najmä v platonizme, budhizme a jóge. 

Kontexin
®
 (AB Leo) – dekongescens, anorektikum; →fenylpropanolamínhydrochlorid. 

kontext – [l. contextus] súvislosť, spojitosť; situácia al. stav, v kt. nastal jav al. konanie. 

kontiguita – [l. contiguitas] styčnosť; v psychol. napr. časové spojenie nepodmieneného a pod-

mieneného spojenia. 

kontinuita – [l. continuitas] neprerušená súvislosť, spojitosť, plynulosť. 

kontinuum – [continuum] plynulý jav al. proces.  

Hedonické kontinuum – výraz P. T. Younga vyjadrujúci pohyb emócie na škálach príjemnosť–nula–

nepríjemnosť a vzrušenie–nula–upokojenie; prejavuje sa v správaní i preţívaní. 

kontracepcia →antikoncepcia. 

kontraceptíva – [contraceptiva] antikoncepčné prostriedky; →antikoncepcia. 

kontradikcia – [contradictio] odporujúce si protirečivé vyjadrenie; protiklad, rozpor, protirečenie (biela 

vrana). 

kontraextenzia – [contraextensio] ťah pôsobiaci opačným smerom ako extrakčný obväz. 

kontrafakcia – [contrafactio] protiprávne porušenie autorských práv zneuţitím cuzdieho literárneho 

diela; falzifikát. 

kontraincízia – [contraincisio] chir. rez dopĺňajúci pôvodný rez. 

kontraindikácia – [contraindicatio] dôvod, prekáţka, pre kt. nemoţno vykonať dg. al. th. výkon (podať 

liečivo, operovať, očkovať atď.); zákaz liečebného výkonu, kt. by mohol zhoršiť stav pacienta; 

vylúčenie daktorých liekov pri určitých chorobách al. stavoch organizmu. 

kontrakcia – [contractio] 1. sťah, stiahnutie, zmrštenie, zmenšenie pôvodných rozmerov; 2. lingv. 

spojenie dvoch hlások do jednej, stiahnutie dvoch slabík do jednej ap. 

Kontrakcia svalu – kontrakcia svalu je dôsledkom skrátenia sarkomér. Kontrahovaný sval môţe byť 

aţ o 1/3 kratší ako natiahnutý. Sila, kt. kontrahuje sval vzniká tým, ţe  po sebe sa kĺţu prstovite  

prestu-pujúce hrubé a tenké filamentá (hypotéza modelu kĺzajúcich sa filamentov). Aktín stimuluje 

ATPázovú aktivitu myozínu. Celý proces má 4 fázy: 1. väzba ATP na S1-hlavičku hrubého filamenta 

vyvolá odpútanie hlavičky od aktínového monoméru susedného tenkého filamenta; 2. hydrolýzou 

ATP sa myozín dostane do konformačného stavu bohatého na energiu, v kt. je dlhšia os S1-

myozínovej hlavičky kolmá na hrubý filament; v tejto (pokojovej) polohe je molekula myozínu 

pripravená na kontrakciu; 3. keď sval dostane podnet na kontrakciu, zachytí sa komplex myozínová 

hlavička–ADP-Pi na susednej aktínovej jednotke; 4. spojenie aktínu s myozínom iniciuje deje, 



ktorými sa postupne uvoľní Pi+ADP z S1-hlavičky myozínu, tá prejde do uvoľnenej konformácie a je 

opäť sklonená dozadu k tenkému filamentu. Tento konformačný prešmyk je vlastným silovým 

momentom svalovej kontrakcie. Hlavička S1 sa pritom odkloní o 45° od susednej linie Z, a tak 

potiahne tenký filament o 10 nm vzhľadom k hrubému filamentu. Hlavička S1 se tak vráti do svojho 

pôvodného stavu a je pripravená k ďalšej kontrakcii.  

Kontrakciu i relaxáciu svalu na molekulovej úrovni riadi koncentrácia iónov Ca
2+

. Kontrakcia svalu je 

následkom podnetov z motoneurónu, kt. vyvolávajú rýchly vtok Na
+
 cez bunkovú membránu, čo sa 

prejaví vznikom akčného potenciálu. Ten sa šíri sytémom T a okolo línií Z k myofilamentom. 

Depolarizácia membrán sarkoplazmatického retikula (SR) sa prejaví rýchlym vtokom iónov Ca
2+

 do 

sarkoplazmy, kde sa jeho koncentrácia zvýši z 10 na 10 mol.l (obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. 

Mechanizmus svalovej kontrakcie. V pokoji väzbe myozínu na aktín bráni troponín, myozívnová ATPázy je 

neaktívna (1). Zvýšenie koncentrácia Ca
2+ 

vyvolá konformočanú zmenu troponínového komplexu, kt. umoţní 

väzbu hlavy myozénu vo vzpriamenej polohe na aktínové vlákno (2), súčasne sa mení uhol myozínovej hlavy (z 

90° na 45°) vzhľadom na dlhú os myozínovej molekuly (3). Ohnutie myozínovej hlavy vyvoláva posun aktínové 

vlákna smerom k prúţku M a skrátenie myofilamenta. Tento elementárny pohyb sa deje na úkor konformačnej 

energie, kt. sa uvoľnila pri predchádzajúcom rozštiepení ATP. V ďalšom kroku sa v prítomnosti ATP z 

myozínovej hlavy uvoľňujú štiepne produkty hydriolýzy ATD (ADP a anorganický fosfát), čím sa uvoľní aj väzba 

medzi aktínom a myozínom (4). Systém sa musí opäť energeticky nabiť, čo sa realizuje väzbou ATP na 

myozínovú hlavu (5). Myozínová ATPáza katalyzuje štiepenie ATP na ADP a anorganický fosfát a uvoľnená 

energia sa spotrebúva na konformačnú zmenu (45°→90°), čo má za následok vzpriamenie myozínovej hlavy 

vzhľadom na dlhú os jeho molekuly. Ďalšie kroky závisia od koncentrácie Ca
2+

 v sarkoplazme: pri dostatočne 

vysokej koncentrácii Ca
2+

 nastáva opäť väzba myozínu na aktín (2) a celý proces sa opakuje; pri poklese Ca
2+

 

prechádza sval do východiskovej polohy (1) 

Relaxácia svalu – nastáva po zastavenie toku nervových impulzov z motoneurónu, čo má za 

následok aktiváciu vápnikovej pumpy v membránach SR, vápnik rýchlo vyteká zo sarkomplazmy do 

cisterien SR.  Tu  sa  viaţe  na  špecifický väzbový proteín – kalsekvestrín (kyslý glykoproteín s Mr 

54 000).  



Pokles koncentrácie Ca
2+

 v sarkoplazme vyolá konformaônú zmenu troponínového komplexu, kt 

zabraňuje ďalšej väzbe myozínu na aktín. SR pp. produkuje aj ďalší relaxačný faktor, kt. vyvoláva 

štiepenie väzieb aktín–myozín, a tak napomáhapasívnemu natiahnutiu svalu do východiskovej polohy. 

S. sa skracuje v pozdĺţnom a zväčšuje v priečnom smere, takţe jeho objem zostáva rovnaký. 

Kontrakcia, pri kt. zostáva dĺţka s. nezmenená, ale zväčšuje sa napätie, sa nazýva izometrická. 

Kontrakcia, pri kt. sa sval skracuje, ale napätie zostáva nezmenené, je izotonická. Pri svalovej činnosti 

ide vţdy o ich kombináciu. 

Obr. 2. Úloha myozínovej 

kinázy v kontrakcii 

hladkého svalu. AC – 

adenylátkináza; Gs, Gi, Gp – 

G-proteíny; PKA – 

proteínkináza A; PKLM – 

proteínkináza ľahkých 

reťazcov myozínu; PLC – 

fosfolipáza C 

 

 

 

 

 

Kontrakcia hladkého svalu – uskutočňuje sa tieţ teleskopickým zasúvaním aktínovýeh a 

myozínových vláken za súčasného štiepenia ARP. Chýba tu však troponín, kt. funkciu preberá 

myozínová kináza ÍMK). MK pozostáva z 2 proteínov – katalytickej jednotky a komplexu Ca-

kalmodulín. Tento komplex vzniká aţ pri zvýšení koncentrácie Ca v sarkomplazme z 10 na 

10~
5
molov. 

Regulacia svalovej kontrakce – svalovú kontrakciu iniciuje vzostup koncentrácie cytosolového 

Ca
2+

. Normálne sa koncentrácia Ca
2+

 v cytosole  udrţuje na veľmi nízkej hodnote (< 0,1 mmol/l. 

Kým v nesvalových bunkách sa nízka koncentrácia vápnika udrţuje pomocou Ca
2+

-ATPázy 

v plazmatickej membráne, kt. vypudzuje ióny Ca
2+

 z bunky, v myocytoch špecifická  Ca
2+

-ATPasa 

priebeţne vypudzuje pumpuje Ca
2+

 z cytosolu do sarkoplasmatického retikula (SR), čo je sieť 

kanálikov v cytosole myocytu a slúţi ako rezervoár iónov Ca
2+ 

(cisterny SR). Nervové impulzy 

uvoľňujú  ióny Ca
2+

 cez membránu SR otvorením špecifických Ca
2+

-kanálov (SR Ca
2+

-kanálový 

proteín = ryanodine receptor, RyR). Tým sa zvýši koncentrácia Ca
2+

 na myofibrile a ďalej na 

napäťovom receptore membrány T-tubulov (z 0,1 na 10 mmol/l), čo vyvolá konformačné zmeny v 

komplexu troponín–tropomyozín, čoho dôsledkom je svalová kontrakcia. Keď nervový vzruch 

pominie, Ca
2+

-kanál sa opät uzavrie; z cytoplazmy sa potom Ca
2+

 dostanú späť do cisterien SR 

prostredníctvom aktivácie Ca
2+

-ATPázovej pumpy za prísunu energie z ATP. Schopnosť uskladniť 

veľké mnoţstvo Ca
2+

 v cisternách SR uľahčuje ešte prítomnosť ďalšieho proteínu: kalsekvestrínu. 

Pri svalovej kontrakcii má dôleţitú úlohu spojenie medzi membránou a cytoskeletom. Významný je 

najmä veľký proteín dystrofín (Mr 426 000), kt. tvorí 5 % proteínov cytoskeletu  pod membránou, je 

homologický s iným proteínem s priečnymi väzbami – aktínom. Zúčastňuje sa na ukotvení 

aktínových filamentov k plazmatickej membráne formou komplexu dystrofin–glykoproteín 

(obsahujúci dystroglykány, a, b, ďalej sarkoglykány, a, b, g, d a syntrofiny, a, b1, b2. Dystrofin má pp. 

ochrannú úlohu pred poškodením integrity membrány namáhanej opakovanými svalovými 



kontrakciami. Komplex dystrofín–glykoproteín v membráne spája vnútorný cytoskelet (F-aktín) 

s vonkajším extracelulárnym matrixom (2-laminín a bazálna lamina).  

Idiomuskulárna kontrakcia – miestna k. svalu pri perkusii; vyskytuje sa pri myotónii, atrofii svalu, 

diabetes mellitus, kachexii. 

Pseudomotorická kontrakcia – fibrilárne zášklby degenerovaných svalov po prerušení moto-

rických nervov (neurotméza), príp. zosilnená po dráţdení príslušných senzitívnych nervov. 

kontrakcionym – pseudonym, kt. vznikne skrátenímn občianskeho mena (napr. Laco Ozábal – cooz).  

kontrakt – zmluva (napr. obchodná); kontraktácia – uzatváranie zmlúv. 

kontraktilita – [contractilitas] vlastnosť bunky a tkaniva (svalov) reagovať na vonkajšie podnety 

stiahnutím; schopnosť stiahnuť sa, stiahnuteľnosť. 

kontraktúra – [contractura] trvalé fixácie kĺbov vyvolané permentnou kontrakciou svalu. 1. fyziol. 

svalová reakcia na podnet, kt. nemá charakter akčného potenciálu, napr. chem.; 2. neurol., ortop. 

fixované drţanie končatiny al. inej časti tela, napr. chrbtice. Podľa postavenia kĺbu sa rozoznáva: 1. 

flekčná kontraktúra – k. následkom skrátenia mäkkých častí na strane flexorov; extenzia kĺbu nie 

je moţná; 2. extenčná kontraktúra – k., pri kt. je moţná extenzia, ale flexia je nemoţná; 3. 

addukčná kontraktúra – ankylóza v addukčnom postavení. Rozoznáva sa: a) fibrózna 

kontraktúra.: obmedzenie funkcie a pohyblivosti kĺbov podmienené paraartikulárnym skrátením 

svalu, periartikulárnym zmrštením kĺbového puzdra, intraartikulárnymi zrastami kĺbových plošiek; b) 

kostná kontraktúra (ankylóza) trvalé postavenie svalu do určitej polohy s obmedzením pohyblivosti 

následkom čiastočného al. úplného kostného premostenia kĺbovej štrbiny (deštruujúca artritída). 

Podľa postihnutého tkaniva sa k. delia na dermatogénne, tendogénne, artrogénne, neurogénne a 

funkčné. Dermatogénne kontraktúry (jazvové k.) vznikajú po rozsiahlych poraneniach koţe 

a mäkkých častí, popáleninách a chron. hnisaniach. Tendomyogénne kontraktúry, najčastejšie 

formy k., sú podmienené vývojovými chybami s postihnutím kostí, zrastami, popálenín spojivého 

tkaniva, svalstva a fascií (napr. Dupuytrenova k.). Zriedka ide o následok priameho postihnutia 

svalov, častejšie o sprievodný jav al. následok úrazov a zápalov kostí al. kĺbov. Osobitnou formou je 

ischemická Volkmannova kontraktúra – flekčná k., tzv. drápovitá ruka, vzniká následkom skrátenia 

mäkkých častí pri nedostatočnom prekrvení a poškodení nervov ako komplikácia 

kompartmentového sy. al. strangulujúcich obväzov, príp. sek. zdurenia následkom tesných 

sadrových obväzov. Naloţenie cirkulárnej sadrovej dlahy pri čerstvej zlomenine v detskom veku je 

prísne kontraindikované. K najťaţším neskorým komplikáciám po detských suprakondylických 

hyperextenčných fraktúrach hornej končatiny patrí flekčná k. prstov (drápovitá ruka). Artrogénne 

kontraktúry vznikajú po krvácaní do kĺbov, zápaloch a úrazoch kĺbov. Neurogénne kontraktúry sú 

následkom poškodenia centrálneho neurónu vzniká spastická k., pri poškodení periférneho neurónu 

paralytická k.; začínajú sa funkčnou prevahou neporušených al. hypertrofických svalov s 

abnormálnym nefyziol. postavením končatiny al. inej časti tela (napr. tváre). Reflexné kontraktúry 

vznikajú v okolí chorých kĺbov, napr. k. paravertebrálnych a i. svalov pri diskopatiách, artritídach ap. 

Patol. postavenie končatiny a i. časti tela vzniká reflexne následkom bolestivej aferentácie a 

antalgetického postavenia (napr. chrbtice) a jeho dlhotrvajúcim fixovaním. Príkladom reflexnej k. je 

aj défense musculaire pri apendicitíde. Funkčné (,,hysterické―) kontraktúry sú následkom 

dlhotrvajúcej funkčnej obrny v rámci konverznej poruchy (→Ledderhoseho sy. I; →syndróm). K. 

výrazne zniţuje rozsah aktívneho pohybu, svalovú silu, koordináciu ap. postihnutej končatiny. 

Profylaxia k. pri centrálnych obrnách spočíva v polohovaní a mobilizácii (zábrana vzniku spastickej 

obrny z centrálnej chabej obrny), pri bolestivých ochoreniach koţe, jazvách a dlhodobej imobilizácii 

v kauzálnej th., resp. liečebnej gymnastike, pri bolestivých artropatiách v analgetickej th. a liečebnej 



gymnastike, u pacientov v bezvedomí je dôleţité precvičovanie všetkých kĺbov 1 – 2-krát/d a menení 

polohy kaţdé 2 h.  

Patrí sem Dupuytrenova kontraktúra, fibromatóza dlaňovej aponeurózy charakterizovaná 

zhrubnutím a kontraktúrou fibróznych pruhov na dlaňovej strane ruky a prstov, kt. postihuje 

najčastejšie muţov v 30. – 50. r. ţivota. Peyronieho choroba porucha hojenia poranenej tunica 

albuginea penis neznámej genézy. Podobá sa idiopatickej fibróze iných orgánov, ako je 

Dupuytrenova kontraktúra, keloidy, hypertrofické jazvy ap. Niekt. autori odporúčajú aplikáciu 

verapamilu a interferónu 2b do lézií. V ťaţších prípadoch s kalcifikáciou prichádza do úvahy chir. 

výkon s príp. protézou penisu. Kontrakúra bedrového klbu – trvalá fixácia bedrového kĺbu v prim. 

postavení s obmedzením pasívnych i aktívnych pohybov v bedrovom kĺbe. Lokomócia je sťaţená a 

pohyby bolestivé. Môţe byť vyvolaná úrazom, infekciou al. poliomyelitídou. 

kontrakultúra – kontrastný, opozičný typ kultúry, resp. subkultúry vzhľadom na to prevládajúci, 

dominantný, oficiálny typ kultúry v danej spoločnosti. Pre k. je typický nesúhlas s normami, 

hodnotami, a ideami oficiálnej kultúry, zároveň však závislosť od nej, lebo len v jej rámci nadobúda 

zmysel. Vznik k. súvisí so zmenou kultúry a jej dezintegráciou spojenou s dysfunkciou systému 

sociálnej kontroly. Rozlišujesa k. vyrastajúcu na okraji spoločnosti v sociálne deklasovaných 

prostrediach narkomanov, alkoholikov, bezdomovcov, kriminálnych ţivlov, väzňov a k. vzniknutá z 

protestu a snáh realizovať určitý sociálny, umelecký, politický, ekologický a i. program. K. sa často 

usiluje utvoriť alternatívnu kultúru (napr. hippies v 60. r., anarchistické skvatery 80. a 90. r., 

findhornská nadácia a i. sekty). 

kontralaterálny – [contralateralis] leţiaci na opačnej strane. 

kontrapozícia – [contrapositio] protiklad, náprotivok. 

kontrasignácia – [contrasignatio] spolupodpisovanie (napr. zmluvy). 

kontrast – 1. opačné, odlišné, protiklad, opak; 2. fyz. vlastnosť určitého miesta zorného poľa vynikať 

nad okolím; 3. fotogr., rtg. vzťah medzi jasom susediacich plôch al. po sebe nasledujúcich svetelných 

vnemov (pomer rozdielu jasov k väčšiemu jasu); 4. psychol. zosilnenie protikladov; schopnosť vnímať 

rozdiely medzi kvalitami objektu (farby, tóny) al. psychickými javmi (vrelý, chladný); vyskytuje sa uţ 

u Aristotela, pri asociáciách zákon kontrastov, podrobne preskúmali asocianisti (G. T. Fletcher, W. 

Wundt, H. Ebbinghaus a i.); tendencia vnímať nepodobné časti celku ako rozdielne; keď sú však 

rozdiely príliš malé, nastáva opačný jav, asimilácia; podstata testov skúmajúcich vnímanie, 

pozornosť a predstavivosť. Prahový kontrast – obrátená hodnota danej intenzity podnetu (napr. 

jas) k diferenčnému prahu tohto podnetu.  

kontrasugestibilita – tendencia, najmä u detí, zaujať pozíciu opačnú tej, kt. je navrhovaná. 

kontrektácia – [l. contrectatio dotýkanie sa, prisvojenie si] erotika v rámci spoločenských stykov (napr. 

tanec); milostná predohra. 

kontribúcia – 1. všetky druhy daní a dávok; 2. vojnová daň. 

kontrola – 1. prehliadka; 2. dohľad, dozor, revízia; 3. regulácia. Angl. termín control má širší význam, 

zahrňuje ovládanie, riadenie, moc, prikazovanie. 

Vôľová kontrola – psychol. termín pre dimenziu osobnosti zisťovanú vo faktorovej analýze 

osobnosti; je sýtená charakterovými vlastnosťami, ako je zodpovednosť, vytrvalosť, dôkladnosť, 

spoľahlivosť; niekedy tieţ súhrnný pojem sebaovládania. K. je schopnosť jedinca aktívne 

ovplyvňovať preţívanie a správanie vo svojom prostredí. 

Sociálna kontrola – konfrontácia reálneho správania jedinca al. skupiny s kolektívne zdieľanými 

hodnotami a normami tohto správania, priebeţne vykonávaná účastníkmi sociálnej interakcie. 



Zisťuje deviácie od štandardov spoločenského spoluţitia a ako regulatívny mechanizmus smeruje k 

ich odstráneniu prostredníctvom sankcií. Zahrňuje nielen dodatočné posudzovanie sociálnej 

prijateľnosti, resp. neprimeranosti určitého správania a prípadný postih, ale aj východiskové 

informačné aktivity o tom, čo sa pokladá za ţiaduce. 

kontrolka – 1. kontrolný (prezenčný) lístok; 2. kontrolná ţiarovka ap. 

kontrolná skupina – vybraný súbor osôb, kt. je identický so sledovanou skupinou v zákl. 

charakteristikách a slúţi na porovnanie so sledovanou skupinou. V prípadových a kontrolných 

štúdiách prípadov a kontrol ide o súbor zdravých osôb, v kohortových štúdiách o súbor osôb, kt. nie 

sú exponované etiologickému agensu (rizikovému faktoru), v intervenčných štúdiách o súbor osôb, 

ktorým sa nepodal liek (vakcína), ale placebo. Utvorenie k. s. je nevyhnutným predpokladom 

vykonania akejkoľvek štúdie.  

kontroverzia – [controversio] prudká výmena názorov; spor, hádka, rozpor. 

kontumácia – [contumacia] 1. odsúdenie ţalovaného, kt. sa nedostavil; 2. zdrav. opatrenie, zátvor 

brániaci šíreniu nákazlivých chorôb. 

kontúra – [franc. contour] 1. obrys, nákres v hlavných líniách, črtách; 2. myslená al. kreslená čiara 

ohraničujúca tvar v priestore plošne al. objemovo. 

kontúzia – [l. contusio] navonok nekrvácajúce poranenie mäkkých tkanív al. orgánu; uzavreté 

pomliaţdenie. 

konulárie – Conulata, vyhynuté morské ţivočíchy z kmeňa mechúrnikov, triedy medúzov-cov.  

kónus – [l. conus] kuţeľ. 

Cushingov kónus – okcipitálny tlakový k. 

Tlakový kónus – vzdialený prejav intrakraniálnej hypertenzie následkom expanzívneho procesu 

(nádor, hemorágia, absces ap.). Na jeho vzniku sa zúčastňuje likvorová hypertenzia, edém mozgu, 

obehové poruchy a smer tlaku expanzívneho procesu. V klin. praxi sa vyskytujú dva tlakové k., 

okcipitálny a temporálny. 

Okcipitálny tlakový kónus – Cushingov k., charakterizuje postupujúci tlak na mozgový kmeň, 

najmä predĺţenú miechu, kt. je vtláčaná do foramen occipitale magnum. Tlak vyvíjajú najmä 

cerebelárne tonzily, čím trpí ich krvné zásobenie a vzniká ich edém. Prejavuje sa rýchlym vývojom s 

poruchami dýchania, srdcovej frekvencie a TK v dôsledku tlaku na dýchacie a va-zomotorické 

centrá v predĺţenej mieche. Ide o subtentoriálny k. Ak sa včas nezakročí, nastane exitus. 

Temporálny tlakový kónus – je podmienený vtlačením spánkového laloka, najmä uncus gyri 

parahippocampalis pod tentorium cerebelli s následným tlakom na mozgový kmeň. Charakterizuje 

ho zhoršovanie stavu, postupná spavosť, obrny 

okohybných nervov (n. III a VI), postupujúce 

bilaterálne príznaky postihnutia kortikospinálných dráh, 

poruchy dýchania, pokles TK, kóma aţ exitus. Z tlaku 

na kontralaterálne crus cerebri môţu vzniknúť tzv. 

,,homolaterálna― centrálna hemiparéza. 

Obr. Tlakové kužele. 1. Nádor frontálnej oblasti tlačí na falx 

cerebri smerom k hornému temporálnemu laloku cez krídlo 

klinovej kosti a ,,axiálne― pretláča mozgový kmeň. 2 – Nádor 

temporálnej oblasti tlačí na frontálny lalok, pretláča sulcus 

lateralis cerebri frotálne a nahor a gyrus uncinatus dole a do 

tentoriálneho otvoru. 3. Nádor okcipitálnej oblasti tlačí mozog 



dopredu, frontálne časti sú pretláčané cez stredovú čiaru, sulcus lateralis cerebri je elevovaný (podľa Kautzkeho a 

Zülcha, 1955) 

 

konvalamarín – druh jedovatého glykozidu, kt. obsahujú listy konvalinky voňavej (Conval-laria majalis 

L., Liliaceae). 

konvalamarogenín – C27H42O4, Mr 430,61; hlavný genín glykozidu konvalamarínu. Izoloval sa z 

koreňa konvalinky voňavej (Convallaria majalis L., 

Liliaceae). 

Konvalamarogenín 

 

 

 

konvalatoxín – syn. strofantidín -L-ramnozid; 3-[(6-deoxy--L-manopyranozyl)-oxy]-5,14-dihydroxy-

19-5-kard-20-(22)-enolid, C29H42O10, Mr 550,63; druh 

jedovatého glykozi-du, kt. obsahuje listy konvalinky voňavej 

(Convallaria majalis), Ornithogalum umbellatum L., 

Liliaceae a Antiaris toxicaria Lesch., Moraceae. 

Konvalatoxín 

 

konvalidácia – [convalidatio] premena pôvodne 

neplatného úkonu na platný úkon. 

konvalinka – Convallaria. 

konvekcia – [convectio] 1. šírenie tepla prúdením, 

prúdenie; 2. meteor. usporiadaný prenos vzduchu a vlhkosti vzduchu vo vertikálnom smere vyvolaný 

nerovnomerným ohrievaním zemského povrchu. 

konvencia – [l. conventio] 1. dohovor; dohoda; 2. spoločenská zvyklosť, formalita; súbor pravidiel a 

sociálnych noriem, kt. skupina prijíma ako akýsi úzus bez toho, aby boli kodifikované; 3. mat., log. 

dohoda, ktorou sa zavádza názvoslovie (symbolika), axiómy al. predpoklady vedeckej úvahy; 4. 

medzinárodné dohody väčšej dôleţitosti, najmä mnohostranné dohody. 

Ópiová konvencia – medzištátne zmluvy (prvá z Haagu 1912) uzavreté na zamedzenie 

nekontrolovanej výroby a rozširovanie omamných (psychotropných) látok. 

konvencionalizmus – 1. lipnutie na spoločenských konvenciách, zvyklostiach; 2. myšlienkový al. 

umelecký smer zaloţený na konvenciách. Podľa k. vedecké pojmy, hypotézy a teórie vznikajú na 

základe dohody, konvencie medzi vedcami. Klasickú odobu získal k. v diele J. H. Poincarého Veda 

a hypotéza. Konvencie sú podľa neho výsledkom slobodnej činnosti ľudského ducha, kt. v tomto 

smere nemá nijaké obmedzenia. Logickým dôsledkom toho je potom názor, ţe celé naše poznanie 

je konvenciou. Poznávajúci subjekt volí konvencie na základe svojho vlastného kritéria ,,vhodnosti― 

a svojho názoru na ich uţitočnosť. V tom sa premieta výrazný subjektivizmus. Konvencie musia byť 

logicky konzistentné a mali by akceptovať zmyslovo postihnuteľné vzťahy medzi vecami al. javmi. 

Nový impulz získal k. v období rozvoja neklasických logík. Keď sú klasické i neklasické logiky platné, 

záleţí vraj len od subjektu, kt. z nich bude akceptovať. R. Carnap v období Logickej syntézy jazyka 

formuloval tzv. princíp tolerancie, podľa kt. si kaţdý môţe podľa ľubovôle zvoliť pouţitý jazyk, musí 

však uviesť príslušné syntaktické pravidlá. So vznikom logickej sémantiky Carnap k. opustil. 



konvenčný – strnulo a stereotypne zotrvávajúci na sociálnych poţiadavkách a tlakoch. 

Konvenčná zraková vzdialenosť – vzdialenosť, kt. zdravé oko vidí predmet ešte pohodlne, t. j. bez 

namáhanej akomodácie. Je to 25 cm a pouţíva sa na hodnotenie zväčšovacích schopností 

optických prístrojov. 

konvenovať – hodiť sa, vyhovovať. 

konvergencia – [convergentio] 1. zbiehavosť, zbliţovanie; 2. Biol. vonkajšia al. vnútorná podobnosť 

istých orgánov al. tvaru podmienená prispôsobením sa rovnakým podmienkam jestvovanie (tvar 

čela ryby a veľryby, kaktusy a miečniky); 3. oftalmol. stočenie očí, pri kt. sa osi očí zbiehajú a pretínajú 

na pozorovanom predmete; nesúhlasný súhyb očí; 4. psychopatol. vzájomné pôsobenie chorobných 

príznakov; 5. lingv. postupné zbliţovanie príbuzných jazykov, výskyt podobných kultúrnych prvkov, kt. 

vznikli nezávisle od seba u rôznych národov. 

konvertibilita – [l. convertibilitas] vymeniteľnosť (napr. meny na inú al. na zlato). 

konvertita – [l. convertare obracať, otáčať] osoba, kt. prestúpila na iné vierovyznanie. 

konvertor – 1. rádiotech. menič kmitočtov, kt. sa pouţíva ako krátkovlnný adaptér k prijímaču; 2. elekt. 

strojmeniaci striedavý prúd na jednosmerný al. naopak; menič; 3. jad. fyz. druh jadrového reaktora, v 

kt. pri vlastnej činnosti nastáva reprodukcia jadrového paliva; konverzný, produkčný reaktor.  

konverzácia – [l. conversatio] rozhovor, beseda. 

konverzia – [l. conversio] premena, zmena, obrat; 1. atom. fyz. premena plodného materiálu na štiepny 

materiál v reaktore; 2. chem. premena zlúč. jednej formy na inú formu; 3. tech. mnoţstvo produktu 

vzniknutého zo zákl. surovín pri jednom výrobnom cykle; 4. psychiatria obranný mechanizmus, 

symbolické vyjadrenie psychických stavov somatickými poruchami, napr. hysterickou obrnou, bez 

org. podkladu; 5. log. transformácia kategorického súdu; 6. lingv. jav, keď určité pomenovania majú 

schopnosť fungovať v oblastiach rozličných slovných druhov (napr. vedúci príd. meno, vedúci 

podstatné meno atď.). 7. cirk. zmena, obrat v presvedčení, prestúpenie na inú vieru, do inej cirkvi; 

návrat do pôvodnej cirkvi. 

konverzný – 1. vzťahujúci sa na →konverziu, majúci ráz konverzie; 2. prechádzajúci od jedného 

druhu, typu, k druhému, z jednej kategórie do druhej bez väčšej (al. nijakej) zmeny. 

konvexita – [l. convexitas] vydutosť, vypučenosť; por. kurtozita. 

konvexkonkávny – [l. convexoconcavus] vydutovdutý. 

konvexný – [l. convexus] vydutý, vypučený. 

konvicín – 6-amino-5-(-D-glukopyranozyloxy)-2,4(1H,3H)-pyrimidíndión, C10H15N3O8, Mr 305,24; láka 

izolovaná z Vicia sativa L., Leguminosae.  

Konvicín 

 

 

 

 

konvikt – [l. convictus spoluţitie, spoločenstvo] výchovný ústav so spoločným bývaním a stravou. 

konvívium – 1. pohostenie; 2. gen. genotypická skupina v rámci druhu nekríţiteľná s jeho ostatnými 

príslušníkmi. 

konvolút – [convolutum] zväzok, zvitok, zhluk. 



konvulzia – [convulsio] kŕčový záchvat, generalizovaný kŕč, zjavujúci sa pri záchvatoch epilepsie, 

konverzných poruchách, pri veľmi silnom afekte; →kŕč. 

Konyne
® 

(Cutter) – koagulačný faktor IX, Christmas faktor. 

konzekvencia – [l. consequentia] dôsledok, následok. 

konzekventný – dôsledný. 

konzerva – [l. conserva spoluotrokyňa] trvanlivý výrobok v hermetickom obale z plechu, skla, 

hliníkových fólií, plastov ap., určený na dlhodobé skladovanie. Krvná k. →transfúzia krvi. 

konzervácia – [l. conservatio] úprava materiálu na uchovanie pred skazením, zničením. Biol. 

zachovanie rastlín, zvierat al. ich častí v prirodzenom stave fyz. a chem. metódami 

Konzervačný roztok ACD-R110 ext.
 ®

 (Imuna Slovakia) – Natrii citras dihydricus 1,4 g + Acidum 

citricum monohydricum 0,5 g + Aqua pro inj. ad 500 ml; rozt. na odber a uschovanie krvi a krvných 

derivátov. 

konzervanty – konzervanciá, prostriedky na konzerváciu. Ako konzervačné metódy sa pouţívajú: 1. 

teplo (jednorazovo); 2. chlad (schladenie na +4 °C al. zmrazenie na –20 °C); 3. sušenie a 

zmrazovanie (sublimácia); 4. údenie; 5. soli (osmotický účinok s dehydratačným účinkom), cukry a 

korenia (éterické oleje); 6. chem. k. potravín (kys. boritá, benzoová, p-oxybenzoová, salicylová a ich 

soli, sorbitol), sér a očkovacích látkach 0,3 – 0,5 % fenol, 0,1 % formalín al. ortuťové prípravky; 7. 

oţiarenie (napr. potravín). 

Vo farm. sa ako k. pouţívajú chem. zlúč., kt. svojím toxickým pôsobením na mikróby zabraňujú ich 

rastu al. ich usmrcujú (antimikróbne látky). Tým zniţujú počet mikróbov v prípravkoch a chránia ich 

pred zmenami, kt. v nich zapríčiňuje biol. účinnosť mikróbov (priame pôsobenie patogénnych 

mikróbov, vyvolávanie pyrogénnych reakcií endotoxínmi aj nepatogénnych mikróbov, biodeteriorácia 

prípravkov). Poţiadavky na mikrobiol. čistotu liečivých prípravkov sa vyjadrujú prípustným počtom 

mikróbov v 1 g al. 1 ml prípravku, resp. látky. ČSL 4 rozdeľuje prípravky do troch skupín. 

1. Fenolické konzervanty 

Fenol  – Phenolum, je antimikróbne účinný pri 0,5 – 1 %, vírusocídne účinkuje pri 2,5 %, málo 

pôsobí na kvasinky a plesne. Konzervujú sa ním imunoglobulíny a očkovacie látky. Vyţaduje pH < 

8,5. 

Orto-, meta- a parakrezoly – pôsobia bakteriostaticky aţ baktericídne pri pH < 8,5. Účinná 

koncentrácia o- a p-krezolu je 0,3 – 0,4 %, m-krezolu 0,5 – 0,6 %. Konzervujú sa nimi niekt. 

parenterálne prípravky. 

Metylparabén – metylester kys. 4-hydroxybenzoovej. pôsobí bakteriostaticky, nie však fungistaticky. 

Antimikróbne účinná koncentrácia 0,2 % je blízka nasýtenej koncentrácii. Topicky aplikovaný 

vyvoláva alergie, v očných prípravkoch dráţdi.  

Propylparabén – propylparabenum, propylester kys. 4-hydroxybenzoovej. Pôsobí bakteriostaticky (v 

koncentrácii 0,04 %) a slabo fungistaticky. Pouţíva sa ako metylparabén. Často sa kombinuje metyl- 

a propylparabén v pomere 2:1. 

2. Organické kyseliny 

Kys. sorbová – ac. sorbicum, pôsobí len na mikóby produkujúce katalázu. Antibaktériovo pôsobí pri 

pH < 4,5. Je vhodná na konzervovanie perorálnych a topických prípravkov. Pouţíva sa jej draselná 

soľ. 

3. Alifatické a aromatické alkoholy 



Chlórbutanol – pôsobí bakteriostaticky aţ baktericídne,  účinné  koncentrácie sú 0,3 – 0,6 %. V 

neutrálnom a alkalickom prostredí je nestály, adsorbuje sa na elastoméry. Je vhodný do olejových 

prípravkov na topickú, nosovú, očnú i parenterálnu aplikáciu. 

Benzylalkohol (1 – 2 %) a betafenyletanol (0,7 – 1,5 %) pôsobia bakteriostaticky, slabo na plesne a 

kvasinky. Pouţiteľnosť je rovnaká ako pri chlórbutanole. 

4. Katiónové a organické zlúčeniny ortuti 

Boritan fenylortutnatý – phenylhydrargyrum boricum a dusičnan a octan fenylortutnatý pôsobia 

bakteriostaticky aţ baktericídne, ale aj fungistaticky aţ fungicídne. Účinnú koncentráciu majú 0,002 

aţ 0,02 %. Vhodné sú do topických, nosových, očných a rektálnych prípravkov. Lepšie účinkujú v 

alkalickom prostredí. Sú inkompatibilné s aniónovými liečivými a pomocnými látkami a s iónmi Cl
–
, 

Br
–
 a J

–
. Silne sa adsorbujú na elastoméry. 

5. Aniónové organické zlúčeniny ortuti 

Tiomerzal – thiomersalum (Merthiolat
®
), 2-(etylmerkuritio)benzoán sodný. Je veľmi ľahko rozp. vo 

vode, účinnú koncentráciu má 0,002 aţ 0,02 %. Je pouţiteľný vo všetkých liekových formách ako 

iné org. zlúč. Hg a navyše aj v inj. prípravkoch a sérach. Pôsobí len v kyslom prostredí pri pH < 6. Je 

citlivý na svetlo. 

6. Katiónové dusíkaté zlúčeniny 

Bromid benzododecínia (Ajatin
®
) a bromid karbetopendecínia (Septonex

®
) pôsobia v kon-

centráciách 0,005 – 0,01 % pri pH 6 – 8, lepšie pôsobia v alkalickom prostredí. Hodia sa pre 

prípravky na topickú, nosovú a očnú aplikáciu. Sú inkompatibilné s aniónovými liečivami 

a pomocnými látkami, inaktivuje ich metylcelulóza, adsorbujú sa na elastoméry. 

Chlórhexidín – bis-(p-chlórfenyldiguanido)-1,6-hexandihydrochlorid al. acetát, má antibaktériovú 

koncentráciu 0,001 – 0,01 %. Pôsobí na baktérie a plesne, je vhodný do perorálnych, nosových, 

topických a najmä očných prípravkov. Je účinný pri pH 7 – 9. 

Bronopol – bronopolum; 2-bróm-2-nitro-1,3-propandiol, má silný baktericídny účinok a pôsobí aj a 

Pseudomonas aeruginosa. Vhodné je pH < 7. V alkalickom prostredí a na svetle je nestály. Moţno 

ním konzevrovať topické prípravky. 

konzervati(vi)zmus – jeden z 3 hlavných filozofických, ekonomických a politických prúdov Západu 

vedľa liberalizmu a socializmu. Súčasťou politickej kultúry sa stal okolo r. 1830 v Anglicku, jeho 

filozofická podstata však bola sformulovaná uţ r. 1790 írskym štátnikom E. Burkem v knihe 

Reflections on the Revolution in France. K. v Európe vznikol ako vedomá reakcia na ideológiu a 

realitu Francúzskej revolúcie. Americké konzervatívne myslenie sa obvykle stotoţňuje s 

tradicionalizmom. 

K. vychádza z realistického pohľadu na prirodzenosť človeka a presvedčenia, ţe ľudské bytosti 

charakterizuje isté napätie, kt. nemoţno zo spoločnosti odstrániť, môţe sa však zmierniť politickou 

praxou. Tým sa k. líši od rôznych radikálnych doktrín, podľa kt. nie je zlo zakorenené v ľudskej 

prirodzenosti, ale spočíva v štruktúre spoločnosti, takţe človek sa môţe oslobodiť a zlo zo 

spoločnosti eliminovať zmenou spoločenského poriadku. Predstaviteľom tejto viery je marxizmus. 

Pre k. je zlo a utrpenie od ľudskej existencie neoddeliteľné a nie je preto rozumné upínať sa k 

utopickým predstavám o jeho odstránení, ale treba sa sústrediť na skromnejšie ciele obmedzovania 

jeho účinku a prijať koncepciu ,,limitovanej politiky―. Snaha o presadenie slobody revolučnými 

metódami podľa Burkeho nerozširuje ani nezdokonaľuje moţnosti takejto limitovanej politiky, ale 

naopak deštruuje podmienky na ich uchovanie. Tieto podmienky vidí k. v existencii vlády zákona, v 

nezávislej justícii, systéme zastupiteľskej vlády a inštitúte súkromného vlastníctva. 



Na rozdiel od liberalizmu obhajuje svoje princípy odlišným spôsobom. Odmieta abstraktné liberálne 

koncepcie indivídua, ľudských práv a teóriu spoločenskej zmluvy, spojených whigizmom, ale aj 

utilitarizmus a vieru v pokrok. 

Hlavným obsahom politiky k. bola kritika revolučného štýlu, revolučného fanatizmu, kt. mení politiku 

,,limitovanej― aktivity a postupného zmierovania konfliktov, záujmov a vášní na všetko zahrňujúce 

ideologické ťaţenie proti zlu. Odmieta racionalizmus stelesňovaný vierou, ţe inštitúcie môţu utvoriť 

a legitimizovať ľudia na základe svojho rozumu. Podľa k. je tento názor nebezpečný v tom, ţe 

všetky existujúce inštitúcie moţno principiálne odmietnuť preto, ţe ich reformátori svojvoľne označia 

ako iracionálne produkty zvykov a tradícií. Namiesto nich sa majú utvoriť nové inštitúcie, kt. by 

lepšie vyhovovali poţiadavkám abstraktných ideálov, ako sú ľudské práca, pravidlo ,,o najväčšom 

šťastí pre čo najväčší počet ľudí― al. ideál sociálnej spravodlivosti. Podľa k. nie je takýto 

racionalistický prístup k spoločnosti kľúčom k ľudskej emancipácii, ale len zásterkou pre 

dogmatizmus. K. odmieta nekritickú vieru v suverenitu ako kľúč k vnútornej a medzinárodnej 

harmónii, podľa kt. demokracia automaticky zabezpečuje dobrú vládu, ako aj svetový mier, pretoţe 

si vládnu len ľudia sami, nemôţu mať záujem vládnuť si zle al. útočiť na druhých. K. naopak varuje, 

ţe demokracia sa nemôţe automaticky stotoţňovať so slobodou ani s dobrou vládou, pretoţe 

plebiscit sa dá ľahko zneuţiť na legitimovanie diktatúry. 

Súčasný neokonzervativizmus – liberálno-konzevratívna reakcia vycháza z týchto premís: a) 

zásadná podpora západných hodnôt a jednoznačné odmietanie komunizmu; b) odmietanie predstáv 

a myšlienok o rovnosti a sociálnej spravodlivosti; c) radikálne odmietanie nekritickej viery v 

plánovanie ako jedinečného lieku na všetky spoločenské nedostatky; d) kritika rastúcej inflácie 

vyvolanej snahami vlád udrţovať vysokú mieru zamestnanosti a ekonomického rastu, pripúšťania 

pôţičiek k naplňovaniu premrštených sľubov daných voličom na úkor uváţlivého a vyváţeného 

hospodárenia so štátnym rozpočtom; e) s tým súvisiaca kritika demokracie, podľa kt. tá nemôţe 

viesť k novej forme despotizmu, podmieneného nie vládnym útlakom, ale najmä premierou dobrých 

úmyslov, kt. nakoniec vedú k nezdravej forme paternalizmu; f) podpora tradičného náboţenstva a 

morálky, snaha uviesť do súladu kresťanské hodnoty so systémom demokratického kapitalizmu (J. 

C. Murray, M. Novak, encyklika Jana Pavla II. Centesimus annus) . 

konzervatívny – lipnúci na starých zásadách, poriadkoch, spôsoboch, zvyklostiach; nepokrokový, 

spiatočnícky; nenásilný, postupný, nekrvavý.  

konziliár i konziliant – [l. consiliator] skúsený lekár prizývaný ošetrujúcim lekárom na pomoc pri 

ťaţkých al. nejasných chorobných stavoch. 

konziliárny – poradný. 

konzílium – [l. consilium] porada lekárov o ťaţkom al. nejasnom prípade iniciovaná ošetrujúcim 

lekárom pri posteli chorého so zápisom do zdrav. dokumentácie. 

konzistencia – [l. consistentia] pevnosť, stálosť, stupeň tuhosti látky; súdrţnosť, tuhosť, pevnosť; 

hutnosť; 1. fyz. vlastnosť látok vzhľadom na súdrţnosť častíc týchto látok; 2. chem. plastickosť 

a vnútorné trenie látok, napr. mastiacich; 3. psychol. súdrţnosť psychických vlastností a funkcií 

človeka, ako je vnímanie, myslenie, pamäť, reč, pohybová koordinácia, prejavujúca sa v jeho 

konaní; býva porušená pri duševných chorobách, vyčerpanosti, intoxikáciách a i. 

konzistentnosť – súdrţnosť, konzistencia; skĺbenosť, pevnosť. 

konzistometer – prístroj na meranie →konzistencie a →viskozity.  

Höpplerov konzistometer je zaloţený na podobnom princípe ako Höpplerov →reoviskozimeter; 

moţno ním merať kvapaliny s viskozitou 10 aţ 10
10

 mPa.s.  

Höpplerov konzistometer 



 

 

 

 

konzola – 1. elekt., dopr. nosič jedného al. viacerých priečnych ramien pripevnený napr. na stĺp al. 

stoţiar na nesenie izolátorov, vodičov, návestidiel ap.; 2. stav. kovový dielec slúţiaci na nesenie, 

príp. upevnenie zariaďovacích predmetov, napr. vykurovacích telies, umývadiel, nádrţí; previsnutá 

stavebná konštrukcia podporujúca balkón, arkier, rímsu ap.; 3. stroj. vystuţené nosné rameno.  

konzorcium – [l. consortium] zdruţenie, spoločenstvo, obyčajne bankového, na uskutočnenie určitého 

obchodu. 

konzultácia – [l. consultatio] 1. odborná porada; 2. výklad, odpovede vysokoškolského učiteľa na 

otázky študentov, príp. podrobnejšie objasnenie ťaţších partií. 

konzultant – odborný poradca. 

konzumácia – [l. consumatio] spotreba. 

konzumerizmus – tendencia ku konzumnému spôsobu ţivota spojená s preceňovaním významu 

spotreby hmotných statkov, vyúsťujúca aţ do ,,spotreby pre spotrebu―. 

konzumpcia – [l. consumptio] vychudnutie, kachexia. 

kooperácia – [l. cooperatio] súčinnosť, spolupráca niekoľkých osôb zameraná na dosiahnutie toho 

istého cieľa. 

kooperatívnosť – [l. cooperativitas] schopnosť spolupracovať, priateľskosť, otvorenosť; črta 

ovplyvňujúca interpersonálne správanie a vzťahy. 

koordinácia – [l. coordinatio] 1. uvedenie do súladu, zladenie spolupráce, činnosti ap.; 2. gram. 

priraďovanie; 3. chem. priestorové usporiadanie zlúč. vyššieho rádu; 4. neurol. usporiadaná aktivácia 

fukčných jednotiek; jednoduchým druhom senzomotorickej k. je napr. reakcia, jej úroveň sa 

odhaduje časom od signálu k začiatku reakcie, časovým priebehom celej reakcie, presnosťou 

reakcie, príp. mnoţstvom opravných pohybov. 

koordináta – geom. jedna z úsečiek graficky vyjadrujúca premenné veličiny, kt. sa na súrad-nicových 

osiach jednoznačne určuje poloha bodu vzhľadom na začiatok súradnicových osí; súradnica. 

kopaén – [1R-(1,2,6,7,8)]-1,3-dimetyl-8-(1-metyletyl)tricyklo[4.4.0.02,7]dec-3-én, C15H24, Mr 

204,34; tricyklický seskviterpén. Nachádza sa v africkom kopaivovom balzame, 

v oleji z rastliny Sindora supa Merr. (S. wallichii F.-Vill.), Leguminosae, ako aj v 

rastline Phyllocladus trichomanoides D. Don, Podocarpaceae a Cyperus 

articulatus Michx., Cyperaceae. 

Kopaén 

kopaivový balzam →balsamum copaivae. 

kopal – kaurie, ţivica nachádzajúca sa vo fosilnej forme v Zaire a ako produkty rôznych druhov rodu  

Trachylobium, Hymenea courbaril L. a i. rastlín čeľade Leguminosae. Vyskytuje sa v Zanzibare, 

Mozambiku, Juţ. Amerike, Austrálii, na Filpínach a v Záp. Indii. Je ţltavej aţ ţltohnedej farby, bez 

zápachu a bez chuti. Tvrdý k. je nerozp. v beţných rozpúšťadlách, mäkký k. sa rozpúšťa v liehu, 

chloroforme a kys. octovej ľadovej. Pouţíva sa v stomatológii ako modelovací a výplňový materiál. 

koparafinát – zmes izoparafínových kys. nerozp. vo vode čiastočne neutralizovaných hydro-

xybenzyldialifatickými amínmi. Tmavohnedá viskózna kvapalina, miestne antimykotikum (Isopar
®
). 



Kopernik, Mikuláš [Nicolaus Copernicus] – (1473 – 1543) poľ. astronóm. V diele ,,O pohyboch 

nebeských telies― uverejnil heliocentrickú teóriu tým, ţe umiestil Slnko do stredu vesmíru. Jeho 

teória znamenala rozchod s Ptolemaiovou geocentrickou sústavou. Z obavy pred nesúhlasom 

vtedajšej cirkevnej hierarchie šíril K. len medzi svojimi priateľmi. 

kopijovce – malé, rybám podobné chordáty. Od stavovcov sa líšia tým, ţe nemajú lebku a kostru tvorí 

len chrbtová chorda. Srdce nahrádza rozšírená cieva, nemajú mozog, ale len miechu. Zmyslové 

orgány sú jednoduché, dýchajú ţiabrami. Ţijú v pieskoch 

teplejších morí. 

Schéma kopijovca širokoplutvého (pozdĺţny rez) 

 

kopiopia →copiopia. 

Koplikove škvrny – [Koplik, Henry, 1858 – 1927, amer. pediater] malé, nepravidelné červené škvrny 

na bukálnej a lingválnej sliznici s malým belavým centrom vyskytujúce sa v prodromálnom štádiu 

osýpok. 

kopofóbia – [copophobia] chorobný strach z únavy. 

kopolymér – polymér obsahujúci monoméry viac ako jedného druhu. 

Kopp, Karl  – (1777 – 1858) nem. lekár. Pôsobil ako asistent Merkela v Norimberku (1880 – 1881), 

Riedingera vo Würzburgu (1882 – 83) a Neissera v Breslau (1884 – 85). R. 1886 sa habilitoval na 

doc. dermatológie a r. 1899 ho menovali prof. a prednostom chir. polikliniky v Mníchove. Je autorom 

viacerých prác (Über die Anwendung des Southey
,
schen Capillartricarts bei Anasarka, Über Syphilis 

des Trachea u. Bronchien, Handbuch der vener. Erkrankungen , 1899), článkov o th. syfilisu a 

kvapavke, koţných angiómoch, mnohopočtnej neurotickej koţnej gangréne, lupus erythematosus, 

paroxyzmálnej hemoglobinúrii, a viacrých statí v Petzoldovej-Stintzingovej učebnici špeciálnej 

terapie. 

Koppova astma – [Kopp, Johann Heinrich, 1777 – 1858, nem. dermatológ] asthma thymi-cum, 

týmusová astma, syn. Koppova astma, laryngismus stridulus, laryngismus; dýchavica vyvolaná 

zväčšeným týmusom, kt. stláča dýchacie cesty a môţe zapríčiniť náhlu smrť. Tento názor prvý 

vyvrátil 1858 Friedleben. 

kopraktázia – [copractasia] inkontinencia stolice. 

kopragogum – [copragogum] laxatívum. 

koprecipitát – zmes účinnej látky a makromolekulového hydrofilného polyméru získavaná vyzráţaním 

zo spoločného rozt. Pripravujú sa v záujme zvýšenia rozpustnosti liečiv. 

koprecitín – precipitín v tom istom sére s jedným al. viacerými inými precipitínmi. 

kopreméza – [copremesis] vracanie črevného obsahu pri ileu. 

koprín – derivát kys. glutámovej vyskytujúci sa v jedlej hube Coprinus atramentarius; jeho aktívnym 

metabolitom je hydrát cyklopropanónu, kt. vyvoláva reakciu podobnu disulfiramovej toxickej reakcii 

na alkohol. 

kopro- – prvá časť zloţených slov z g. kopros stolica; →copro-. 

koprodeum – [coprodaeum] mohutný dorzálny kanál do proximálnej časti kloaky pri najniţších 

cicavcoch (Monotremeta), do kt. sa otvára črevo.  

koprofágia – [coprophagia] poţívanie výkalov, vyskytuje sa pri demencii, idiócii. 



koprofémia – [coprophemia] neslušná, oplzlá reč. 

koprofília – [coprophilia]chorobná záľuba vo 

výkaloch. 

koprofóbia – [coprophobia]chorobný strach z 

výkalov. 

koprofrázia →koprolália. 

koprogén – C35H53FeN6O13, Mr 821,70, komplex 

podporujúci rast rôznych organizmov s obsahom 

Fe, izolovaný z plesne Penicillium spp. 

Desferikoprogén vyvoláva vylučovanie Fe.  

                                                                        Koprogén 

koprokultúra – [coprocultura] metóda dôkazu 

lariev Ankylostoma duodenale a Strongyloides 

stercoralis. Vzorka stolica sa zmieša s rovnakým 

objemom ţivočíšneho uhlia a trocha vody, zmes 

sa uloţí v hrubej vrstve do Petriho misky a 

inkubuje vo vlhkom prostredí a 25 aţ 30 °C; vyvinuté larvy sa odplavia vodou a po príp. obohatení 

vyšetria mikroskopicky.  

koprolagnia – [coprolagnia] sexuálne vzrušenie pri zaobchádzaní s výkalmi. 

koprolália – [coprolalia] nutkavé opakované pouţívanie neslušných, oplzlých slov; vyskytuje sa napr. 

pri Touretteovom sy. 

koprolit – [coprolithos] črevný kameň, zahustený, inspisovaný črevný obsah podobajúci sa kameňu. 

koprológia – [coprologia] náuka o stolici. 

kopróm – [coproma] fekulóm, zhustená, stvrdnutá stolica. 

koprománia – [copromania] potieranie seba al. predmetov výkalmi. 

koproporfýria – [coproporphyria] prítomnosť koproporfyrínu v stolici; rozoznáva sa erytropoetická a 

hereditárna forma; →porfýria. 

koproporfyrín – [coproporphyrinum] porfyrín, kt. vzniká oxidáciou metylénových mostíkov v 

koproporfyríne.  

Koproporfyrín III sa vylučuje stolicou i močom pri hereditárnej koproporfýrii a porphyria variegata,  

najmä  v  akút. záchvate (referenčné hodnoty v moči sú < 0,1 mg/d, v 

ţlči a stolici < 0,4 mg/d); k. I sa vylučuje 

stolicou a močom pri kongenitálnej 

erytropoetickej porfýrii. 

    

 
 

         Koproporfyrín I    Koproporfyrín III 

koproporfyrinogén – [coproporphyrinogenum] porfyrinogén, v kt. kaţdé pyrolovej jadro má jeden 

metylový (CH3) a jeden propionátový (Pr) bočný reťazec. Vzniká oxidačnou dekarboxyláciou 

uroporfyrinogénu. Sú 4 moţné izoméry, v prírode sa však vyskytujú len 2, typ I, kt. vzniká abortívnou 

vedľajšou reakciou, kym typ III, pri biosyntézy hému. 



koproporfyrinogénoxidáza – EC 1.3.3.3, enzým z triedy oxidoreduktáz katalyzujúci premenu 

koproporfyrinogénu III na protoporfyrinogén IX. Nachádza sa v mitochondriách; reakcia je súčasťou 

biosyntézy hému. Deficit k. podmieňuje autozomovo dominantne dedičnú hereditárnu koproporfyriu.  

koproporfyrinúria – [coproporphyrinuria] vyučovanie →koproporfyrínu močom. 

koprostán – -cholestán, pseudocholestán, C27H48, Mr 372,65; cis-dekalinový homológ cholestánu. 

Koprostán 

 

 

 

 

koprostanol →koprosterol. 

koprostáza – [coprostasis] nahromadenie a zhustenie črevného obsahu; tvorba koprómov.  

koprosterol – coprosterolum, syn. koprostanol; 5-cholestan-3-ol, C27H48O, Mr 388,65; nasýtený 

sterol vyskytujúci sa v stolici človeka a mäsoţravcov, tvorí sa 

baktériovou redukciou cholesterolu v čreve. 

Koprosterol 

 

 

 

koprozoá – [coprozoa] protozoá nachádzajúce sa v stolici mimo tela. 

kopsín – metylester kys. 3-hydroxy-22-oxokapsan-1-karboxylovej, C22H24N2O4, Mr 380,43; látka 

izolovaná z rastliny Kopsia fructicosa A. D., Apocynaceae. 

Kopsín 

 

 

 

 

koptín – látka izolovaná z koreňa rastliny Coptis trifolia Salisb., Ranunculaceae. 

koptizín – 6,7-dihydrobis[1,3]benzodioxolo[5, 6-a:4
,
,5

,
-g]chinolizínium, [C19H14NO4]

+
, Mr 320,33; látka 

izolovaná z rastliny Coptis japonica Makino, Ranunculaceae. 

Koptizín 

 

 

 

kopulácia – [copulatio] pohlavné spojenie, súloţ, koitus. 

kopytník európsky →Asarum europaeum. 

koracídium – prvé larvové štádium niekt. parazitov, ako je Diphyllobothrium latum a príbuzných 

druhov. 



korako- – prvá časť zloţených slov z g. korax havran; →coraco-. 

korakoakrómiový – [coracoacromialis] týkajúci sa zobcovitého výbeţka a nadplecka. 

korakoklavikulárny →coracoclavicularis, týkajúci sa zobcovitého výbeţka a kľúčnej kosti.  

korakohumerový →coracohumeralis. 

korakoiditída →coracoiditis. 

korakopektorálny syndróm – thoracic outlet syndrome. 

korakoradiálny →coracoradialis. 

korakoulnárny →coracoulnaris. 

koraly – Anthozoa. Morské polypovce, mechúrniky s farebnou kostrou z vápenca. Majú ektodermový 

hltan, zloţitejšiu tráviacu dutinu, kt. je rozdelená priehradkami. Väčšina druhov má vyvinutú kostru z 

rohoviny al. uhličitanu vápenatého. Telo je polypovitého tvaru s 8 al. 6 ramenami. Ţijú zväčša v 

kolóniách v tropických a subtropických moriach na plytkejších miestach. Mnohé z nich majú veľký 

význam pri utváraní zemského povrchu, tvoria koralové útesy, bralá a atoly. 

Osemlúčový koral (Octocorallia) majú 8 ramien a 8 priehradiek. Známych je asi 6000 druhov. 

Najznámejší je koral červený (Corallium rubrum) stromčekovitého tvaru, tvorí vetvisté kolónie z 

červenej vápencovej hmoty. Polypy má svetlej farby. Ţije v Stredozemnom mori. Sú aj koraly 

mozgovitého, lupeňovitého a i. tvaru. Šesťlúčové k. (Hexacorallia) majú priehradky vţdy v násobku 

6. Okrem veľkých priehradok (makroseptá) sú vyvinuté aj mikro-septá. Ramien je vţdy viac ako 6. 

Patria sem ojedinele ţijúce aktínie a v kolóniach ţijúce konárniky (Madreporaria), kt. vylučujú silnú 

vápencovú kostru rozličného tvaru. Odumreté schránky k. sa vyuţívajú na výrobu šperkov. 

Korán – posvätná kniha →islamu. 

Korányi, Frigyes (Friedrich) von (barón) – (1828–1913) významný maď. internista. Štúdium med. 

ukončil r. 1851 v Budapešti. Pôsobil vo Viedni, kde sa r. 1865 habilitoval na doc. Neurol. patol., r. 

1866 v Budapešti bol menovaný prof. interny, od r. 1886 rektor univerzity. Bol spoluredaktorom 

učebnice špeciálnej patol. a th. a autorom kapitol o pečeňových a pľúcnych chorobách, statí o 

cholere, antraxe a maleu v Billrothovej-Pithovej učebnici, Eulenburgovej encyklopédii pľúcnych 

chorôb a Nothnagelovej učebnici špeciálnej patol. a th. o zoonózach. Napísal viaceré práce, kt. 

získali vysoké ocenenia (o brušnom týfe, syfilise a tyreoiditíde), ako aj početné odborné články. 

Korányiho perkutorický príznak – [Korányi, barón Friedrich (Frigyes) von, 1828 – 1913, maď. 

internista] →príznaky. 

Korányiho príznak – [Korányi, barón Friedrich (Frigyes) von, 1828 – 1913, maď. internista] 

→príznaky. 

Korányiho-Groccov trojuholník – [Korányi, barón Friedrich (Frigyes) von, 1828 – 1913, maď. 

internista; Grocco, Pietro, 1856 – 1916, tal. lekár] →Groccov-Rauchfussov trojuholník 

(→trojuholíník). 

Korapies
®
 cps. (Galenica) – Disopyramidi phosphas, zodpovedá 150 mg bázy v 1 cps.; anti-

arytmikum; →dizopyramid. 

Korazole
®
 –centrálne stimulans, antagonista narkotík; →pentyléntetrazol. 

korbadrín – 1-(3,4-dihydroxyfenbylk)-2- -adrenergikum s výrazným vazo-

konstrikčným a slabým bronchodilatačným účinkom, pouţíva sa ako prísada k miestnym 

anestetikám (spomaľuje ich odplavovanie). 



Korbutone
®
 (Nippon Glaxo) –antialergikum, inhalačné antiastmatikum, miestne antiflogistikum; 

→beklometazón. 

korčuliarkovité – Gerridae. Čeľaď hmyzu z radu bzdôch. Stredne veľký, štíhly, sivý al. ţltohnedý 

hmyz. Prvý pár nôh má krátky, druhý a tretí nápadne dlhý. K. ţijú na vodnej hladine, po kt. sa vedia 

veľmi rýchlo pohybovať. Sú dravé a ţivia sa zväčša drobným hmyzom. Z opísanych ~ 200 druhov 

ţije na našom území ~ 10; väčšina z nich v teplejších krajinách. Najznámejším druhom je 

korčuliarka obyčajná (Gerris lacustris). 

Kordafen
®
 (Polfa) – dihydropyridínový blokátor vápnikových kanálov; antianginózum, 

antihypertenzívum; →nifedipín. 

kordaity – Cordaites. Stromovité rastliny z oddelenia nahosemenných, význačné prvky 

permokarbónskej flóry. 

kord faktor – trehalóza 6,6-dimykolát, toxické glykolipidy 

zodpovedné za tvorbu retiazok a leukotoxický účinok 

virulentných bacilov. Produkujú ho Mycobacteria, Nocardia, 

Corynebacteria a atenuované BCG; →Cord  factor. 

korditída – [corditis] zápal semenovodu. 

kordocentéza – [cordocentesis] perkutánne nabodnutie v. 

umbilicalis za sonografickej kontroly s cieľom získať vzorku 

plodovej krvi. 

kordomyóm – [cordomyoma] srdcový rabdomyóm, nezhubný nádor myokardu. 

kordopexia – [cordopexis] opeácia hlasiviek pri ich bilaterálnej paralýze. 

kordotómia – [cordotomia] syn. chordotómia; 1. preťatie hlasiviek; 2. prerušenie tractus spi-

nothalamicus lateralis, obyčajne v anterolaterálnom kvadrante s cieľom zmierniť neznesiteľnú 

bolesť. Vykonáva sa perkutánnou cestou pomocou elektród zavádzaných pod rtg kontrolou 

stereotaktickou metódou; pouţíva sa laterálny vysoký, zadný vysoký krčný al. predný nízky krčný 

prístup. 

kordycepín – 3,-deoxyadenozín, C10H13N5O3, Mr 251,24; látka izolovaná z kultúry Cordyceps militaris 

(Linn.) Link; prvé nukleozidové antibiotikum.  

Kordycepín 

 

 

 

 

 

Trifosfát kordycepínu C10H13N5O12 inhibuje posledný stupeň biosyntézy RNA termináciou 

ribonukleotidového reťazca následkom chýbania 3
,
-hydroxylovej skupiny.  

kordylinka – Cordyline; okrasná rastlina z čeľade agávovitých (→Agavaceae). 

Koreberon
®
 tbl. obd. (Arzneimittelwerk Dresden) – Natrii fluoridum 20 mg v 1 poťahovanej tbl., 

prípravok na prevenciu a th. difúznej →osteoporózy (klimakterickej, senilnej, idiopatickej, steroidnej).  

Korec, Rudolf – [1921 Veľký Klíţ (okr. Topoľčany) – 2003], prof., DrSc., významný slov. patofyziológ. 

Gymnázium vyštudoval v Zlatých Moravciach (1940), LF UK v Bratislave (1946), Prírodovedeckú 



fakultu UK v Bratislave (1949). R. 1942 –1944 bol demonštrátorom na Embryologickom ústave 

LFUK, 1944 – 1947 na Ústave experimentálnej patológie u prof. Bárdoša. V r. 1946 – 1947 zastával 

funkciu vedúceho biochemického laboratória na I. internej klinike v Bratislave. R. 1948 zaloţil 

a zastával funkciu prednostu I. biochemického ústavu LFUK v Bratislave. Od r. 1949 pôsobil 

v Košiciach ako prednosta Ústavu experimentálnej patológie a patol. fyziológie a vedúci katedry 

predklinických odborov, od r. 1970 – 1989 ako vedúci výskumného laboratória Katedry vnútorného 

lekárstva. R. 1990 vykonával funkciu rektora UPJŠ. R. 1992 pôsobil ako vedúci diabetologického 

výskumného laboratória UPJŠ v Košiciach. Venoval sa najmä experimentálnemu diabetu a výsledky 

svojej práce urerejnil formou prednášok (64 prednášok v 48 krajinách sveta) a 237 odborných 

publikácií. Bol čestným členom európskej, franc., čs., poľ. a slov. lekárskej spoločnosti. K jeho 

významným dielam patrí najmä Metabolizmus (1955), Patofyziológia (1964), Experimental Diabetes 

Mellitus in the Rat (1967), Experimental and Spontaneous Diabetes Mellitus in the Rat and Mouse 

(1991), Cell and Tissue Banking (2004) a i. R. 1975 vyliečil 2 potkanov intraportálnou 

transplantáciou Langerhansových ostrovčekov a r. 1976 – 1983 sa mu podarilo vyliečiť 28 % 

potkanov renálnou subkapsulárnou transplantáciou a dokázal moţnosť opakovanej transplan-tácie. 

Experimentálne vyvolal diabetickú retinitídu. 

koregonín – protamín získaný zo spermy bielych rýb. 

korekcia – [l. correctio] oprava, úprava. 

Cheppardova korekcia – štatist. oprava hodnoty rozptylu. Pri výpočte rozptylu z dát usporiadaných 

do triednych intervalov sa dopúšťame chyby tým, ţe všetky hodnoty xi patriace do jednej triedy 

nahrádzame jedinou hodnotou, stredom intervalu Čím je šírka intervalu väčšia, tým väčšia je táto 

chyba. K. sa vykoná podľa vzorca: 
 

             d
2
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2
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2
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d = šírka intervalu. 

Senzorická korekcia – kontrolná činnosť zmyslových orgánov pri riadení pohybu. 

kor/o- – prvá časť zloţených slov z g. koré zrenica. 

korektázia – [corectasis] dilatácia zreníc.  

korektomodialýza – [corectomodialysis] operačné utvorenie umelej zrenice oddialením dúhovky od 

lig. ciliare. 

korektopia →corectopia.  

korelácia – [l. correlatio vzájomný vzťah, 

súvislosť] všeobecný pojem v štatistickej 

analýze dát, kt. vyjadruje tendenciu k 

súbeţnosti empirických výskytov dvoch javov, 

resp. určitých hodnôt dvoch premenných; 

korelačná →analýza. Podľa charakteru 

vzájomnej väzby hodnôt od seba sa rozlišuje 

pri číselných premenných lineárna a 

nelineárna k., pri číselných, pora-dových a 

ordinálnych premenných monotónna, resp. 

poradová, resp. neparametrická k. a pri 

nominálnych dátach, príp. všeobecne pri 

kategorizovaných dátach sa hovorí o asociácii. 



Stupeň korelovanosti sa meria podľa typu premenných a typu závislosti rôznymi koeficientmi k. a 

asociácie. 

Pojem k. sa pouţíva najmä ako empirický prejav štatistickej závislosti. K. sama nevyjadruje smer 

vzťahov medzi vlastnosťami, ten treba určiť mimoštatistickými prostriedkami. 

K. môţe vyjadrovať: 1. asymetrický korelačný vzťah, ak ide o kauzálnu, časovú al vecnú 

precedenciu, resp. ak cheme pouţiť jednu premennú na štatistickú explikáciu variability druhej 

premennej; 2. symetrický korelačný vzťah, pri kt. sú premenné: a) inindikátormi (prejavmi) tej istej 

latentnej vlastnosti; b) dôsledkami spoločnej príčiny al. spoločného kontextu prostredia; c) časťami 

spoločného systému, resp. komplexu, ktorého fungovanie je podmienené súladom funkcií. 

Symetrickým vzťahom môţe byť aj náhodná koincidencia dvoch javov al. procesov.  

Nepravá korelácia – je štatistická metóda, kt. sa pouţíva pri vysvetľovaní korelovanosti pomocou 

tretej, resp. ďalších premenných. Ide o k. 2 premenných X a Y, kt. nie je podmienená reálnym 

vzťahom ovplyvnenia jednej premennej druhou, ale spoločnou príčinou Z (reprezentovanou jednou 

al. niekoľkými premennými) so súbeţným vplyvom na X i Y; dva dôsledky spoločného príčinného 

zdroja sa prejavia ako k. 

Na odhalenie tohto javu (t. j. skutočného dôvodu korelovanosti X, Y) sa pouţíva koeficient parciálnej 

korelácie r(X,Y/Z), koeficient viacnásobnej korelácie R(X/Y,Z) a viacnásobná regresia (v rovnici Y = 

a + bX + cZ, pričom b je zanedbateľné). Pre viac premenných moţno pouţiť faktorovú analýzu. Pri 

zloţitejších vzťahoch, viacnásobnej a sprostredkovanej spoločnej príčine moţno aplikovať 

Wrightovu analýzu dráh a postupy modelovania vzťahov analýzou kovariačných štruktúr.  

Skrytá korelácia – je k., kt. sa prejavuje v rôznych intenzitách a typoch v častiach súboru sa v celku 

neprejaví. K. je osobitný prípad štatistickej závislosti, kt. v kontexte analýzy číselných dát vyjadruje 

lineárne vzťahy. Skrytá k. spočíva v tom, ţe v súbore dát sa zistí nulová k. premenných X a Y, 

pričom v niekt. častiach súboru sa korelačné vzťahy prejavujú (k. na čiastkových súboroch, tzv. 

podmienená k.), čiastkové k. sú však v celom súbore prekryté (maskované) tým, ţe pôsobia značne 

rozdielne, aţ opačným smerom al. ďalšími štatistickými vlastnosťami časti súboru. Na zistenie 

skrytej k. pomáhajú grafické štatistické techniky a rôzne postupy mnohorozmernej štatistickej 

analýzy. 

Kánonická korelácia – je metóda mnohorozmernej štatistickej analýzy číselných dát, kt. poskytuje 

charakteristiky korelovanosti 2 (disjunktnych) mnoţín premenných. Vychádza z konštrukcie 

kanonických premenných, kt. vznikajú ako lineárne kombinácie premenných prvej, resp. druhej 

mnoţiny tak, aby obidve boli max. korelované a aby vysvetlili maximum vzájomnej k. medzi 

poloţkami obidvoch mnoţín. Obdobne moţno konštruovať ďalšie dvojice kanonických premenných 

a kaţdá ďalšia vysveľuje maximum dosiaľ nevysvetlenej k. 

Metóda kanonickej k. vychádza z troch paralelných modelov: 1. symetrickej korelovanosti obidvoch 

blokov; 2. asymetrickej korelovanosti, pri kt. má jeden blok rolu vysvetľujúceho a druhý 

vysvetľovaného vektora dát; 3. latentných faktorov, kt. podmieňujú vzájomnú korelovanosť obidvoch 

blokov. Podľa prijatého modelu sa interpetujú koeficienty lineárnych kombinácií utvárajúcich 

kanonické premenné, kt. slúţia ako syntetické, resp. latentné faktory. Korelačný koeficient prvej 

dvojice kanonických premenných sa nazýva koeficient kanonickej k. a pouţíva sa ako miera tesnosti 

vzťahu medzi obidvoma blokmi. 

Metóda poskytuje informáciu na štúdium: 1. štruktúry vzájomnej závislosti 2 mnoţín premenných a 

podstaty väzieb medzi nimi vzhľadom na prijatý model a smer vplyvov; 2. sily vzájomnej 

korelovanosti blokov a podmienenej variability jedného bloku druhým; 3. počtu štatisticky 

významných nezávislých spojení medzi 2 blokmi a roly týchto spojení; 4. informačnej redundancie 

obidvoch mnoţín a obsahu tejto redundancie; 5. predikčných moţností, kt. má jeden blok pre druhý. 



Kánonické premenné moţno pouţiť v ďalšej analýze dát. Rozšírenie kanonickej k. je moţné pre 

súčasné štúdium > 2 neprekrývajúcich sa mnoţín premenných, na kategorizované dáta a na 

mnohorozmerné škálovanie vzťahov > 2 mnoţín objektov.  

korelogenín – steroidový saponín nachádzajúci sa napr. v dioskórei (Dioscorea).  

koreň – [l. radix] 1. bot. podzemný, drevnatý al. bylinný orgán vyšších rastlín, kt. upevňuje rastlinu v 

pôde a čerpá z nej výţivné rozt.; →rastliny; 2. miechový k. – zväzok miechových nervových vlákien 

vystupujúcich z chrbtice medzistavcovým otvorom. Zadné korene vychádzajú zo zadných rohov 

miechy a obsahujú dostredivé vlákna vedúce citlivosť (senzitívne). Predné k. vychádzajú z predných 

rohov a prebiehajú nimi dostredivé vlákna riadiace hybnosť (motoriku). V medzistavcovom otvore sa 

spájajú, vystupujú spoločne a dávajú vznik (spolu s vegetatívnymi vláknami) jednotlivých 

miechovým nervov. Všetky vlákna príslušného koreňa pochádzajú z jedného miechového segmentu 

a zásobujú určitý úsek tela (časti končatiny ap.). Stlačením koreňa obyčajne prolapsom 

medzistavcovej platničky vznikajú v príslušnej oblasti tela poruchy, z kt. moţno usudzovať, v akom 

segmente nastal prolaps. Súbor takýchto príznakov sa nazýva koreňový syndróm; 3. zubný koreň – 

časť zuba, ktorým je zanorený do čeľuste a prechádzajú ňou do zuba nervy a cievy. 

Koreň ibiša lekárskeho
®
 spec. (Slovakofarma, n. p. Hlohovec, závod Liečivé rastliny, Malacky) – 

Radex althae 100 g. Macerát sa pouţíva vnútorne pri kataroch dýchacích ciest. Uľahčuje 

vykašľávanie a mierni dráţdenie slizníc močových ciest a GIT pri kataroch čriev. Zvonka sa pouţíva 

na zmäkčovacie obklady.  

koreniny – časti rastlín prenikavej vône a ostrej chuti pouţívanú na dochucovanie pokrmov. K našim 

k. patrí napr. cesnak, cibuľa, kôpor, rasca, petrţlen, majoránka, mäta, paprika, paţítka, z 

privezených rastlín napr. škorica, vanilka. čierne korenie, bobkový list, kapara. 

koreňonoţce →Rhizopoda. 

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

pred mechanickým poškodením pri prenikaní pôdou. 

koreňová inlej – inlej, ktorej korunková časť nahradzuje pahýľ stratenej klinickej korunky a koreňová 

časť zabezpečuje retenciu v koreäňovom kanálika zuba bez drene. Zhotovuje sa najčastejšie 

z náhradných kovových zliatín. Moţno ju pouţiť nielen pri veľkých defektoch al. strate korunky zuba, 

ale aj pri zuboch anomálne postavených al. sklonených, kt. nemoţno korigovať preparáciou. 

Koreňové inleje majú veľký význam, lebo ich moţno v budúcnosti po zňatí celoplášťovej korunky, kt. 

nesie, vyuţiť ako pilier na ďalšiu fixnú náhradu. Podľa pomeru koreňovej a korunkovej časti inleje sa 

rozlišuje koreňová nadstavba jednoduchou a koreňovu nadstavbou s čiapočkou. 

koreňový syndróm – radikulárny sy.,  súbor príznakov, kt. sú vyvolané útlakom miechového koreňa, 

najčastejšie prietrţou (prolapsom) medzistavcovej platničky.  Prejavuje sa v oblasti, kt. je inervovaná 

nervami z príslušného koreňa. Častý je prolaps najmä v dolnej časti bedrovej chrbtice. Prítomné 

bývajú bolesti vystreľujúce do dolnej končatiny, poruchy jej svalov s atrofiou, porušenou chôdzou, 

poruchami reflexov a citlivosti. Dg. sa opiera o klinické vyšetrenie (Lasègueov manéver a i.) 

a zobrazovacie metódy. 

korepresor – metabolit, kt. sa spája s represorom, a tým inhibuje tvorbu enzýmov na základe aktivity 

štruktúrnych génov. Je to malá molekula, kt. sa viaţe s aporepresorovou molekulou za vzniku 

aktívnej látky, viaţucej sa na operátorový gén a inhibuje syntézu enzýmu. Môţe byť konečným 

produktom metabolickej reakcie. Je to mechanizmus negat. regulácie indukovateľných enzýmových 

systémov. 

Korglykon
®
 –kardiotonikum; →konvalatoxín. 

koriamyrtín – toxický glykozid z rastliny Coriaria, s účinkom podobným pikrotoxínu. 



koriander siaty – Coriandrum sativum (Umbeliferae). Jednoročná koreňová rastlina z čeľade 

mrkvovitých. Listy pozostávajú z mnohých lístkov a malé biele kvety kvitnú v lete, po kt. nasledujú 

guľovité, krehké plody. Je to dávno známa bylina, kt. sa pestuje najmenej 3000 r. Pochádza z 

Talianska, ale v súčasnosti rastie na celom svete a stala sa zauţívanou prísadou tradičnej kuchyne 

Peru, Indie a Stred. Východu. Pomenovaná je podľa gréckeho označenia ploštice, pachu jej listov, 

pripománajúceho pach tohto hmyzu. Drogu tvoria plody, kt. obsahujú silicu koriandrol (55 – 74 %), 

borneol, linalol, gáfor, geraniol, limonén a terpinén; flavonoidy vrátane apigenínu, kempferolu a 

kvercetínu; kumaríny, fenolové kys. vrátane kys. kávovej a chlorogénovej. Má aromatické účinky, 

zmierňuje plynatosť a koliku, uvoľňuje svalové napätie a kŕče. Pouţívajú sa práškované plody, vo 

forme tct. a záparu ako karminatívum na zmiernenie plynatosti. Kvet k. (Flos coriandri) sa pouţíva 

ako korigens vône a vzhľadu. V ajurvédskej med. sa podáva pri infekciách močových ciest, koţných 

ochoreniach, popáleninách, zapálenom hrdle, poruchách trávenia a pri alergiách. Čínski lekári ju 

podávajú pri osýpkach, bolestiach ţalúdka a nevoľnosti.  

koriandrol – syn. linalool,3,7-dimetyl-1,6-oktadien-3-ol. Hlavná zloţka linaloového oleja, vyskytuje sa 

aj v oleji ceylonskej škorice, pomarančovníkových kvetoch, bergamote, Artemisia balchanorum, 

ylang ylangu a i. Pouţíva sa vo voňavkárstve ako náhrada bergamotového a franc. levandulového 

oleja. 

korigenciá – [corrigentia] látky upravujúce, resp. maskujúce nepríjemnú chuť, zápach al. farbu 

liečivých prípravkov. Ku korigenciám chuti patria najmä sladké prísady (napr. cukry, jednoduchý a 

pomarančový sirup, extrakt zo sladkého drievka). Horká chuť tekutých prípravkov sa upravuje 

sladkými prísadami, často ovocnými sirupmi, napr. pomarančovým (sulfónamidy), sirupom zo 

sladkého drievka (vitamíny komplexu B), škoricovým sirupom (chloramfenikol), sorbitolom al. 

sacharínom. Slanú chuť tekutých prípravkov moţno zmierniť sirupom zo sladkého drievka, príp. ešte 

aromatizovaným olejom mäty piepornej al. umelým sladidlom (sacharínom). Kyslá chuť sa upravuje 

citrónovým al. malinovým sirupom. Sladká chuť sa dá upraviť prídavkom horkých látok. Chuťovo 

nevýrazné prípraky, napr. suspenzie antacíd, sa upravujú éterickými olejmi al. aromatickými vodami. 

Zvýšenie viskozity, napr. arabskou gumou al. pektínom, spomaľuje vnímanie chuti. Chuť rybieho 

oleja sa dá zastrieť spracova-ním na emulziu o/v a aromatizovaním jej vodnej fázy. Tuhé látky 

nepríjemnej chuti sa podávajú v ţelatínových tobolkách al. obaľovaných tbl. (obduktetách). 

Nepríjemný zápach liečiv sa prekrýva najčastejšie éterickými olejmi. Nesmie sa však pritom 

korigovať zápach podmienený rozkladnými procesmi, napr. zápach stuchnutých olejov a tukov. 

Farba liečivých prípravkov sa upravuje s cieľom zlepšiť estetický vzhľad al. zníţiť riziko zámeny. 

Farbivá sa delia na org., prírodné a umelé, na laky a anorg. pigmenty. Prírodné farbivá, napr. 

antokyaníny (farbivá z ovocia – betalaíny z červenej repy, al. kys. karmínová z košenily), ďalej 

chlorofyl a karotenoidy sú zdrav. nezávadné. Sú v beţných rozpúšťadlách rozp. Najčastejšie sa z 

nich pouţívajú oranţový betakarotín a červený kantaxantín (získavajú sa však synteticky). Umelé 

org. farbivá tvoria najpočetnejšiu skupinu farbív (→farbivá). Laky sa získavajú zráţaním vodných 

rozt., org. farbív soľami vápnika, horčíka a hliníka. Nerozpúšťajú sa v beţných rozpúšťadlách. Majú 

dobrú kryciu schopnosť. Anorg. farebné látky (pigmenty) sú netoxické a nerozp. v beţných 

rozpúšťadlách, sú stabilné a majú dobrú kryciu schopnosť. Patrí k nim napr. biely dioxid titaničitý a 

uhličitan vápenatý, červený oxid ţeleznatý (Fe2O3), spochybňuje sa nezávadnosť ţltého oxidu 

ţeleznatoţelezitého (FeO.Fe2O3). Zaraďuje sa sem aj adsorpčné uhlie. Nerozp. farbivá sa pouţívajú 

na farbenie obaľovaných tbl. a dermatologických (aj kozmetologických) zásypov. 

K fytoterapeutickým k. upravujúcim vôňu a chuť patrí Fructus anisi, Fructus carvi, Fructus coriandri, 

Fructus foeniculi, Fructus rubi idaei, Herba basilici a Herba lavandilae. Vzhľadové k. je Flos 

calendulae, Flos cyani, Flos paeoniae a Flos rhoeados. 

kórium – corium; →koža. 



korkové pľúca – pneumokonióza vyvolaná zaprášením pľúc korkovým prachom (kôra korku obsahuje 

0,12 – 1,37 % kys. kremičitej). Je to forma exogénnej alergickej alveolitídy. 

Korlan
®
 (Dow) –inhibítor cholínesterázy, systémové insekticídum; →ronnel. 

kormoránovité →Phalacrocoracidae. 

Kornberg, Arthur – (*1918) amer. lekár a biochemik, nositeľ Nobelovej ceny, kt. mu bola udelená 

spolu so Severom Ochoaom za med. a fyziol. r. 1959 za objav mechanizmov biolyntézy DNA a 

RNA. 

kornea – rohovka; →cornea. 

korneálny →cornealis. 

korneoblefarón →corneoblepharon. 

korneoiritída →corneoiritis. 

kornín – [cornin] glykozid izolovaný z Verbena officinalis L. (Verbenaceae) a Cornus florida L. 

(Cornaceae); →verbenalín. 

Kornzweigov syndróm →hypolipoproteinémia. 

koro – [čín. scvrknutie údu] kultúrno-špecifický akút. sy. charakterizovaný bludmi; angl. impotence 

panic. Vyskytuje sa lokálne epidemicky v Malajzii a juţ. Číne. Pacienti (mladí muţi) majú bludné 

presvedčenie, ţe ich penis sa scvrkáva a môţe uniknúť do brucha, čo zapríčiní smrť. Na penis si 

preto zavesujú ťaţké predmety, čím si vyvolávajú ťaţké poškodenia. Prvýkrát ho opísal Pao (1834).  

korodialýza – [corodialysis] chir. separácia vonakjšieho okraja dúhovky od corpus ciliare. 

korodiastáza – [corodiastasis] dilatácia al. dilatovaný stav zreníc. 

korofília – sklon lesbických ţien k mladým dievčatám.  

korok – periderm, zloţité pokoţkové pletivo rastlín pokrývajúce kôru; →cortex. K. je ľahká hmota, kt. 

neprepúšťa vodu a vzduch. Získava sa z duba korkového, kde vzniká z druhotného delivého pletiva 

a má ochrannú funkciu. Vyuţíva sa na výrobu zátiek a ako izolačných a dekoratívny materiál. Na 

korkovom pletive odhalil angl. vedec R. Hook bunkovú skladbu rastlín. 

korokléza – [corocl(e)isis] iridenkléza. 

korolýza – [corolysis] synechiotómia. 

koromorfóza – [coromorphosis] chir. utvorenie umelej zrenice. 

korometer – pupilometer. 

koróna – vrstva horúceho riedkeho plynu okolo Slnka hrubá niekoľko miliónov km. Dá sa pozorovať 

pri zatmení slnka al. ďalekohľadom koronografom. 

koronárny – [coronarius] vencovitý. 

koronarografia – [coronarographia] rtg vyšetrenie vencovitých tepien; →angiografia. 

koronión – [coronion] hrot processus coronoides sánky. 

koroplastika – [coroplastica] plastická operácia dúhovky. 

Koroseal
®
 (Goodrich) –polyvinylchlorid. 

koroskopia – retinoskopia. 

korostenóm – [corostenoma] abnormálne kontrahovaný stav zreníc.  



Kongenitálny korostenón – corostenoma congenitum, stav charakterizovaný parciálnou oklúziou 

zrenice výrastkami kt. zrastajú zanechávajúc malé otvory.  

Korotkovov test – [Korotkov, Nikolaj Sergejevič, 1874 – 1937, leningradský lekár] →testy. 

Korotkovove ozvy – [Korotkov, Nikolaj Sergejevič, 1874 – 1937, leningradský lekár] ozvy počuteľné 

auskultačne pri meraní TK synchrónne s pulzom. Vyvoláva ich náhla distenzia artérie, kt. steny sa 

predtým relaxovali proximálne uloţenou pneumatickou manţetou. Signalizuje hornú hranicu 

systolického TK a pri dosiahnutí hodnoty diastolického TK sa zoslabuje. 

Korotrin
®
 – gonadostimulans; →chóriový gonadotropín. 

koroxón – 3-chlór-4-metyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl dietylester kys. fosforečnej, C14H16ClO6P, Mr 

346,70; anthelmintikum (Coralox
®
; zmes s fenotiazínom Coopex

®
). 

Koroxón 

 

 

Korsakovov syndróm – [Korsakov, Sergej S., 1854 – 1900, moskovský psychiater] – stav 

charakterizovaný ťaţkou poruchou pamäti a neschopnosťou zapamätať si najmä nové údaje, 

dezorientáciou (pacient si nahrádza zabudnuté konfabuláciami). Vzniká pri org. poškodení mozgu, 

demencii a alkoholizme; →syndrómy. 

kortex →cortex. 

kortikálny – [corticalis] kôrový. Napr. kortikálna kosť je kompaktná, tvorená prevaţne kompaktou (por. 

trabekulárny). 

Kortikálna reakcia (zygoty) – reakcia, ktorou sa zygota po fertilizácii brýáni preniknutiu ďalších 

spermií. Spočíva v uvoľňovaní obsahu granúl do priestoru medzi vajíčko a zona pellucida. 

Kortikálny vestibulárnyx syndróm – jeden zo 6 syndómov centrálneho vestibulárneho sy. Vzniká 

pri lézii kôrovej oblasti vestibulárneho analyzátora. Takmer vţdy ide o jednostrannú líéziu, iritácia sa 

prejaví paroxyzmálnym závratom, ataxiou a nystagmom. Príznaky sú prechodné, lebo ich 

kompenzuje druhostranná kortikálna inervácia, môţu byť však aurou pri epileptickom záchvate.  

kortikodependentný – [corticodependens] závislý od →kortikoidov, ich pravidelnom prívode. Napr. 

pacient s hypokortizolizmom al. liečený pre inú chorobu vyššími dávkami kortikoidov celkovo 

podávaných celkovo. Táto th. má za následok útlm tvorby jeho vlastných hormónov. Pacienti majú 

mať pri sebe kartičku informácií o tomto stave. 

kortikografia – [corticographia] elektrofyziol. vyšetrenie elekt. procesov mozgovej kôry vykonávané 

priamym umiestnením elektród na mozgoivú kôru (perooperačne). 

kortikoidy – syn. →kortikosteroidy. 

kortikospongiózny – [corticospongiosus] týkajúci sa kôrovej a spongióznej časti kosti. 

kortikosteroidy – kortikoidy, hormóny kôry nadobličiek; delia sa na →glukokortikoidy, 

→mineralokortikoidy a →androgény. 

kortikosterón – (11)-11,21-dihydroxypregn-4-en-3,20-dión, látka B, Kendallova zlúč. B, 

Reichsteinova látka H, C21H30O4, Mr 346,45; glukokortikoid izolovaný z 

extraktu kôry nad-obličiek (Mason a spol., 1936). 

Kortikosterón 

 



 

 

kortikostimulátor – prístroj na stimuláciu mozgovej kôry. 

kortikoterapia – th. aplikácia kortiko(stero)idov. Kortikoidy sa pouţívajú celkove al. miestne. Slúţia na 

substitučnú th. al. sa vyuţívajú ich rôzne th. účinky. 

Substitučná kortikoterapia – prirodzené i syntetické kortikoidy majú vţdy glukokortikoidový i 

mineralokortikoidový účinok. Kôra nadobličiek produkuje koritol (hydrokortizón), kt. má silný 

glukokortikoidový a slabý mineralokortikoidový účinok, ako aj mineralokortikoid aldosterón a 

androgén dehyd-roepinadrosterón (DHEA, prasterón).  

Kompletná substitučná th. sa najlepšie dosahuje kombináciou hydrokortizónu a aldosterónu; 

podanie účinnejších analógov syntetických glukokortikoidov (napr. prednizolónu) nemá nijaké 

výhody, potlačenie aktivity mineralokortikoidov a vystupňovanie akitivity glukokortikoidov pri týchto 

analógoch je však výhodné pri th. zápalových a nádorových ochoreniach. 

U pacientov s Addisonovou chorobou al. po obojstrannej adrenalektómii sa podáva hydrokortizón p. 

o. 20 – 30 mg/d, v 2 – 3 čiastkových dávkach. Najväčšia časť dávky sa podáva ráno, najmenšia 

večer, s cieľom stimulovať normálny diurnálny rytmus sekrécie kortizolu. Optimálna denná 

substitučná dávka sa riadi klin. odpoveďou. U pacientov s pretrvávajúcou hypotenziou sa pridáva 

fludrokortizón v dávke 50 – 300 mg/d p. o. 

Pri akút. insuficiencii kôry nadobličiek sa aplikuje hydrokortizón i. v. v dávke 100 mg kaţdých 6 – 8 

h, najlepšie vo forme infúzie vo fyziol. rozt. Na substitučnú th. sa pouţíva hydrokortizón v dennej 

dávke 20 mg. Absol. intenzita účinku jednotlivých kortikoidov sa uvádzajú v tab. 

Pri hypopituitarizme sa podávajú glukokortikoidy podobne ako pri akút. insuficiencii kôry nadobličiek. 

Pretoţe tvorbu aldosterónu reguluje najmä systém renín–angiotenzín, mineralokortikoidy sa 

nepodávajú. Podľa zisteného stupňa deficitu hormónov štítnej ţľazy a pohlavných hormónov sa 

súčasne substituujú aj tieto. 

Počas stresu sa sekrécia kortizolu zvýši na > 300 mg v priebehu 24 h. Akonáhle stres pominie, 

produkcia kortizolu rýchlo klesá na obvyklú úroveň ~ 20 mg/d. U pacientov po obojstrannej 

adrenalektómii al. hypofyzektómii treba preto beţnú substitučnú dávku hydrokortizónu počas stresu 

zvýšiť (napr. pri operácii a v pooperačnom období). V deň operácie sa aplikuje 100 mg 

hydrokortizónu i. m. al. i. v. spolu s premedikáciou. Táto dávka sa opakuje kaţdých 6 – 8 h. Ak nie 

sú pooperačné komplikácie, moţno túto dávku zníţiť vţdy o ½ kaţdých 24 h. Beţné substitučné 

dávky hydrokortizónom by sa mali dosiahnuť 5. pooperačný d. 

Mineralokortikoidová aktivita fludrokortizónu je vysoká a protizápalový účinok zanedbateľný. 

Mineralokortikoidový účinok kortizónu a hydrokortizónu je výrazný a neumoţňuje ich dlhodobejšie 

pouţitie (retencia tekutín). Sú vhodné na chron. substitučnú th. pri insuficiencii kôry nadobličiek. 

Prednosť sa dáva hydrokortizónu, pretoţe kortizón je účinný aţ po konverzii v pečeni na 

hydrokortizón. Hydrokortizón sa pouţíva aj na i. v. aplikáciu pri niekt. akút. stavoch. 

Prednizolón má významný glukokortikoidový účinok podobne ako prednizón; biotransformuje sa v 

pečeni na prednizolón (preto niekt. klinici dávajú prednosť prednizolónu). Obidva sa pouţívajú na 

dlhodobú perorálnu th. 

Niekt. estery beklometazónu a betametazónu majú vyšší protizápalový účinok pri lokálnej aplikácii 

(napr. na koţu al. bronchiálnu sliznicu) ako pri celkovom (perorálnom) podaní. Výhody značného 

lokálneho a minimalizované celkového účinku sa tak vyuţívajú napr. v protizápalovej th. koţných 

chorôb a pri asthma bronchiale (inhaláciami). Stimulácia kôry nadobličiek syntetickým ACTH sa v 

súčasnosti pre neistý klin. účinok nepouţíva.  



Nežiaduce účinky →glukokortikoidy. 

Betametazón a dexametazón majú vysokú glukokortikoidovú a malú mineralokortikoidovú aktivitu. 

Vysoké dávky majú antiedémový účinok (napr. v th. edému mozgu). Pre ich dlhodobý účinok a nízku 

mineralokortikoidovú účinnosť sa pouţívajú na potlačenie sekrécie ACTH pri kongenitálnej 

hyperplázii nadobličiek. 

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

Ekvivalenty protizápalovej dávky glukokortikoidov 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 betametazón   0,75  metylprednizón 4,00 

 kortizón  25,00 prednizolón 5,0 

 dexametazón   0,75 prednizón 5,00 

 hydrokortizón   20,00 triamcinolón 4,00 

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

Kortikosteroidy ako antiflogistiká – kortikoidy sa podávajú celkove (p. o., i. v. al. i. m.) al. lokálne 

(napr. per rectum v rámci komplexnej th. ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby vo forme 

mikroklyziem). 

Celková aplikácia kortikosteroidov – uplatňuje sa pri ťaţkých a závaţných chorobách, najmä 

imunitných, kt. môţu ohroziť ţivot. Podáva sa pritom relat. vysoká úvodná dávka, aby navodila 

rýchlu remisiu. Potom sa postupne redukuje na dávku, kt. je schopná udrţať ochorenie pod 

kontrolou. Po zníţení zákl. dávky sa však ľahko dostavuje relaps ochorenia, najmä ak bol pokles 

dávky rýchly. Dlhodobá udrţovacia th. môţe mať za následok závislosť od kortikoidov. 

S cieľom zabrániť neţiaducim účinkom, najmä rýchlo nastupujúcej tolerancii a zmierniť vyvolanú 

insuficienciu kôry nadobličiek sa pri dlhodobej th. zavádzajú reţimy, kt. zohľadňujú endogénnu 

sekréciu kortizolu (ranné maximum po prebudení a plynulý pokles odpoludnia, večerné a nočné 

minumum).  

Tzv. diurnálne podávanie k. je dlhodobé podávanie ráno, najneskôr dopoludnia za predpokladu, ţe v 

čase max. sekrécie endogénneho kortizolu je najmenší spätnoväzbový útlm. 

Alternatívny typ aplikácie spočíva v podaní dvojnásobnej dávky jeden d ráno, po kt. nasleduje 

jednodňová prestávka; pri intermitentnom podávaní sa aplikuje k. 3 – 4 d po sebe s nasledovnou 2 

aţ 3-d prestávkou.  

Tzv. pulzná th. je zaloţená na jednorazovom podání vysokej dávky kortikoidov. Obvykle sa aplikuje 

metylprednizolón v dávke 500 – 1000 mg i. v., najčastejšie počas 3 po sebe nasledujúcich d. Tým 

sa rýchlo potlačí vysoko aktívne zápalové ochorenie. Ďalšia th. je prísne individuálna a riadi sa klin. 

stavom pacienta. 

Jednotlivé kortikoidy sa od seba líšia základným protizápalovým, ako aj mineralokortikoidovým 

účinkom, z kt. najvýznamnejšia je retencia sodíka. Na max. zníţenie neţiaducich účinkov dlhodobej 

th. sa odporúča aplikácia čo najniţšej moţnej dávky, napr. 7,5 (max. 10) mg prednizolónu/d. K. sa 

nemá nikdy ukončovať náhle, ak sa podával betametazón al. dexametazón, pretoţe obidva 

kortikoidy významne potláčajú sekréciu hypofýzového ACTH. Preto treba prejsť najprv na iný 

syntetický derivát, napr. prednizón, a aţ potom podávanie ukončiť. 

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

Protizápalové a mineralokortikoidové účinky kortikosteroidov 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Liečivo    protizápalový účinok    retencia soli 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Krátkodobo pôsobiace 

 hydrokortizón  1      1 

 kortizón   0,8      0,8 

 prednizón  4       0,3 



 prednizolón  5       0,3 

 metylprednizolón  5      0 

Strednodobo pôsobiace 

 triamcinolón  5      0 

 parametazón  10      0 

Dlhodobo pôsobiace 

 Betametazón  25 – 40      0 

 dexametazón   30      0 

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

Indikácie v reumatológii – význam často ţivot zachraňujúceho lieku majú kortikoidy pri lupus 

erythematosus systemicus. V aktívnom štádiu, najmä s perikarditídou, pleuritídou, glome-

rulonefritídou al. postihnutím CNS sa začína s dávkou 40 – 60 mg prednizónu/d i viac; táto dávka uţ 

pôsobí imunosupresívne. Dávka sa potom zniţuje v okamihu, keď sa ochorenie dostane pod 

kontrolu. Redukcia dávky sa deje postupne s vyuţitím moţností rôznych typov udrţovacej th. U 

niekt. pacientov sa podarí th. aj prerušiť al. vyuţiť moţnosti kombinácie s inými imunosupresívami. 

Pri th. reumatoidnej artritídy (RA) je absol. indikáciou k. extraartikulárne postihnutie, ako napr. 

vaskulitída, perikarditída, pneumonitída ap. Podáva sa dávka 40 – 100 mg prednizónu/d al. 

ekvivalentná dávka iného k. a po zvládnutí akút. stavu sa liečivo postupne detrahuje.  

Relat. indikáciou k. je silne aktívna RA bez viscerálneho postihnutia. Podáva sa 7,5 mg pred-

nizónu/d, kt. leţí na hranici, keď k. vyvoláva pri chron. podávaní osteopéniu. Nízke dávky kortikoidov 

moţno podávať ako ,,premosťujúcu th.― Pri aktívnej RA s nedostatočným efektom nesteroidových 

antireumatík sa th. začína liečivami modifikujúcimi chorobu, kt. účinok sa dostaví aţ za 3 – 6 mes. 

Na preklenutie tohto obdobia moţno aplikovať k. a po navodení remisie ich podávanie ukončiť. U 

niekt. pacientov sa odporúčajú nízke dávky k. aj v situácii, keď dlhodobá th. nesteroidovými 

antireumatikami a liečivami modifikujúcimi chorobu nemala uspokojivý účinok, napr. u osôb > 60-r. 

Nízke dávky sa dobre tolerujú, zmenšujú bolesť a stuhnutosť a umoţňujú rehabilitáciu. 

Ankylozujúca spondylitída by nemala byť dlhodobo liečená k.; len v ojedinelých prípadoch moţno 

pulznou aplikáciou k. rýchlo zníţiť aktivitu ochorenia, kt. nereaguje na beţnú th. 

Často sa k. podávajú pri polymyalgia rheumatica a temporálnej arteritíde. Úvodná dávka pri 

polymylalgii je 10 – 15 mg prednizónu/d, pri arteritíde 40 – 60 mg/d. Po zvládnutí akút. fázy 

ochorenia treba dávku postupne zniţovať. Rýchle zníţenie dávky al. predčasné ukončenie th. môţe 

zapríčiniť relaps ochorenia. V reumatológii sa celkovo aplikujú tieto kortikoidy: 

• betametazón – Celestone
®
 tbl.; Diprophos

®
 inj.; Flosteron

®
 inj. Krka 

• dexametazón – Dexamethason Jenapharm
®
 tbl. Jenapharm, Léčiva; Dexason

®
 inj. Galenika, 

Dexona
®
 inj. Cadila; Fortecortin mono 4 a 40

®
 inj. Merck; Oradexon‹ tbl. Organon 

• hydrokortizón – Cortef 10 a 20 mg
®
 tbl. Upjohn; Hydro-Adfreson aquosum

®
 inj. sicc. Organon; 

Hydrocortison
®
 tbl. Jenapharm, Léčiva; Hydrocortison solubile VÚAB

®
 inj. sicc VÚAB.; 

Hydrocortisone 25 a 100 mg
®
 inj. sicc. Roussel; Solu-Cortef

®
 inj. sicc. Upjohn. 

• kortizónacetát – Cortisone Ciba 25 mg
®
 tbl. Ciba-Geigy 

• mazipredóndihydrochlorid – Depersolon
®
 inj., Gedeon Richter 

• metylprednizolón – Depo-Medrol
®
 inj. Upjohn, Depo-Medrol dispos. syringe

®
 inj. Upjohn, Medrol

®
 

tbl. Upjohn, Metypred
®
 inj. sicc. Orion, Promedrol sterile solution

®
 inj. Upjohn, Solu-Medrol

®
 inj. sicc. 

Upjohn, Urbason 4, 8,16 a 40
®
 tbl. Hoechst, Urbason depot manole

®
 inj. Hoechst, Urbason 

kristallsuspension
®
 inj. Hoechst, Urbason solubile

®
 inj. sicc. Hoechst, Urbason solubile 16, 32 a 250

®
 

inj. sicc. Hoechst 



• prednizón – Prednison 5 a 20
®
 tbl. Léčiva. 

Inhalačná aplikácia – osvedčuje sa v th. asthma bronchiale, a to aj v profylaxii záchvatov, pri kt. sa 

nezvládnu dýchacie ťaţkosti 1 – 2 dávkami inhalačne aplikovaného selektívneho 

sympatikomimetika. K systémovej aplikácii sa pristupuje aţ v ťaţších stavoch. Vţdy sa treba snaţiť 

podať kortikoidov v náraze. U pacientov s chron. bronchitídou a emfyzémom nebýva k. obyčajne 

účinná. 

Aerosólové formy kortikoidov treba uţívať pravidelne, ústup ťaţkostí sa väčšinou dostaví asi za 3 aţ 

7 d po začiatku th. Najčastejšie sa pouţíva beklometazón a budezonid, kt. sú rovnako účinné, 

budezonid sa však rýchlejšie biotransformuje a má menej neţiaducich účinkov. Pri kombinácii s 2-

sympatikomimetikom treba pacienta poučiť, aby ten vdychoval ako prvý, čím sa zvýši penetrácia 

inhalovaného kortikoidu do periférie. Prechod z perorálnej aplikácie na inhalačnú formu má byť 

pozvoľný.  

Vhodnejšie je inhalovať kortikoidy pomocou priestorového nástavca (spacer), pri kt. významne klesá 

mnoţstvo zachytenej účinnej látky v orofaryngu, kde nastáva resorpcia s rizikom systémových 

účinkov. Zniţuje sa tým aj riziko kandidózy orofaryngu. Po kaţdej aplikácii treba vypláchnuť dutinu 

ústnou vodou. 

Prášok na inhaláciu pomocou inhalátorov poháňaných hlbokým nádychom pacienta je výhod-ný 

vďaka absencii hnacieho plynu pri vdychovaní; niekt. pacienti ho všakl zle znášajú. 

Akút. progresia astmatických ťaţkostí si často vyţaduje krátkodobé podávanie nárazových dávok 

kortikoidov p.o. Začína sa s dávkou 30 – 40 mg prednizónu al. 24 – 32 mg trianmcinolónu 

rozdelenou na viaceré čiastkové dávky. Po zvládnutí epizódy sa dávka kaţdodenne pozvoľna 

zniţuje. Pri chron. forme sa kombinuje inhalačná forma s perorálnou s max. časťou celkovej dávky 

aplikovanou inhalačne. Na inhalačnú th. sa pouţívajú tieto kortikoidy: 

• beklometazón – Aldecin
®
 aer. dos. Essex Chemie, Schering-Plough; Becloforte Inhaler

®
 inh. dos. 

Allen & Hanburys, Glaxo; Beclomet 50 a 250 mg forte
®
 aer. dos. Orion; Becodisks

®
 inh. plv. Glaxo; 

Becodisks + Becodiskhaler
®
 inh. plv. Glaxo; Becotide Inhaler

®
 aer. dos. Glaxo 

• budezonid – Pulmicort
®
 aer. dos., Pulmicort Turbuhaler

®
 inh. plv. Astra 

• dexametazónizonikotinát – Auxiloson
®
 aer. dos. Boehringer Ingelheim, Thomae 

• flutikazónpropionátu – Flixotide 100, 250 a 500 Rotadisks
®
 inh. plv. Glaxo, Flixotide Inhaler 50, 125 

a 250
®
 inh. dos. Glaxo. 

Miestna aplikácia kortikosteroidov  

Indikácie v dermatológii – lokálne k. sa pre svoj vazokonstrikčný, protizápalový a antiproliferatívny 

účinok pouţívajú na th. zápalových ochorení koţe. Vhodná je ich aplikácia najmä pri ekzémoch. 

Mali by byť liekom ,,pomocným―, nie základným. Pri ich pouţití a následnom prerušení aplikácie 

môţe nastať akút. vzplanutie pôvodného koţného ochorenia v ešte väčšej intenzite v akej sa 

pôvodne vyskytovalo (tzv. rebound fenomén). Klin. účinnosť zvyšuje oklúzia. 

K. sú kontraindikované pri ţihľavkle, infekciách koţe, rozacei a ulcerácii al. otvorených ranách; 

nemali by sa pouţívať automaticky pri svrbení ako beţné antipruriginózum.  

Dôleţitý je správny výber liečiva. Začína sa vţdý s kortikoidom so slabším pôsobením v správne 

zvolenom vehikule a aţ pri neúspechu th. ho vymeniť za silnejší. Ak je odpoveď na th. priaznivá, 

netreba predpisovať silnejšie liečivo. Silné kortikoidy sa vyhradzujú na th. chron., inak th. zle 

ovplyvniteľných dermatóz (lupus erythematosus systemicus – LES, lichen simplex chronicus, lichen 

planus verrucosus, palmoplantárna pustulóza a i.). Na tvár a miesta s tenkou koţou (s výnimkou 

LES) silné kortikoidy nepatria. Nielenţe môţu zhoršovať niekt. koţné ochorenia, ale môţu vyvolať aj 



ireverzibilné trofické zmeny. Klin. zlepšenie sa dostavuje väčšinou aţ po 1 – 2 týţd. Po zlepšení by 

mal pacient ich aplikáciu odvykať a prejsť na menej silný kortikoid al. nesteroidové liečivo. 

K neţiaducim účinkom patria akneiformné erupcie (najprv papuly s erytémom, neskôr monomorfné 

komedóny) atrofie a teleangiektázie, ireverzibilné striae atrophicae distensae, rosacea, periorálna 

dermatitída, purpura a superficiálne praskanie kapilár, vzplanutie, resp. zhoršenie baktériových 

infekcií po začiatočnom upokojení, tinea incognita, zvýšenie rastu ochlpenia v mieste aplikácie, 

ľahké presuny pigmentu. Kontaktná precitlivenosť na lokálne kortikoidy je zriedkavá, ide skôr o 

alergiu na vehikulum. 

Kortikosteroidové externá sa delia na 7 skupín: 

1. skupina – vysoko účinné externá: sú indikované najmä pri rezistentných al. úporných 

dermatózach, ako je psoriáza, lichen planus, lupus erythematosus discoides, ako aj pri ochoreniach 

refraktérnych voči menej účinným kortikoidom. Baktériové, parazitárne, mykotické a vírusové 

(herpetické) postihnutie koţe sú kontraindikované. Nemajú sa podávať ani pri periorálnej 

dermatitíde, acne vulgaris, rosacea. Zvýšená opatrnosť je ţiaduca v gravidite a laktácii. Dlhodobá 

aplikácia môţe vyvolať lokálne atrofické zmeny (stenčenie, strie, teleangiektázie). Aplikácia na 

väčšie plochy môţe mať za následok systémové neţiaduce účinky. Patria sem: 

• halcinonid – Betacoprton
®
 liq. Spirig; kombinované prípravky: Betaforton Creme

®
 crm Spirig 

obsahuje aj močovinu v kréme; Betacroton Fettcreme
®
 crm Spirig obsahuje aj močovinu v mastnom 

kréme; Betacorton S
®
 liq. Spirig obsahuje aj kys. salicylovú 20 mg v 1 ml rozt. obsahujúceho 5 % 

lipidov); 

• klobetazolpropionát – Dermovate
®
 ung. Glaxo. 

2. skupina – veľmi účinné externá: sú indikované pri akút., subakút. a chron. dermatózach, najmä 

psoriáze, kontaktnom, atopickom a dyshidrotickom ekzéme, mycosis fungoides, lichen simplex 

chronicus, lichen ruber planus et verrucosus, lichen sclerosus et atrophicus, pustulosis palmaris et 

plantaris, granuloma annulare, pri čerstvých keloidoch. Kontraindikácie a neţiaduce účinky sú 

rovnaké ako pri 1. skupine. Patria sem: 

• budezonid – jeho lokálna aplikácia má vyšší účinok ako systémová, patrí k nefluórovaným k. 

(Apulein
®
 crm., liq. a ung.) 

• betametazóndipropionát – Beloderm
®
 ung., Diprosone

®
 ung., Kuterid

®
 crm a ung. Lek; 

kombinované prípravky Belosalic
®
 ung. a lot. obsahuje aj kys. salicylovú, Diprosalic

®
 liq. a ung. 

obsahuje aj kys. salicylovú). 

• flucinonid – Metosyn
®
 pst. Inex Hemofarm. 

• flutikazónpropionát – po lokálnej aplikácii sa prakticky nevstrebáva (Cutivate
®
 crm. a ung.) 

• mometazónfuroát – po lokálnej aplikácii sa vstrebáva len minimálne, patrí k nefluórovaným k. 

(Elocom
®
 crm. a ung. Essex Chemie, Schering-Plough) 

3. skupina – veľmi účinné externá: indikácie, kontraindikácie a neţiaduce účinky sú rovnaké ako pri 

2. skupine. Patria sem: 

• betametazónvalerát – Betnovate
®
 crm. a ung., Betnovate scalp application

®
 liq. Glaxo, 

Celestoderm V
®
 crm. a ung. 

• diflukortolónvalerát – Nerisona Creme
®
 Schering AG, Nerisona Fettsalbe

®
 ung. Schering AG, 

Nerisona Salbe
®
 ung. Schering AG 

• fluklorolónacetonid – Topilar
®
 crm. a ung. Syntex. 



• fluocinolónacetonid – Flucinar
®
 gel. a ung. Polfa; Gelargin

®
 gel Léčiva; Synalar

®
 crm. Galenika, ICI; 

Synalar
®
 gel a ung. Galenika, ICI 

Kombinované prípravky: Synalar C
®
 crm. a ung. ICI (obsahuje fluocinolónacetonid a kliochinol) 

pouţíva sa v th. ekzematizovanej mikróbiovej dermoepidermitídy (napr. intertrigo eczematisata), 

sek. infikovaných ekzémov, seboroického, perianálneho a perigenitálneho ekzému, eczema 

mycoticum; Synalar N
®
 crm. a ung. (obsahuje fluocinolón a neomycínsulfát): pouţíva sa v th. 

ekzematizovanej mikróbiovej dermoepidermitídy a sek. infikovaných ekzémov 

• halometazón – Sicorten
®
 crm. a ung. Ciba-Geigy. 

Kombinovaný prípravok: Sicorten Plus
®
 crm. Ciba-Geigy (obsahuje halometazón a triklozán): 

pouţíva sa v th. ekzematizovanej dermatomykózy a zmiešanej mykoticko-baktériovej koţnej infekcie 

4. skupina – účinné kortikosteroidové externá: indikácie, kontraindikácie a neţiaduce účinky sú 

rovnaké ako pri 2. skupine. Patria sem: 

• fluprednidénacetát – Decoderm Creme
®
 crm. Hermal, Decoderm Salbe

®
 ung. Hermal 

• klobetazónbutyrát – Eumovate
®
 ung. Glaxo 

• prednikarbát – nefluórovaný k., po lokálnej aplikácii sa vstrebába minimálne (Dermatop
®
 crm. liq. a 

ung. Hoecsht, Léčiva) 

5. skupina – účinné kortikosteroidové externá: indikácie, kontraindikácie a neţiaduce účinky sú ako 

pri 2. skupine. Patria sem: 

• flumerazónpivalát – Locacorten
®
 crm. a ung. Ciba-Geigy 

Kombinované prípravky: Locacorten Tar
®
 (obsahuje flumetazónpivalát, kamenouhoľný decht a kys. 

salicylovú); Locacorten-Vioform
®
 crm. a ung. (obsahuje flumetazónpivalát a kliochinol); Lorinden A

®
 

ung. (obsahuje flumetazónpivalát a kys. salicylovú); Lorinden C
®
 Polfa (obsahuje flumetazónpivalát 

a kliochinol) 

• hydrokortikzónbutyrát – Laticort
®
 crm. ung. Polfa, Locoid 0,1 %

®
 crm. lot. a ung. Yamanouchi 

Europe, Locoid Lipocream
®
 crm. Yamanouchi Europe.  

• triamcinolónacetonid – Triamcinolon
®
 lot. a spr. Galena, Triamcinolon Léčiva

®
 crm. a ung. 

Kombinované prípravky: Pevisone
®
 crm. a ung. Cilag (obsahuje triamcinolónacetonid a eko-

nazolnitrát), pouţíva sa v th. akút. a subakút. zápalových dermatomykóz, mikróbiových ekzémov, 

sek. infikovaných ekzematizovaných dermoepidermitíd; Triamcinolon
®
 spm. Galena (obsahuje 

triamcinolónacetonid a kys. salicylovú), pouţíva sa v th. ekzematizovanej mikróbiovej dermo-

epidermitídy (napr. impetigo eczematisata), sek. infikovaných ekzémov, seboroického, perianálneho 

a perigenitálneho ekzému, eczema mycoticum; Triamcinolon
®
 tct. Galena (obsahuje 

triamcinolónacetonid, kys. salicylovú a karbetopendecíniumbromid); Triamcinolon compositum
®
 spr. 

Galena (obsahuje triamcinolónacetonid a kloroxín); Triamci-nolon E Léčiva
®
 ung. Léčiva (obsahuje 

triamcinolónacetonid a kloroxín); Triamcinolon S Léčiva
®
 ung Léčiva (obsahuje triamcinolónacetonid 

a kys. salicylovú); Violon A
®
 tct. Squibb-von Heyden, Bristol-Myers (obsahuje triamcinolónacetonid, 

kys, salicylovú a benzalkóniumchlorid) 

6. skupina – slabo účinné kortikosteroidové externá; kontraindikácie a neţiaduce účinky sú rovnaké 

ako pri 2. skupine. Patria sem: 

• dexametazónacetát – Dexamethazon
®
 crm. a ung. Léčiva. 

Kombinovaný prípravok: Dexamethazon Pix Léčiva
®
 ung. Léčiva (obsahuje dexametazónacetát a 

kamenouhoľný decht) 



• prednizolón – Linola-H-Fett N
®
 crm. Wolff 

Kombinované prípravky: Alpicort F Neu
®
 sol. Wolff (obsahuje prednizolón, estradiolbenzoát a kys. 

salicylovú); Alpicort N
®
 sol. Wolff (obsahuje prednizolón a kys. salicylovú); Imacort

®
 crm. Spirig 

(obsahuje prednizolónacetát, klotrimazol a hexamidíndiizetionát); Prednisolon J
®
 ung. Gedeon 

Richter (obsahuje prednizolón a kliochinol) 

• mazipredóndichydrochlorid – kombinovaný prípravok Mycosolon
®
 ung. Gedeon Richter (obsahuje 

mazipredóndihydrochlorid a mikonazol), pouţíva sa v th. ekzematizovanej al. iritovanej 

dermatomykózy, zmiešanej mykoticko-baktériovej koţnej infekcie, perianálneho a perigenitálneho 

pruritu, onychomykózy. 

7. skupina – slabo účinné kortikosteroidové externá; kontraindikácie a neţiaduce účinky sú rovnaké 

ako pri 2. skupine. Výnimočne a krátkodobo ich moţno pouţiť pri podráţdení pri acne vulgaris, 

periorálnej dermatitíde a rozacei. Patria sem: 

• hydrokortizónacetát – Hydrocortison Léčiva
®
 ung. Léčiva 

Kombinované prípravky: Corti Jaikal
®
 liq. S & K Pharma (obsahuje hydrokortizónacetát a kys. 

salicylovú); Hydrodexan S
®
 ung. Röhme Pharma (obsahuje hydrokortizón a močovinu); Pimafucort

®
 

crm., lot. a ung. Yamanouchi Europe (obsahuje hydrokortizón, natamycín a neomycín). 

Indikácie v reumatológii – k. potláčajú tvorbu protilátok v mieste aplikácie pri zápale vyvolanom 

tvorbou a ukladaním imunokomplexov. Pri prim. zápaloch kĺbov na imunopatol. základe (napr. pri 

reumatoidnej artritíde) sa aplikujú k. priamo do kĺbovej dutiny – intraartikulárnou inj. Bezprostredným 

dôsledkom býva úľava od spontánnej bolestivosti, uvoľnenie a zvýšenie pohyblivosti kĺbu, príp. 

oddialenie vývoja deformity kĺbu. Nevyhnutá je pritom prísna asepsa. 

Nízke dávky k. sa s výhodou aplikujú aj formou inj. priamo do miesta bolesti v mäkkých tkanivách, 

nikdy však nie podkoţne. Výraznú úľavu od bolesti moţno dosiahnuť pri tzv. tenisovom al. golfovom 

lakti, pri kompresíivnych neuropatiách, akým je sy. karpálneho tunelu.  

Pri tendovaginitídach sa aplikuje inj. do pošvy (nie priamo do šľachy pre nebezpečie následnej 

ruptúry), a to rozp. formy k. s krátkym trvaním účinku, ako je betametazón al. prednizolón. 

Kortizón nie je pri miestnej aplikácii účinný, pouţíva sa preto obvykle niekt. z jeho syntetických 

derivátov, najmä triamcinolónacetonid, metylprednizónacetát a betametazóndipropionát. 

Absol. kontrataindikáciou miestneho podania k. je septická a špecifická artritída, disekujúca 

chondritída a osteonekrotické zmenu. Kontraindikáciou sú miesta, v blízkosti kt. sú na koţi infekčné 

loţiská al. podozrenie na kontamináciu kĺbovú dutinu infekciou, al. celkove zníţená 

obranyschopnosť jedinca voči infekciám. Opatrnosť je ţiaduca pri súčasnej th. imunosupresívami a 

pri aplikácii k. do kĺbovej dutiny najmä nosných kĺbov (kolenový a bedrový kĺb), kde častejšie 

podávanie môţe vyvolať nestabilitu kĺbu, príp. osteonekrózu. Miestnu aplikáciu k. treba zváţiť pri 

ťaţkej gastroduodenálnej vredovej chorobe, osteoporóze a ťaţších formách atrofie kĺbu. Aplikácia 

nie je vhodná ani u pacientov s neliečenou celkovou infekciou, po očkovaní a pri akút. psychóze. 

K relat. kontraindikáciám patrí gravidita, laktácia, aplikácia deťom < 6-r., myasthenia gravis, diabetes 

mellitus, a aplikácia pacientom s metastazujúcim karcinómom. 

Miestna aplikácia k. sa môţe spájať s neţiaducimi účinkami, a to v mieste aplikácie, ako aj 

celkovými. Keď sa liečivo dostane do koţe al. podkoţia, môţe vyvolať v mieste podania atrofiu aţ 

nekrózu, prí. hyper- al. hypopigmentáciu; podobná situácia môţe vzniknúť po aplikácii do svalu, 

najmä pri pouţití triamcinolónacetonidu. Po intraartikulárnej aplikácii vzniká zriedka prchavé 

začervenanie koţe, najmä v tvári, spojené s pocitmi krátkodobej nevoľnosti, kt. rýchlo ustupuje. 

Ďalším rizikom je zanesenie infekcie, kt. môţe vyvolať miestnu i celkovú septickú reakciu. Po 



aplikácii väčšej dávky treba vţdy rátať s istým celkovým účinkom vrátane prechodného ovplvynenia 

endogénnej sekrécie kortizolu. 

Prípravky – betametazón – Diprophos
®
 inj. ; Flosteron

®
 inj. Krka; dexametazón – Dexason

®
 inj., 

Dexona
®
 inj., Fortecortin mono 4

®
 inj.; triamcinolón – Kenalog 10 a 40

®
 inj. Léčiva, Tricort 10 a 40

®
 

inj. Cadila.  

Indikácie v oftalmológii – podspojovkovou inj. al. celkove sa kortikosteeroidy aplikujú napr. v th. 

uveitídy a pooperačného zápalu očí. Tlmia imunologické reakcie po transplantáciách rohovky.  

Prípravky – betametazón: Celestone
®
 tbl. Schering-Plough; Diprophos

®
 inj. Essex Chemie, 

Schering-Plough; Flosteron
®
 inj. Krka; dexametazón: Dexamethasone Polfa

®
 sus. oph., 

Dexamethason Jenapharm
®
 tbl. Jenapharm; Dexason

®
 inj. Galenika, Dexona

®
 inj. Cadila; 

Fortecortin mono 4 a 40
®
 inj. Merck; Ophthalmo-Dexamethason Léčiva

®
 ung. oph. Léčiva; 

Oradexon
®
 tbl. Organon; hydrokortizón: Cortef 10 a 20 mg

®
 tbl. Upjohn; Hydro-Adfreson aquosum

®
 

inj. sicc. Organon; Hydrocortison
®
 tbl. Jenapharm, Léčiva; Hydrocortison solubile VÚAB

®
 inj. sicc 

VÚAB.; Hydrocortisone 25 a 100 mg
®
 inj. sicc. Roussel; Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva

®
 ung. oph. 

Léčiva; Solu-Cortef
®
 inj. sicc. Upjohn; kortizónacetát: Cortisone Ciba 25 mg

®
 tbl. Ciba-Geigy; 

mazipredóndihydrochlorid: Depersolon
®
 inj., Gedeon Richter; metylprednizolón: Depo-Medrol

®
 inj. 

Upjohn, Depo-Medrol dispos. syringe
®
 inj. Upjohn, Medrol

®
 tbl. Upjohn, Metypred

®
 inj. sicc. Orion, 

Promedrol sterile solution
®
 inj. Upjohn, Solu-Medrol

®
 inj. sicc. Upjohn, Urbason 4, 8,16 a 40

®
 tbl. 

Hoechst, Urbason depot manole
®
 inj. Hoechst, Urbason Kristallsuspension

®
 inj. Hoechst, Urbason 

solubile
®
 inj. sicc. Hoechst, Urbason solubile 16, 32 a 250

®
 inj. sicc. Hoechst; prednizolón-21-

trimetylaceát: Ultracortenol
®
 gtt. oph. Ciba Vision; Dispersa; prednizón: Prednison 5 a 20

®
 tbl.. 

kortikoviscerálny – [corticovisceralis] týkajúci sa mozgovej kôry a útrob. 

kortín – výťaţok z kôry nadobličiek. 

kortivazol – (11,16)-21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6,16-dimetyl-2
,
-fenyl-2

,
H-pregna-2,4,6-trieno-

[3,2-c]-pyrazol-20-ón, C32H38N2O5, Mr 530,66; glukokortikoid (H 

3625
®
, MK-650

®
, Altim

®
, Diaster

®
, Dilaster

®
, Idaltim

®
). 

Kortivazol 

 

 

 

 

 

kortizol →hydrokortizón, Mr 362,47, látka F. Redukciou 11-oxoskupiny sa mení v pečeni na kortizón, 

kt. má asi 80 % účinku k. Rýchlo sa resorbuje, po podaní 25 mg k. sa 

max. plazmatická koncentrácia dostavuje za 2 h. Na plazmatické 

bielkoviny sa viaţe 90 – 98 %; plazmatický t0,5 je 1,2 – 1,8 h. Vylučuje 

sa vo forme inaktívnych konjugátov prevaţne močom (90 %), voľný len 

~ 1 %. K. prechádza hematoencefalickou bariérou a vylučuje sa do 

materského mlieka. 

Kortizol 

Vyšetrenie k. v sére je indikované: 1. na hodnotenie funkcie osi hypotalamus–hypofýza–kôra 

nadobličiek (najmä pri funkčných testoch) a vplyvu th.; 2. pri dfdg. prim. a sek. insuficiencie kôry 

nadobličiek a hypopituitarizmov; 3. na dg. org. a funkčných hyperkorticizmov; 4. na detekciu 

vrodených enzymopatií nadobličiek. 



K. v sére, slinách a moči sa stanovuje: 1. fluorimetricky; 2. chromatograficky s koncovou detekciou 

fluorimetriou, plynovou al. vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou; 3. ligandovými analýzami 

(EIA, ELISA, RIA, fluoroimunoanalýzou, chemiluminiscenciou a i.). V moči sa stanovuje voľný 

kortizol, príp. s 11-deoxykortizolom, príp. 17-ketogénnymi steroidmi (17-KGS) a 17-hydroxysteroidmi 

(17-OHCS). Moč treba zbierať do plastickej nádoby, acidifikovať na pH 3 – 5 prídavkom ľadovej kys. 

octovej a udrţovať v chlade. 

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

Referenčné hodnoty kortizolu a 17-hydroxykortikosteroidov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sérum Kortizol   6.00 – 7.00 h  140 – 580 nmol/l 

  17.00 – 18.00 h   5 – 340 nmol/l 

   24.00 h    40 – 300 nmol/l 

Sliny Kortizol   6.00 – 7.00 h    8 – 11 nmol/l 

  16.00 – 18.00 h   2,5 – 5 nmol/l 

  24 h     3 – 4,6 nmol/l 

Moč voľné 17-OHCS muţi   0,45 – 1,90 mmol/l 

   ţeny     0,40 – 1,85 mmol/d 

 celkové 17-OHCS muţi   9,20 – 31,0 mmol/d 

  ţeny     7,60 – 27,5 mmol/l 

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

Zvýšené hodnoty k. v plazme (> 420 mmol) sa zisťujú pri týchto stavoch: 1. hyperfunkcia 

adenohypofýzy (Cushingova choroba, napr. nádor adenohypofýzy); 2. sy. ektopického ACTH; 3. 

nádor nadobličiek (Cushingov sy.); 4. stres a záťaţové situácie; 5. diabetická ketoacidóza; 6. 

karcinoid; 7. akút. alkoholická intoxikácia, alkoholizmus; 8. akút. a chron. renálna insuficiencia. 

Postup pri podozrení na hyperkortizolizmus: 1. Skríningový dexametazónový test (DT): po podaní 1 

mg dexametazónu sa vyšetrí voľný k. v moči a cirkadiánne variácie k. v plazme. Keď sú hodnoty k. v 

moči < 420 mmol/d al. plazmatický k. o 8.00 h < 14 mmol/l, príp. variácie k. v plazme za 24 h < 50 % 

moţno hyperkortizolizmus vylúčiť. 2. Pri hodnotách k. v moči > 420 mmol/d, k. v plazme > 140 

mmol/l a porušenej variácii sa vykoná 4-d DT. Keď sú hodnoty k. v plazme 2. d v normálne, moţno 

hyperkortizolizmus vylúčiť. 3. Pri zvýšených hodnotách k. v plazme 2. d sa pokračuje v teste; 

normálne hodnoty k. svedčia o moţnosti hyperkortizolizmu. 4. V prípade zvýšených hodnôt k. v 

plazme sa vyšetrí ACTH v plazme: nízke hodnoty ACTH svedčia o nádore kôry nadobličiek, kým 

hodnoty > 15 pmol/l o paraneoplastickej sekrécii ACTH. 

Znížené hodnoty k. v plazme < 140 mmol/l, resp. voľného k. v moči < 40 mmol/l bývajú pri týchto 

stavoch: 1. prim. a sek. hypofunkcia kôry nadobličiek; 2. vrodené enzymopatie kôry nadobličiek 

(deficit 21-, 11- a 17-hydroxylázy a 3-OH-dehydrogenázy); 3. asthma bronchiale; 4. respiračná 

insuficiencia novorodencov. 

Postup pri podozrení na hypokortizolizmus: 1. Podá sa 250 mg tetrakozaktidu a po 30 min sa 

stanoví k. v plazme. Keď sú jeho hodnoty < 500 mmol/l, ide o moţný prim. al. sek. hypokorticismus. 

2. Prim. a sek. hypokortizolizmus sa dá rozlíšiť stanovením aldosterónu a ACTH v plazme 30 min po 

aplikácii 250 mg tetrakozaktidu. Normálne al. nízke hodnoty ACTH a normálny prírastok aldosterónu 

svedčia o sek. hypokortizolizme, kým vysoké hodnoty ACTH a nízky prírastok aldosterónu o prim. 

hypokortizolizme. 3. Kompletný a parciálny prim. hypokortizolizmus sa dá rozlíšiť pomocou infúzie 

ACTH 250 mg 2 d po sebe (3 d, ak sa meria len k. a 17-OHCS). Pri parciálnom hypokortizolizme je 

zníţená odpoveď k., aldosterónu a 17-OHCS, kým pri kompletnom hypokorticizme sa nezisťuje 

nijaká odpoveď a navyše zníţená je plazmatická aktivita renínu. 

Postup pri podozrení na hypokortizolizmus: 1. Podá sa 250 mg tetrakozaktidu a po 30 min sa 

stanoví k. v plazme. Keď sú jeho hodnoty < 500 mmol/l, ide o moţný prim. al. sek. hypokorticismus. 

2. Prim. a sek. hypokortizolizmus sa dá rozlíšiť stanovením aldosterónu a ACTH v plazme 30 min po 



aplikácii 250 mg tetrakozaktidu. Normálne al. nízke hodnoty ACTH a normálny prírastok aldosterónu 

svedčia o sek. hypokortizolizme, kým vysoké hodnoty ACTH a nízky prírastok aldosterónu o prim. 

hypokortizolizme, kt. môţe byť kompletný al. parciálny. 3. Kompletný a parciálny prim. 

hypokortizolizmus sa dá rozlíšiť pomocou infúzie ACTH 250 mg 2 d po sebe (3 d, ak sa meria len k. 

a 17-OHCS). Pri parciálnom hypokortizolizme je zníţená odpoveď k., aldosterónu a 17-OHCS, kým 

pri kompletnom hypokorticizme sa nezisťuje nijaká odpoveď a navyše zníţená je plazmatická 

aktivita renínu. 

Prípravky – Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva
®
 0,5 % ung. opht. 

kortizón – 17,21-dihydroxy-4-pregnen-3,11,20-trión; 17-hydroxy-11-dehydrokortikosterón; 

Kendallova látka E, Wintersteinerova zlúč. F, Reichsteinova látka Fa, KE, 

C21H28O5, Mr 360,46; glukokortikoid, antiflogistikum; metabolit →kortizolu. 

Kortizón 

 

Prípravky – Adreson
®
, Corlin

®
, Cortadren

®
, Cortison Spofa

®
 gtt. ophth. 

Spofa (0,5 %), Cortogen
®
, Incortin

®
, Scheroson

®
; 21-acetát C23H30O6 – 

Artriona
®
, Cortelan

®
, Cortistab

®
, Cortisyl

®
.  

kortizonoid – [cortisonoidum] kortikoid. 

kortol – (3,5,11,20S)-pregna-3,11,17,20,21-pentol, C21H36O5, Mr 368,50; izolovaný z moču osôb 

po podaní hydrokortizónu al. ACTH. 

Kortol 

 

 

 

kortolón – (3,17,20,21)-tetrahydroxypregnan-11-pentol, C21H34O5, Mr 366,48; izolovaný z moču 

osôb po podaní hydrokortizónu al. ACTH. 

Kortolón 

 

 

 

 

korubín – tavená troska odpadajúca pri luminotermickej redukcii niekt. kovov, kt. sa pre veľkú 

tvrdosť pouţíva na výrobu brúsov, brúsnych papierov ap. 

korugátor – [corrugator] zmršťovač (sval). 

Korum
®
 (Geneva) –analgetikum-antipyretikum; →acetaminofén. 

korumpovať – [corrumpere] 1. mravne kaziť, upadať; 2. podplácať, dávať úplatky dakomu; 

→korupcia. 

koruna →kvet. 

korund – oxid hlinitý Al2O3, minerál tvrdosti 9. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Drahokamovou 

odrodou k. je modrý zafír a červený rubín, nedrahokamová odroda k. je šmirgel. Pouţíva sa v 

klenotníctve a ako brúsidlo. K. sa vyrába aj synteticky. 



korundofylit – nerast aluminokremičitan ţeleza, surovina na výrobu ţeleza a hliníka. 

korunka – [corona dentis] horná časť zuba vyčnievajúca do ústnej dutiny al. jej protéza. 

Atraumatická korunka – skeletová korunka. 

Carmichaelova korunka – polokurunková lištová korunka. 

Celoplášťová korunka – umelé plášte pokrývajúce vcelý preparovaný povrch korunky zuba 

a zasahujúci aţ do fyziol. ďasnového choroba. Patria medzi plášťové korunky. Označujú sa podľa 

typu materiálu, z kt. sú zhotovené: ţivicová, kovová celoplášťová, keramická al. kombinovaná. 

Celoplášťová kovová korunka – kovový umelý plášť úpokrývajúci celý preparovaný povrch 

korunky zuba a zasahujúci aţ do fyziol. ďasnového chobotu. Predstavuje veľmi pevný a odolný typ 

celoplášťových koruniek. Pouţíva sa najmä v latrerálnych úsekoch chrupu. Podľa spôsobu 

zhotovenia a pouţitého materiálu sa rozlišujú liate, obrúčkové a dvojpolkové korunky. 

Čapová korunka – korunková náhrada, kt. nahradzuje celú klinickú korunku zuba a je zakotvená 

v koreňovom kanáliku zuba bez drene. V súčasnosti ju nahradzujú koreňové inleje s príslušným 

tyúpom celoplášťovej korunky. Korunková inlej je zakotvená v prirodzenej zubnej korunke 

a nahradzuje jej časť stratenú úrazom al. kazom. Pouţívajú sa nielen sv indikácii plastickej výplne, 

ale aj ako pilieraová konštrukcia al. ochrana sponového zuba. Podľa defektu tvrdých zubných tkanív 

môţe byť korunková inlej rôzneho rozsahu ako inlej oklúzna, meziooklúzna, distooklúzna al. ako 

inlej roţková, nahradzujúca chýbajúci roţok hrontálnych zubov. Osobitným typom korunkovej inleje 

je tzv. onlaj, pokrývajúca celú oklúznu plôšku a chrániaca oslabené hrbčeky pred odlomením. 

Dvojpolková korunka – umelý plášľ zhotovený zo zlatého plechu pokrývajúca povrch korunky zuba 

a zasahujúca aţ k okraju ďsna.- Patrí k cdeloplášťových korunkám. V súčasnosti sa pouţíva 

výhradne v detskej stomatológii ako ochranná frakturovaných stálych zubov zbov. Zníma sa aţ v 19. 

r. – 20. r. veku. V súčasnosti ju nahrádzajú konfekčné polykarbonátové korunky. 

Klinická korunka – 1. všetky časti zuba, kt.vyčnievajú nad okraje ďasna, t. j. obyčajne aj krčok, 

príp. časť koreňa zuba; 2. protetická zubná náhrada, kt. prekrýva upravenú vlastnú k. zuba. 

Zhotovuje sa z kovu, syntetických ţivíc, keramiky al. kombinácie týchto materiálov. 

Krúžková korunka – obrúčková korunka. 

Liata korunka – kovový umelý plášť porkývajúci celý preparovaný povrch korunky zuba al. zuuba 

opatreného koreňovou nadstavbou a zasahujúci aţ do fyziol. ďasnového chobou. Patrí 

k celoplášťovým korunkám. Liate k. sa zhotovujú zo zlatých, zlatopaládiových al. 

striebornopaládiových zliatín a pre svoje dobré vlastnosti má široké pouţitie. Z estetických dôvodov 

je však pouţitie týchto koruniek obmedzené na laterálny úsek. Liate korunky môţu byť masívne (pri 

zuboch s malou preparačnou stratou tvrdých zubných tkanív) a odľahčené (pri zuboch s veľkou 

preparačnou stratou, nalieha tesne na obrúsený zub len v oblasti krčkového záveru). 

Obrúčková korunka – syn. krúţková korunka, zastaraný druh celoplášťovej korunky, bočné plochy 

korunky tvorí plechová obrúčka, ku kt. je priletovaná razená al. osobitne odliata ţuvacia plôška. 

Plášťová korunka – umelý plášť, kt. tvarovo, funkčne a esteticky dopĺňa stratenú časť zubnej 

korunky (typ korunkových náhrad).  Podľa rozsahu sa označuje ako poloplášťová a celoplášťová. 

Hlavným predpokladom na ich zhotovenie je, ţe z pôvodného zuba ostáva dostatok tvrdých 

zubných tkanív, kt. aj po preparácii zabezpečia spoľahlivú retenciu umelého plášťa. 

Richmondova korunka – čapová korunka. 

Skeletová korunka – atraumatická k., umelý plášť zhotovený z kovu a ţivice al. keramiky, 

pokrývajúci celý preparovaný povrch zuba a zasahujúci aţ do fyziol. ďasnového chobota. Je 

modifikáciou fazetovej k., pri kt.l bol z estetických dôvodov redukovaný vonkajší kovový plášť 



a zväčšený rozsah fazety. Má výborné mechanické vlastnosti, dobrý krčkový uzáver i estetický 

vzhľad. Medzi klasické typy patrí Matheho, Redtenbacherova a Vackova s. k. 

Teleskopická korunka – dvojitá korunka; vnútorný kotvový prvok čiastočne snímateľných náhrad. 

Princípom retencie je vzájomné trenie dvoch dielov spoja. Patricu predstavuje individuálne 

zhotovená liata vnútorná korunka cylindrického tvaru, pevne fixovaná na pilierový zub, na ňu tesne 

nasadá matrica, – vonkajšia plášťová al. fazetová korunka, anatomicky modelovaná, kt. sa zakotví 

do snímacej náhrady (primárny a sekundárny teleskop). 

Žaketová korunka – starší nespr. názov ţívicovej korunky. 

Živicová korunka – umelý plášť zhotovený zo ţivice, pokrývajúci celý preparovaný povrch zuba 

a zasahujúci aţ do fyziol. ďasnového choroba. Patrí k celoplášťovým k. Pre svojej zlé mechanické 

vlastnosti a neúplne krčkový uzáver sa v súčasnosti pouţíva najmä ako provizórna k. Starší nespr. 

názov ţaketová k. 

korunka strakatá – Fritillaria meleagris; →ľaliovité. 

korunové sklo – všeobecne pouţívaný materiál na zhotovenie okuliarov s indexom refrakcie nd = 

1,523.  

korupcia – [corruptio] správanie, kt. sa odchyľuje od „formálnych povinností― verejnej roly pre 

súkromné (osobné, rodinné al. skupinovo orientované) záujmy, pre finančný al. statusový zisk a i. 

správanie porušujúce pravidlá s cieľom zvýšiť súkromný vplyv. Niekedy sa v tejto definícii 

nahradzujú ,,formálne povinnosti― spoločenskými normami a k nevyhnutným znakom sa radí 

,,poškodenie verejnosti―. V európskom poňatí ide o konanie, pri kt. vzniká výmena medzi úradníkom 

a tým, kto mu ponúka dajakú výhodu, kt. nemusí byť finančného rázu. Patrí sem aj aktívne a 

pasívne uplácanie a nepotizmus. 

Definície k. orientujúce sa na porušenie právnych noriem v súkromnom záujme, nepostihuje procesy 

k. v spoločnostiach, kde neexistuje rozdelenie záujmov na verejné a súkromné: v tradičných 

spoločenstvách, v spoločnostiach sov. typu, v krajinách tretieho sveta. ,,Režimová k.― znamená 

stratu funkcionálnej integrity reţimu, ,,systematická k.―, splňa tieto kritériá: 1. systematicky sa 

porušuje externý morálny kódex internými praktikami, kt. sa ukrývajú a pri odhalení sa posudzujú 

mierne; 2. osoby orientujúce sa na tieto praktiky sú zvyknuté na ochranu svojich záujmov a naopak 

kritika korupčného správania sa prenasleduje a kriminalizuje. 

K. moţno rozdeliť na trhovú, pri kt. nastáva ilegálne odovzdávanie moci, a ,,parochiálnu―, kde 

prevládajú tradičné väzby (príbuzenstvo, klientelizmus, známosti ap.). K. sa vysvetľuje korupčné 

správanie ako prirodzený fenomén tradičných spoločností, kt. sa stáva dysfunkčným aţ prechodom 

na modernú spoločnosť. Aj odsudzovanie k. z hľadiska morálky sa vyvíja zároveň s procesmi 

utvárajúcimi občiansku spoločnosť. Jeho podmienkou je všeobecné akceptovanie idey slobodnej 

vôle indivídua a uznanie záväzných hraníc pre úradnícke konanie. Podľa subjektu, kt. sa 

prostredníctvom k. obohacuje ju moţno deliť aj na individuálnu, kolektívnu a univerzálnu (štátnu). 

Patrí sem úplatkárstvo (odmenu za iný výklad al. pozmenenie rozhodnutia úradnou osobou), 

nepotizmus (zvýhodnenie na základe príbuzenských al. priateľských vzťahov namiesto zásluh) a 

spreneveru (protiprávne získanie verejných prostriedkov na privátne účely). 

Príčiny k.: 1. sociálna zmena, najmä prechod od tradičnej spoločnosti na modernú; 2. deficit vo 

vývoji spoločnosti, prinášajúci priepastný rozdiel v príjmoch, politická moc ako podmienka na 

získanie bohatstva, zmena morálnych noriem, slabosť štátu a absencia zmyslu pre národnú 

spoločnosť; 3. monopolné postavenie štátu, kt. vedie k utvoreniu ,,štátnych tried―; 4. ekonomické 

faktory – utváranie diskrepancie medzi ponukou a dopytom (neoliberálna škola); 5. sociálno-

psychol. príčiny, kt. vychádzajú z individuálnych al. skupinových determinantov. Kým v politike 



vyspelých krajín patrí k. k patol. konaniam, v krajinách tretieho sveta a postsocialistických krajinách 

je jedným z najrozšírenejších javov. Býva príčinou škandálov i väčších spoločenských otrasov a 

štátnych prevratov. 

korybulbín – 5,8,13,13a-tetrahydro-2,9,10-trimetoxy-13-metyl-6H-dibenzo[a,g]-chinolizín-3-ol, 

C21H25NO4, Mr 355,42; látka izolovaná z rastliny Corydalis cava (L.) 

Schweigg & Korte (C. tuberosa DC) a C. platycarpa Makino, 

Fumariaceae (Corydalis-G
®
). 

Korybulbín 

 

 

 

korydalín – 5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetrametoxy-13-metyl-6H-dibenzo-[a,g]-chinolizín, 

C22H27NO4, Mr 369,44; alkaloid izolovaný z mnohých druhov Corydalis, napr. C. tuberosa, C. aurea, C. 

solida (L.) Swartz, Fumariaceae. 

Korydalín 

 

 

 

 

korydín – 5,6,6a,7-tetrahydro-2,10,11-trimetoxy-6-metyl-4H-dibenzo[de,g]chinolin-1-ol, C20H23NO4, 

Mr 341,39; metyléter korytuberínu, vyskytuje sa v rastline Corydalis cava 

(L.) Scheigg & Körte (C. tuberosa DC), Fumariaceae. 

Korydín 

 

 

 

korykavamín – (+)-4,6,7,14-tetrahydro-5,14-dimetyl-bis-[1,3]benzodioxolo-[4,5-c:5
,
,6

,
g]-azecin-

13(5H)-ón, C21H21NO5, Mr 367,39; látka izolovaná z rastliny 

Corydalis cava (L.) Scheigg & Körte (C. tuberosa DC), 

Fumariaceae.  

Korykavamín 

 

 

korykavidín – (+)-5,7,8,15-tetrahydro-5,14-dimetoxy-6,15-dimetylbenzo[e]-[1,3]-dioxolo-[4, 5-k][3]-

benzazecin-14-(5H)-ón, C21H21NO5, Mr 367,39; látka izolovaná z 

rastliny Corydalis cava (L.) Scheigg & Körte (C. tuberosa DC), 

Fumariaceae. 

Korykavidín 

 

 



Korylan
®
 tbl. (Léčiva) – Paracetamolum 325 mg + Codeini phosphas 30 mg v 1 tbl.; kombinácia 

antipyretika (→paracetamol) a antitusika (→kodeín). Pouţíva sa na tlmenie pooperačných al. 

nádorových bolestí, bolestí vertebrogénneho pôvodu, artralgií degeneratívneho pôvodu. 

korynanteín – metylester kys. (16E)-16,17,18,19-tetradehydro-17-metoxykorynan-16-karboxylovej, 

C22H26N2O3, Mr 366,44; látka izolovaná z rastliny Corynanthe johimbe 

K. Schum. a Pseudocinchona africana A. Cheval., Rubiaceae. 

Korynanteín 

 

 

 

korynantín – syn. rauhimbín, metylester kys. 17-

hydroxyyohimban-16- karboxylovej, C21H26N2O3, Mr 354,43; látka 

izolovaná z kôry stromu Pseudocinchona africana Chev., Corynanthe 

johimbe K. Schum., Rubiaceae a Rauwolfia serpentina (L.) 

Benth., Apocynaceae.  

Korynantín 

 

 

 

korynebaktéria →Corynebacterium. 

koryneformný – pripomínajúci korynekaktériá (kyjovitým tvarom paliček). 

korypalmín – 5,8,13,13a-tetrahydro-2,9,10-trimetoxy-6H-dibenzo[a,g]-chinolizin-3-ol; syn. 2,9,10-

trimetoxyberberin-3-ol; tetrahydrojatrorizín, C20H23NO4, Mr 341,39; 

látka, kt. sa vyskytuje v rôznych druhoch rastliny Corydalis, 

Fumariaceae. 

Korypalmín 

 

 

 

korýtko maliarske – Unio pictorum; →lastúrniky. 

korytnačky →Testudinata. 

Korytnica – kúpele v blízkosti Ruţomberka, Fatranské liečebné kúpele, a. s. Leţia v chránenom 

území Národného parku Nízke Tatry v nadm. v. 850 m. Vznikli uţ v polovici 16. stor. Na svetovej 

výstave vo Viedni r. 1873 získala korytnická minerálna voda zlatú medailu. Vyuţíva sa na th. chorôb 

GIT, hepatobiliárneho systému a porúch metabolizmu – cukrovky. Plní sa do fliaš a distribuuje do 

obchodnej siete. O th. sa v k. stará tím odborníkov, kt. majú k dispozícii modernú dg. a th. techniku. 

K hlavným th. procedúram patria pitné kúry, dietoterapia a veľký komplex balneoterapeutických, 

elektroliečebných a i. procedúr, kombinovaných s pohybovou th., pričom sa vyuţívajú aj priaznivé 

klimatické účinky vysokohorského prostredia. Okolie K. poskytuje pacientom i návštevníkom najmä 



oddych a príjemné záţitky v nádhernej prírodnej scenérii. Preto je rajom turistov, športovcov, ale aj 

poľovníkov.  

korytuberín – 5,6,6a,7-tetrahydro-2,10-dimetoxy-6-metyl-4H-dibenzo[de,g]chinolin-1,11-diol, 

C19H21NO4, Mr 327,37; látka izolovaná z rastliny Corydalis cava (L.) Schweigg & Körte (C. tuberosa 

DC) a Dicentra formosa (Andr.) Walp., Fumariaceae. 

koryza – nádcha, zápal nosovej sliznice; →rhinitis. 

korzet – [franc. corset] 1. šnurovačka, míder; 2. ortopedická pomôcka.  

Extenzný korzet – ortopedická pomôcka na korektúru deformít chrbtice pasívnym ťahom (napr. 

Milwaukeeho korzet) al. s aktívnou účasťou pacienta (Ducroquetov e. k.); →skolióza. 

kosatcovité →Iridaceae. 

kosatka pravá – Orcinus orca; →veľryby. 

kosce →Opilionidea. 

konsegregácia – spoločná segregácia, spoločné oddelenie, napr. v zmysle spoločného prenosu 

dvoch al. viacerých genet. čŕt (napr. mutácia a v jej blízkosti sa nachádzajúceho génového 

polymorfizmu). 

kosekans – mat. funkcia uhla, pomer prepony a protiľahlej odvesny v pravouhlom trojuholníku; 

symbol cosec. 

kosekrécia – súčasná sekrécia, napr. amylín je kosecernovaný súčasne s inzulínom z -buniek 

Langerhansových ostrovčekov. 

Koserella – rod gramnegat. Baktérií ojedinele izolovaných u ľudí z nejasnou patogénnosťou pre 

človeka. Zaraďuje sa do čeľade Enterobacteriaceae. 

kosín – látka izolovaná z kvetov rastliny Hagenia abyssinica J. J. Gmel. (Brayera anthelmintica 

Kunth.), Rosaceae. Vyskytuje sa ako zmes - a -k. -k., C25H32O8, 5,5
,
-metylen-bis[4,6-dihydroxy-

2-metoxy-3-metylizobutyrofenón; ţlté ihličky z etanolu; pouţíval sa ako anthelmintikum, účinné proti 

cestódam. 

kosínus – mat. funkcia uhla vyjadrujúca pomer priľahlej odvesny a prepony v pravouhlom trojuholníku; 

symbol cos. 

kosínusfímeter – elekt. prístroj na meranie fáz; fázomer. 

kosínusoida – mat. graf funkcie kosínus; kosínusová krivka. 

kosmáčovité – malé primáty, asi ako veveričky, majú ostro zakončené nechty podobné pazú-rom. 

Rodia 2 – 3 mláďatá. Callitrichidae. 

kosodrevina – vţdyzelená vysokohorská borovica. Dorastá aţ 20 m. Vyskytuje sa v 2 formách. Pinus 

mugo je kríkovitá zakrpatená forma, Pinus uncinata sa vyskytuje ako malý strom. Má sivočiernu, 

šupinatú kôru a plazivý kmeň aj konáre. Šišky sú pravidelné, vajcovito kuţeľovité, visiace na konári. 

K. tvorí husté porasty nad horskou hranicou lesa (pásmo k.). Ihlice rastú po 2 vo zväzočku, husto 

nakopené výrazne pripominajúce prasleny, jasne zelené, 5 – 8 cm dlhé, stočené, pomerne tuhé. 

Samičie šišky rastú na koncoch konárikov al. blízko nich, v skupinkách po 1 – 3, sú malé, postupne 

drevnatejú a hnednú. 

Prirodzene sa vyskytuje v horských oblastiach juţ. a stred. Európy, najmä v Alpách, Pyrenejách a 

na Balkáne. Zakrpatené formy sa vyskytujú vo vyšších nadmorských výškach. Drevina sa vyuţíva 

na stabilizáciu pieskov, na ochranu a úkryt – najmä v častiach sev. Európy. Príleţitostne sa pestuje 

pre lesnícke a okrasné účely. U nás tvorí 1,11 % porastových typov v lesoch. Je zákonom chránená. 



kosoštvorec – rovnobeţník, kt. má všetky strany rovnaké. Uhlopriečky leţia na osiach jeho 

vnútorných uhlov a zvierajú pravý uhol. Stred súmernosti k. je stredom kruţnice vpísanej 

kosoštvorcu. Výška k. je vzdialenosť protiľahlých rovnobeţných strán. 

Kosoštvorec: O = 4 . a (a – dĺţka strany), S = a . v (a = dĺţka strany, O = 

obvod, S = obsah, v – výška)  

 

 

Kossel, Albrecht – (1853 – 1927) nem. fyziológ a biochemik. Po štúdiu 

med. v Strassburgu u Hoppe-Seylera sa r. 1881 habilitoval na docenta, r. 1887 ho menovali za prof. 

Pôsobil na fyz.-chem. oddelení fyzikálneho ústavu u DuBois-Reymonda, od r. 1895 ako prof. fyziol. 

v Marburgu. Pozoruhodné sú jeho práce Untersuchungen über die Nucleine und ihre 

Spaltungsprodukte (1881), Die Zelle und die thierischen Gewebe (spoluautor Behrens 

a Schiefferdecker). R. 1910 dostal Nobelovu cenu za fyziol. a med. za práce o bielkovinách a 

nukleových kys. 

Kosselov test – [Kossel, Albrecht, 1853 – 1927, nem. fyziológ a biochemik] →testy. 

kosť →os. 

kostalgia – [costalgia] bolesti v oblasti rebier. 

kostálny – [costalis] rebrový. 

kostihoj lekársky →Symphytum officinale (Boraginaceae). 

kostióza – [costiosis] choroba koţe a rebier rybiek vyvolaná parazitom Costia necatrix. 

Kostlivý, Stanislav – (1877 Viedeň – 1946 Praha) prof. zakladateľ slov. chirurgie. Po ukon-čení 

štúdia med. (Viedeň, 1902), pôsobil u prof. Kukulu v Prahe, potom ako primár v Třebíči, kde 

habilitoval spisom O chronických tyreotoxikózach. Od r. 1919 do r. 1941pôsobil ako prof. v 

Bratislave; jeho inauguračná práca mala názov Cesty a cíle moderní chirurgie. Zaloţil I. chir. klin., 

na kt. vychoval celú povojnovú generáciu chirurgov. Bol rektorom Komenského univerzity, 

predsedom Lekárskej komory, Spolku slovenských lekárov a Čs. chirurgickej spoločnosti, ako aj 

členom viacerých medzinárodných spoločností. Publikoval 69 odborných prác, z kt. navýznamnejšia 

je monografia Chirurgické choroby ţalúdka a dvanástnika (1929), z článkov Výsledky nefropexe dle 

metody Kukulovy (1908), O nových poznatcích oboru tzv. ţláz s vnitřní sekrecí (1908), Sutura srdce 

(1913), O primárních akutních typhlitidách (1919), Malum coxae juvenile (1921), Akute 

postoperative Duodenalparalyse nach Billroth I (1923), Influence de la vagotomie sous-

diaphragmatique dans le traitment de hypertonie de l,estomac (1924), Chirurgická therapie při 

angině pectoris (1931), W sprawie pooperacyjnego leczenie wzrodu jelita czczego (1933), K otázce 

drenáţe při peritonitis perforata (1937). 

Kostmannov syndróm – [Kostmann, Rolf, *1909, šved. pediater] →syndrómy. 

kostnaté →Teleostei. 

kostoklavikulárny syndróm →syndrómy. 

kostotóm – [costotomum] chir. štikacie kliešte na rebrá. 

kostra →skeleton. 

kostrava – Festuca; →lipnicovité. 

kostrbatec trojhranný – Rhitidiadelphus triquetrus; →prútniky. 



kostrč – os cocygis. 

kosubstrát →koenzým. 

kosyntropín – -24-kortikotropín. tetrakozaktid, tetrakozaktrín, C136H210N40O31, Mr 2933,57; 

kortikotropín (Actholain
®
, Cortrosinta

®
, Cortrosyn

®
, Synacthen

®
). 

Koszewskiho syndróm – [Koszewski, B. J., poľ. lekár pôsobiaci vo Švajčiarsku] →osteosclerosis 

congenita. 

košenila – [franc. cochenille červec] červené farbivo získané usušením samičiek červca nopálového. 

košenilová červená – [franc. cochenille červec] červené farbivo získané usušením samičiek červca 

nopálového; Ponceau 4P, syntetické farbivo červenej farby (ČSL 4). 

Košické kúpele – menšie parné k. vznikli v 16. stor. potom, čo hospodársky i politický ţivot ovládol 

nem. patriciát. Medzi bývalým predmestím a mestom vznikli pri prameni, kt. vyvieral pri starom 

vodnom mlyne (tzv. mlynský prameň). Z neho sa pripravovali kúpele na reumatické ochorenia, 

choroby ţlčníka, obličiek a pečene. Neskôr postavili kúpeľnú budovu aj pri prameni v lesnatom údolí, 

známu ako Bankov.  

kotangens – mat. funkcia uhla vyjadrujúca pomer priľahlej odvesny k protiľahlej v pravo-uhlom 

trojuholníku; kotangenta, symbol cotg. 

kotangentoida – graf funkcie kotangensu. 

kotarnín – 5,6,7,8-tetrahydro-4-metoxy-6-metyl-1,3-dioxolo[4,5-g]-izochinolin-5-ol, C12H15NO4, Mr 

237,25; hemostatikum; pripravuje sa z nakrotínu oxidáciou zriedenou kys. dusičnou (ftalát 

C32H32N2O10 – Styptol
®
; hydrochlorid C12H16ClNO4 – Secalysat

®
; chlorid C12H14ClNO3 – Stypticin

®
). 

K-Othrine
®
 (Roussel) – insekticídum; →deltametrín. 

kotinín – 1-mety-5-(3-pyridinyl)-2-pyrolidinón, C10H12N2O, Mr 176,21; derivát nikotínu prvýkrát opísaný 

Pinnerom (1893); antidepresívum (fumarát C24H28N4O6 – Scotine
®
). 

kotoín – (2,6-dihydroxy-4-metoxyfenyl)fenylmetanón, C14H12O4, Mr 244,25; kryštalický princíp 

izolovaný z kôry stromu Aniba coto (Rusby) Kost, Lauraceae. 

kotoit – minerál, borit horečnatý, Mg(BO2)2. 

ko-trimoxazol – co-trimoxazolum, kombinácia stredne dlho pôsobiaceho →sulfanetoxazolu 

a →trimetoprímu, obyčajne 5:1. Obidve zloţky pôsobia na rovnakú časť biochemickej 

transformácie, zosilňujú antibaktériový účinok a spomaľujú rozvoj rezistencie voči baktériám. In vitro 

pôsobí pri E. coli (vrátane enteropatogénnych kmeňov), indolpozit. kmeňom Proteus spp. (vrátane 

P. vulgaris), Morganella morganii, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Enterococcus spp., 

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Shigella flexneri, Shigella sonnei. Rýchlo sa 

vstrebáva z GIT, max. koncentrácia v sére sa dosahuje 1 – 4 h po podaní p. o. Obidve zloţky 

dosahujú účinníé koncentrácie v mnohých tkanivách a telových tekutinách. Pri obličkovej 

nedostatočnosti asa predlţuje ich t0,5 a treba upraviť dávky. Obidve zloţky prenikajú do materského 

mlieka a transplacentárne do krvného obehu plodu. 

Indikácie – infekcie citlivé na zloţky lieku: infekcie horných a dolných dýchacích ciest, pneumónia 

vyvolaná Pneomocystis carinii, ORL infekcie (okrem streptokokovej angíny), uroinfekcie (cystitída, 

uretrocystitída), krátkodobá th. a dlhodobá prevencia recidívy, infekcie pohlavných orgánov muţov 

i ţien vrátane prostatitídy a gonoroickej uretritídy, ulcus molle a granuloma venereum (th. syfilisu nie 

je overená), infekcie GIT (týfus vrátane trvalého bacilonosičstva, paratýfus A a B, šigelóza, cestovná 

hnačka, salmonelová enteritída so spetickým priebehom u oslabených pacientov, brucelóza, 

nokardióza, nepravý mycetóm, juhoamerická blastomykóza. 



Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky prípravku, erythema exsudativum multiforme v anamnéze, 

trombocytopénia, granulocytopénia, megaloblastická anémia, anomálie hemoglobínu, deficit G6PD, 

nefropatie s poklesom klírensu kreatinínu > 15 ml/minhepatopatie, nedonosení novorodenci, 

novorodenci s hyperbilirubinémiou al. nedostatkom G6PD. Opatrnosť je ţiaduca pri tyreopatiách, 

uţívaní antidiabetík zo skupiny sulfonylmočoviny a diuretík zo skupiny sulfónamidov,  pri deficite 

kys. listovej, sy. fragilného chromozómu s mentálnou retardáciou do 5. týţd. veku X, v gravidite. 

Nežiaduce účinky – bolesti v nadbruší, nechuť do jedenia, nevoľnosť, vracanie, hnačka, glositída, 

gingivitída, stomatitída, nevoľnosť, zvláštne chute, alergické reakcie koţe (pruritus, morbiliformná 

vyráţka, purpura, fotodermatóza, erythema nodosum, lieková horúčka, myalgie 

a artralgie.Stevensov-Johnsonov sy., erythema nodosum, Lyellov sy. (epidermolysis acuta toxica), 

exfoliatívna dermatitída. Zriedkavá je cholestatická hepatóza, hypokaliémia, tinitus, zvýšený výskyt 

kandidóz a tranzitórnej myopie, alergické pľúcne infiltráty, respiračná insuficiencia (najmä 

u pacientov s AIDS), anafylaktický šok, trombocytopénia a granulocytopénia, agranulocytóza, 

petechie, akút. megaloblastická anémia, nekróza pečene, hypoglykémia, kryštalúria, najmä 

u podvyţivených pacientov, akút. zlyhanie obličiek, vzostup aminotransferáz, bilirubínu, kreatinínu, 

močoviny, aseptrická meningitída, pseudosepsa, metabolická acidóza, pseudomembranózna 

enterokolitída, akút. psychózy, halucinácie, periférne neuritídy, ataxia, dysdiadochokinéza, akút. 

pankreatitída,  

Interakcie – k. zvyšuje účinok perorálnych antikoagulancií, hypoprotrominemík, kumarínov, 

perorálnych antidiabetík zo skupiny sulfonylmočoviny, difenylhydantoínu (fenytoín), metotrexátu 

barbiturátov (tiopental) a digoxínu, najmä starších pacientov. Jeho účinok zniţujú minerálne 

antacidá, paraldehyd a deriváty kys. p-aminobenzoovej (benzokaín, prokaín, tetrakaín). Jeho účinok 

zvyšuje probenecid, sulfínpyrazón, indometacín, fenylbutazón, salicyláty. Riziko kryštalúrie zvyšuje 

metenamín a okyslenie moču metenamínmandelátom. Toxickosť k. zvyšuje kys. p-aminosalicylová, 

barbituráty a primidón. Rizoko zmien KO zvyšuje pyrimetamín, nefropatie cyklosporín, 

trombocytopénie u starších osôb tiazidy, zníţenie resorpcie 6-merkaptopurínu, deficitu kys. listovej 

metotrexát. Kompetetívnu inhibíciu účinku vyvoláva prokaínamid, amantadín. 

Dávkovanie – 480 mg p. o. 1 – 2-krát/d, u detí sa podáva 6 mg trimetoprímu a 30 mg 

sulfametoxazolu/kg.  

Prípravky – Abacin
®
, APO-Sulfatrim

®
 tbl., APO-Sulfatrim Pediatric
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kotúč – Trochus; →ulitníky. 

kotúľka veľká – Planorbus; →ulitníky. 

kotvicovité →Trapaceae. 

kotvičník zemný – Tribulus terestris; →Zygophyllaceae. 

kotyledón – [cotyledo] ohraničená skupina placentárnych klkov. 

kováčik – Agriotes; →Elateridae. 

kováčikovité →Elateridae. 



Kováčová – kúpele v údolí Hrona na úpätí Kremnických vrchov medzi Zvolenom a Banskou 

Bystricou. Pramene termálnej minerálnej vody tu objavili náhodne pri geologickom prieskume, keď v 

tejto oblasti r. 1898 – 1899 hľadali loţiská uhlia. Pri vrte narazili v hĺbke 405 m na zdroj termálnej 

vody, kt. sa tlakom cez vrt predrala na povrch a pri vývere utvorila termálne jazierko. Hoci termálny 

prameň vyviera na pokraji mladého vulkanického pásma, jeho minerálna voda pochádza z 

druhotných vápencovo-dolomitových súvrství centrálnych Karpát. Ide o sírano-hydrouhličitanovú, 

vápenato-horčíkovú, hypotonickú termálnu vodu s teplotou 48,5°C. Vyviera z hĺbky 502 m. Obsahuje 

Ca, Mg, sírany, hydrokarbonáty a 850 mg/l voľného CO2. Patrí k skupine minerálnych prameňov tzv. 

zvolensko-badínskeho neogénneho bazénu. Okolie prameňa sa upravilo a zriadili malé kúpele. R. 

1976 sa uviedol do prevádzlky nový kúpeľný detský rehabilitačný ústav a neskôr Špecializovaný 

liečebný ústav Marína, š. p. a Národné rehabilitačné centrum. Nadmorská výška 315 m. V 

súčasnosti sa v kúpeľoch ambulantne liečia dospelí pacienti s chorobami pohybových ústrojov, 

niekt. nervovými chorobami (koreňové sy. podmienené chorobami chrbtice a bolerstivé afekcie 

periférnych nervov po odznení akút. štádia), stavy po úrazoch, zlomeninách, ortopedických 

operáciách, nezápalové ochorenia kĺbov a chrbtice, mimokĺbové formy reumatizmu (bolestivé stavy 

šliach, šľachových úponov, svalov a väziva), stavy po infekčných artritídach, Bechterewova choroba. 

Zákl. kúpeľnú th. v bazénových a vaňových kúpeľoch dopĺňa rehabilitácia, masáţe, procedúry fyz. 

th. a i. 

kovalencia – najčastejší typ →chemickej väzby; väzbovosť. 

kovalentná väzba – typ →chemickej väzby, ktorou sú atómy prvkov viazané spoločnými dvojicami 

valenčných elektrónov. 

Kovalevského kanál – [Kovalevskij, Alexander Onufrijevič, 1840 – 1901, rus. embryológ] 

neurenterický kanál. 

kovariačná analýza – štatist. metóda korelačnej analýzy, pri kt. sa eliminuje vplyv rušivých 

premenných na cieľovú veličinu pred vlastným testovaním zhodnosti priemerov cieľovej veličiny v 

rôznych súboroch. Ide o špeciálný variant →analýzy rozptylu, kt. umoţňuje analýzu účinku dvoch či 

viacerých nezávislých premenných na sledovanú závislú premennú, ak sa pozorované osoby 

nedajú vyrovnať či náhodne rozdeliť do jednotlivých skupín. Najprv sa stanovia vstupné rozdiely 

medzi skupinami, vyhodnotia sa, štatisticky sa vyrovnajú a potom sa vykoná analýza rozptylu. Napr. 

u hypertonikov sa sleduje vplyv rôznych th. reţimov na rôzne druhy hypertenzie. Vieme ţe voľbu 

liečiva spoluurčuje stupeň závaţnosti hypertenzie (napr. hodnota TK). K. a. zohľadní najprv rozdiely 

TK, vyhodnotí ich a aţ potom sa zisťujú rozdiely medzi rôznymi th. reţimami či rôznymi druhmi 

hypertenzie. 

Koeficient kovxz sa nazýva výberový koeficient kovariancie veličín X a Z. 

Keď ide o lineárnu závislosť, je r dobrou mierou sily vzťahu, nehovorí však nič o kauzálnom vzťahu 

(to platí o všetkých mierach závislosti). Štatistická významnosť vypočítanej hodnoty korelačného 

koeficienta sa odčíta z tabuliek kritických medzí v závislosti od stupňov voľnosti. Ak bolo n párových 

hodnôt, má vypočítaný korelačný koeficient n – 2 stupne voľnosti. Pri výberoch o väčších rozsahoch 

moţno určiť aj intervalový odhad teoretickej hodnoty korelačného koeficienca r na hladine 

spoľahlivosti 95 %: 
 
                     ––           –– 
r – 2(1 – r

2
)/√ n  <  < r + 2(1 – r

2
)/√ n 

Vo výberoch, v kt. nemôţeme predpokladať normálne rozdelenie al. linearitu očakávaného vzťahu, 

meriame silu vzťahu Spearmanovým korelačným koeficientom poradia s. Jeho hodnota nie je 

natoľko závislá od vychýlených hodnôt a pre malé a stredné súbory je jeho výpočet menej prácny 

ako výpočet Pearsonovho korelačného koeficienta. 



Odhadom rs  je výberový korelačný koeficient rs (–1 < rs < < 1), kt. pre daný výber (xi, yi) spočítame 

podľa vzorca: 
 
        6Di

2
 

    rs = 1 ———— 
               n(n

2
 –1) 

kde Di sú rozdiely poradové hodnôt xi a yi vzhľadom na ostatné hodnoty zoradeného výberu podľa 

veľkosti. Pred výpočtom treba k obidvom radám čísel xi a yi tieto poradia priradiť.  

Štatistická významnosť koeficienta rs sa posudzuije podľa tabuliek; ak presahuje hodnota rs 

tabuľkovú hodnotu pre daný počet párov meraní n hladinu významnosti, môţeme vzťah povaţovať 

za dokázaný. Spearmanov korelačný koeficient niekedy pouţívame na odhad Perasonovho 

korelačného koeficienta, resp. r, pretoţe pre dvojrozmerne rozdelené veličiny X a Y platí pribliţný 

vzťah: 

r = 2 sin (0,523 s) 

Cieľom k. a. je identifikovať zdroje zdanlivých asociácií (napr. s časovým faktorom). Aby sa dal 

vyvodiť kauzálny stochastický vzťah, meria sa po vylúčení vplyvov, kt. naň majú ostatné parametre. 

Na to slúţi parciálny korelačný koefieicent. 

Napr. predpokladáme lineárnu koreláciu medzi veličinami X, Y a Z: rxy, ryz, ryz. Parciálny korelačný 

koeficient rxy.z, kt. meria silu vzťahu veličín X, Y po vylúčení vplyvu parametra Z vypočítame podľa 

vzorca: 
                 rxy – xz.yz 
 rxy.z = ———————–––-– 
               ––––––––––––––– 
            √(1 – xz

2
)(1 – yz

2
) 

Ako odhad pomocou nameraných hodnôt (xi, yi, zi) získame dosadením výberových korelačných 

hodnôt za teoretické. Výpočty a odhady parciálnych korelačných koeficientov yz.x a xz.y dostaneme 

príslušnou cyklickou zámenou korelačných koeficientov. Parciálny korelačný koeficient sa testuje 

rovnako ako normálny korelačný koeficient. Počet stupňov voľnosti je však n – 3, kde n je počet 

trojíc dát vo výbere. 

Niekt. veličiny sú všeobecne kvantitatívneho, iné môţu byť kvalitatívneho charakteru. Podľa ich 

vzťahu k problému riešenia sa veličiny delia na: a) cieľové (kriteriálne, závislé); zaujíma nás, ako ich 

ovplyvňujú ostatné veličiny, nemôţeme ich kontrolovať; b) ovplyvňujúce (nezávislé, predikčné); 

môţeme ich kontrolovať; c) rušivé (kontaminantné); nie sú priamo predmetom nášho záujmu, ale 

môţu ovplyvňovať vzťahy medzi cieľovými a ovplyvňujúcimi veličinami; ich vplyv na výsledok 

analýzy sa snaţíme eliminovať. 

Všetky moţné k-tice, kt. moţno získať zmeranám sledovanej populácie, sú vlastné body k-

rozmerného priestoru o súradniciach daných vektorom x a tvoria priestor merania, kt. sa dá názorne 

predstaviť v beţnom systéme súradníc v rovine. Meranie o 3 zloţkách sa s istými ťaţkosťami dá 

znázorniť v 3-rozmernom grafe. Geometrická predstava rozloţenia > 3-rozmerných vektorov 

merania je uţ veľmi ťaţká. Niekt. pojmy rovinnej, resp. priestorovej geometrie sa dajú previesť do 

viacerých rozmerov, a to pomocou Euklidových vzdialeností. 

Príklad: Ak máme merania od doch osob A a B, o dvoch zloţkách (x1, y1) a (x2, 

y2) dajú sa vzdialenosti týchto bodov vypočítať na základe Pythagorovej vety 

podľa vzorca (obr. 1): 

 

Obr. 1. Ilustrácia vzdialenosti dvoch bodov A a B v rovine 

 



         ––––––––––––––––– 
v = √(x1 – x2)

2
 + (y1 – y2)

2
 

Ďalšou aplikáciou tejto vety získame vzorec na výpočet vzdialenosti v trojrozmernom priestore 

medzi bodmi so súradnicami (x, y, z): 
 
         ––––––––––––––––––––––––– 
v = √(x1 – x2)

2
 + (y1 – y2)

2
 + (z1 –z2)

2
 

Z týchto dvoch vzorcov vychádza zovšeobecnenie na počítanie mier vzdialeností vo viacroz-

merných priestoroch merania medzi dvoma vektormi merania (x11, x21, ..., xk1) a (x12, x22, ... , xk2): 
 
        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
v = √(x11 – x12)

2
 + (x21 – x21)

2
 + . . . + (xk1 – xk2)

2
 

Táto miera Euklidovej vzdialenosti je mierou nepodobnosti obidvoch vektorov. Vzdialenosť sa dá 

definovať aj pre kvalitatívne veličiny. Ak sú napr. vo vektore len binárne veličiny, kt. majú hodnoty 0 

al. 1, moţno vzdialenosť medzi dvoma vektormi hodnotiť relatívnym počtom nezhôd v súradniciach 

obidvoch vektorov. 

V štatistike sa pouţívajú aj niekt. špeciálne druhy vzdialenosti, kt. prihliadajú napr. na variabilitu. 

Jednotlivé hodnoty veličín v takejto štatistickej vzdialenosti prispievajú k jej veľkosti hodnotou, kt. je 

nepriamo úmerná ich variabilite. Odchýlka veličiny s veľkou variabilitou nie je taká dôleţitá ako 

rovnaká odchýlka veličiny s malou variabilitou. Takýto postup hodnotenia odchýlok pouţíva aj lekár 

intuitívnym spôsobom pri hodnotení trendov biochem. parametrov al. pri rozhodovaní, kt. výsledok z 

palety testov má väčšiu váhu.. 

Príklad: Test T1, resp. T2 má v zdravej populácii priemernú hodnotu m1, resp. m2 a smerodajnú 

odchýlku s1, resp. s2. Je známe, ţe za predpokladu normálneho rozdelenia početnosti sú príslušné 

referenčné rozpätia obidvoch testov dané intervalom: m1 ± 2si, i = 1, 2. Tento vzorec môţeme 

adekvátne vyjadriť pouţitím štatistickej vzdialenosti výsledku vi pre test Ti od priemeru populácie: 
 
        xi – mi 
vi = x,i = ––––––– 
             si 

x
,
i je štandardizovaná hodnota výsledku xi. Ak je táto vzdialenosť vi väčšia ako 2, výsledok xi je 

značne vzdialený od zdravej populácie (v skutočnosti leţí mimo referenčné rozpätie) a označuje sa 

ako patologický.  

 

Obr. 2. Dvojrozmerné rozdelenie. a – bodový graf 

nameraných hodnôt s priemermi jednotlivých veličín; b – 

konfidenčná elipsa pre body z obrázka a). Body A a B majú 

od vektorov priemeru rovnakú ,,štatistickú― vzdialenosť 

 

Na obr. 2 je zhluk bodov zodpovedajúci zdravej 

populácii spolu s priemermi obidvoch testov. Vzdialenosti bodov A a B od priemeru sú zo 

štatistického hľadiska rovnaké, pretoţe obidva body môţeme v ich polohách nájsť pribliţne rovnakú 

pravdepodobnosť. Na obr. b) vyznačuje konfidenčná elipsa body s rovnakou pravdepodobnosťou 

výskytu, a teda aj s rovnakou štatistickou vzdialenosťou od centra zhluku. Táto elipsa súčasne 

ukazuje, ako vyzerá optimálna referenčná oblasť zostrojená na základe tohto zhluku. Vzorec 

štatistickej vzdialenosti prihliadajúcej na korelovanosti obidvoch veličín má tvar: 
 
            (x1 – m1)

 2
         (x1 – m1)       (x2 – m2)      (x2 – m2)

 2
         1 

v2 = [ ––––––––– – 2r –––––––– + –––––––– + ––––––––] . ––––––– 
                 s1

2
                   s1           s2               s2

2
           (1 – r

2
) 



Ak r = 0, dostaneme Euklidovu verziu vzdialenosti. Všeobecný vzorec pre k veličín je značne zloţitý, 

ale okrem priemerov, smerodajných odchýliek a korelačných koeficientov neobsahuje nijaké iní 

parametre. Dá sa ľahko vykonať na počítači. 

Táto tzv. Mahalanobisova vzdialenosť sa vypočíta vtedy, ak chceme rozhodnúť, či dané merania 

patria do predpokladanej populácie (analýza vychýlených, odľahlých hodnôt – angl. outliers). 

Kritická hranica vzdialenosti pri určovaní 95 % referenčnej oblasti vychádza z viacrozmerného 

Gaussovho rozdelenia početnosti, kt. je zovšeobecnením jednorozmerného normálneho rozdelenia. 

Toto rozdelenie opisuje pribliţné správanie zhlukov mnohorozmerných meraní. Tieto zhluky majú 

typicky jedno miesto zhustenia – ťaţisko, stred – a smerom od neho sa relatívna početnosť výskytu 

postupne zmenšuje. Ich tvar je vzhľadom na ťaţisko symetrický a ovplyvňujú ho korelácie medzi 

veličinami. 

Príslušné konfidenčné oblasti majú tvar 

zovšeobecneného elipsoidu. Z tohto mnohorozmer-

ného rozdelenia moţno odvodiť tri dôleţité triedy 

špeciálnych rozdelení (obr. 3): 

Obr. 3. Odvodené rozdelenie pre dvojrozmerné 

rozdelenie. a) marginálne rozdelenie s konfidenčnou 

elipsou, priemermi a referenčnými rozpätiami; b) 

podmienené rozdelenie s priemerom mz; c) konfidenčná 

elipsa s rozdelením prvého hlavného komponentu 

 

 

 

 

a) marginálne rozdelenie – jednorozmerné rozdelenie jednotlivých veličín, zastúpených 

v mnohorozmernom modele; ich zostrojenie pre prípad dvojrozmerného rozdelenia je na obr. 3a) 

b) podmienené rozdelenie – predikované rozdelenie pre zvolenú veličinu Xi z vektora (na objekte). 

Ide o regresnú veličinu Xi na zvyšných veličinách vektora x. Za predpokladu normálneho rozdelenia 

početnosti vektora x je toto rozdelenie opäť normálne. Jeho priemer a rozptyl sa zisťuje pomocou 

lineárneho regresného modelu. Pre jednorozmerný vektor sa tieto hodnoty získajú pomocou 

jednoduchej lineárnej regresie; pri normálnom rozdelení početnosti vektora x je toto rozdelenie opäť 

normálne. Za predpokladu podmieneného rozdelenia veličiny X1 pri danej hodnote veličiny X2 = z, je 

k dispozícii priemer m2 a rozptyl sx
2
, potom platí: 

 
           r

2
                        r

2
 

mz = m1 + ––– (z – m2), sz
2
 = s1

2
 – ––– 

          s2
2
          s2

2
 

Podmienené rozdelenie je modelovo zobrazené na obr. 3b. 

c) Rozdelenie komponentu, t. j. rozdelenie zvolenej lineárnej kombinácie Y veličín z vektora merania 

x danej koeficientmi 

a0, a1,a2, ..., ak 

Z = a1X1 + a2X2 + a2X2 ... ak Xk + a0 

Ak je toto rozdelenie normálne, aj rozdelenia modelu sú normálne. Na obr. c je rozdelenie hlavného 

komponentu, kt. vysvetľuje hlavnú časť variability rozdelenia (v tomto prípade dvojrozmerného). 



Priemerná hodnota Z sa vypočíta podľa vzorca: 

my = ∑ aimi + a0 

Výpočet smerodajnej odchýlky sy veličiny Y je zloţitejšie. 

V mnohorozmernej analýze sa pred pouţitím parametrických metód musí najprv overiť, ţe ide o 

mnohorozmerné normálne rozdelenie. Keď nejde o normálne rozdelenie, máme tri moţnosti: a) 

predpokladáme robustnosť pouţitých štatistických procedúr, t. j. ţe spoľahlivú odpoveď dajú aj pri 

porušení predpokladu normality; b) transformujeme namerané hodnoty (napr. logaritmicky, 

odmocnením ap.); c) pouţijeme neparametrické metódy. 

kovy – prvky, kt. atómy majú vo vonkajšej vrstve málo elektrónov (okrem vodíka a hélia), takţe ich 

pomerne ľahko strácajú, pričom vznikajú pozit. nabité ióny – katióny. 

K. sa od nekovov líšia tým, ţe majú ,,kovový― lesk, podmienený ich veľkou reflexnou schopnosťou. 

Sú nepriehľadné, obyčajne kujné a ťaţné. Dobre vedú teplo aj elektrinu; ich elekt. vodivosť s 

rastúcou teplotou klesá. Všetky typické vlastnosti k. zapríčiňuje charakter ich vnútornej štruktúry. 

Osobitná povaha kovovej väzby sa prejavuje aj v ich kryštálovej štruktúre. Zväčša je daná takým 

usporiadaním atómov, ţe zodpovedá najtesnejšie usporiadaným guliam toho istého rozmeru, takţe 

vzniká väčšinou hexagonálna al. plošne centrovaná kubická mrieţka. Menšia časť k. kryštalizuje v 

priestorovo centrovanej kubickej štruktúre, v kt. majú atómy koordinačné číslo 8.  

Pri polokovoch al. im blízkych k. z podskupín b, kde sa medzi atómami zreteľne uplatňujú 

kovalentné väzby, nezodpovedajú kryštálové štruktúry uvedeným čisto kovovým typom; často sa 

blíţia štruktúram nekovov s kovalentnými väzbami. 

Kovy alkalických zemín – k. ţieravých zemín, skupinový názov chem. prvkov podskupiny vápnika, 

t. j. vápnik Ca, stroncium Sr, bárium Ba a rádium Ra. Patria do II. skupiny periodickej sústavy. 

Názov vyjadruje vlastnosti ich oxidov, resp. hydroxidov, kt. sú uprostred medzi vlastnosťami alkálií, t. 

j. oxidmi, resp. hydroxidmi alkalických k. a vlastnosti zemín, t. j. oxidmi hliníka a podskupiny skandia.  

Okrem  rádioaktívneho rádia sú to ľahké k. (< 5 g.cm
-3

). Sú tvrdšie a majú aj vyššiu t. t. ako 

alkalické k.  

V zlúč. s inými prvkami majú oxidačný stupeň II. Majú nízku elektronegativitu a patria spolu s 

alkalickými k. k najneušľachtilejším k. Vodou sa oxidujú uţ za studena, napr. 2 H2O + Ca = Ca(OH)2 

+ H2↑. S kyslíkom sa zlučujú za tepla na oxidy O2
0
 + 2 M

0
 = 2 M

II
O

-II
. Ich oxidy sa zlučujú s vodou za 

vzniku hydroxidov: M
II
O + H2O = M

II
(OH) 2. Zásaditosť hydroxidov vzrastá od hydroxidu vápenatého 

Ca(OH)2 k hydroxidu rádnatého Ra(OH)2. Tvoria stále bi-nárne i ternárne zlúč. typu solí, napr. 

fluoridy M
II
F2, chloridy M

II
Cl2, sírany M

II
2O4, uhličitany M

II
CO3, dusičnany M

II
(NO3) 2 a i. Vo vodných 

rozt. sú ionizované na katióni M
2+

 a príslušné anióny X
–
, resp. X

2–
. Mnohé soli k. alkalických zemín 

sú vo vode málo rozp., napr. sírany, chrómany, uhličitany, fosforečnany a šťavelany. Ich rozpustnosť 

sa zmenšuje od vápenatých k bárnatým soliam. 

V prírode sa vyskytujú vo veľkých mnoţstvách ako uhličitany, napr. vápenec CaCO3, magnezit 

MgCO3, dolomit (Ca,Mg)(CO3), sírany, napr. sadrovec (CaSO4. 2H2O, anhydrit CaSO4, celestín 

SrSO4, baryt BaSO4, fosforečnany, napr. apatit Ca(F,Cl)2. 3 Ca3(PO4), fluoridy, napr. fluorit CaF2, 

kremičitany, napr. wollastonit -CaSiO3, anortit Ca[Al2Si2O8] a i. 

Ako produkty vetrania sú vápenaté zlúč. vţdy prítomné v pôde i vo väčšine prírodných vôd, kt. 

tvrdosť je podmienená obsahom vápenatých a horečnatých solí. Vápnik je súčasťou mnohých 

pôvodne org. látok, napr. škrupín vajec, lastúr a koralov. Morská voda obsahuje > 0,16 % CaSO2. 

Rádium sa nachádza v malých  mnoţstvách  v  rudách  uránu,  najmä  v  smolinci (~ 0,14 g/kg 

rudy). Pripravujú sa najmä elektrolýzou tavenín chloridov: M
II
Cl2 = M

0
 + Cl2

0
.  



K. alkalických zemín sú sivé aţ biele k., na čerstvých rezných plochách lesklé. Na vzduchu svoj lesk 

rýchlo strácajú, pretoţe sa pokrývajú oxidovou vrstvičkou. Nesvietivý plameň charakteristicky 

sfarbujú: vápnik – tehlovočerveno, stroncium – karmínovo, bárium – ţltozeleno, rádium – 

karmínovo. Ako čisté k. majú malé pouţitie. Vápnik sa pouţíva ako redukovadlo pri príprave tória a 

uránu z ich oxidov, na výrobu zliatín olova (ţelezničný loţiskový kov), v metalurgii ako dezoxidans, 

spolu s cérom a ţelezom na výrobu pyrofosforických zliatín do zapaľovačov. Dusičnan strontnatý 

Sr(NO3)2 sa uplatňuje pri ohňostrojoch, podobne dusičnan bárnatý. 

Kovy vzácnych zemín – chem. prvky III. skupiny periodickej sústavy (podskupina skandia, 

skandium, ytrium, lantán a lantanoidy. V prírode sa vyskytujú v podobe oxidov a sú súčasťou 

vzácnych zemín, kt. sa členia na ceritové a ytriové zeminy. 

Východiskovu surovinou na technickú prípravu k. vzácnych zemín je obyčajne monazitový piesok. 

Po úprave obsahuje ~ 5 % oxidu toričitého, ~ 60 % ceritových a 3 – 4 % ytriových zemín. 

Monazitový piesok sa pôvodne spracúval najmä pre obsah tória a vzácne zeminy boli vedľajším 

produktom. K. vzácnych zemín sa obyčajne najprv zráţajú spolu s tóriom z kyslého rozt. ako 

šťavelany. Najskôr sa oddelí tórium v podobe rozp. zlúč. oxalátotoričitanu amónneho. Šťavelany k. 

vzácnych zemín sa najprv ţíhajú, pričom vzniknú príslušné oxidy. Oxidy sa potom rozpustia v kys. a 

v podobe rôznych podvojných solí sa frakčnou kryštalizáciou postupne rozdeľujú na skupiny aţ na 

jednotlivé zlúč. k. vzácnych zemín. 

Čistý oxid ceričitý al. zmes k. vzácnych zemín sa pouţívajú na výrobu ţiarových pančúch, zmes ich 

oxidov na odfarbovanie skla. Dusičnany v zmesi s práškovým horčíkom sú vhodné pre bleskové 

svetlo. Fluoridy sa pouţívajú na impregnáciu uhlíka do osvetľovacích lámp pre ich jasné a čisté biele 

svetlo. Šťavelany sa uplatňujú vo farm. priemysle. Zmes k. vzácnych zemín pripravená elektrolýzou 

taveniny chloridov sa pouţíva ako deoxidovadlo v zliatinách ľahkých k. Zliatina so ţelezom (kresací 

k.) sa dáva do plynových a benzínových zapaľovačov. Čisté zlúč. céru, prazeodýmu a neodýmu sa 

upotrebúvajú na farbenie skla, smaltov, porcelánu atď. 

Kovy žieraných zemín →kovy alkalických zemín. 

Kowarskyho test – [Kowarsky, Albert, nem. lekár 20. stor.] →testy. 

kox- – prvá časť zloţených slov z l. coxa bedrový kĺb. 

koxalgia – [coxalgia] bolesť v bedrovom kĺbe, častá pri koxartróze a koxitídach. 

koxartritída – [coxarthritis] →koxitída. 

koxartróza – [coxarthrosis] syn. arthrosis deformans coxae, malum coxae senile, degeneratívne 

zmeny jedného al. obidvoch bedrových kĺbov. Jedna z najčastejších →osteoartróz, kt. môţe mať za 

následok ankylózu. Predisponujúcim faktorom sú vývojové poruchy bedra, traumy, poreťaţovanie 

kĺbu, obezita, nuiekt. Metabolické chyby a i. Prejavuje sa bolestivosťou, postupnme s obmedzením 

pohyblivosti. Bolesť sa zhoršuje po zaťaţebnáí, odpočinkom sa zmierňuje. Sekundárne vzniká aj 

reaktívne postihnutie okolitých tkanív. Na rtg sa zisťuje deformácia kĺbových plošiek, zuţovanie 

kĺbovej štrbiny. Najúčinnejšou th., najmä v začiatočných štádiách je nahradenie kĺbu totálnou 

endoprotézopu (TEP). Dôleţitá je rehabilitácia. Z farmák sa podávajú antiflogistiká-analgetiká, príp. 

preparáty obsahujúce mukopolysacharidy chrupky (kys. hyalurónová, chondroitínsulfát). 

koxitída – [coxitis] koaxartritída, zápal bedrového kĺbu. Príčinou môţu byť baktériová (vrátane tbc) 

infekcia, pri chron. zápalových reumatických ochoreniach (séronegat. spondylartritída, reumatoidná 

artritída). Prejavuje sa bolestivosťou bedrového kĺbu pri záťaţi a pohyboch (kt. predchádza obyčajne 

horúčka), krívaním, flekčno-addukčným postavenín končatiny s vonkajšou rotáciou, reaktívnymi 

svalovými atrofiami v oblasti predkolenia a stehna. Prchavá k. môţe byť sprievodným javom 

(sympatiková artritída) pri celkových infekčných ochoreniach, najmä u detí; ide o nešpecifickú 



reakciu synoviovej membrány. Môţe vyvolať nekrózu hlavice stehnovej kosti a zanechať trvalé 

následky (→koxartróza). V th. sa odporúča dočasný pokoj na posteli. Ochorenie obyčajne 

spontánne ustúpi. 

Koyanagiho syndróm – Vogtov-Koyanagiho sy.; →syndrómy. 

Koyterov sval – [Koyter, Wolcherus, 1534 – 1600, hol. anatóm] m. corrugator supercilii. 

koza – Capra, párnokopytník z čeľade turovitých (Bovidae). Je to preţúvavec, má duté rohy 

z rohoviny, samec (cap) ich má väčšie ako samica. Ţalúdok sa skladá zo 4 častí.  

kozák – jedlá huba z čeľade hríbovitých; →Leccinum.  

kozinec →Astragalus L. (Fabaceae). 

Kozlowskiho-Maroteauxov-Sprengerov syndróm – [Kozlowski, Kazimierz, poľ. pediater; 

Maroteaux, Pierre, franc. pediater; Sprenger, Jürgen, nem. pediater] →syndrómy. 

kozmetická chirurgia – estetická chirurgia, oblasť plastickej chirurgie, kt. sa zaoberá chir. nápravou 

→kozmetických chýb. 

kozmetická chyba – vrodená al. získaná odchýlka od obvykléej fyziologickej normy, kt. zniţuje 

osobnú a spoločenskú hodnotu postihnutého. Väčšinou neovplyvňuje fyziol. funkciu, ale môţe mať 

za následok závaţné poruchy fyzického al. duševného zdravia. 

kozmetická operácia – estetická operácia, operácia zlepšujúca pôvodný tvar al. zmenšujúca veľkosť 

→kozmetickej chyby, pokiaľ moţno pri zachovaní funkcie. 

kozmetická stomatológia – estetická stomatológia, moderný pododbor stomatológie, kt. sa profiloval 

v 70. r. min. stor. v USA Kladie dôraz na obnovu prirodzeného vzhľadu zubov, dominantrnú úlohu 

má bielenie (bleaching) i vitálnych zubov, reštaurácia vzhľadu a postavenia zubov pomocou leptacej 

techniky (etching), bondingu a (foto)kompoziotných materiálov. 

kozmetické mlieko – tekutý emulzný systém určený na vonkajšie pouţitie, napr. telové mlieko (body 

milk), pleťové mlieko (skin milk). 

kozmetika – starostlivosť o celkový estetický vzhľad tela so zameraním na starostlivosť o pleť (koţu 

a jej adnexy). Ide o praktickú činnosť, kt. vychádza z vedeckého odboru →kozmetológie. 

kozmetiká – prípravky na udrţovanie dobrého stavu koţe. Zahrňujú aj hygienické a profylaktické 

prípravky. Poskytujú ochranu pred škodlivými vplyvmi pracovného a ţivotného prostredia, pomáhajú 

odstraňovať drobné ,,chyby krásy―, koţné afekcie. 

kozmetológia – [cosmetologia] vedný odbor zaoberajúci sa vedeckými, technickými a sociálnymi 

poznatkami zachovania telesnej krásy, príp. odstránenia al. zakrytia jej nedostatkov. Venuje sa 

najmä štúdiu biológie koţe (korektívna dermatológia), plastickej (estetickej) chirurgie a chémie 

(výskum a príprava kozmetických prípravkov, overovanie ich vlastností a spôsobov pouţitia). 

kozmický – svetový, vesmírny, nebeský. 

Kozmická biológia – exobiológa, odbor biol., kt. sa zaoberá účinkom vesmírnych podmienok na 

ţivé organizmy a skúma moţnosť existencie ţivých bytostí na iných planétach. 

Kozmická identifikácia – prirovnanie seba samého s univerzom; vyskytuje sa v skrytej forme u 

malých detí a neskôr niekedy v snoch a pri schizofrénii (napr. bludy omnipotencie). 

Kozmická loď – loľ na kozmické lety, kt. dodáva kozmickú rýchlosť viacstupňová raketa. 

Kozmická medicína – odbor med., kt. študuje účinok vesmírnych podmienok (gravitácie, 

ionizačného ţiarenia ap.) na ľudský organizmus. 



Kozmická rýchlosť – rýchlosť umelého telesa vo vesmírnom priestore (prvá kozmická rýchlosť 

7,912 km/s, druhá – 11,189 km/s, tretia – 16,6 km/s). 

Kozmické vedomie – človek vo vývoji prekonal ,,zvieracie vedomie―, je v období ,,sebapoznávania― 

a speje k uvedomovaniu si ,,kozmickej spolunáleţitosti― (budhizmus, Bucke, Teilhard de Chardin). 

Kozmické žiarenie – prúd elementárnych častíc a atómových jadier dopadajúcich na Zem 

z vesmíru. K. ţ. tvoria viaceré zloţky. Jeho vznik sa spája s emisiou elekt. nabitých častíc zo Slnka 

a i. hviezd. Tzv. prim. zloţka k. ţ. dopadá na atmosféru Zeme, pričom jej pôsobením na jadrá a 

elektrónové obaly atómov vzduchu v atmosfére Zeme nastávajú fyz. procesy, pri kt. sa vzniká sek. 

zloţka k. ţ.; →žiarenie.  

kozmid – druh vektora v molekulovej biológii (utvorený z plazmidu s pridanými sekvenciami fágu 

a kombinujúci nielt. Ich vlastnosti). 

kozmo- – prvá časť zloţných slov z g. cosmos vesmír, svet, vesmírny, nebeský. 

kozmobiológia – [cosmobiologia] vedný odbor, kt. skúma podmienky ţivota v kozmickom priestore 

(kozmických lodiach). 

kozmodróm – štartovacia stanica pre telesá odpaľované do vesmíru, do kozmu, do vesmírneho 

priestoru. 

kozmofyziológia – [cosmophysiologia] odbor biol., kt. skúma fyziol. procesy organizmov vystavených 

kozmickým (mimozemským) podmienkam. Potrebu skúmať reakciu organizmu na kozmické 

podmienky vyvolala prenikanie človeka do vesmíru. Výskum organizmov v kozme al. v umelo 

utvorených kozmických podmienkach má mnohoraký účel. Na modeloch organizmov sa prejavia 

vplyvy, kt. bude človek vystavený pri pobyte v kozme. K. získava potrebné údaje aj priamym 

sledovaním fyziol.stavu kozmonautov počas kozmických letov. K. skúma napr. fotosynteticky 

vysokoproduktívne zelené riasy, kt. sú potenciálne symbionty kozmonautov pri vesmírnych letoch. 

Vo výborných svetelných podmienkach vesmíru riasy môţu fotosyntézou absorbovať CO2 

vydychovaný kozmonautmi, pričom uvoľňovaným O2 podmieňujú dýchateľnosť atmosféry kabíny a 

navyše produkujú bielkoviny , tuky a sacharidy, ako vzácnu a čerstvú potravu počas dlhých 

kozmických letov.  

kozmogónia – [g. kosmos vesmír + g. gonos rod] časť astronómie, náuka o vzniku a vývoji 

vesmírnych objektov: hviezd, planetárnych a hviezdnych systémov (galaxií), meziplanetárnej hmoty 

(prach, plyny ), polí atď. 

kozmografia – 1. náuka, kt. sa zaoberá opisom viditeľného vesmíru; 2. hist. zemepisné dielo, kt. 

opisovalo celý svet a obsahovalo aj astronómiu a fyzický zemepis. 

kozmochémia – náuka o chem. zloţení →vesmíru. K. skúma výskyt, zloţenie, vznik a rozšírenosť 

chem. prvkov a zlúč. v mimozemskej oblasti slnečnej sústavy, stálic, galaxií a medzihviezdneho 

priestoru. Skúma priamo mimozemskú hmotu, kt. sa dostala na Zem prirodzenou (napr. meteority) 

al. umelou cestou (automatickou stanicou Luna 16 ap.), príp. sa ešte nachádza na mieste jej vzniku 

(mesačný prach zozbieraný Lunochodom ap.). Nepriamo skúma mimozemskú hmotu pomocou 

spektrometrických metód. Výsledky k. prispievajú k vysvetleniu podmienok vzniku vesmíru, 

planetárnej sústavy i Zeme. 

kozmológia – náuka o stavbe a vývine →vesmíru ako celku. 

kozmonaut – vesmírny letec, astronaut. 

kozmonautika – syn. astronautika, náuka, kt. skúma kozmický priestor v okolí Zeme a me-

dziplanetárny priestor pomocou umelých druţíc s posádkou (kozmonauti, astronauti) al. bez nej. 

kozmonómia – náuka o zákonoch vesmíru. 



kozmopolit – ţivočíčny al. rastlinný druh rozšírený po celom svete (okrem Antarktídy), napr. myš 

domáca al. vorvaň. Kozmopolitné sú aj vyššie systematické jednotky, kt. sa vyskytujú na kaţdom 

kontinente, napr. vtáky sú kozmopolitne rozšírená trieda, netopiere sú kozmopolitne rozšírený rad. 

Mnohé druhy sa stali k. príčinením človeka, napr. kôň, králik ap., z rastlín napr. mnohé buriny.  

kozmopolita – prívrţenec →kozmopolitizmu. 

kozmopolitizmus – 1. biol. rozšírenie ţivočícha al. rastliny vo všekých svetadieloch; 2. ideológia 

odmietajúca právo národov na samostatnosť a štátnu nezávislosť, vykladajúca vlastenectvo ako 

zastaranú ideu, opovrhujúca láskou k vlasti, k národným tradíciám a hlásajúca ,,svetoobčiansvo―. 

kozmotrón – protónový synchrotrón; synchrofázotrón, bevatrón. 

kozmovízia – 1. celosvetová jednotná televízna sieť pracujúca pomocou stacionárnych druţíc; 2. 

televízny prenos z vesmíru (napr. z Mesiaca) pomocou televíznych kamier umiestených na druţici. 

kozymáza →nikotínamidadeníndinukleotid. 

koţa – [g. derma, l. cutis, pellis, integumentum commune] ochranný kryt tela stavovcov i človeka a 

sídlo zmyslových 

orgánov.K. je 

plošne najväčší 

orgán slúţiaci o. 

i. na percepciu 

vzruchov 

pochádzajúcich 

z vonkajšieho 

prostredia. 

Povrch k. 

zaujíma u 

dospelých 1,5 – 

2 m
2
, z toho 

pripadá na hlavu 

a krk 11 %, na 

trup 30 %, 

hornej končatiny 

23 % a dolné 

končatiny 36 %. 

 

 

Obr. 2. Koža a podkožie. 3 – sulci cutis – koţné brázdy 

rôznych rozmerov, napr. sulcus nasolabialis, ohybové brázdy 

nad kĺbmi, malé brázdy romboických políčok, brázdy medzi 

hmatovými lištami; 4 – cristae cutis (hmatové lišty) podloţené 

papilami zamše na palmárnej strane ruky a plantárnej strane 

nohy; 5 – retinacula cutis – väzivové pruhy pripevňujúce koţu k 

hlbším útvarom; 9 – epidermis – pokoţka, pokrývka tela tvorená 

zrohovatenými dlaţdicovým mnohovrstvovým epitelom, hrubým 

30 mm aţ 4 mm i viac; 10 – stratum corneum – 

najpovrchnejšia, stále na voľnom povrchu sa odlupujúca rohová 

vrstva pokoţky; 11 – stratum lucidum – homnogénna, silne 

svetlolomná vrstva medzi stratum granulosum a stratum 



corneum, s hojnými eleidínovými vláknami; 12 – stratum granulosum – prúţok pokoţky pozostávajúci z 1 – 5 

vrstiev regresívne zmenených buniek; v bunkách sú silne svetlolomné zrniečka keratohyalínu; 13 – stratum 

spinosum – vrstva zrnitých bunek pozosotávajúca z polygonálnych buniek spojených navzájom plazmatickými 

výbeţkami, kt. prekleňujú medzibunkové štrbiny; 14 – stratum basale (cylindricum) – najhlbšia vrstva pokoţky 

zloţená z cylindrických buniek; v nej a v stratum spinosum sa mnoţia bunky, kt. nahradzujú povrchový oter 

pokoţky; 15 – corium (dermis, zamša) skladá a z husto prepletených kolagénových a elastických vláken, má 

bohaté nervové a cievne zásobenie, neobsahuje tukové väzivo; 16 – stratum papillare  (povrchová jemná 

vrstva zamše; je spojená s pokoţkou početnými, väzivom podloţenými papilami); 17 – papillae  (väzivové 

výbeţky zamše vybiehajúce do pokoţky; môţu byť usporiadané v pravidelných radoch al. sa vetviť, príp. majú 

rôzny tvar i usporiadanie; 18 – stratum reticulare – časť zamše uloţená pod stratum papillare; pozostáva z 

husto prepletených zväzkov väziva; 19 – podkoţné tukové väzivo; väzivové pruhy v tejto vrstve oddeľujú tukové 

lalôčíky a sú pripojené k zamši pevne, ale k fasciám (periostu) tak, ţe koţa je posúvateľná; 20 – panniculus 

adiposus – silnejšie vyvinuté podkoţné tukové väzivo, tukový plášť, poduška; 23 – corpuscula lamellosa 

(Vaterove-Paciniho telieska) – 2 – 3 mm dlhé, vajcovité telieska s lamelami vonkajšieho a vnútorného stĺpca, 

koncentricky usporiadané okolo nervového zakončenia; sú to receptory tlaku uloţené v podkoţnom väzive, 

svaloch a stenách útrob; 24 – corpuscula tactus (Meissnerove hmatové telieska) dlhé asi 0,1 mm, uloţené v 

papilách zamše, pozostávajú z naprieč postavených buniek a nervového rozvetvenia. 

K. je pokrytá mierne lesklým lipidovým filmom. Jej hmotnosť bez podkoţného tuku je asi 4 kg, s 

tukovým tkanivom 15 – 20 kg. Okrem toho sa v k. nachádzajú početné ţľazové orgány – potné 

ţľazy, kt. vylučovaním potu chránia organizmus pred zahriatím. Na povrchu koţe suchozemských 

stavovcov sa rohovatením tvoria šupiny, perie, srsť, kopytá, rohy. 

V priebehu vývoja tvorí ochranný kryt tela jednoduchý epitel ektodermového pôvodu. Po-stupne sa z 

neho vyčlenili orgány schopné reagovať na vonkajšie podnety, prenášať podráţdenia na určité 

vzdialenosti a spracúvať ich (nervový systém, zmyslové orgány). Tie sa preniesli do vnútra tela, 

pričom si povrch tela naďalej zachoval schopnosť reagovať na zmeny vonkajšieho prostredia. K. sa 

stala zmyslovým orgánom rozloţeným na rozsiahlom povrchu tela, najväčším orgánom recepcie 

vzruchov z vonkajšeho prostredia. 

K. tvoria 3 vrstvy: 1. epidermis (→pokožka); 2. corium (derma; →zamša); 3. podkoţné väzivo 

(podkoţie, →tela subcutanea). Pokoţka a zamša sa súhrnne označujú pojmom koţa (cutis).  

Farba kože závisí od mnoţstva pigmentu v k., ako aj od prekrvenia a hrúbky k. Koţný pigment 

(→melanín) sa tvorí v →melanocytoch v stratum basale epidermis. Jeho zrnká sa dlhými výbeţkami 

odovzdávajú aţ do stratum corneum, a tak prispievajú k sfarbeniu koţe; podmieňuje jej naţltlý aţ 

tmavohnedý tón. Takto sa zrnká pigmentu dostávajú aj do vlasových buniek a určujú ich farbu. 

Farba k. a vlasov je vrodená. Tmavá pokoţka je podmienená zvýšenou aktivitou melanocytov, kt. 

tvoria väčšie a početnejšie zrnká melanínu.  

Pigment v zamši má u človeka podradný význam. Ruţovkastú farbu k. podmieňujú krvné kapiláry 

zámše, podľa ich náplne môţe k. zblednúť al. očervenieť. Ak sú naplnené najmä hlbšie uloţené ţily, 

farba k. dostáva modročervený odtieň. Na miestach, kde cievne výbeţky zamše vybiehajú vysoko 

proti epidermis, je pokoţka menej zrohovatená a tieto miesta sú jasne červené (červeň pier). U 

svetlovlasých osôb, najmä albínov, kt. trpia vrodeným nedostatkom pigmentu, je koţa pri slabom 

prekrvení bledá aţ bledoruţová. Počas ţivota sa mnoţstvo koţného pigmentu zväčšuje, na jeho 

tvorbu majú vplyv UV lúče. Tvorbu pigmentu zvyšujú slnečné lúče. Pigment sa uplatňuje ako clona. 

kt. chráni hlbšie partie k. pred slnečnými lúčmi, najmä UV. Na lokálne zmnoţenie koţného pigmentu 

má vplvy aj tepelné a mechanické dráţdenie k. spojené s hyperémiou. 

Hrúbka kože je miestne, ako aj individuálne rôzna. Kolíše od 0,5 do 4 mm. Na trupe je hrubšia na 

dorzálnej strane ako na ventrálnej strane. Na končatinách je hrubšia laterálne a tenšia mediálne; je 

hrubšia na strane extenzorov ako na strane flexorov. Tenká je k. najmä na mihalniciach a na penise, 



hrubá je na miestach vystavených tlaku, napr. na dlaniach a najmä na stupajoch (4 mm). Toto 

zhrubnutie je prítomné uţ pri narodení a stupňuje sa vplyvom tlaku v postnatálnom ţivote. 

Mnoţstvo pigmentu sa mení s vekom. K. novorodenca má pigmentu málo a je červenoruţová, 

pretoţe je tenká a presvitajú ňou koţné cievy. Na dlaniach a stupajoch pigment skoro úplne chýba. 

Fyziol. sú hyperpigmentované dvorčeky prsníkov, v dospelosti podpaţie, skrótum a penis, labia 

majora a perianálna oblasť. V gravidite sa zvýrazňuje fyziol. hypermigmentácia a navyše sa zvyšuje 

pigmentácia na bruchu pozdĺţ linea alba a škvrnitosť k. tváre (chloasma uterinum).  

Morfol. vlastnosti koţe závisia od veku, pohlavia, rasy, príslušnej oblasti tela a vplyvov vonkajšieho 

prostredia. 

K. chráni organizmus pred rôznymi vplyvmi vonkajšieho prostredia. Proti vonkajšiemu 

mechanickému pôsobeniu odoláva svojou pevnosťou a elastickosťou najmä vďaka kolagénovému 

väzivu zámše. Zrohovatené bunky pokoţky slúţia ako ochrana pred rôznymi škodlivými látkami a 

bránia absorpcii a stratám vody. K. chráni ostatné bunky organizmu pred dehydratáciou. Človek 

môţe dokoncna plávať v hypertonickej slanej vode bez toho, aby sa strácala voda. Kyslý sekrét 

koţných ţliaz chráni k. pred osídlením väčšieho mnoţstva baktérií 

Okrem pôvodnej ochrannej funkcie sa k. zúčastňuje na metabolizme, dýchaní (pri cicavcoch je 

účasť k. nepatrná), exkrécii (vylučovanie potu a mazu), príp. resorpcii (napr. mastí). 

V k. sa tvorí vplyvom svetla z ergosterolu vitamín D. K. je aj miestom, kde sa tvoria protilátky 

(imunitná funkcia). Pri ţivočíchoch s rovnomernou teplotou sa k. zúčastňuje na jej udrţovaní tým, ţe 

je zlým vodičom tepla a reguluje straty tepla do okolia, a to činnosťou potných ţliaz a koţnými 

cievami, kt. priesvit sa reflektoricky podľa potreby zuţuje al. rozširuje (termoregulačná funkcia). 

Prekrvenie k. podmieňuje ruţové zafarbenie v závislosti od cievneho zásobenia a prietoku krvi, kt. 

riadia cievohybné nervy (začervenanie). Tam, kde cievnaté výbeţky papily zamše vysoko vnikajú do 

pokoţky, je pokoţka obyčajne menej zrohovatená a k. jasne červená (červeň pier).  

Kožný reliéf – k. nie je nikde úplne hladká, ale vyskytujú sa na nej hrubšie i jemnejšie vyvýšeniny a 

vklesliny. Patria sem →ohybové brázdy, hmatové lišty, →rombické políčka a koţné →strie. 

Hmatové lišty (hrebienky k., cristae cutis) sú lineárne vyvýšeniny viditeľné na koţi dlane a na 

prstoch rúk, na stupajách a na bruškách palcov nohy. Tvoria jemné, dlhé a rovnobeţné rady 

oddelené brázdami. Sú podmienené tým, ţe zamša vybieha oproti pokoţke do výbeţkov (papillae), 

kt. sú zoradené do dvojitých radov, takţe pod kaţdým hrebienkom sú dva rady bradavíc zamše. Na 

povrchu hrebienkov k. sú lupou viditeľné bodky, kt. sú ústiami potných ţliaz. Hrebienky sa nemenia 

napätím k., súvisia s hmatovou funkciou.  

Na určitých miestach dlaní (a stupají) je koţa vydvihnutá do hmatových podušiek (tortuli tactiles), 

podloţených tukovými lalôčikmi. Na ruke sú utvorené: a) 5 hlavných hmatových podušiek na 

ruškách prstov; b) 3 metakarpové (interdigitálne) podušky, tesne pred medziprstovými štrbinami; c) 

2 karpálne podušky v oblasti hypotenaru a tenaru.  

Hmatové lišty sa stáčajú na hmatových vyvýšeninách do charakteristických kresieb, kt. sú 

individuálne odlišné. Podľa vzhľadu sa na bruškách prstov rozoznávajú 4 hlavné typy týchto kresieb: 

priečne oblúky, slučky, dvojité slučky a víry. Pretoţe sa kresba hmatových líšt u toho istého 

indivídua v priebehu nemení, moţno pouţívať odtlačky prstov na identifikáciu osôb. 

Pod hmatovými lištami sú uloţené početné mikroskopické hmatové telieska a v tuku pod hmatovými 

poduškami okrem toho Vaterove-Paciniho telieska. 

K. novorodenca je veľmi tenká. Jej rohová vrstva je hrubá asi 0,01 – 0,1 mm, pričom súdrţnosť 

rohovej vrstvy je malá. Preto sa táto tenká rohová vrstva ľahko mechanicky (trením) al. maceráciou 



pri nedostatočnej al. nesprávnej starostlivosti o dojča porušuje, čím sa obnaţujú ţivé vrstvy koţe a 

uľahčujú vnikanie škodlivín al. mikróbov. V podkoţnom väzive je u donosených novorodencov dobre 

vyvinutá súvislá tuková poduška. Tuk novorodenca je tuhšej konzistencie ako u dospelého, pretoţe 

má menej kys. olejovej; preto je aj teplota topenia tohto tuku vyššia ako v dospelosti. 

Kožné cievy slúţia výţive a termoregulácii. Koţné tepny vychádzajú z hlbokých tepien, kt. vetvy 

preráţajú fasciami; len na málo miestach (tvár, mäkké mozgové pleny) leţia väčšie tepnové kmene 

priamo pod zamšou. Tam, kde je k. posunovateľná, prebiehajú prívodné vetvy tepien vlnovito.  

Prívodné vetvy sa spájajú na hraniciach podkoţného väziva a zámše al. v hlbokých vrstvách zamše 

do základnej kutánnej siete, takţe kaţdá väčšia oblasť koţe sa napája z niekoľkých prívodných 

vetiev. Miesta, odkiaľ vstupujú prívodné vetvy sú však typické, čo treba zohľadňovať pri zakladaní 

chir. koţných lalokov. Z koţnej siete idú spätne vetvičky do podkoţného tuku. Vzostupné vetvičky 

opriadajú klbká podkoţných ţliaz a idú (často aj spätne) k vlasovým bradavkám. 

Zo vzostupných vetvičiek sa tvorí bohatá subpapilárna sieť, z kt. vnikajú kapilárna slučky aţ do 

papíl. Subpapilárna artériová sieť s analogickou ţilovou sieťou predstavuje široké ochladzovacie 

cievne riečisko, jemne nervovo regulovateľné a významné pre termoreguláciu. 

Na hraniciach medzi koţnou a subapapilárnou sieťou sú arteriovenózne anastomózy, miestami 

hojné. Osobitné početné sú v bruškách prstov (tu sú v 1 – 2 mm od seba) a nechtovom lôţku. 

Prikladanie teplých a studených obkladov, uhličité kúpele ap. vyvolávajú zmeny prietoku najmä v 

koţnom riečisku. Kaţdé ochladzovanie al. otepľovanie mení prietok koţnými cievami. Trvalým 

pobytom v rovnomernej teplote sa reaktívnom koţných ciev zniţuje, čo má význam pri otuţovaní. 

Žilová subpapilárna sieť sa začína ţilkami, v stene kt. chýba svalový plášť, preto sa nazývajú 

obrovské kapiláry. Z nich sa odvádza krv do dvoch hlbších ţilových spletí, uloţených v zámši a na 

hraniciach zamše a podkoţného väziva. Hlbšie ţilové siete sú uţ opatrené chlopňami. Tlak v 

koţnom krvnom riečisku je nízky, preto môţe ľahko nastať sťaţenie pretoku koţou. Miestam 

vystaveným dlhšie trvajúcemu tlaku (napr. miesta stláčané v stojacej al. leţiacej polohe) treba 

zmenou polohy odľahčovať.  

Lymfatické cevy – tvoria subpapilárnu sieť, uloţenú pod analogickými ţilovými sieťami a zasahujú 

aţ do papíl. Subpapilárna sieť prechádza šikmými spojkami do redšej, ale širšej siete v zámši a z 

nej sa začínajú podkoţné lymfatické ţily, kt. sú uţ opatrené chlopňami. 

Inervácia kože – k. sprostredkúva vnímanie tlaku a napätia, bolesti, teploty, resp. chladu; koţné 

→receptory. 

Imunitná funkcia kože – kaţdá vrstva k. má svoju vlastnú produkciu cytokínov a adhezívnych 

molekúl, a aj v rámci epidermis sa kaţdý druh buniek správa odlišne. Niekt. elementy k. produkujú 

látky ovplyvňujúce pomerne vzdialené bunky, kt. zasa recipročne pôsobia na svoje ovplyvňovatele. 

Príkladom sú dermálne bunky typu fibroblastov, kt. sú schopné inštruovať panenské lymfocyty 

rovnako ako tzv. ,,nurse cells― v týmuse. Niekt. bunky len koţou prechádzajú a vykonávajú funkciu 

nevyhnutnú nielen pre jej ochranu, ale aj ochranu celého organizmu. Z hľadiska imunitnej funkcie k. 

sú najdôleţitejšie →Langerhansove bunky (~ 2 – 4 %) (→bunky). 

Pri myšiach a potkanoch sa dokázala ešte ďalšia dendritická epidermová bunka, tzv. Thl+, kt. patrí 

do rodiny lymfocytov (na rozdiel od Langerhansovej bunky, kt. pochádza z kostnej drene zo skupiny 

promonocytových buniek a dostáva sa do k. krvnou cestou a majú T-bunkový antigénový receptor. 

U ľudí je ich existencia sporná. 

Pomocné T-lymfocyty sa delia na TH1, kt. produkujú Il-2 a INF- a TH2, kt. produkujú interleukín-4, 5 

a 10. Nepomer medzi obidvoma skupinami je pp. príčinou vzniku atopického sy. Prvá skupina je 

schopná pasívne prenášať oneskorenú precitlivenosť na iného jedinca a na realizáciu svojej 



prezentačnej funkcie potrebuje okrem molekúl MHC II. triedy aj kostimulačné molekuly B7/BB-1, kt. 

sa viaţu na molekulu CD-28 na povrchu T-buniek. Na aktiváciu TH2 je potrebná nielen prítomnosť 

molekúl MHC, ale aj druhý diferentný signál, ktorým je interleukín-1. 

Koţevnikovov syndróm – [Koţevnikov, Alexej J., 1836 – 1902, rus. neurológ] – epilepsia partialis 

continua, chron. loţisková epilepsia spojená sao status epilepticus; →syndrómy. 

koţné testy →testy. 

koţné ţľazy – jednobunkové (pri rybách) a monohobunkové (pri stavovcoch) útvary. Pri niţších 

stavovcoch vylučujú sliz (slizové ţľazy), kt. obsahujú mucín. Ich výlučok udrţiava pokoţku vlhkou a 

hladkou, čím sa zmenšuje trenie pri pohyboch vo vodnom prostredí. Jedovaté ţľazy vyúsťujú na 

bradavicovitých útvaroch pokoţky (napr. pri ropuchách a salamandroch za okom) a vylučujú 

jedovatú tekutinu bufotoxín a salamandrín. Šelmy a hlodavce majú páchnuce ţľazy, napr. análne 

ţľazy. Kostrčová ţľaza vtákov je mazová. So ţľazami súvisí aj svetielkovanie (→bioluminiscencia). 

U človeka sú k. ţ. uloţené v koţi a podkoţí. Patria k nim →mazové žľazy a →potné žľazy. 

koţnogalvanický reflex →reflexy. 

koţný eroticizmus – psychoanalytický výraz pre príjemné pocity pri škriabaní, trení, šteklení pokoţky. 

koţojedovité →Dermestidae. 

kôň – [Equus] nepárnokopytník, jedno z najstarších domácich zvierat; patrí do čeľade →koňovitých.  

kôpor voňavý →Anethum graveolens, jednoročná mrkvovitá bylina. Pestuje s pre semená, kt. sa 

pouţíva ako korenie, a pre vňať, kt. je prísadou do omáčok a šalátov.  

kôra – l. cortex; 1. povrchová časť mozgu (→cortex cerebri); 2. bot. borka, vrchná vrstva konárov a 

kmeňov drevín; všetky pletivá nachádzajúce sa navonok od kambia. Býva hladká, ale častejšie 

popraskaná, olupuje sa.  

kôrnikovité – Bostrychidae. Čeľaď z radu chrobákov, podradu všeţravých. Majú zavalité telo, ţijú v 

dreve. Od lykoţrútov sa líšia tvarom tykadiel, kt. sa skladajú z 9 – 11 článkov, pričom posledné 3 sú 

väčšie. Imága i larvy podobné pandravám ţijú zväčša v odumretom dreve, poškodzujú drevený 

materiál v skladoch. Známych je ~ 350 druhov, u nás ţije ~ 15 druhov, z nich najznámejší je 

kôrovník viničný (Psoa vinensis), ţijúci v odumretom dreve viniča hroznorodého. 

kôrovce – Crustacea, väčšinou vodné článkonoţce, rozšírené po celej Zemi. Telo majú zvyčajne 

pokryté chitínovým pancierom, majú dva páry tykadiel a dvojvetvové končatiny, kt. sú zloţené zo 

zákl. článku, vonkajšej a vnútornej vetvy. Dýchajú ţiabrami. Patria sem lupeňonôţky (ţiabronoţky, 

Anostraca), perloočky (Cladocera), lastúrniky (Bivalvia), raky (Macrura) a kraby (Brachyura). 

kôrovníkovité →Certhiidae. 

kôstkovica – plod s blanitým obalom a mäsitou duţinou, v strede kt. je tvrdá kôstka obaľujúca 

semeno. Patrí sem mandle, marhuľa, broskyňa, čerešňa a i. 

Kö 1173
®
 – antiarytmikum; →mexiletín. 

Kö 1366
®
 – antihypertenzívum, antiarytmikum, antianginózum; →bunitrolol. 

Köhlerov syndróm I a II – [Köhler, Alban, 1874 – 1947, nem. röntgenológ] →syndrómy. 

Köhlerova choroba – [Köhler, Alban, 1874 – 1947, nem. röntgenológ] →Köhlerov sy. I (→syndrómy). 

Köhlerova-Freibergova choroba →Köhlerov sy. II. 

Kölliker, Rudolf Albert von – (1817 – 1905 ) významný nem. biológ, histológ a embryológ 

pochádzajúci z Würzburgu. Po štúdiu v Zürichu, Bonne a Berlíne pôsobil v Zürichu a Würzburgu, 



získal titul doktora filozofie v Zürichu (1841) a doktora med. v Heidelbergu (1842). Bol asistentom 

Henleho v Zürichu, r. 1843 súkromný docent a r. 1845 prof. fyziol. a porovnávacej anat. Od r. 1847 

prednášal vo Würzburgu anat., mikroskopiu a vývojovú náuku. Napísal vynikajúcu dvojzväzkovú 

učebnicu Handbuch der Gewebelehre für Ärzte und Studierende (6 vyd. v nem., angl., franc. a tal., 

1852 – 1896). Vo svojej autobiografii Erinnerungen aus meinem Leben (1899) uvádza 245 

publikácií. Ide o práce z anat., histol., embryológie, fyziol., darwinizmu, porovnávacej anat. a 

zoológie, ako aj práce s historickou tématikou. K významnejším prácam patria: Über die 

Pacinischen Körperchen (1843), Mikroskopische Anatomie und Gewebelehre des Menschen (1850), 

Entwickelungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere (1861), Icones histologicae (1863), 

Entwickelungsgeschichte der Cephalopoden (1844), Die Schwimmpolypen von Messina (1853), Die 

normale Resoption des Knochengewebes (1873), Grundriss der Entwickelungsgeschichte des 

Menschen und höheren Thiere (1880); Die Entwickelung des Auges und Geruchsorganes 

menschlicher Embryonen (1883), K. sa pokladá za zakladateľa bunkovej fyziológie. Vyslovil názor, 

ţe všetky bunky ţivočíšneho tela vznikajú delením bunkového jadra. 

Köllikerov stĺpec – [Kölliker, Rudolf Albert von, 1817 –  1905, nem. histológ a embryológ] centrálny 

kanál miechy obkolesený sivou hmotou. 

Köllikerova membrána – [Kölliker, Rudolf Albert von, 1817 – 1905, nem. histológ a embryológ] 

membrana reticularis ductus cochlearis. 

Köllikerove intersticiálne granulá – [Kölliker, Rudolf Albert von, 1817 – 1905, nem. histológ a 

embryológ] granulá rozličnej veľkosti v sarkoplazme svalových vláken. 

König, Franz – (1832–1910) nem. chirurg. Pochádza z Rotenburgu a. d. Fulla. Študoval med. v 

Marburgu (1855), bol ţiakom Traubeho a Langebecka. Od r. 1856 pôsobil ako asistent Pfeiffera 

(Alexanderbad vo Fichtelgebirge), potom študoval ešte v Berlíne u Langebecka a Graefeho. Od r. 

1859 v Homberu, od r. 1875 v Rostocku, od r. 1875 v Göttingene a od r. 1895 v Charité v Berlíne. 

Napísal učebnicu špeciálnej chirurgie (1876). Venoval sa najmä chir. (perimetritické exsudáty, 

poranenia pľúc, tbc kostí a kĺbov). 

Königov syndróm I a II – [König, Franz, 1832–1910, nem. chirurg pôsobicai v Rostocku a Berlíne] 

→syndrómy. 

Königove ladičky – [König, Charles Joseph, nem. otológ z konca 19. stor.] séria kovových tyčiek, kt. 

pri rozozvučaní vydávajú tóny rozličných výšok. Pouţívajú sa pri skúške sluchu. 

Körte, Werner – (1853 – 1937) nem. chirurg. Narodil sa v Berlíne. Po štúdiách v Berlíne, Bonne a 

Strassburgu (bol ţiakom Lückeho a Wilmsa) pôsobil od r. 1974 – 80 ako asistent v Strassburgu a 

Berlíne (Bethanien), neskôr ako vedúci chir. oddelenia Urbanovej nemocnice v Berlíne. Je autorom 

početných prác týkajúcich sa najmä brušnej chir. (Ueber die Krankheiten und Verletzungen des 

Pankreas, Ueber die chirurgische Behandlung der eitrigen Peritonitis, der Leber und Gallenwege, 

der Geschwülstve der Ileocoecalgegend a i.). 

Körteho príznak – [Körte, Werner, 1853–1937, nem. chirurg] →príznaky. 

Körteho-Ballanceova operácia – [Körte, Werner, 1853 – 1937, nem. chirurg; Ballance, Charles 

Alfred, 1856–1936, brit. chirurg] →operácia. 

KP – skr. angl. keratic precipitates rohovkový precipitát; →keratitis punctata. 

31K-prekurzor →proopiomelanokortín. 

KPABA
®
 – antifibrotikum, p-aminobenzoát draselný. 

KPB
®
 – antireumatikum; →kebuzón. 

K-Phos
®
 – monobázický fosforečnan draselný. 



Kr – značka chem. prvku →kryptón. 

Krabbého choroba – [Krabbe, Knud H., 1885 – 1961, dán. neurológ] →Krabbého sy. I (→syndrómy). 

Krabbého leukodystrofia – [Krabbe, Knud H., 1885 – 1961, dán. neurológ] →Krabbého sy. I 

(→syndrómy). 

Krabbeho syndróm I a II – [Krabbe, Knud H., 1885 – 1961, dán. neurológ] →syndrómy. 

kraby →Brachyura.  

Kraepelin, Emil – (1856 – 1926) nem. neurológ a psychiater. Narodil sa v Neustrelitzi (Meklenburg). 

Med. študoval vo Würzburgu, Mníchove a Leipzigu (bol ţiakom Guddena a Wundta). Od r. 1886 

pôsobil ako prof. psychiatrie v Dorpate a od r. 1890 v Heidelbergu. Je autorom diela Kompendium 

der Psychiatrie (1883). Katatóniu chápal ako osobitnú formu dementia preacox, t. j. schizofrénie 

(1896). Pozoruhodná je jeho práca Die psychiatrischen Aufgaben des Staates (1900). Rozlíšil 

mániodepresívnu psychózu od dementia praecox (schizofrénia) a opísal jej zákl. podtypy: 

katatonickú, hebefrenickú a paranoidnú. Zaslúţil sa o uznanie psychiatrie ako univerzitného odboru 

v Nemecku, pokladá sa za otca deskriptívnej psychiatrie. 

Kraepelinov syndróm – [Kraepelin, Emil, 1856 – 1926, nem. neurológ a psychiater] →syndrómy. 

krajta – pytón mrieţkovaný, Python reticulatus, vysoko jedovatý had z rodu Bungarus; →veľhadovité. 

krakľovité – Coraciidae. Pestro sfarbené vtáky veľkosti kavky. Patria do radu kraklí. Majú pomerne 

dlhý, mierne ohnutý zobák. Hniezdia v dutinách stromov. Krakľa belasá (Coracias garrulus) sa 

vyskytuje často na juţ. Slovensku. Je svetlomodrej, na krídle a chrbte hnedej farby. Obýva okraje 

luţných lesov. Je sťahovavá. 

králik divý – Oryctogalus cuniculus; →zajacovité. 

králik indický – Chrysanthemum indicum; →Asteraceae.  

králikovité →Regulidae.  

Krameria – [J.G.W. a W. H. Kramer, nem. botanik] rod stru- kovín, krov a bylín. Korene peruviánskej 

(K. triandra R. et P.) a brazílskej kramérie sa pouţívali ako adstringenciá.  

Krameria triandra RUIZ et PAV. (Krameriaceae) – kraméria trojtyčinková. Suchomilný ker 

piesočnatých svahov Ánd, najmä Peru a Brazílie. Má striebrobiele ochlpenie listy červené 

pazuchové kvety.Trváca rastlina s hrubým podzemkom, z kt. vyrastajú dlhé korene. Drogu tvorí 

usušený, podzemka zbavený kramériový (rataňový) koreň – Radix ratanhiae (ČSL 2). Drevnatý, 

tuhý, neohybný, veľmi tvrdý valcovitý koreň, pokrytý 1,5 mm hrubou kôrou, zvonka tmavočervenou. 

Kompaktné drevo je hnedočervené. Na trh prichádza koreň sekaný. Droga nemá zápach, na lome je 

červená, chuť má sťahujúcu. Obsahovými látkami sú katechínové triesloviny (~ 15 %) lokalizované 

najmä v kôre, kt. zlým a dlhým skladovaním prechádzajú na nerozp. flobafény (rataňová červeň). 

Droga ďalej obsahuje cukry a škrob. Najčastejšie sa z nej pripravujú tct. a extrakt, kt. sa uţívajú ako 

adstringens na ošetrovanie gingivitíd, stomatitíd, ragád jazyka, hemoroidov. Po zriedení vodou sa 

pouţíva na kloktanie pri zápaloch hltana. Slúţi aj ako prísada k zubným vodám. Zápar sa pouţíva 

ako antidiaroi-kum, zvonka na obklady pri zápaloch. Droga sa dováţa a dá sa nahradiť podzemkom 

nátrţníka (Radix tormentillae). 

Kramerov syndróm – [Kramer, Franz, nem. neurológ pôsobiaci v Berlíne] →syndrómy. 

Kramerov-Pollnowov syndróm – [Kramer, Franz, berlínsky neurológ; Polnow, Hans, nem. 

neuropsychiater] →syndrómy. 

krani/o- →cranio-. 



kranializácia – zmnoţenie cievnej kresby pľúc v horných poliach pri zvýšenom TK v pľúcnych ţilách 

(redistribúcia perfúzie).  

kraniálny →cranialis. 

kraniálny variant – anomália chrbtice s posunom hranice úsekov kraniálne (stavec C1 sa dlhým 

priečným výbeţkom podobá Th1, 12. rebro je skrátené, prítomná je sakralizácia L5). Kaudálny 

variant charakterizuje posun hraníc úsekov kaudálne (krátke priečny výbeţok stavca Th7, 

výraznejšie 12. rebro, malé driekové rebro na L1, sakralizácia 1. kostrčového stavca). 

kraniamfitómia →craniaamphitomia. 

kraniektómia →craniectomia. 

kranioakromiálny →cranioacromialis. 

kraniaurálny →cranioauralis. 

kraniobukálny →craniobuccalis. 

kraniodydimus →craniodydimus. 

kraniofaciálny →craniofacialis. 

kraniofaryngeóm – [craniopharyngeoma] syn. Erdheimov nádor, Rathkeho nádor, parapituitárny 

nádor, adamantinóm hypofýzy, ameloblastóm hypofýzy, supraselárna cysta. Ide o nádor 

vychádzajúci zo zvyškov kraniofaryngeálneho kanála (Rathkeho puzdra), kt. môţe byť lokalizované 

supraselárne al. intraselárne. Tvorí asi 4 % intrakraniálnych nádorov. Môţe sa vyskytovať v kaţdém 

veku, benígnejší variant je u dospelých, malígnejší v detstve. Makroskopicky môţe byť nádor 

solídny, cystický (pluri- i monocystický) al. cystopapilárny. Mikroskopicky sa podobá adamantinómu 

sánky, máva však rôzne varianty. Prevláda dlaţdicový typ prechádzajúci miestami do retikulárneho 

epitelu aţ cysty. Niekedy je prítomné rohovatenie. Časté sú regresívne zmeny (hydropická dystrofia, 

nekrózy). Okolo nekróz a keratínových šupín môţu byť obrovské bunky z cudzích telies. 

Príznaky k. sú následkom tlaku nádoru na hypofýzu a hypotalamus a následných endokrinných 

porúch. Častý je sy. intrakraniálnej hypertenzie, uloţeniny vápnika v puzdre al. samom nádore. 

Malígny k. sa prejavuje invazívnym rastom, príp. metastazuje do mozgových blán, mozgu a krčných 

uzlín. Mikroskopicky prevaţuje bazocelulárny, spinocelulárny al. spinobazocelulárny karcinóm. 

Štruktúry z retikulárneho epitelu sú v ňom zachované len miestami. 

kraniofaryngový →craniopharyngeus. 

kraniofenestria →craniofenestria. 

kraniofor →craniophorus. 

kraniognómia →craniognomia. 

kraniografia →craniographia. 

kranioklast →cranioclastum. 

kranioklázia →cranioclasia. 

kraniokorpografia – [craniocorpographia] CCG, ekvilibrometrická metóda fotografickej registrácie 

pohybov hlavy a tela. K. slúţi na objektívne zaznamenávanie vestibulomedulárnych porúch 

rovnováhy. Pohyby hlavy a ramien (vybavené svetielkujúcimi bodmi) sa snímajú zhora, pričom 

rotujúca obrazovka je umiestená nad hlavou pacienta. Snímky sa robia v stojacej polohe, pri chôdzi 

na mieste a na určitú vzdialenosť (80 – 100 krokov) s roztiahnutými ramenami, príp. počas 

Rombergovho testu. 



kraniolakúnia →craniolacunia. 

kraniológia – [craniologia] špeciálny odbor antropológie, kt. sa zaoberá štúdium lebky. 

kraniomalácia →craniomalacia. 

kraniomeningokéla →craniomeningocele. 

kraniometer →craniometrum. 

kraniometria – [craniometria] antropometrická metóda na zisťovanie rozmerov lebky. 

kraniometrické body – presne definované body na →lebke, na výbeţkoch lebkových kostí, 

drsnatinách, vyvýšeninách a miestach, kde sa stýkajú švy. Pouţívajú sa v kraniometrii. 

kranioneuralgia →cranioneuralgia. 

kraniookcipitálny →craniooccipitalis. 

kraniopág →craniopagus. 

kraniopatia →craniopathia. 

kranioplastika →cranioplastica. 

kraniopunktúra →craniopunctura. 

kraniorachischíza →craniorrhachischisis. 

kraniosakrálny →craniosacralis. 

kranioschíza →cranioschisis. 

kranioskleróza →craniosclerosis. 

kranioskopia – [cranioscopia] súbor opisných antropometrických metód uplatňovaných pri štúdiu 

lebiek. 

kraniospinálný →craniospinalis. 

kraniostenóza →craniostenosis. 

kraniostóza →craniostosis. 

kraniosynostóza →craniosynostosis. 

kraniotabes →craniotabes. 

kraniotómia →craniotomia. 

kraniotorakálny →craniothoracalis. 

kránium →cranium.  

kras – [podľa pohoria v býv. Juhoslávii] geol. typ reliéfu s osobitnými morfol. a hydrografickými javmi, 

v kt. sú zastúpené uhličitanové horniny vznikajúce činnosťou vody. Krasovateniu (utvorenie 

krasového reliéfu) podlieha najmä kamenná soľ, sadrovec, vápenec, dolomit a krieda. Zákl. 

procesom je rozpúšťanie vápenca. Zráţková voda zo vzduchu pohlcuje atmosferický CO2 a stáva sa 

slabým rozt. kys. uhličitej H2CO3. Takáto voda rozpúšťa vápenec (uhličitan vápenatý CaCO3) a mení 

ho na kyslý uhličitan vápenatý Ca(HCO3), rozp. vo vode. Rozoznáva sa povrchový (škrapy, jamy a 

úvaly) a podzemný k. (jaskyne). U nás je niekoľko typov k. K vysokopoloţenému planinovému k. 

patrí Slovenský k., Muránsky k. a Slovenský raj. Rozčlenený k. je v Nízkych, Belianskych a Záp. 

Tatrách, Malej a Veľkej Fatre a v časti Malých Karpát. K. hrastí a vráskovo-zlomových štruktúr je v 

Stráţovských vrchoch, Malých Karpatoch, Ţiari, kotlinový k. v Liptovkej kotlive (Vaţec, Hybe), 



Horehronskom podolí (Šu-miac), Zvolenskej kotline (pri Ponikách) a i. K. bradlovej štruktúry je na 

Vršatci, Maninách, Pieninách a i. Vysokohorský k. je v Belianskych a Záp. Tatrách. Nedostatok vody 

a skalný, miestami silne členený povrch s nedostatkom pôdnej pokrývky neutvárajú vhodné 

podmienky na poľno- a lesohospodárske vyuţitie k. Aj výstavba sídiel je sťaţená pre narušenú 

stabilitu podkladu následkom dutín siahajúcich blízko k povrchu. Krasové územia sú zásobarňou 

podzemných vôd a sú predurčené pre cestovný ruch. K národným parkom patria krasové územia 

Belianskych Tatier a Pienin. 

Kraskeho operácia – [Kraske, Paul, 1851 – 1930, nem. chirurg] →operácie. 

krátkozrakosť →myopia. 

Krasnec, Ľudovít – (1913 – 1990) prof., RNDr. org. chemik. R. 1941 – 1950 pôsobil na LFUK, 1944 

aţ 1950 na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT, Prírodovedeckej fakulte UK, ako vedúci Katedry 

chémie Farm. fakulty v Bratislave (1952 – 1960) a org. chémie (1960 – 1979) a riaditeľ 

Vedeckovýskumného ústavu FaF UK (1957 – 1980). Prvý dekan Farm. fakulty UK (1952 – 1954, jej 

prodekan a prorektor UK. Venoval sa najmä problému solubilizácie, syntéze antituberkulotík a 

azachalkónov, kvartérnych amóniových solí a aminoxidov a nomenklatúre org. zlúč. Je 

spoluautorom dvojdielnej monografie Základy preparatívnej org. chémie. 

krasovlas bezbyľový →Carlina acaulis.  

kraspedomonady – bičíkovce, kt. tvoria kolónie. Majú zväčša oválne bunky, na voľnom konci s 

bičíkom, kt. je lemovaný tenkým plazmatickým golierikom. Ţijú v sladkých vodách. Vírením bičíka 

priháňajú potravu, kt. skĺzne po stenách golierika aţ k bunke, prijímajúcej a tráviacej drobné 

čiastočky výţivy. Druhým koncom sú ponorené do rôsolovitej hmoty, kt. ich spája do mnohotvárnych 

kolónií. Známa je Proterospongia haeckeli. 

kráter – [l. crater oblúk] kruhovitá vkleslina obkolesená valovitým okrajom. 

Kratschmerov-Holmgrenov reflex – [Kratschmer, Florin, Ritter von Forstburg, 1843 – 1922, rak. 

fyziológ; Holmgren, Alarik F., 1831 – 1897, švéd. fyziolog pôsobiaci v Uppsale] →reflexy. 

krátkokoţce – Macrochires. Bohato operané vtáky menších rozmerov. Nohy majú krátke a slabé. 

Patria sem podrady: dáţďovníky (Apodes) a kolibríky (Trochili). 

krátkonoţka štíhla – Ablepharus kitaibelii; →scinkovité. 

krátkozrakosť →myopia. 

Kratochvíl, Milan – (1919 – 1992) slov. chirurg pochádzajúci z Borského Jura (okr. Senica), prof, 

DrSc. Po ukončení štúdia med. v Bratislave (1944), pôsobil na Histol.-embryol. ústave LFUK (1944 

– 49), I. chir. klin. (1949 – 51), II. chir. klin. (1951 – 53), ako vedúci Katedry anat. LFUK (1953 – 62) 

a prednosta chir. oddelenia Výskumného ústavu onkolog (1955 aţ 61), od r. 1962 prednosta Kliniky 

chir. detského veku v Bratislave a ako primár chir. oddelenia v Nitre (1971). R. 1955 sa habilitoval 

na doc., r. 1962 ho menovali prof., r. 1963 získal hodnosť DrSc. Venoval sa najmä problematike 

chir. cievneho riečiska pečene, onkologickej a pediatrickej chir. Publikoval > 90 odborných prác. R. 

1957 – 59 bol dekanom LFUK.  

Kratochwil, Alfred – (*1928) rak. gynekológ. Zdokonalil ultrazvukovú diagnostiku v gyne-kológii a 

pôrodníctve. 

kratóm – látka nachádzajúca sa v listoch rastliny Mitragyna speciosa Korth. (Rubiaceae), kt. sa ţuje 

al. fajčí ako ópium v Thajsku. 

kratometer – optický prístroj pozostávajúci z svetlolomivého hranola, kt. sa pouţíva ma ortoptické 

cvičenia. 



Kraton
®
 (Shell) – styrénbutadiénový kopolymér. 

krauróza – [craurosis] chron. progredujúce zmrašťovanie koţe. K. vulvy – atrofia vulvy s 

degeneratívnymi zmenami podkoţného tkaniva.  

Kraus, Rudolf – (1868 – 1932) rak. bakteriológ. Spolu s Arturom Biedlom zistil r. 1910 vzťah 

experimentálne vyvolanej anafylaxie s athma bronchiale. 

Krauseho línia – [Krause, Wilhelm Johann Friedrich, 1833 – 1910, nem. anatóm pôsobiaci 

v Göttingene a Berlíne] Z-pruh; →svaly. 

Krauseho hmatové telieska – [Krause, Wilhelm Johann Friedrich, 1833 – 1910, nem. anatóm 

pôsobiaci v Göttingene a Berlíne] corpusculum bulboideum, okrúhle al. oválne opuzdrené nervové 

zakončenie v zamši, vyskytujú sa na slizniciach, spojovke, rohovke a na genitáliách; pokladajú sa za 

termoreceptory chladu al. rýchlo sa adaptujúce receptory. 

Krauseho chlopňa – [Krause, Karl Friedrich Theodor, 1797 – 1868, nem. anatóm] syn. Béraudova 

chlopňa, nekonštantná sliznicová duplikatúra na spojení saccus lacrimalis a ductus nasolacrimalis; 

valvula sacci lacrimalis inferior. 

Krauseho membrána – [Krause, Wilhelm Johann Friedrich, 1833 – 1910, nem. anatóm] Z-pruh; 

→svaly. 

Krauseho operácia – [Krause, Fedor Victor, 1857 – 1937, nem. chirurg] →operácie. 

Krauseho syndróm →Reeseho sy. (→syndrómy). 

Krauseho väz – [Krause, Karl Friedrich Theodor, 1797 – 1868, nem. anatóm] lig. transversum perinei. 

Krauseho ţľazy – [Krause, Karl Friedrich Theodor, 1797 – 1868, nem. anatóm pôsobiaci v Hannoveri] 

→Krauseho hmatové telieska (→telieska). 

Krauseho-Reeseho syndróm – [Krause, Arlington C.; Reese Algernon, amer. oftalmológ] →Reeseho 

sy. (→syndrómy). 

Krauseho-Wolfeho štep – [Krause, Fedor Victor, 1857 – 1937, nem. chirurg; Wolfe, John Reissberg, 

1824 – 1904, škót. oftalmológ] koţný štep zaujímajúci jej celú hrúbku. 

Krausov-Uhthoffov príznak →príznaky. 

kráţel – mnohoramenný vrcholík; →kvet. 

kŕče – spazmy, mimovôľové kontrakcie jednotlivých svalov al. svalových skupín priečne pruhovaného 

al. hladkého svalstva. Vznikajú iritáciou motorických neurónov z rozličných príčin, napr. pri nádoroch 

mozgu, ischemických al. hemoragických léziách v oblasti motorickej kôry, pri meningocerebrálných 

jazvách po úrazoch, zápaloch mozgu, príp. po liekoch (bemegrid, strychnín). K. sú obyčajne 

záchvatovité. Môţu byť lokalizované al. generalizované.  

Lokalizované k. sa vyskytujú napr. pri Jacksonovej epilepsii, pričom sú obyčajne jednostranné, príp. 

lokalizované, ohraničené len na určitú časť tela bez porúch vedomia. Pri epilepsia partialis continua 

(Koţevnikov) sú trvalejšie tonické k. ohraničené na určitú svalovú skupinu, príp. sval, prerušované 

celkovými generalizovanými epileptickými paroxyzmami.  

K lokalizovaným k. patrí aj blepharospasmus, glossospasmus, hemispasmus facialis, laryngismus 

stridulus, pharyngospasmus, trismus, spazmus brušného a chrbticového svalstva pri meningálnom 

sy. a koliky (ţlčníkové, obličkové), ako aj útrobné krízy (gastrická, vezikálna, laryngová, tenezmy 

atď.) napr. pri tabes dorsalis. Sem patria aj profesionálne k. 

Postihnutie najmä axiálneho svalstva progresívnou stuhnutosťou svalov je súčasťou tzv. stiff-man 

sy., bolestivé svalové kŕče po námahe sú súčasťou McArdleho sy. 



Kontrakcie jednotlivých svalových fibríl al. zväzkov sa nazývajú fibrilácie a fascikulárne zášklby. 

Nemajú kritický kinetický efekt. Niekedy sú viditeľné pod pokoţkou; silnejšie sú pri fascikuláciách, 

jemnejšie pri fibriláciách, pripomínajú vlnenie tečúcej vody. Moţno ich vyprovokovať mechanickým 

podráţdením svalu (masírovaním, pohybom elektródy EMG ap.).  

Fibrilácie vznikajú 2 – 3 týţd. po denervácie svalu následkom lézie eferentných motorických 

axónov. Ich vznik svedčí o postupujúcej, ale ešte nekompletnej degenerácii, ich zánik o ďalšej 

degenerácii nervového vlákna. Ak sa fibrilácie zjavia znova, ide o regeneračné procesy. Amplitúda 

fibrilárnych potenciálov je ~ 300 mV, ak sa ihla zapichne do blízkosti vzniku potenciálov je vyššia. 

Fibrilácie sú podmienené zvýšenou dráţdivosťou postjunkčnej membrány svalového vlákna na 

uvoľnený acetylcholín pri vzniku depolariácie. 

Fascikulácie vyvoláva lézia predných rohov miechy, príp. koreňov s atrofiou svalov najmä 

proximálnych častí končatiny (svaly ramenného pletenca, stehna). EMG sa prejavujú zvýšenou 

amplitúdou a dlhším trvaním akčného potenciálu. Ide pp. o poruchu prenosu vzruchov na 

segmentálnej úrovni a segmentálnej integrácie vstupných a výstupných informácií. 

Generalizované kŕče (kŕčové stavy, konvulzie) sú záchvaty kŕčov, príp. opakované bez návratu 

vedomia medzi záchvatmi. Vyskytujú sa pri týchto stavoch: 1. →epilepsia; typické sú tonicko-

klonické k. (po tonickej fáze nastáva fáza klonická) spojené s bezvedomím a generalizáciou; 2. 

intoxikácia liekmi (tricyklické antidepresíva, glutetimid, budivé amíny, strychnín a i.); 3. metabolické 

choroby (hypoglykémia, hypokalciémia, hyponatriémia); 4. anoxia mozgu (pri náhlom zastavení 

srdcovej činnosti, A-V bloku III. stupňa a pri dusení), pri intoxikácii oxidom uhoľnatým; 5. 

abstinenčný sy. (sy. z odňania alkoholu, psychopfarmák a drog u závislých); 6. mozgolebkové 

poranenia (tonické k. v rámci dekortikačnej a decerebračnej rigidity); 7. cievne mozgové príhody 

(subarachnoidálne a intraparenchýmové krvácanie, hypertenzná encefalopatia pri hypertenznej 

kríze, ischemické príhody, iktus); 8. eklampsia; 9. tetanus; 10. vnútrolebkové infekcie (meningitída, 

encefalitda, meningoencefalitída, absces mozgu, subdurálny empyém); 11. vnútrolebkový nádor 

(nádor mozgu); 12. ,,hysterické― k. 

Riziká: 1. poškodenie mozgu; 2. dusenie a aspirácia krvi z ústnej dutiny, príp. obsahu ţalúdka; 3. 

sek. poranenia: pokúsanie jazyka, pád pri tonickom kŕči najčastejšie na chrbát s moţnosťou 

zlomeniny lebkovej spodiny a kontúzie mozgového kmeňa.  

Zásady prvej pomoci: prioritou je utlmiť kŕče a zabezpečiť dostatočné dýchanie. V ďalšom poradí je 

rýchla orientačná dg. na mieste a zistenie príčiny k., najmä na základe anamnéze (prvý záchvat k. 

sa zastihne výnimočne) vrátane objektívnej anamnézy svedkov al. členov rodiny a objektívneho 

vyšetrenia. 

Th. – treba zabrániť sek. poraneniu, najmä jazyka. Ak moţno, zasunieme medzi stoličky zboka 

stočený mul (do medzery po chýbajúcom zube). Podáva sa inhalačne kyslík, pri nedostatočnom 

dýchaní Sellickov manéver (tlak na prstencovú chrupavku spredu dozadu, aby nezatiekol obsah 

orofaryngu do dýchacích ciest) a umelé dýchanie s ručným dýchacím prístrojom cez tvárovú masku. 

Uplatní sa účinne, akonáhle majú k. tendenciu povoľovať. 

V rámci prvej lekárskej pomoci sa aplikuje: 1. i. v. diazepam po 5 mg frakcionovane aţ do dávky 30 

mg i. v.; 2. ak nemáme moţnosť vyšetriť indikátorovým papierikom glykémiu, 20, príp. 40 % glukóza 

pomaly i. v. 60 ml; 3. 20 % magnesium sulfuricum pomaly i. v. 10 – 20 ml. 

Pri tetane s jasným vedomím sa podá 10 % calcium chloratum 10 ml pomaly i. v. Pri bradykardii s 

veľmi zle hmatným periférnym pulzom – atropín 1 mg i. v., pri chýbaní reakcie titračne izoprenalín 

0,2 mg v 20 ml fyziol. rozt. po 1 ml i. v. Pri hmatnom pulze a frekvencii 40 – 50/min sa podávanie 

preruší, ihla ponechá v ţile a počká, príp. pripojí infúzia Ringerovho rozt., príp. infúzie 5 % glukózy 

udrţovacou rýchlosťou a sleduje reakcie pulzovej frekvencie. Pri opakujúcich sa, kumulovaných 



záchvatoch s trvajúcou poruchou vedomia ide o kŕčový stav, eklamptický, príp. epileptický stav pri 

jasnej dg. príčiny: najvhodnejší je diazepam aţ 30 – 40 mg i. v., vekurónium (Norcuron‹) 4 mg i. v., 

príp. suxametónium 1 mg/kg i. v., svalová relaxácia trachey a ďalej umelá pľúcna ventilácia; pokiaľ 

je pacient intubovaný podáva sa krátko účinné suxametónium, vekurónium 4 mg i. v. a pokračuje sa 

v umelej ventilácii. 

Po jednotlivom epileptickom záchvate sa pacient sleduje 6 h, pacienta má skontrolovať neurológ. 

Kŕčový stav je indikáciou na prijatie do resuscitačnej starostlivosti, kde sa rozhodne o ďalšej dg. a 

taktike th. Pri pozozrení na otravu sa odosielajú zaistené látky na analýzu. 

Prehľad kŕčov 

Centrálne kŕče – syn. esenciálne k., k. nevyvolané vonkajšou príčinou, ale následkom lézie CNS.  

Febrilné kŕče – k. spojené s vysokou horúčkou, vyskytujúce sa u detí (→epilepsia). 

Hysterické, hysteroidné kŕče →konverzné poruchy. 

Klonické kŕče – prerušované svalové k.  Krátkotrvajúce klonické k. podobné choreiformným 

hyperkinézam, kt. postihujú jednotlivé svaly al. časti končatín a trupu niekedy s kinetickým efektom, 

ale malých exkurzií, inokedy bez neho, sú →myoklónie (→dyskinézy). Ohraničený klonus bránice sa 

nazýva →singultus (čkanie). 

Lokálne, lokalizované kŕče – spazmy postihujúce len jeden sval al. malú skupinu svalov, napr. pri 

Jacksonovej epilepsii.  

Mim(et)ické kŕče – spazmy tvárového svalstva. 

Profesionálne kŕče – k. lokalizované na svalstvo, mimoriadne zaťaţované určitou opakujúcou sa 

činnosťou v niekt. povolaniach, znemoţňujúce ich výkon. Často ide súčasne o tremor, takţe 

vhodnejšie je hovoriť o dyskinéze. Dyskinézy sa širia aj na vzdialenejšie svalové skupiny, kt. sa 

súčasne zapájajú do činnosti. Napr. pri grafospazme (k. ruky) u pisárok nastáva dyskinéza aj v 

svalstve ramenného pletenca, dokonca mimického svalstva a svalstva trupu. Čím dlhšie pacient 

píše a usiluje sa zabrániť neţiaducemu k., tým viac sa k. zvýrazňuje a niekedy vyvolá priamo 

bizarné pohyby. Profesionálne k. sa môţu vyskytnúť aj u huslistov, klavíristov, telegrafistov, 

tlačiarov, sústruţníkov, spevákov, pracovníkov pri mikroskope (svalstvo mihalníc), hodinárov a i. V 

ich patogenéze sa uplatňuje: 1. funkčná menejcennosť (dyspragia) nervosvalovej koordinácie 

zniţujúca schopnosť vykonávať jemné koordinované pohyby; 2. dispozícia podmienená latentnou 

spazmofilnou neuropatiou a neurotickou zloţkou; 3. latentné org. postihnutie striátopalidového 

systému. Vţdy treba pátrať po org. príčine (prekonaná choroba al. úraz mozgu, neurinóm, 

neuropatia, radikulopatia, myozitída ap.).  

Puerperálne kŕče – mimovôľové spazmy gravidných ţien pred pôrodom, počas neho al. tesne po 

ňom. 

Salaamové kŕče – záchvaty tonických k. vyskytujúce sa u detí; prejavujúce sa predklonom a flexiou 

končatín; →epilepsia. 

Tetanické kŕče – lokalizované k. (napr. cheiropedálne, karpopedálne spazmy) al. generalizované 

konvulzie pri tetanii vyvolané insuficienciou prištítnych ţliaz s hypokalciémiou. 

Tonické kŕče – dlhšie trvajúce k. podmienené epileptickými výbojmi. 

Uremické kŕče – k. pri urémii následkom retencie močových látok v krvi. 

krčiaţnikovité →Nepenthaceae. 

kŕčové ţily →varixy. 



kreácia – [creatio] 1. stvorenie; 2. výtvor, útvor; 3. výsledok činnosti, najmä umeleckej; 4. práv. 

podpísanie cenného papiera. 

kreacionizmus – teória vzniku človeka a ţivej prírody stvorením. 

kreatín – N-(aminoiminometyl)-N-metylglycín; N-amidinosarkozín, kys. (-metylguanidino)octová, 

metylglykocyamín, C4H9N3O2, Mr 131,14; dôleţitý aminokyselinový derivát. Vyskytuje vo všetkých 

tkanivách, najmä vo svaloch, semenníkoch, pečeni a obličkách, a to voľný al. ako energeticky 

bohatý kreatínfosfát. Svaly obsahujú aţ 98 % z celkového telového k. Tvorí sa v pečeni a obličkách 

prenosom guanidínovej skupiny arginínu na glycín, kt. sa potom metyluje za vniku k. 

kreatinémia – [creatinaemia] koncentrácia →kreatínu v krvi. 

kreatínfosfát – fosfokreatín, makroergický fosfát prítomný vo svalstve stavovcov. Vzniká fosforyláciou 

→kreatínu vo svalstve, kde je v rovnováhe s ATP a tvorí rezervu energie na okamţitú regeneráciu 

ATP. Nachádza sa v nízkych koncentráciách aj v sére, v moči zdravých osôb chýba. 
 
           OH        N    CH3 
                               
    O = P ~ H – C – N – CH2 – COOH 
                                 Kreatínfosfát 
           OH       NH 

K. má protektívny účinok na energetický metabolizmus, štrukúrnu integritu ischemických buniek a 

kontraktilnú funkciu myokardu, mozgu a kostrového svalstva. Exogénny k. slúţi ako náhradný 

energetický zdroj energie pri poruchách oxidačnej fosforylácie. Hlavným intracelulárnym účinkom k. 

je stabilizácia sarkolemy a ochrana pred jej dezintegráciou. Pri akút. infarkte myokardu zlepšuje 

kontraktilitu myokardu, zniţuje výskyt srdcového zlyhania, komorových arytmií vyvolaných 

reperfúziou a ischémiou, zníţenie fibrilačného prahu (všeobecne antiarytmogénne pôsobenie) a 

opisuje sa aj zmenšenie ischemického loţiska a antiagregačný účinok. Opisuje sa aj priaznivý vplyv 

k. na psychickú deterioráciu pri kardiocerebrálnom sy. u pacientov s akút. infarktom myokardu. 

Prípravok – Neoton
®
  Schiapparelli. 

Dávkovanie – pri akút. infarkte mokardu sa podáva v dávkach 2 g i. v./d 2-krát/d v infúzii rýchlosťou 

4 ml/min. 

kreatinín – 2-amino-1,5-dihydro-1-metyl-4H-imidazol-4-ón, syn. 1-amino-1-metyl-4-imidazolidinón; 1-

metylhydantoín-2-imid; 1-metylglykocyamidín, C4H7N3O, Mr 113,12; anhydrid kreatínu, z kt. v tele 

vzniká. Vzniká vratnou reakciou z kreatínfosfátu a je odpadovým produktom kreatínu. Voľný k. sa 

vyskytuje v krvi, moči, pote, ţlči a vo všetkých GIT sekrétoch. Denný odpad k. je ~ 25 mg/kg.  

Sérová koncentrácia k. je vhodným orientačným ukazovateľom glomerulovej filtrácie. Na rozdiel od 

močoviny nezávisí od prívodu bielkovín v potrave ani od bilancie dusíka (katabolizmu bielkovín). 

Kreatininémia je priamo úmerná mnoţstvu svalstva v tele, závisia od veku a pohlavia, ale aj od 

metódy stanovenia. Tzv. jaffépozitívne chromogény, kt. dávajú farebný komplex s pikrátom v 

alkalickom prostredí, zahrňujú nielen k., ale aj rozličné oxokyseliny (pyruvát, acetacetát), kys. 

askorbovú, glukózu a acetón. Hodnoty ,,pravého― k. stanoveného kinetickou metódou sú asi o 15 % 

niţšie. 

Indikáciou na vyšetrenie sérového k. je: 1. skríning nefropatií; 2. komatózne stavy; 3. metabolické 

poruchy; 4. hodnotenie priebehu chorôb obličiek; 5. renálna insuficiencia, intermitentný dialyzačný 

program; 4. th. farmakami eliminovanými obličkami. 

Referenčné hodnoty k. v sére stanoveného s chromogénom sú < 140 mol/l, bez chromogénu < 110 

mol/l (u ţien < 90 mol/l); u muţov > 60-r. 120, u > 60-r. ţien < 110 mol/l. Korelujú s hmotnosťou 

svalstva (sú vyššie u muţov ako u ţien a vyššie u dospelých ako u detí). Zvyšujú sa po prívode k. 

(napr. vo forme mäsa). Vo včasných štádiách cukrovky bývajú hodnoty k. v sére niţšie, u 



dekompenzovaných diabetikov môţu byť klamne zvýšené, a to aţ na 2-násobok (interferencia 

glukózy a ketolátok). Variácia k. v sére zo dňa na deň u zdravých neprekračujú 10 %. Po telesnej 

námahe sa hodnoty k. v sére zvyšujú. U gravidných ţien sú niţšie. Zvýšené hodnoty sa zisťujú pri 

poruchách obličkových funkcií.  

Z hodnôt k. v sére moţno odhadnúť veľkosť glomerulovej filtrácie podľa Cockroftových vzorcov na 

výpočet klírensu kreatinínu 
 

          (140 – vek [r.]) . hmotnosť [kg] 
Klírens k. = –––––––––––––––––––––––––– pre ,,pravý― kreatinín 
          48,9 . kreatinín v  
 
          (140 – vek [r.]) . hmotnosť [kg] 
Klírens k. = –––––––––––––––––––––––––– 
            
 

Ţeny majú hodnoty glomerulovej filtrácie ~ o 15 % niţšie, preto treba výsledok násobiť faktorom 

0,85. 

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

Referenčné hodnoty kreatínu a kreatinínu v krvi (B) a plazme (P) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kreatín  (Mr 131,14)           mol/l  mg/l 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Skupina                  x

–
 ± s       Rozpätie    x

–
 ± s        Rozpätie 

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

Dospelí          P      34 ± 12         –          4,5 ± 1,6          – 

Novorodenci, 1-d     P      84 ± 23         –        11,0 ± 3,0         – 

  4-d         P    138 ± 38         –        18,1 ± 5,0         – 

  7-d         P      92 ± 24         –         12,0 ± 3,1         – 

Deti,   0 – 14-r.       P      53±21     (17 – 82)      6,9 ± 2,7     (2 – 18) 

Muţi,  18 – 40-r.      P      19±5       (11 – 30)      2,5 ± 0,7     (1 – 4)  

Rôzni         Erc    429          –          56,2    – 

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

           mol/g Hb  mg/g Hb 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Dospelí        Erc    1,1          0,8 – 1,4    147              144 – 152 

Muţi          Erc      –          (0,7 – 1,8)     –               (92 – 240)   

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

Kreatinín (Mr 113,12)              mol/l         mg/l 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Skupina                x

–
 ± s       Rozpätie*        x

–
 ± s  Rozpätie* 

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

Novorodenci, 1-d     S    73 ± 15           –          8,3 ± 1,7           – 

          4-d       S    43 ± 38           –          4,0 ± 3,3           – 

          7-d       S    30 ± 26           –          3,4 ± 2,9           – 

Muţi          S    72    57 – 93        8,2               6,4 – 10,5 

              16 – 60 r.   S    < 92         –          <10,4        – 

              > 60 r.        S    <120          –          <1,4       –  

Ţeny         S    60    50 – 80         6,8  5,9–9,1 

             16 – 60-r.   S    <86         –           < 0,7       – 

             > 60-r.        S    <103          –           <11,6        – 

Rôzni         Erc 100 ± 24         –           11,3 ± 2,7       – 

 na g Hb         Erc 0,36 ± 0,08 mmol           14,1 ± 4,9  mg 

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

* (xmin–xmax); uvádzajú sa hodnoty ,,pravého― kreatinínu 

U detí sa osvedčil vzorec:  
 
             0,808 . telesná výška [cm] 



Klírens k. = –––––––––––––––––––––– 
            

K. sa stanovuje vo forme neoddelených chromogénov. So stanovením interferuje hemolýza krvi, 

hyperglykémia, ketolátky a kys. mliečna. Sérum sa má oddeliť z krvi do 5 h po odbere krvi. 

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

Hodnoty kreatinínu v moči v závislosti od veku a pohlavia (mol/kg/d) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

    Vek          Muţi            Ţeny        Vek            Muţi         Ţeny  

 20 – 29    210 ± 20     174 ± 34     60 – 69     149 ± 26    114 ± 23 

 30 – 39    194 ± 13     180 ± 34     70 – 79     126 ± 26    104 ± 19 

 40 – 49    174 ± 28     156 ± 34     80 – 89     103 ± 35      95 ± 22 

 50 – 59    171 ± 26     132 ± 32       > 90          83 ± 28      74 ± 12 

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

Močom sa vylučuje 100 – 

pri klírensových a bilančných testoch ako mierou glomerulovej filtrácie. Pouţíva sa ako referenčný 

parameter pri vyšetrovaní odpadu rozličných látok z aktuálnej vzorky moču, napr. minerálov, 

hormónov a ich metabolitov a i. Vylučovanie k. močom závisí od koncentrácie k. v sére, ako aj od 

faktorov, kt. ju ovplyvňujú. 

V dfdg. medzi funkčnou renálnou insuficienciou a akút. zlyhaním obličiek sa v praxi osvedčuje 

pomer k. v moči a sére (v prvom prípade býva > 40, v druhom < 40). 

kreatininémia – [creatininaemia] koncentrácia →kreatinínu v krvi. 

kreatínkináza – CK, systémový názov je ATP:kreatín-N-fosfotransferáza, EC 2.7.3.2, starý názov 

kreatínfosfokináza, skr. CPK; enzým, kt. katalyzuje prenos fosfátovej skupiny z ATP na kreatín. Ide 

o dimér, kt. pozostáva z 2 podjednotiek – B (brain mozog) a M (muscle sval). Známe sú 3 

izoenzýmy CK: CK-BB, CK-MM a hybrid CK-MB (nachádza sa v myokarde, menej v maternici a 

prostate). 

Indikácie na vyšetrenie CK v sére je: 1. podozrenie na infarkt myokardu a sledovanie jeho priebehu; 2. 

podozrenie na ochorenie kostrového svalstva a sledovanie priebehu; vylúčenie kardiomyopatie pri 

myopatiách; 3. pozorovanie kardiotoxického účinku liečiv (napr. tricyklických antidepresív). 

CK sa dá stanovovať napr. Rosalkiho metódou, pri kt. sa optickým testom meria prírastok NADPH2, 

kt. je úmerný aktivite CK, a to na základe sledu týchto reakcií: 
 
          CK 
kreatínfosfát + ADP ←→ kreatín + ATP 
 
                hexokináza 
 ATP + glukóza ←––––––→ glukóza-6-fosfát + ADP 
 
                    GDP 
glukóza-6-fosfát + NADP

+
 ←–→ 6-fosfoglukonát + NADPH + H

+
 

Test sa dá optimalizovať pridaním aktivátora CK (N-acetylcysteínu), inhibítora adenylátkinázy 

erytrocytov, kt. interferuje v hemolytických vzorkách s aktivitou CK a zmesi AMP s diadenozín-5-

pentafosfátom. Izoenzýmy sa stanovujú elektroforeticky (napr. na agaróze), izoenzým CK-MB 

chromatografiou na ionexe. 

Referenčné hodnoty v sére u muţov sú 0,2 – 1,3 kat/l (25 °C), resp. 1,0 – 6,2 kat/l (37 °C); u ţien 

sú oniečo niţšie – horná hranica 1,2 kat/l (25 °C), resp. 5,0 kat/l (37 °C). Hodnoty CK-MB 

stanovené ionexovou chromatografiou sú < 6 % celkovej aktivity. 



Zvýšenie hodnôt CK v sére je úmerné rozsahu nekrotického procesu. Preto sa jej stanovenie 

vyuţíva najmä v dg. lézií myokardu, kostrového svalstva a mozgu. Zvýšené hodnoty CK sa zisťujú 

pri týchto stavoch: 

• Akút. infarkt myokard (AIM), a to uţ 4 – 8 h po záchvate bolestí, s vrcholom aktivity po 24 h a jej 

úpravou počas 6 d. O AIM svedčí vzostup CK v priebehu 24 h na > 2-násobok a moţno pritom 

vylúčiť traumu svalov (napr. i. m. inj.). Ďalšie indície svedčiace o AIM moţno získať stanovením 

aktivity CK-MB al. AST v sére. Hodnoty CK-MB sa zvyšujú pri AIM uţ 2 – 4 h po záchvate bolestí. 

Pri myopatiách bývajú hodnoty CK-MB zvýšené len pri súčasnom postihnutí myokardu. Hodnoty 

CK-MB sa nezvyšujú pri angina pectoris, katetrizácii srdca, náhlej brušnej príhode ani pri embólii 

pľúcnice, zvyšujú sa však po masáţi srdca, kardioverzii a koronarografii. Vyššie bývajú hodnoty CK-

MB aj pri perikarditíde, myokarditíde, intoxikácii CO III. a IV. stupňa, pri malígnej hypertenzii a v 

neskoršom štádiu šoku (pri kardiogénnom šoku sa zvyšujú od začiatku). Aktivita CK-MB sa zvyšuje 

po podaní tricyklických antidepresív a i. kardiotoxických liekov. U ţien po pôrode a po operácii 

maternice bývajú hodnoty CK-MB vyššie. Vzostup CK-MB u novorodencov (do 5. d) sa vysvetľuje 

včasnejšou tvorbou podjednotiek B ako M. 

• Myopatie, najmä progresívna svalová dystrofia koreňového typu, myotonická a myastenická 

dystrofia svalov, akút. formy spinálne atrofie svalov (Aranov-Duchennov a Kugelbergov-Welanderov 

typ), dermatomyozitída a polymyozitída. Po nahradení svalových atrofií tukovým a väzivovým 

tkanivom nebývajú uţ hodnoty CK (a CK-MM) v sére zvýšené. U heterozygotných prenášačiek 

(ţien) Duchennovej choroby sú hodnoty CK (a CK-MM) zvýšené aj bez klin. prejavov. 

• Úrazy svalov spojené s myoglobinúriou (crush syndróm), stavy po epileptických záchvatoch, po 

operácii, ale aj po väčšej telesnej námahe. Z hodnôt CK-MM moţno usudzovať aj o schopnosti 

organizmu adaptovať sa na telesnú záťaţ a anaeróbny metabolizmus, čo sa dá vyuţiť na 

hodnotenie individuálnej schopnosti podávať vytrvalostný al. šprintérsky výkon. 

• Po i. m. inj. sa zvyšuje aktivita CK v sére v priebehu 12 – 24 h aţ na 2-násobok a upravuje sa po 

niekoľkých d. Zvýšené hodnoty sa zisťujú po väčšej telesnej námahe, najmä u netrénovaných osôb; 

upravujú sa niekedy aţ po 7 d. 

• Menší vzostup aktivity CK v sére sa zisťuje aj pri infarkte mozgu, úrazoch lebky, meningitíde, ďalej 

pri intoxikácii hypnotikami, chron. alkoholizme, hypotyreóze. 

V mozgovomiechovom moku pripadá ~ 97 – 98 % celkovej aktivity na CK-BB, 2 % na CK-MM a 0,9 

% na CK-MB; známy je aj mitochondriový izoenzým. Indikáciou stanovenie CK v likvore je: 1. 

loţisková ischémia mozgu; 2. akút. subarachnoidálne krvácanie; 3. hydrocefalus; 4. úrazy mozgu; 5. 

komatózny stav po kardiálnej resuscitácii. 

Zvýšená aktivita CK v likvore je pri týchto stavoch: 1. loţisková ischémia mozgu (najmä pri 

supratentoriálných léziách, a to uţ 1. d s vrcholom 2. d a úpravou po 2 týţd.); 2. úrazy mozgu 

(výrazné zvýšenie); 3. kóma po kardiálnej resuscitácii. Rozsah ischemického poškodenia mozgu 

citlivejšie odráţajú hodnoty CK-BB. Pri úrazoch hlavy môţe ich náhle zvýšenie upozorniť na 

moţnosť vznikajúcej ischemizácie mozgového tkaniva. 

kreatininúria – [creatininúria] vylučovanie →kreatinínu močom. 

kreatinúria – [creatinuria] vylučovanie →kreatínu močom. 

kreativita – tvorivá činnosť, tvorivosť, tvorenie. 

kreatorea – [creatorrhoea] prítomnosť nestrávených svalových vláken v stolici. 

kreatúra – [creatura] stvorenie, tvor, bytosť, pejorat. nepodarenec, čudák.  



krebiozen – lipopolysacharid, biely prášok získaný Durovicom (1952) z konského séra po stimulácii 

inj. Actinomyces bovis. Pouţíval sa v th. experimentálnej rakoviny.  

Krebon
®
 – perorálne antidiabetikum; →buformín. 

Krebs, Edwin Gerhardt – (*1918) amer. biochemik, r. 1992 mu bola spolu s Edmondom Henrim 

Fischerom udelená Nobelova cena za med. a fyziol. za práce o proteinkinázach v metabolizme 

buniek.  

Krebs, Hans Adolf sir – (1900 – 1981) oxfordský biológ nem. pôvodu, r. 1953 mu bola spolu s 

Fritzom Albertom Lipmannom udelená Nobelova cena za med. a fyziol. za objav cyklu 

trikarboxylových kys. 

Krebsov cyklus – [Krebs, Hans Adolf sir, 1900 – 1981, oxfordský biológ nem. pôvodu] →cyklus. 

Krebsov-Henseleitov cyklus – [Krebs, Hans Adolf sir, 1900 – 1991, oxfordský biológ nem. pôvodu] 

→ureogenéza. 

krém – liečivý topický gélový prípravok; →cremores. K. sú plasticky deformovateľné prípravky určené 

na natieranie na neporušenú al. patol. zmenenú koţu a sliznicu, príp. poranené al. chir. výkonom 

obnaţené tkanivo al. podkoţie. Skladajú sa z krémového základu a liečivej látky. Krémový záíkla je 

plasticky deformovateľná emulzná sústava, kt. obsahu > 10 % vnútornej dispergovanej fázy. Podľa 

charakteru vonkajšej fázy sa rozoznávajú; 1. oleokrémy; 2. hydrokrémy; 3. amfibilných k. Krémové 

základy bez liečivej látky sa pri ošetrovaní koţe pouţívajú častejšie ako masťové základy bez 

liečivej látky. 

Oleokrémy – oleokrémové základy (oleocremores), sú plasticky deformovateľné sústavy 

emulzného typu v/o, kt. obsahujú 15 – 60 % vodnej fázy. Majú bielu aţ ţltkastú farbu a miešajú sa s 

olejmi v kaţdom pomere, s vodou a i. polárnymi kvapalinami iba obmedzene. Sú nepriesvitné aj v 

tenkej vrstve. Ich chemická stabilita závisí od zloţenia olejovej fázy. Fyz. nestabilita sa prejavuje 

oddeľovaním kvapôčok al. súvislej vrstvy vody na ich povrchu. Vzhľadom na to, ţe vonkajšou fázou 

je olej, bývajú mikrobiologicky nezávadné. Ak sú predsa kontaminované mikroorganizmami, býva to 

sprievodným javom ich fyz. nestability, keď mikroorganizmy nachádzajú vhodné podmienky vo vode 

oddelenej na ich povrchu. 

Svojou štruktúrou sa oleokrémové základy zo všetkých gélových základov najviac pribliţujú 

prirodzenému koţnému filmu, kt. má tieţ charakter emulzie typu v/o. Dobre sa na koţi rozostierajú i 

na ňu natierajú, dobre na ňu lipnú a zmäkčujú ju. Ich film na koţi nevyvoláva pocit mastnoty a menej 

brzdí perspiráciu ako film oleomastí. Sú vhodné na koţu normálnu a so sklonom k sebostáze. 

Osvedčujú sa pri ošetrovaní chorôb prechádzajúcich z akút. do chron. štádia. Ich zloţenie moţno 

regulovať zloţením olejovej fázy, emulgátorom a obsahom vody. Mnohé liečivé látky sa z nich 

uvoľňujú lepšie ako z oleomastí. Sú veľmi rozšírené aj medzi kozmetikami, a to ako tzv. mastné 

krémy. 

Podľa zloţenia, najmä však podľa toho, či obsahujú emulgátor al. len kváziemulgátor sa 

rozoznávajú pravé a nepravé oleokrémy al. aj chladivé oleokrémy. 

Pravé oleokrémy (Oleocremores veri) sú dvojfázové plasticky deformovateľné emulzné sústavy, 

stabilizované jedným al. viacerými emulgátormi typu v/o s hodnotou HLR 3 – 6. Obsah emulgátora 

zapríčiňuje, ţe sú fyz. stabilné, majú trvale imobilizované kvapky vodnej fázy v olejovej fáze, 

neodparuje sa z nich voda, a preto nemajú chladivýn účinok. 

Chladivé oleokrémy (Oleocremores refrigerantes) sú plasticky deformovateľné emulzné sústavy 

stablizované lipofilnými kváziemulgátormi, najčastejšie voskom al. vorvaninou. Obsah vnútornej fázy 

býva v nich 15 – 25 %. Chladivý účinok majú preto, ţe pri natieraní na koţu sa málo stabilný emulzý 

stav naruší, voda sa oddelá od olejovej fázy a odparuje sa. Voda sa z nich oddeľuje aj pri kaţdeh 



inej manipulácii, napr. pri preplňovaní a homogenizovaní na tyrojvalcovom mlyne a pôsobením 

vyššej teploty. Pretoţe v oddelenej vode môţu rásť mikroorganizmy, stabilizujú sa chladivé 

oleokrémy konzervantmi. 

Jediným predstaviteľom chladivých oleokrémov v ČSL 4 je Chladivý krém. 

Hydrokrémy – Hydrocremores, hydrokrémové základy sú gélové základy emulzného typu o/v. Ak 

sa v krémovom základe liečivá látka rozpúšťa, k. ostáva dvojfázovým emulzným systé-mom, ak sa v 

ňom suspenduje, vzniká trojfázový suspenznoemulzný systém. 

Vonkajšia vodná fáza tvorí 50 – 90 % celkovej hmotnosti. Miešajú sa s vodou v kaţdom pomere, 

preto sa ňou aj ľahko zmývajú. S lipofilnými tekutými a polotuhými látkami sa miešajú iba 

obmedzene. Voda sa sa z nich ľahko odparuje, čo na koţi vyvoláva chladivý účinok, kt. je výraznejší 

ako chladivý účinok nepravých oleokrémov. Napriek vysokému obsahu vody, pri voľnej aplikácii, 

koţu nehydratujú, ale naopak vysušujú, čo vyvolávajú hygroskopické viacsýtne alkoholy takmer 

vţdy prítomné vo vodnej fáze. Hydratačne pôsobia iba pod okluzívnym obväzom. V th. sa pouţívajú 

ako prechod od vlhkých obkladov k oleo-krémom, príp. oleomastiam. Sú vhodné na ošetrovanie 

seboroickej koţe. V kozmetike sú známe ako tzv. suché al. polomastné k. 

Podľa emulgátora a mechanizmu tvorby gélovej štruktúry sa rozlišujú: 1. h. s komplexným 

emulgátorom; 2. stearínové hydrokrémy. 

1. Hydrokrémy stabilizované komplexným emulgátorom – obsahujú ako olejovú fázu uhľovodíky akl. 

triacylglycerolym často kombinované s voskami a syntetickými estermi vyšších alifatických kys., 

niekedy aj so silikátmi. Vodná fáza obsahuje vţdy niekt. viacsýtny alkohol, príp. sa zahusťuje 

polymérmi, napr. étermi celulózy al. polyakrylátmi. Ich pH býva < 7. Príkladom hydrokrém s 

aniónovým prim. emulgátorom je aniónový krém (Cremor anionicus), s neiónovým prim. 

emulgátorom aquasorbový krém pripravovaný z hromadne vyrábaného poloproduktu Aquasorb
®
.  

2. Stearínové hydrokrémy (hydrocremores stearini) obsahujú stearín, kt. časť sa neutralizuje rozt. 

vhodnej zásady na mydlo, časť sa ukladá do micel mydla, a tým ho spevňuje, čo podporuje 

gélatovanie vodnej fázy a časť sa disperguje vo vodnej fáze, takţe plní funkciu olejovej fázy. Stearín 

sa v prostredí vody a glycerolu neutralizuje hydroxidom al. uhličitanom sodným, draselným a 

amónnym al. trietanolamínom. Hydrokrémy so sodným mydlom sú viskóznejšie a mastnejšie ako 

hydrokrémy s draselným mydlom. Najkrajší vzhľad a lesk majú hydrokrémy s trietanolamínovým 

mydlom. Sú aj najmenej zásadité (pH ~ 7), preto sú napr. v kozmetike najobľúbenejšie. Hydrokrémy 

pripravované so zásaditými uhličitanmi obsahujú aj oxid uhličitý, preto po príprave bývajú spevnené. 

Na zamedzenie vysušujúceho účinku sa do nich niekedy pridáva vosk al. vorvanina. 

Ambifilné krémy – Cremores ambiphilici, odvodzujú sa od hydrokrémov. Sú bikoherentné. Stabili-

zujú sa komplexným emulgátorom, ale majú iné vlastnosti. Hlavný rozdiel je v tom, ţe majú 

koherentné dve fázy, vodnú aj olejovú, kým hydrokrémy len vonkajšiu vodnú fázu. Ambifilné k. tvoria 

prechod medzi hydrokrémami a oleokrémami. Voda sa z nich odparuje pomalšie ako z 

hydrokrémov, neobmedzene sa miešajú s vodou aj olejom. Ambifilným k. je priemyslne vyrábaný 

Ambiderman
®
.  

Cetanový krém – Cremor cetylicus, Unguentum cetylicum hydrosum oleokrém s cetylkako-holom, 

pripravuje sa z cetanolovej masti a vody. 

Čistiaci krém – angl. cleasing, cleaning cream, bezvodý prípravok (masť), spravidla uhľovodíkový, 

kt. sa pokoţka zbavuje koţných výlučkov, nečistôt, kozmetických farbív, účinkujúci na povrchu 

pokoţky, neprenikajúci do nej. 

Holtov krém – Cremor Holt, stearínový hydrokrém, zahustený škrobovým hydrogélom, obsahujúci 

mentol, gerániový olej a tct. z kamenouhoľného dechtu. 



Chladivý krém – Cremor refrigerans, chladivý oleokrém, ČSL 4, obsahuje vosk, vorvaninu, rastlinné 

oleje (ricínový, slnečnicový) a vodu (20 %). Jeho vôňa sa upravuje gerániovým olejom, konzervuje 

sa parabénmi, oleje sa stabilizujú galanom propylovým. Obsahuje aj malé mnoţstvo (menej ako 

sestémy o/v) laurylsíranu sodného, kt. má zníţiť povrchové napätie vody, a tým prispieť k fyz. 

stabilite systému. Prítomnosť laurylsíranu sodného zniţuje chlaldivý účinok k. Predtým sa do tohto 

typu k. pridával štvroboritan sodný (zmäkčujúca masť ČSL 2), kt. reaguje s vyššími alifatickými kys. 

vosku za vzniku sodného mydla (aniónový emulgátor o/v ako laurylsíran sodný), kt. zlepšuje stabilitu 

prípravku. V niekt. liekopisoch je tekutou zloţkou olejovej fázy namiesto rastlinného oleja tekutý 

parafín. pouţíva sa pri zápalových ochoreniach koţe. 

Lanalkový krém – Cremor lanalcoli, oleokrém s lanakolom, krémový základ, pripravuje sa 

zmiešaním rovnakých dielov lanalkovej masti s vodou. 

Monostearínový krém – Cremor monosterini, oleokrém vznikajúci z monostearínovej masti a vody. 

Neiónový krém – Cremor nonionicus, hydrokrém stabilizovaný antimikróbiovou prísadou. Pri-

pravuje sa z neiónovej emulgujúcej masti, propylénglykolu a vody. Má účinok chladivý a vysušujúci 

účinok, je vhodný na koţu indiferentnú a so sklonom k seborei, pre akút. aţ subchron. afekcie. 

Krém s octanom a vínanom hlinitým – Cremor Burowi, oleokrém obsahujúci rozt. oztanu a vínanu 

hlinitého v základe tvorenom ţltým vazelínom a voskom z ovčej vlny. Má protizápalový účinok. 

Zmäkčujúci krém – Cremor leniens, oleokrém stabilizovaný antioxidačnou a antimikróbiovou 

prísadou. Obsahuje biely vosk, vorvaninu, monosterarylglycerol, slnečnicový, ricínový, gerániový 

olej a vodu. Pouţíva sa pri zápalových koţných ochoreniach. 

kremenec – spevnená piesčitá hornina zo zŕn kremeňa, stmelených kremitým tmelom. Pouţíva sa na 

výrobu ţiaruvzdorných dinasových tehál a ferosilícia. K. sú beţnými horninami na celom svete. U 

nás sa vyskytujú v Banskej Belej. 

kremenné sklo – tavený oxid kremičitý, špeciálne chem. sklo. Je najdolnejšie sklo proti vysokým 

teplotám a tepelným zmenám (pri teplote červeného ţiaru ho moţno ochladzovať studenou vodou). 

Rozoznáva sa k. s. číre z taveného kryštálu (má málo bubliniek) a mliečne zakalené z čistého 

kremenného piesku. Výhoda k. s. spočíva v tom, ţe prepúšťa ultrafialové ţiarenie, kt. iniciuje 

priebeh niekt. chem. reakcií. 

kremičitany – silikáty, soli kremičitých kys., odvodené od H4SiO4 al. od jej kondenzačných produktov 

obsahujúcich väzbu Si–O–Si. Zákl. stavebnou časticou k. sú tetraédre SiO4, kt. sa môţu spájať do 

väčších celkov mostíkovými atómami kyslíka. Dva tetraédre SiO4 môţu mať iba jeden spoločný 

atóm kyslíka. Časť atómov kremíka v štruktúre k. môţe byť nahradená atómami hliníka 

(hlinitokremičitany), príp. atómami bóru, berýlia, fosforu a i. 

Častica SiO4 môţe byť pospájaná s ostatnými atómami kremíka pomocou 1, 2, 3 al. 4 atómov 

kyslíka. Podľa toho sa k. rozdeľujú na 4 skupiny:  

• K. s ostrovčekovou štruktúrou obsahujú atómové skupiny SiO4, Si2O7, Si3O9, príp. Si6O18, napr. 

minerál olivín (Mg,Fe)2SiO4, hemimorfit Zn4(OH) 2Si2O7.H2O, benitoit BaTiSi3O8 a beryl 

Be3Al2Si6O18; väzba SiO–M má často len malú iónovosť, takţe ide skôr o podvojné oxidy ako o k., 

napr. forsterit Mg2SiO4. 

• K. s reťazcovou štruktúrou obsahujú polymérne jednotky (SiO3)x
2x– 

al. (SiO11)x
2x–

; patrí sem 

minerál dopsid CaMg[Si2O6], tremolit CaMg5(OH)2 [Si4O11] 2. K. tohto druhu majú prevaţne vláknitú 

štruktúru a z mineralogického hľadiska sa označujú ako azbesty. 

• K. so sieťovou štruktúrou obsahujú polymérne jednotky (Si2O5)x
2x– 

; patrí sem kaolinit Al2(OH) 

4[Si2O5] a pyrofylit Al2(OH) 2[Si2O5] 2. Vrstvy v týchto mineráloch sú veľmi mäkké. Časť atómov 



kremíka vrstvy k. sa môţe nahradiť atómami hliníka. Potom uţ vrstvy najmä záporný náboj, 

kompenzovaný nábojom katiónov uloţených medzi vrstvami. V mineralógii sa označujú ako sľudy. 

• Hlinitokremičitany s mrieţkovou štruktúrou obsahujú polymérne jednotky (AlSi3O8)x
x–

, (AlSi2O6) x
x–

 

al. (Al6Si6O4)x
10x–

. V mineralógii sa označujú ako živce, zeolity a ultramaríny. V týchto zlúč. je 

stechiometrické zloţenie vţdy (Si, Al):O = 1:2, atómy kremíka sa však atómami hliníka zamieňajú 

najviac do 50 %. Ak v takejto štruktúre nie sú atómy uhlíka, látka má stechiometrický vzorec SiO2.  

Všetky k. sú pri obyčajných podmienkach tuhé látky. Vo vode sú väčšinou nerozp., rozpúšťajú sa len 

niekt. k. alkalických kovov. Ich rost. sú silno zásadité (následok hydrolýzy). Okyslením rozt. sa k. 

rozkladajú, pričom vzniká kys. kremičitá. Niekt. k. sa za rozkladu rozpúšťajú aj v silných kys. Všetky 

k. rozkladá kys. fluorovodíková, pričom vzniká fluorid kremičitý. K. sa rozkladajú aj tavením s 

uhličitanmi alkalických kovov. Fyz. vlastnosti kryštalických k. závisia vo veľkej miere od ich 

kryštálovej štruktúry; týka sa to najmä ich štiepateľnosti pozdĺţ reťazcov a rovinných sietí. 

Anorganické napučiavajúce k. sa pouţívajúvo farm. na prípravu hydrogélov a slizov. Sem patria 

prírodné bentonity, ílové zeminy zo skupiny hydratovaných hlinitých k. (→Bentonitum). 

kremík – silicium, chem. prvok IV. skupiny periodickej sústavy, symbol Si, elektrónová konfigurácia 

atómu [Ne] (3s)
2
 (3p)

2
, Ar 28,0855, Z = 14. Prvý ho pripravil J. J. Berzelius (1824). Názov je 

odvodený od kremeňa (l. silex). Si je po kyslíku najrozšírenejším prvkom v prírode. V zemskej kôre 

je 26 hmotn. % Si. V zlúč. s inými prvkami sa vyskytuje v kremeni a rozličných kremičitanoch. 

Rozšírené sú najmä kremičitanu alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Technicky sa vyrába 

z oxidu kremičitého redukciou uhlíkom za prítomnosti ţeleza v elekt. peci: SiO2 + 2C = 2 CO + Si. 

Obsahuje asi 3 – 5 % rozp. ţeleza, nazýva sa ferosilícium. Čistý Si sa získava redukciou chloridu 

kremičitého vodíkom v ţiare: SiCl4 + 2 H2 = 4 HCl + Si. 

Si je tmavosivá, tvrdá, lesklá, nekovová kryštalická látka, t. t. 1420 °C, t. v. 2300 °C,  2,33 g.cm
–3

. 

Kryštalizuje v kubickej sústave. Jeho kryštalická štruktúra je podobná štruktúre diamantu, 

medzijadrová vzdialenosť Si↔Si 0,235 nm. 

Zlúčeniny kremíka – Si nie je veľmi reaktívny; s kyslíkom, halogénmi, sírou, dusíkom a uhlíkom sa 

zlučuje aţ pri vysokej teplote. Vo vode a v kys. sa nerozpúšťa. Rozpúšťa sa v rozt. hydroxidov 

alkalických kovov, pričom vzniká vodík: H2O + Si + 2 NaOH = Na2SiO3 + H2↑. S vodnou parou 

reaguje aţ v ţiare: 2 H2O + Si = SiO2 + H2. V zlúč. s inými prvkami je známy takmer výlučne 

v oxidačnom stupni IV, napr. Si
IV

O2, v silicide horečnatom Mg2Si v oxidačníom stupni –IV. 

Charakteristická je väzba Si–O, kt. podmieňuje stálosť a nereaktívnosť zlúč. Si s kyslíkom. Naopak, 

zlúč. Si s inou väzbou (okrem Si–F) sú veľmi reaktívne a vodou sa ľahko rozkladajú, napr.: 4 H2O + 

Si2H6 = SiO2 + 7 H2. Na rozdiel od uhlíka Si netvorí dvojité ani trojité väzby. Kremíkové reťazce, 

podobné uhlíkovým reťazcom, sú veľmi nestále. Oveľa stálejšie sú reťazce typu 
 
                     
    – Si – O –Si – O –. 
                     

K zlúč. Si patria: 

• Fluorid kremičitý SiF4, bezfarebná látka, vodou sa rozkladá uţ pri obyčajne teplote 

• Chlorid kremičitý SiCl4, bezfarebná kvapalina, na vzduchu utvára hustú hmlu; pouţíva sa na 

zahmlievanie vojnových lodí. 

• →Kremičitany  

• Kys. hexafluorokremičitá – H2[SiF6] nestála plynná látka, veľmi silná dvojsýtna kys. Uţ pri 

obyčajnej teplote je značne disociovaná. Tvorí soli hexaflurokremičitany M2
I
[SiF6]. Vo vode sú 

zväčša dobre rozp., málo rozp. je hexafluorokremičitan draselný, a najmä bárnatý. 



• Kys. tetrahydrokremičitá – kys. ortokremičitá, H4SiO4, vo vode rozp., nestála látka, známa len v 

rozt. Vzniká okyslením vodných rozt. kremičitanov alkalických kovov. Rýchlo sa polyumerizuje za 

vzniku koloidných rozt., z kt. sa neskôr vylučuje rôsolovitý gél. Jeho sušením vzniká tvrdý gél, 

silikagél, kt. má veľmi dobré adsorpčné vlastnosti. V prírode je známy ako minerál opál. Je to veľmi 

slabá kys., podobne ako ďalšie polymérne formy. Jej soli sú →kremičitany. 

• Oxid kremičitý SiO2, bezfarebnám tuhá, vo vode nerozp. kryštalická látka. V prírode je známy vo 

viacerých modifikáciách. →Kremeň je nízkoteplotná modifikácia. -kremeň je stály pod teplotou 573 

aţ 870 °C. V prírode je veľmi rozšírený, často vo forme dobre vyvinutých kryštálov; je opticky 

aktívny. Otáča rovinu polarizovaného svetla, kt. ním prechádza; podľa smeru otáčania sa rozlišuje 

ľavootáčavý a pravootáčavý kremeň. Obidve formy sa dajú rozlíšiť aj podľa vonkajšieho vzhľadu 

kryštálov. Tridymit je vysokoteplotná modifikácia, stála v teplotnej oblasti 870 – 1470 °C. S ohľadom 

na ťaţkú premenu modifikácií ( a ) môţe jestvovať aj pri obyčajnej teplote. Preto aj túto formu 

SiO2 moţno nájsť v prírode. Cristobalit je ďalšia vysokoteplotná modifikácia SiO2, stála v teplotnej 

oblasti 1470 – 1723 °C (t. t.). Sklovitý oxid kremičitý vzniká ochladením taveniny za podmienok, pri 

kt. nenastáva kryštalizácia. Z fyz.-chem. hľadiska je to →sklo. 

Všetky modifikácie SiO2 majú polymérnu štruktúru, kt. základom sú tetraédre SiO4 s mostíkovými 

atómami kyslíka. Takáto štruktúra podmieňuje veľmi vysokú t. t., ako aj neobyčajnú chem. odolnosť. 

SiO2 sa rozpúšťa len v kys. fluorovodíkovej: 6 HF + SiO2 = H2 [SiF6] + 2 H2O. Tavením s hydroxidmi 

al. uhličitanmi alkalických kovov vznikajú vo vode roz. Kremičitany, napr. M
I
OH + SiO2 = M2

I
SiO3 + 

CO2↑.  

SiO2 vo forme kremičitého piesku al. štrku sa rozsiahle pouţíva v stavebníctve do mált a betónov. 

Veľmi čistý kremičitý piesok sa pouţíva pri výrobe skla a porcelánu. Z oxidu kremičitého ako 

kremenného skla sa zhotovuje chem. náradie, kt. je pre veľmi malý koeficient tepelnej rozťaţnosti 

veľmi odolné proti náhlym zmenám teploty. 

Koloidný oxid kremičitý – Silicium dioxydatum colloidale, ČSL 4, vyrába sa pyrolýzou chloridu 

kremičitého (Aerosil
®
). Jeho prim. častice majú Ø 4 – 20 nm, merný povrch má 40 – 400 m

2
.g

–1
. 

Merný povrch sa vyznačuje za názvom obchodných prípravkov, napr. Aerosil 200
®
. Prim. častice sa 

zoskupujú do reťazcovitých agregátov. 

Na povrchu častíc sú skupiny silanolové ≡Si–OH a siloxánové ≡Si–O–Si≡. Vo vodných disperziách 

sa častice spájajú vodíkovými väzbami medzi dvoma silalonovými skupinami al. molekulami vody. 

Aerosil 200
®
 je biely veľmi ľahký prášok, kt. je schopný prijať aţ 40 % vody a zachovať si pritom 

sypkosť. Stredná veľkosť jeho prim. častíc je ~ 12 nm. Má aniónový charakter. Jeho koloidné 

disperzie sa pripravujú primiešavaním s rozpúšťadlom. Vodné disperzie sú zakalené. Disperzie v 

iných polárnych tekutinách, kt. majú index lomu blízky indexy lomu Si2O (n = 1,452), sú takmer číre. 

Číra je napr. jeho disperzia v glycerole, kt. má index lomu 1,447 (index lomu vody je 1,328). 

Viskozita disperzií závisí od celkového zloţenia sústavy a intenzity miešania pri príprave. Org. 

zásady al. soli slabých kys. ju zvyšujú, napr. alkalické a trietanolamínové mydlá pri pomere k 

Aerosilu 0,1:100 aţ 10:100. Pri pomalom miešaní počas prípravy vzniknú vislóznejšie disperzie ako 

pri intenzívnom miešaní. Súvisí to zrejme s tým, ţe jeho koloidné disperzie mechanicky rozrušenú 

vnútornú štruktúry len pomaly obnovujú, podstatne pomalšie ako bentonitové disperzie. Od teploty 

závisí viskozita disperzií málo. 

Vodné disperzie koloidného oxidu kremičitého sa pouţívajú na stabilizovanie perorálnych 

a miestnych suspenzií v oblasti fyziol. pH. Pre veľkú afinitu k vode sa na SiO2 neadsorbujú liečivé 

látjky al. sa adsrobujú len v malej miere, lebo voda ich vytláča. Koloidný oxid kremičitý sa pouţíva aj 

ako súčasť zubných pást 



Aerosil 300
®
 je veľmí jemný druh oxidu kremičitého so strednou veľkosťou častíc ~ 7 nm. Od 

Aerosilu 200
®
 sa líši výraznejšími adrospčnými vlastnosťami. 

Aerosil R 972
®
 je amorfný oxid kremičitý hydrofobizovaný zavedením metylových skupín. Stredná 

veľkosť jeho prim. častíc je ~ 16 nm. 

Silány – kremíkovodíky, binárne zlúč. Si s vodou všeobecného vzorca SinH2n+2. Všetky ostatné 

okrem 1. člena homologického radu, monosilánu SiH4, obsahujú kremíkový reťazec. Zmes silánu 

vzniká popri nadbytku vodíka rozkladom silicidu horečnatého Mg2Si kyselinami. Relat. mnoţstvo 

jednotlivých silánov rýchlo klesá s ich stúpajúcou hmotnosťou. Silány sú veľmi nestále, rozkladajú 

sa, napr.: 4 H2O + Si2O6 = 2 SiO2 + 7 H2. Účinkom halogénov vznikajú príslušné halogénsilány. 

Pôsobením alkylových zlúč. horčíka al. zinku na halogenidy kremičité vznikajú alkylsilány, kt. sú 

omnoho stálejšie ako východiskové silány. 
 
Silazány –zlúč. Si s väzbou – Si – NH – Si – . Významná skupina organokremičitých zlúč. 
                          
 
                                
Siloxány – zlúč. Si s väzbou – Si –O – Si – . Vznikajú  pôsobením  vody  na čiastočne halogeno- 
                                

vané silány, napr. H2O + 2 SiH3Br = = H3Si–O–SiH3 + 2 HBr. Na vzduchu sú stálôe a vo vode sa 

nerozkladajú. Najvýznamnejšia skupina organokremičitých zlúč. V praxi sú známe ako silikóny. 

Sírnik kremičitý – karborundum SiC, je veľmi tvrdá (ako diamant), bezfarebná kryštalická látka 

(
–3

). Vyrába sa zahrievajím, zmesi piesku s koksom pri ~ 2000 °C v elekt. peci: SiO2 + 

3 C = SiC + 2 CO. Chem. je veľmi odolný. Pri teplote > 2200 °C sa rozkladá. Pouţíva sa aklo 

brúsivo a na výrobu ţiaruvzdorných tehiel. Pod názvom silundum a silit sa pouţíva v elekt. peciach 

ako ţeraviaci odpor. 

Silikónové polyméry sú makromolekulové látky, v reťazci kt. sa Si strieda s inými atómami prvkov, 

obyčajne s kyslíkom, menej s uhlíkom, dusíkom a i., najmä pri kopolyméroch. Kvapalné silikónové 

polyméry s niţším polymerizačným stupňom sa označujú ako silikónové oleje, polyméry s vyšším 

stupňom slúţia ako plasty al. silikónové kaučuky. 

Silikóny – polyméry, kt. reťazce tvoria kremíkové a kyslíkové atómy, pričom na atómoch Si sú 

viazané org. zvyšky. Surovinou na ich prípravu je chlorid kremičitý (kvapalina, t. v. 55 °C), z kt. 

reakciou s Grignardovým činidlom zvznikajú príslušné alkyl- al. arylhalogénsilány: SiCl4 + CH3MgCl 

→ MgCl3 + CH2SiCl3. Reakčným produktom je zmes monoalkyl- aţ tetraalkylsilánov, z kt. sa 

jednotlivé zloţky destilujú. Hydrolýzou alkylhalogénsilánov vznikajú nestále silanoidy, kt. 

polykondenzujú na dimetylsilándiol: (CH3)2Si(OH)2. Z dialkylsilándiolov vznikajú termoplastické 

polyméry s lineárnymi molekulami. Aj alkylhalogénsilány moţno pripraviť priamou syntézou. Na 

práškovitý Si sa pôsobí pri vyššej teplote (~ 350 °C) alkylchloridom (napr. metylchloirodom) v 

prítomnosti medi ako katalyzátora. Hlavným produktom sú dilkylhalogénsilány: Si + 2 CH3Cl → 

(CH3) 2SiCl2. Po pridaní trialkylchlórsilánu k dialkylchlórsilánu pred hydrolýzou majú 

polykondenzačné produkty lineárne molekuly zakončené trimetylovými skupinami, čím sa zabráni 

ďalšiemu rastu molekulových reťazcov a produkty majú olejovitú konzistenciu. Silikóny sa vyuţívajú 

ako laky, oleje a kau-čuky. 
 
           CH3       CH3        CH3            CH3        CH3        CH3 
                                                     
CH3 – Si – O – Si – O – Si – CH3   HO – Si –OH         ... – O – Si – O – Si – O – 
                                                   
           CH3       CH3        CH3            CH3         CH3        CH3 

Silicidy – binárne zlúč. Si s menej elektronegat. prvkami viacerých typov. Podobajú sa →karbidom, 

ešte väčšmi sa pribliţujú intermetalickým zlúč., napr. Li3Si, Mg2Si, FeSi, CaSi2, BaSi2. Vznikajú z 

prvkov ich tavením al. redukciou oxidu kremičitého dostatriočným nadbytkom kovu. Silicidy kovov 



alkalických zemín sa kyselinami rozkladajú, napr.: 4 HCl + Mg2Si = SiH4↑ + MgCl2, iné sú vo vode a 

v kys. stále. Pouţívajú sa na dezoxidáciu nehrdzavejúcich ocelí. 

Karbid kremičitý – silit, silundum, 

kremíkovodíky – silány. 

Kremol
®
 (Sherwood) – vazelína.  

Kremoline
®
 (Sherwood) – laxatívum; parafínový olej. 

krémovatenie – [angl. cream smotana] smotanovatenie, prejav fyz. nestability emulzie. K.  nastáva, 

keď sa kv. oleja pohybujú a hromadia pri hladine emulzie. Premiešaním sa homogenita rozdelenia 

dispergovaných kv. v súvislej fáze ľahko obnoví, táto zmena emulzie je reverzibilná; →emulzia. 

kremţská bieloba – triviálny názov síranu olovnatého a dihydroxyuhličitanu olovnatého. 

Kren
®
– koreň chrenu (Radicula armoracia); pochutina. 

Kreon
®
 cps., Kreon 25 000

®
 cps. (Kali-Chemie Pharma) – Pancreatinum300 mg v 1 cps.; digestívum, 

substitúcia vonkajšej sekrécie pankreasu. 

Kreon
®
 grn. (Kali-Chemie Pharma) – Pancreatinum 825 mg v 2,5 granulátu + 744 sacharózy v 1 

vrecku; digestívum; →pankreatín. Prípravok obsahuje vysoko aktívny, štandardizovaný zvierací 

pankreatín. Pankreatické enzýmy sa prakticky neresorbujú, v čreve sa rozkladajú. Mikropelety sú 

opatrené acidorezistentnou vrstvou, kt. chráni aktívnu substanciu pred inaktiváciou v kyslom 

prostredí. Lieková forma mikropelet umoţňuje rovnomerne rozptýlenie lieku v trávenine. Aţ v 

alkalickom prostredí tenkého čreva nastáva uvoľnenie látok z mikropelet. Podáva sa pri stavoch 

spojených s insuficienciou vonkajšej sekrécie pankreasu. Pri nedostatočnom účinku aj vysokých 

dávok je vhodné skúsiť podávanie antacíd al. antagonistov H2-recpetorov na zníţenie acidity 

ţalúdkového obsahu. 

kreotoxín – [g. kreas mäso + g. toxikon jed] zásaditá jedovatá látka vznikajúca v mäsitej potrave 

rastlinnými mikroorganizmami. 

kreotoxizmus – [creotoxismus] otrava mäsom. 

kreozol – creosolum, 2-metoxy-4-metylfenol, C8H10O2, Mr 138,16; zloţka kamenouhoľného dechtu. Je 

to bezfarebná aţ ţltkastá, aromatická, silne svetlolomivá kvapalina, slabo rozp. vo vode, dobre rozp. 

v liehu, benzéne, chloroforme, étere a kys. octovej ľadovej. Vyskytuje sa v dechte z bukového 

dreva. 

kreozot – hnedastá páchnuca zmes fenolových látok pripravená z kamenohuhoľného →dechtu. 

krepa – chem. jeden z najrozšírenejších druhov prírodného kaučuku. Pri výrobe k. sa z latexu 

vyzráţané bloky kaučuku prepierajú na ryhovaných dvojvalcoch, čím získavajú typický krepový 

povrch. Potom sa sušia voľne 10 – 12 d a pri 30 °C al. vo vákuových sušiarňach niekoľko h. 

Najznámejšia je k. biela (najkvalitnejšia) a hnedá. Klasifikujú sa do tried (I – III). 

krepitácia – [crepitatio] škripot, praskanie, vyvolané trením lomných plôch (pri zlomeninách) al. 

zdrsnených kĺbových plôch (pri osteoartróze). 

krepitus – [crepitus] rachot, praskot; →crepitus. 

Kresatin
®
– miestne antiseptikum, antimykotikum; m-krezylacetát. 

Kresolum saponatum – krezolový rozt. mydla, rozt. krezolu (solubilizát) v draselnom mydle a vode; 

dezinficiens (Lysol‹). 



kresťanská medicína – med. zaloţená na kresťanstve sa začala uplatňovať medzi antikou 

a novovekom. Prešla zloţitým vývojom, kt. sa uberal inak v záp. a vých Európe. Vývoj záp. med. sa 

chronologicky delí na kláštornú (400 – 1130) a scholastickú (1130 – 1500), vývoj vých. na byzantskú 

(400 – 700), arabskú (300 – 1300) a lekárske umenie ostatných krajín.  

V prvej fáze tzv. →kláštornej med. sa uplatňovalo najmä ľudové liečiteľstvo. Starostlivosť o chorých 

vykonávali ţeny bylinkárky a neskôr aj kláštory. Významnú úlohu tu mali liečiteľské rehole. R. 529 

zaloţil Benedikt z Nursie v Monte Cassine benediktínsku rehoľu (jestvovala do r. 1944). Bol známy 

heslom ,,modli sa a pracuj― (ora et labora). Pre potreby kláštora napísal Regula monarchorum 

(Pravidlá mníšskeho ţivota). Prvým písomným svedectvom o kláštornej med. je Lorscher 

Arzneibuch (Lorský liekopis) z r. 795 v nemčine; uvádzajú sa v nej uţ orientálne korenia šafrán a 

zázvor. Vrchol kláštornej med. v 12. stor. stelesňuje benediktínska abatiša Hildegarda z Bingenu 

(1098 – 1179). V spisoch Causae et Curae (Príčiny a liečenie) a Physica, kt. ako negramotná 

diktovala mníchovi, zachytila súčasné predstavy o chorobách; sú v nich aj naturalistické predstavy o 

príčinách chorôb a odporúčania liečivých prostriedkov.  

Zákl. piliermi kresťanského stredoveku a záp. civilizácie vôbec bolo rímske právo, grécka 

vzdelanosť a kresťanská mravnosť. Z Ríma sa k. rozšírilo do Vých. rímskej ríše na slovanský 

východ a neskôr prenikol aj islam a antika do arabského sveta. Významný vplyv na záp. civilizáciu 

mali však aj keltské, germánske a slovanské kmene. Títo ,,barbari― neboli necivilizovaní divosi, ale 

priniesli aj vlastnú, z veľkej časti vysokú mravnosť a náboţenstvá, ktorých sa unáhlene vzdali. Ale 

ako to často v dejinách býva, stali sa politickí a vojenskí víťazi kultúrne porazenými. Kresťanská 

filozofia sa stretla arabskou a ţidovskou filozofiou v dvoch zreteľne vyhranených periódach: 1. 

→patristika (od apoštolského obdobia aţ asi do r. 800); 2. →scholastika (od r. 800 do 1500). V 

súvislosti so scholastikou rozkvitla v neskorom stredoveku, a to najmä v dielach Majstra Eckharta 

(1260–1327). 

R. 1614 v rámci reakcie na reformačné hnutie kodifikovala katolícka cirkev obrad vyháňania diabla, 

exorcizmus. Tzv. veľký exorcizmus (Exorcismus solmenis expulsivus) mohol vykonávať len kňaz, a 

to s povolením biskupa. Ako pomocné prostriedky sa pouţíval krucifix a relikvie (pozostatky 

svätých). Ak posadnutá osoba udala, ţe démon vošiel do jej tela prostredníctvom čarov niekt. 

bosorky, bola označená osoba odsúdená ako bosorka. Tzv. skúšobný exorcizmus (Exorcismus 

probatorius) sa vykonával s cieľom vylúčiť posadnutosť. 

U nás pôsobili viaceré rehole, napr. kartuziáni, odnôţ benediktínov, kt. sa po r. 1299 usadili na 

Kláštorisku v chotári Letanoviec pri Spišskej Novej Vsi. R. 1319 zaloţili Červený Kláštor na Dunajci, 

dôleţité liečiteľské centrum, kt. komunikovalo s krakovskou univerzitou. Kláštor zanikol za 

reformácie v polovici 16. sotr. Prvú nemocnicu zaloţili r. 1283 vo vtedajších nem. Košiciach antoniti, 

kt. ako mestská nemocnica pod menom Nemocnica sv. Ducha jestvovala do r. 1663. R. 1327 

vznikla nemocnica kartuziánov v Spišskom Podhradí, r. 1325 nemocnica jonanitov v Spišských 

Matejovciach, r. 1346 kartuziánsky hospital v Sišskej Novej Vsi. 

Novoveká med. sa predstavila ako svetská. Jej východiskom sa stalo osvietenstvo, čo podmienilo 

rozchod med. s kresťanstvom. Pre med. a i. praktické vedy sa stal riadiacou ideológiou 

humanizmus. Kresťanská med. sa neopiera len o poznané prírodovedné zákonitosti, ale aj 

o hodnotové normy, kt. majú aj svoj antropologický význam. Navyše je tu teologická dimenzia 

charakterizovaná orientáciou med. na človeka stvoreného Bohom a na jeho zjavený eschatologický 

rozmer, kt. sa nedá presne bez viery vyjadriť: Svojou smrťou človek stráca svoju priestorovo-časovú 

tvárnosť, nie však svoju duchovnú existenciu. Túto názorovú dimenziu med. míňa. 

Choroba a smrť – podobne ako zdravie a prosperita, patria k existenciáliám ľudského bytia. Človek 

sa nimi stretával od úsvitu svojho vedomého bytia. Vţdy šlo o dačo tajuplné, numinózne, o dotyk so 

ţiaducou, plnou ţivotnou silou a odolnosťou, kt. sa vymyká ľudskej kompetencii. V antike sa vnímal 



liečiteľ ako kybernet – kormidelník vo vodách biol. procesov (Hippokrates). Syntetik Aristoteles 

vyjadril filozofický ,,logos― vedenia o ľudskom zdraví, a tak zaloţil neprerušenú tradíciu určitej 

konkrétnej filozofie. S lekárom ako ,,moderátorom ľudskej ţivotosprávy`` sa potom stretávame aj u 

kresťanských mysliteľov. Významnou osobnosťou tohto obdobia bol arcibiskum sv. →Izidor 

Sevillský (~ 560 aţ 636).  

Priama produkcia lekárskych náuk a lekárov však zaostávala voči islamu, podobne ako v tomto 

smere Izrael pri porovnaní napr. s Egyptom. Jednou z príčin mohlo byť zdôrazňovanie súvislosti 

medzi chorobu a Boţím trestom, príp. obava pred bezobsaţným vzývaním biol. ţivota. Lekárstvo sa 

preto inšpirovalo viac biol. a antropologickými hodnotami. 

Bol to práve kresťanský stredovek, kt. k sebe priradil 4 povolania: lekár, učiteľ, sudca a kňaz, čomu 

zodpovedajú 4 fakulty na stredovekých univerzitách.  

Biblické poňatie problému ţivota operuje s pojmom spasenie, spása. Kým grécka ,,sotéria― 

a latinské ,,salus― vyjadruje aj negat. prvok, totiţ likvidáciu toho, čo je ţivotu nepriaznivé, záchranu z 

konkrétenho nebezpečia a ohrozenia (prekonanie choroby, únik z nebezpečia smrti ap.), v 

teologickom poňatí ostáva v popredí hlbšia Boţia angaţovanosť, totiţ povýšenie ľudskej existencie 

do nadprirodzeného Boţieho ţitia – do milosti, ktorou sa môţe všetko vykúpiť, napraviť. 

Novozákonný pojem spásy hovorí o viere v evanjelium (v Boţie panstvo), kt. človeka vybavuje k 

tomu, aby prekonal choroby a neduhy všetkého druhu ohrozujúce ţivot. 

Iatroteológia starých Babylončanov, Egypťanov a Ţidov, kt. chápe chorobu ako prejav boţskej vôle 

a liečenie prenecháva liečivej sile bohov, v ranom kresťanstve nahradzuje presvedčenie, ţe Boh nie 

je priamym pôvodcom chorôb. Choroba sa vo všeobecnosti pokladala za trest za spáchaný hriech a 

ak chorý pocíti ľutosť a modlí sa, Kristus (Christus medicus salvator) ho uzdraví. Na rozdiel od 

antického sveta sa v k. m. najväčšou hodnotou stala spása hriešneho človeka, a nie zdravie a 

blahobyt. Choroba mala v tomto systéme hodnôt aj ten význam, ţe hriešnemu človeku pripomenula 

jeho viny a všemohúcnosť Boha. Mohla sa teda stať dôkazom milosti, ktorej sa mu dostane od 

Boha. Práve od neho má chorý kresťan očakávať milosrdenstvo, bez ohľadu na svoje hriechy, a 

práve preto je choroba aj príleţitosťou na pokánie.  

Biblia chápe chorobu a smrť ako porušenie poriadku, súvisiace s ľudským odcudzením Stvoriteľovi a 

Pánovi. Nerieši pritom otázku, kde, kedy a ako sa na svete vzala choroba, bolesť, zlo a smrť. 

Myšlienku, ţe choroby nelieči príroda (ako tvrdí Hippokrates), ale všemocný Boh, prvý a jediný 

prameň všetkého, zastáva aj islam. Boh podľa neho nezosiela nijakú chorobu bez toho, aby ju 

nebolo moţné vyliečiť. 

Podľa Nového zákona (evanjéliá Matúša, Marka, Jána a Lukáša) Jeţiš svojou prítomnosťou al. 

dotykom vyliečil mnoţstvo chorých. Pre tradíciu k. m. však bola významná najmä úloha, kt. Jeţiš dal 

svojím apoštolom: ,,Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov 

vyháňajte! Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte!― (Mat. 10, 8). Liečenie sa stalo kresťanským 

misionárskym poslaním, konaním v nasledovaní Krista. Toto konanie stojí v centre k. m. 

Scholastická med. odmietala ontologicky zaloţenú náuku o chorobe. Choroba sa nepokladala za 

samostatný proces, ale poruchu. Nemá svoje bytie, ale prichádza ako strata (destitutio, deformatio), 

kým zdravie je constitutio a creatio, vyplývajúce zo stvoriteľského procesu a podporujúce jeho cestu 

k cieľu. 

Radikálne zmeny prekonali aj názory na duševné choroby. Podľa biblicko-judaistickej dualistickej 

ontológie choré mohlo byť len ,,telo―, svojím materiálnym základom inertný, individualizujúci, nástroj 

duše, aj keď s ňou bolo počas ţivota spojené stvoriteľským aktom. Ak telo nevykazovalo prejavy 

choroby, v neţiaducich duševných prejavoch sa predpokladala ,,hriešnosť―, resp. ,,posadnutosť― 



individuálnym ,,démonom―, protiboţským princípom zla a vzbury. Liečenie duševných chorôb 

nahrádzali démonologické praktiky vyháňania zlých duchov. 

R. 1408 predloţil Jean de Gerson (1363 – 1429) vo svojom katechetickom diele Opus tripartitum 

spis Umenie (spásneho) zomierania (l. ars moriendi), kt. má pomocou bohabojnosti pripraviť cestu 

do lepšej večnosti. Formuloval 4 stupne duchovného procesu pri zomierani: 1. napomenutia (l. 

exhortationes – podriadiť sa Boţiemu všemocnému rozhodnutiu a Bohom zoslané utrpenie trpezlivo 

znášať); 2. otázky (l. interrogationes – či pacient svoje hriechy oľutoval a úprimne prosí Boha o 

odpustenie); 3. modlitby (l. orationes – v kt. prosí o pomoc Boha, svätú Pannu Máriu, anjelov 

stráţnych, najmä však patrónov umierania sv. Chrisofera a sv. Barboru); 4. predpisy pre pomocníka 

pri zomierajúcom (l. observationes – týkajúce sa spovede a posledného pomazania). Najslávnejšiu 

knihu o umieraní pri piatich pokušeniach, tzv. obrázková Ars vyšla asi r. 1450 – 1460 a obsahuje 11 

drevorytov a 13 strán textu. Presadzujú sa tu obranné opatrenia proti piatim pokušeniam diabla 

(odvádzanie od viery, netrpezlivosť, zúfalstvo, pýcha a lakomstvo). Na tieto vzory nadväzuje Zrkadlo 

umenia dobrého umierania (Speculum artis bene moriendi), dielo rektora viedenskej univerzity 

Nikolausa z Dinkelsbühlu okolo r. 1360 – 1433. U nás v 16. stor. vydal Martin Moller Príručku o 

príprave na smrť.  

kresťanská etika – 1. systém morálnych hodnôt a noriem spojených s kresťanstvom; 2. náuka o 

kresťanskej morálke, mravnom zmysle a dôsledkoch plynúcich z kresťanskej viery, resp. ako ich 

teologické zdôvodnenie; →etika; →náboženstvo. 

Zákl. kresťanskú mravnú poţiadavku pre vzťah človeka k človeku, ktorým k. prekračuje všetky 

ostatné náboţenstvá, vyjadrujú slová Kristove slová: ,,Miluj blíţneho svojho ako seba samého―. 

Tieto slová sú uţ v tretej knihe Mojţišovej. V kresťanstve sa vzťahujú na všetkých ľudí. Všetci ľudia 

sú deti Boha a bratia a sestry v Kristu. Tomuto ušľachtilému ideálu sa v antike pribliţuje len stoická 

poţiadavka všeobecnej lásky k človeku. 

K. novo definovalo dobro a zlo, resp. cnostný ţivot ako ţivot s Bohom (najvyšším dobrom), kt. sa 

riadi jeho príkazmi a vychádza po kanonizácii Svätého písma z jeho svedectiev. Agustinus Aurelius 

formuloval novo poňatie cností, kt. vypracovala antická filozofia, zahrnul do nej vieru, nádej a lásku i 

zákl. Aristotelove cnosti: statočnosť (fortitudo) a múdrosť (prudentia).  

Zlo a amorálnosť sa vysvetľuje ,,prvotným hriechom― človeka. Človek ako duchovná bytosť je 

pravým obrazom Boha a ako subjektívne konečný znamená účasť na absol. rozume Boha, je pre 

všetkých ľudí daný rovnako platný, všeobecne záväzný mravný poriadok. Individuálne a sociálne 

rozdiely špecializujú a individualizujú, ale v rámci tejto záväznosti. 

Človek sa musí často rozhodovať a konať bez istoty o existencii mravnej normy al. istoty o tom, čo 

táto norma v príslušnom prípade ponúka. Podľa kresťanskej etiky mu k tomu majú pomôcť tzv. 

systémy morálky: 1. tutiorizmus (istota al. pravdepodobnosť ţe nepodstupuje nebezpečie konať 

dačo, čo je v rozpore s mravnou normou); 2. probabilizmus (smie konať aj pri neodstrániteľných 

pochybnostiach, ak jestvuje prevaha dôvodov za), ekviprobabilizmus (ak jestvuje aspoň rovnováha 

dôvodov za), príp. jednoduchý probabilizmus (jestvujú váţne dôvody za). 

To však môţe byť pp. mylné a to menej pravdivé. Boh na človeka však neuvaľuje utajenú a zákernú, 

ale otvorenú a čestnú povinnosť; necháva to na jeho vedení. Človeku sa ukladá ako mravne 

záväzné, nie norma, ako ju Boh uznáva a chce, ale viaţe ho na normu jeho vlastné poznanie. O toto 

poznanie sa má však človek snaţiť, aby konal podľa svojho náhľadu a uváţenia. Aj keď pritom 

správne porozumenú normu minie, Boh mu to nepričíta za vinu. 

Tomáš Akvinský spojil antickú a kresťanskú morálku, keď uvedené zákl. kresťanské cnosti rozlíšil na 

nadprirodzené a prirodzené. Podľa Augustína sú všetci ľudia zaťaţení týmto jeho hriechom, ako 

dedičným. Nie sú preto uţ slobodní, musia podľa svojej prirodzenosti hrešiť a prepadnúť smrti. 



Stredoveké učenie o kresťanskej etike vyvrcholilo v náuke Tomáša Akvinského (1225 – 1274). 

Podľa neho zákl. normou mravnosti je ľudská prirodzenosť človeka k sebe samému aj voči iným. 

Prostriedkom mravného dobra je rozum. Svedomie človeka je subjektívnym kritériom rozlišovania 

dobra a zla. Objektívnym kritériom je Boţie zjavenie – absol. norma mravnosti. Ak Boh stvoril 

človeka takého, akým je, tak preto, aby dosiahol vytýčený cieľ v transcendentne. Boh dal človeku 

slobodu, ale tým ho urobil aj zodpovedným za jeho konanie.  

Cieľom človeka v tomistickom výklade je láska k Bohu, videnie a poţívanie Boha (visio et fruitio 

Dei), cestu ukazuje Boţí zákon. Najvyššou formou lásky je kontemplácia, kt. predpokladá chudobu, 

čistotu a poslušnosť. Ale prirodzený zákon potrebuje doplnenie a vysvetlenie cirkvi. Morálka je 

dvojaká: vyššia pre klérus a rehoľníkov a niţšia pre svetské stavy. Novotomizmus je v zmysle 

encykliky pápeţa Leva XIII. (1879) oficiálnou filozofickou doktrínou katolíckej cirkvi.  

K. malo od počiatku nadnárodný charakter. Kristus vyslal svojich učeníkov, aby učili všetky národy. 

Od samého začiatku nepoznalo ani nijaké stavovské obmedzenia. Kristus sa obracal práve k tým, 

,,čo lopotia a sú obťaţení―. Prví vyznávači k. pochádzali väčšinou z niţších vrstiev obyvateľstva. K. 

bolo duchovnou revolúciou ,,zdola―, kt. však čoskoro strhla aj špičky spoločenskej kultúry. 

V reformácii sa prejavil odpor proti takejto dvojakej etike, závislej od cirkevných inštitúcií. M. Luther 

nepokladal za etické len dodrţiavanie zákonov a neuznával rehoľníctvo ako napl-nenie 

kresťanského ideálu. Podľa neho práca, manţelstvo, štát nie sú niţšie ako je cirkev a jej stavy a 

Boţiu vôľu moţno a treba nevyhnutne plniť všade, vo všetkých činnostiach, aj keď ospravedlnenie 

pred Bohom sa deje z viery, nie na základe skutkov, kt. z nej musia vyplývať, ale nikdy nie sú 

dokonalé, bez deficitu, bez ďalších rezerv. 

Novoveká filozofia pôvod mravných noriem vykladá aprioristicky al. empiricky, kým náboţenská 

etika ich zdôvodňuje skôr transcendentálne. Otázkou je, či kresťanstvo má svoj vlastný prístup k 

poznaniu dobra a zla, či ide o zjavenie, či je teologická etika totoţná s kresťanskou. Existuje názor, 

ţe zákl. morálne princípy, napr. zlaté pravidlo konania, sú plodom kumulatívnej ľudskej skúsenostiu 

a dajú sa dokázať vo všetkých kultúrach.  

Kresťanskú etiku moţno chápať aj ako morálku kresťanov, ich ţivotných ideálov (viery, nádeje, 

nasledovania Krista, porozumenia človeku ako obrazu boţiemu atď.), z kt. vyplýva aj určitý vzťah k 

sociálnej skutočnosti. 

Voči kresťanskej etike sa vznášajú námietky heteronómie (zodpovednosť predpokladá slobodu a 

autonómiu), nevedeckosti, závislosti od transcendentálneho bytia a autorite, ako aj to, ţe kresťan 

koná dobro pre odmenu, či uţ v pozemskom ţivote al. po smrti. 

V katolíckej etike sa prejavuje ontologický dualizmus v tom, ţe predpokladá prirodzený 

a nadprirodzený poriadok. Nadprirodzené dary človek stratil v páde do hriechu. Boţiu vôľu 

v mravnej norme dáva človeku poznať cirkev. Štatutárny a kazuistický charakter katolíckej etiky a jej 

mravný dualizmus podrobuje diskusii a kritike II. Vatikánsky koncil. 

Podľa protestantnej etiky prvotný hriech a jeho následky zbavili človeka prirodzených i nad-

prirodzených darov, mravnosť nie je sprostredkovaná vonkajšími náboţenskými kultovými úkonmi, 

je zdôraznená mravná autonómia, to, ţe je človek zodpovedný osobne Bohu. Niekt. z rozdielov 

medzi katolíckou a protestantskou etikou strácajú svoju vyhranenosť na báze ekumenizmu. 

Nové úlohy kresťanskej etiky vyplývajú z rozpadu rodinného ţivota, zo zmeny vzťahu medzi muţom 

a ţenou, konfliktov medzi generáciami, nebezpečím jadrovej skazy, ekologickej katastrofy. 

Jednou zo zákl. otázok kaţdého náboţenstva je otázka ospravedlnenia Boha, pôvodu a významu 

zla vo svete (teodicea). V k. nadobúda osobitnú doleţitosť tým, ţe tu je na jednej strane prevzatá zo 

ţidovstva myšlienka stvoriteľa sveta, na druhej strane sa svet pokladá za miesto hriechu, z kt. sme 



všetci vykúpení aţ smrťou Krista. Ide o otázku, prečo Boh, kt. je dokonalý, stvoril svet zla, z kt. 

musíme byť vykúpení (→gnostikovia). Otázku poloţil podobne uţ Epikuros. Neskôr zamestnávala 

najmä →Leibniza. 

Predmetom kresťanskej etiky (etiky starostlivosti o zdravie) sú snahy o výstiţnejšiu formuláciu 

zásadných antropologických tém, ako sú:  

• začiatok ţivota a s otázkami humánnej genetiky a sexuálnych vied, konkrétne prevencia dedičných 

chorôb, umelé oplodnenie, zábrana počatia a prerušenie gravidity 

• koniec ţivota s problémami odprevádzania umierajúcich, eutanázie, predlţovania ţivota a výmeny 

orgánov 

• spoluţitie s trpiacim a postihnutými, úlohy rehabilitácie a integrácie ústavne odliečených pacientov, 

ako aj umoţnenie participácie chudobných a bezprávnych na výdobytkoch med. a zdrav. v 

privilegovaných spoločnostiach 

• otázky spojené s profesionalizáciou a špecializáciou med.  

• určenie th. cieľov, orientovaných na otázky zmyslu ţivota vôbec 

• zodpovedná aplikácia pokrokov vedy a techniky na zlepšenie kvality ţivota, ale pri rešpektovaní 

hraníc ,,rastu― a i. 

Zo strany teológov sa v ostatnom čase vyslovujú obavy z príliš radikálnych a dobrodruţných aktivít 

vo vzťahu k ľudskému ţivotu, odvolávajúc sa pritom právom na vedou nezodpovedané otázky 

tajomstva ţivota, ale aj ďalších otázok, ako je napr.: Platí rovnica, ţe čo sme schopní urobiť, urobiť 

aj máme a smieme? Aká je miera a hranica manipulácie s ľudským telom a dušou? Kedy prekročil 

ľudský ţivot ,,zmysel ţiť―. Dovoľuje sloboda ľudskej bytosti, preberajúca zodpovednosť za svoje 

zdravie aj jej prenos na kontrolu vecí ţivota a smrti druhých? Kto a na základe čoho disponuje 

právom distribuovať výsledky rozvoja a pokroku a rozmiesťovať zdravotnícke zdroje? 

kresťanstvo – [odvodené od mena Krista, čo je pôvodne titul, g. christos pomazaný; ekvivalent hebr. 

mašíah mesiáš] široký náboţenský prúd vyznávačov viery Jeţiša Krista; →náboženstvá. K. je jedno 

z 3 veľkých svetových náboţenstiev. Vzniklo v 1. stor. vo vých. časti Rímskej ríše, v Palestíne. Jeho 

zakladateľ je Jeţiš Kristus pred svojím vystúpením ţil v Nazerete, ako 13-r. ho pokrstil Ján Krstiteľ v 

rieke Jordán a 40 d sa pôstil na púšti. Po návrate si vyvolil 12 učeníkov apoštolov a pôsobil 3 r. v 

Galilei a Jeruzaleme. Jeho učenie vyvolalo odpor vtedajších náboţenských vodcov, upadol do 

nemilosti bol ukriţovaný na vrchu Golgota. 

História kresťanstva sa začína narodením Krista, od kt. sa väčšinou začína dátovanie nášho 

letopočtu. Pôvodní stúpenci Krista sa označovali ako učeníci, vyvolení ap. K. sa sformovalo 

v Palestíne z nekonformných judaistických skupín a rozvíjalo sa spočiatku v rámci judaizmu 

a súbeţne s ním, skoro však nastáva oddelenie a šírenie v gréckom a rímskom prostredí. 

Z prenasledovaného náboţenstva sa milánskym ediktom stáva r. 313 štátne uznávané 

náboţenstvo. Za Theodosia sa mení na vládnuce náboţenstvo. V neskorom antickom období, 

počas celého stredoveku a v ranom novoveku silne určovalo kultúrny i ţivotný štýl európskej 

spoločnosti. Z Európy sa rozšírilo do Ameriky, Austrálie a postupne s kolonializmom aj do ďalších 

svetadielov. Na Blízkom Východe hodne stratilo v prospech islamu, podobne v celej sev. Afrike. Do 

19. stor. prevaţnú časť kresťanov tvorili príslušníci germánskych, románskych a slovanských 

národov. V súčasnosti sa ťaţisko k. začína presúvať mimo Európu a pre-bieha proces 

zjednocovania kresťanskej vierouky (ekumenizmus). 

K. sa pokladá nielen za náboţenstvo, ale aj za typ civilizácie, rozšírený prim. v európskom 

priestore. K. je európskym kultúrnym dedictvom a zároveň v istom zmysle tvorcom daného typu 

kultúry. K. rozhodujúcim spôsobom ovplyvnilo aj vývoj med. Pri prechode od antiky ku 



kresťanskému stredoveku sa uplatňovali východné náboţenské tradície, siahajúce ďaleko do 

minulosti, a to nielen ţidovský, ale aj asýrsky, babylónsky, prezský a egyptský. Do konfrontácie s 

antickou fliozofiou sa k. dostalo najmä pri jeho šírení cez Stredozemné more. 

K. sa začalo šíriť misionárskou činnosťou apoštolov v 1. stor. n. l., najmä 3 apoštolskými cestami 

Pavla. Uţ v polovici 2. stor. boli v celej Rímskej ríši zaloţené kresťanské obce, kt. však boli oficiálne 

zakázané, takţe sa kresťania zhromaţďovali a vykonávali bohosluţby tajne. Od 1. aţ do 4. stor. boli 

kruto prenasledovaní a mučení. Štát uznal kresťanstvo aţ za cisára Konštantína Veľkého (323 aţ 

337) a aţ r. 392 zakázal pohanské obete. 

V 1. období po konfrontácii kresťanstva s g. filozofiou a rôznych sporoch v rámci kresťanstva 

samotného nastupuje obdobie →patristiky, v kt. sa poloţili základy jednotnej cirkvi a zákl. 

kresťanských dogiem. Toto obdobie završuje nicejským koncil (r. 325); 2. obdobie patristiky prinieslo 

– najmä v diele Augustína – jednotný systém pevných zákl. dogiem kresťanskej filozofie. Dejiny 

Augustínovej epochy sú vyplnené bojmi barbarov proti Rímu a medzi sebou navzájom. Západný 

Rím podľahol náporu Germánov, Východný Rím trpel aj útokmi Perţanov, Bulharov, Srbov a najmä 

islamských Arabov. 

V rámci scholastiky sa rozlišujú 3 obdobia: 1. raná scholastika (9. – 12. stor.) – vyznačuje sa 

utvorním špecifickej scholastickej metódy, tesným spojením teológie a filozofie a zásadným 

duchovným bojom nadväzujúcim na protiklad medzi Platónom a Aristotelom o platnosť všeobecných 

pojmov (spor o univerzálie); 2. vrcholná scholastika (13.) – začína sa narastajúcim prijímaním 

Aristotelovho myšlienkového bohatstva, sprostredkovaného arab. a ţidovskou filozofiou stredoveku; 

znamenala dokonalé sformovanie stredovekej kresťanskej filozofie, najmä v dielach Alberta Magna 

a Tomáša Akvinského; 3. neskorá scholastika (14.–15. stor.) – znamená postupný rozklad 

stredovekej filozofie vplyvom nominalizmu.  

Upevnenie jednoty cirkvi – za zachovanie jednoty cirkev vďačí prísnemu vonkajšiemu uspo-

riadaniu v upevňujúcej sa hierarchii (kňazskom hodnostnom a mocenskom poriadku) a grandióznej 

dôslednosti a tvrdosti, s kt. chránila svoju nedotknuteľnosťou kresťanskú pravdu proti všetkým 

heretickým odchýlkam. V období zániku rímskej moci a barbarských náporov utvorila cirkev 

samoststatné spoločenstvo a stala sa takmer štátom v štáte. 

Nebezpečie ohrozujúce jednotu cirkvi najúspešnejšie odvrátili Irenaeus (= 202). Jeho hlavné úsilie 

smerovalo k potieraniu gnózie, kt. venoval svoje hlavné dielo ,,Odhalenie a vyvrátenie falošného 

poznania―. Gnostikom, kt. vo svojej domýšľavosti verili, ţe môţu Boha poznať ,,názorom―, vytýka, ţe 

Boh je úplne nepochopiteľný; ţe to málo, čo o ňom vôbec môţeme vedieť, vieme len na základe 

zjavenia. Boh sa pohanom zjavuje hlasom svedomia, Ţidom zákonom a prorokmi, kresťanom 

Kristom, kt. učenie uchováva čistá apoštolská tradícia. Gnostické odlíšenie Boha Stvoriteľa od 

Vykupiteľa sa odmieta ako rúhanie. O jednotu cirkvi sa zaslúţil →Tertulianus a Cyprián, biskup v 

Kartágu (200 – 258). Vo svojom spise ,,O jednote katolickej cirkvi― a i. zastával názor, ţe katolická 

cirkev je Kristom zaloţené spoločenstvo veriacich, mimo kt. nie je moţné nijaké spasenie. 

Varianty kresťanstva – ako náboţenstvo má k. viaceré vnútorné varianty. Spočiatku jednotná 

cirkev uţ v apoštolskej dobe zápasí o jednotu, ako o tom svedčí 1. list sv. Pavla Korinťanom. Neskôr 

v súvislosti s otázkou vtelenia aj 1. list Jánov. Nové rozdelenia vznikli pri formulovaní náuky o 

vzťahu boţskej a ľudskej prirodzenosti v Kristovi, náuky o Trojici a Vtelení. 

Skutočnosť, ţe k. napriek všetkým týmto konkurentom zvíťazilo, má svoj dôvod aj vo výluč-nosti, 

prevzatej zo ţidovstva. Spoločenstvo kresťanov sa cítilo byť novým vyvoleným rodom, novým 

Izraelom – ,,vyvolený rod, kráľovské kňaţstvo, svätý ľud―, ako hovorí Písmo. Vedomie výlučnosti 

zabránilo zmiešaniu k. s inými kultmi a jeho rozplynutiu v dobovej zmesi náboţenstiev. Toto 

vedomie utvorilo základ nedotknuteľnej tradície s kanonickou formou a pevne organizovaného 

cirkevného spoločenstva; →sekty. 



Vnútorné spojenie s Bohom vo všeobecnom zmysle nazýva katolická teológia →mystikou. 

K vnútorným nebezpečiam, kt. ohrozovali k., patria najmä gnostici, manichejci, Arius a Athanasius. 

Centrálne postavenie v myslení gnostikov zaujíma problém tzv. teodicei, otázka ospravedlnenia 

Boha a pôvodu a významu zla vo svete. Kresťanstvo prevzalo zo ţidovstva myšlienku stvoriteľa 

sveta, ale súčasne pokladalo svet za miesta zla a hriechu, z kt. sa vykúpia len smrťou Krista. Ide o 

otázku, prečo dokonalý Boh stvoril svet zla, z kt. sa musíme iba vykúpiť. Gnostici riešia problém tak, 

ţe Boha stvoriteľa odlišujú od Boha vykupiteľa. Potom sú však bohovia dvaja: zvrchovane dobrotivý 

vykupiteľ a jemu podriadený, ba niekedy nepriateľský stvoriteľ sveta (demiurg). Napr. Markión 

odlišuje Boha Starého zákona ako stvoriteľa a Boha spravodlivosti od Boha Nového zákona ako 

Boha lásky; →gnosticizmus. 

Arius, učený presbyter z Alexandrie (+336) nadviazal vo svojom učení na Órigena a vyhrotil jeho 

tézu, ţe syn Boţí nie je bytostne totoţný s Bohom Otcom, ale je mu podriadený a stojí ako 

sprostredkovateľ medzi Bohom a človekom. 

Athanasius, najprv sekretár biskupa, potom ako nástupca zosadeného Aria sám alexandrijský 

biskup, zastáva naproti tomu stanovisko, ţe Syn Boţí je od večnosti jednej bytnosti s Otcom. Na 

koncile zvolanom cisárom Konštantínom r. 325 do Niceje sa obidva názory zrazili. Zvíťazil 

Athanasius. Vo vých. cirkvách sa však mnohí aj neskôr hlásili k Ariovi. Definitívne sa dogma o 

trojjedinnosti Boha Otca, Syna a Ducha svätého potvrdila synodou v Carihrade r. 381. 

K. prejavilo vysoký stupeň adaptácie. Niekedy sa síce hovorí o uzavretí kresťanskej éry procesom 

zosvetštenia (→sekularizácia). Pre zmiešanie s prvkami výrazne mimokresťanskými sa samotný 

pojem k. spochybňuje (napr. S. A. Kierkegaard). 

Pôvodné k. sa nieslo v znamení idey obnovy jednoty ľudstva ako rodu v Jeţišovi Kristovi, 

myšlienkami ľudskej solidarity a obnovy prirodzeného vzťahu medzi ľuďmi navzájom, medzi ľuďmi a 

prírodou a medzi ľuďmi a Bohom. Tieto hodnoty sa znova odkrývajú, najmä v moderných 

teologických smeroch. 

Vlastná dogma kresťanského náboţenstva je postavená na viere v spasenie prostredníctvom Jeţiša 

Krista, kt. svojou mučeníckou smrťou vykúpil hriechy ľudstva, v jeho druhý príchod na zem, 

existenciu posledného súdu a utvorenie nebeského kráľovstva. Boh je síce jeden, ale vystupuje v 

troch podobách: ako Boh Otec, Boh Syn a Duch svätý; →kresťanská etika; →kresťanská medicína. 

KRESTIN
®
 (Kureha) – polysacharid viazaný na proteín s imunostimulačnými a protinádo-rovými 

účinami izolovaný z bazidiomycéty Coriolus versicolor (Fr.) Quel. 

krestomycín →paronomycín. 

kretenizmus – [cretenismus] súbor prejavov vrodedného zníţenia funkcie štítnej ţľazy so strumou. 

Rozoznáva sa endemický a sporadický k. (následok nevyvinutia štítnej ţľazy al. ťaţkej porucha 

štítnej ţľazy plodu); →štítna žľaza. 

Endemický kretenizmus – endemická struma, vzniká následkom nedostatku jódu v oblastiach s 

veľkým výskytom strumy (endemickým výskytom, t. j. pri postihnutí > 10 % dospelého obyvateľstva 

a > 20 % detí). Ţeny postihuje 5 – 10-krát častejšie ako muţov. Jódovanie kuchynskej soli problém 

endemického kretenizmu u nás zásluhou J. Podobu a spol. po 2. svet. vojne odstránilo. Nevymizla 

však struma. Min. prívod jódu potrebný na normálnu činnosť štítnej ţľazy je ~ 100 mg/d. 

Dg. – sa stanovuje na základe klin. vyšetrenia (struma) a epidemiol. anamnézy; potvrdzuje ju nález 

hypertyroxinémie a súčasného potlačenia akumulácie rádiojódu. 

Th. – spočíva v dodaní dostatku jódu (v strave al. medikamentózne). Po podaní jódu sa môţe zjaviť 

hypertyreóza indukovaná jódom (jód-Basedowova hypertyreóza). Ide pp. o Basedowovu chorobu al. 



autonómny uzol, kt. po podaní jódu zvýši produkciu hormónov štítnej ţľazy. Hypertyreóza môţe 

vzniknúť aj po odstupe času po podaní jódových rtg kontrastných látok al. amiodarónu.  

Sporadický kretenizmus – môţe byť následkom nevyvinutia štítnej ţľazy al. ťaţkej poruchy štítnej 

ţľazy plodu. Prejavuje sa poruchou rastu, mentálnou retardáciou, myxedémom a i. príznakmi 

hypotyreózy. Môţe ho zapríčiniť napr. vrodený deficit enzýmov potrebných na biosyntézu hormónov 

štítnej ţľazy s poruchou vychytávania jodidu al. jeho organifikácie, kupulácie, syntézy tyreogobulínu, 

deficit dejodáz ap. Ide zväčša o autozómovo recesívny dedičnú poruchu, postihuje teda 

heterozygotov. Tvorí < 10 % novorodeneckých hypotyreóz (výskyt 1:4000 novorodencov). Struma 

často chýba. Najčastejšou enzymopatiou je porucha organifikácie jodidu so zvýšenou akumuláciou 

rádiojódu a jeho rýchlym únikom zo štítnej ţľazy po podaní Chlorigenu. Ak sa táto porucha spája s 

hluchotou označuje sa ako Pendredov sy. 

Dg. – stanovuje sa na základe klin. vyšetrenia, potvrdzujú ju zvýšené sérové hodnoty TSH 

a zníţené hodnoty tyroxínu, príp. FT4I.  

Th. – spočíva v substitúcii tyroxínu, kt. má za následok zmenšenie strumy a ústup nervových a i. 

príznakov. Ak sa trvalá th. začne včas, môţe sa predísť mentálnej retardácii. Pri zistení enzýmopatie 

treba vykonať gen. konzílium kvôli moţnému výskytu v potomstve. 

kretenoidný – [cretenoides] jedinec podobný →kreténu. 

Kretschmannov priestor – [Kretschmann, Friedrich, 1856 – 1934, nem. lekár] vkleslina v recessus 

epitympanicus pod Prussakovým priestorom. 

Kretschmer, Ernst – (1888 – 1964) nem. psychiater pôsobiaci v Tübingene. R. 1921 uverejnil svoje 

dielo o konštitučnej typológii Körperbau und Charakter. 

Kretzove granulá – [Kretz, Richard, 1865 – 1920, nem. patológ] granulá vyskytujúce sa v pečeni pri 

cirhóze pečene. 

Kreysigov príznak →príznaky. 

krezo-fuchsín – modrosivý prášok pouţívaný ako histol. farbivo; jeho vodný rozt. je červený, 

alkoholický rozt. modrý. 

krezol – cresolum, metylfenol, kys. krezolová, krezylol, trikrezol, C7H8O, HOC6H4CH3, Mr 108,13; org. 

surovina, dezinficiens, konzervant niekt. parenterálných prípravkov. K. je zmes troch 

izomérnych foriem: o-k. (t. t. 30,8 °C, t. v. 190,8 °C,   1,048 g.cm
–3

), m-k. (t. t. 10,9 °C, 

t. v. 202,8 °C,   1,025 g.cm
–3

) a p-k. (t. t. 26 °C, t. v. 202 °C,  1,035 g.cm
–3

); z zmesi 

prevaţuje m-k. 

m-krezol 

K. sa nachádzajú v kamenouhoľnom dechte. Sú to bezfarebné kvapaliny, kt. tvoria ţltkasté, vo vode 

málo rozp. kryštáliky. Pôsobia baktericídne pri pH < 8,5. Účinná koncentrácia p-k. je 0,3 – 0,4 %, m-

k. 0,5 – 0,6 %. V obchode sa zmes izomérov predáva pod názvom trikrezol.  

Cresolum saponatum – 50 % rozt. k. (solubilizát) v draselnom mydle a vode; dezinficiens (Lysol
®
). 

Riedi sa vodou, pri obsahu 2 – 5 % je jeho nepríjemnýá zápach (predtým typický pre nemocnice), sa 

od jeho pouţívania upustilo, keď sa našli iné vhodnejšie dezinfekčné látky.  

krezoláza →tyrozináza. 

o-krezolftaleín – S,S-dioxid 4,4
,
-(3H-2,1-benzoxatiol-3-ylidén)-bis(2-metylfenolu), C21H18O5S, Mr 

382,42; indikátor, v oblasti pH 8,2 bezfarebný, 9,8 červený; analytické 

činidlo.  

o-krezolftalín 



krezolová červeň – syn. o-krezolsulfónftaleín; 4,4
,
-(3H-2,1-benzoxatiol-3-ylidén)bis-(2-metylfenol) 

S,S-oxid, C21H18O5S, Mr 382,42; indikátor (pri pH 7,2 má ţltú, pri pH 

8,8 červenú a pri pH 2 – 3 oranţovú aţ jantárovú farbu). 

Krezolová červeň 

 

 

 

 

krezolový roztok mydla →Kresolum saponatum. 

m-krezylacetát – syn. acetylmetakrezol; metakrezolacetát; 3-metylfenylester kys. 

octovej, C9H10O2, Mr 50,17; miestne antiseptikum, fungicídum (Cresatin
®
, Cresatin-

Sulzberger
®
, Metacresylacetate

®
, Metylcresylacetate-Sulzberger

®
, Kresatin

®
). 

m-krezylacetát 

kribriformný, kribrózny – [cribriformis, cribrosus] sieťovitý, podobný situ. 

krídelnicovité →Pteridaceae. 

krídlatka bandţuanská – Pleuropterus baldschuanicus; →stavikrvovité. 

krídloţiabrovce – Pterobranchia; →polochordáty. 

krieda – 1. mineralog. biela, zemitá, mäkká vápenatá hornina organogénneho pôvodu (uhličitan 

vápenatý), obsahuje škrupinky jednobunkových dierkavcov (Foraminifera) a mnohobunkových 

machoviek (Bryozoa). Pouţíva sa na písanie. 2. Geol. najmladšia formácia al. časová perióda 

druhohôr; tvoria ju vápenec, pieskovec, sliene, ílovité bridlice. V k. sa začalo alpské vrásnenie. 

krik/o- – prvá časť zloţených slov z l. cartilago cricothyroidea prstencová chrupka. 

krikoarytenoidný – [cricoaryaenoideus] týkajúci sa prstencovej a hlasivkovej chrupky. 

krikoezofágový – [cricooesophageus] týkajúci sa prstencovej chrupky a paţeráka. 

krikofaryngový – [cricopharyneus] týkajúci sa prstencovej chrupky a hltana. 

krikoidný – [cricoideus] patriaci prstencovej chrupke. 

krikotómia – [cricotomia] chir. preťatie prstencovej chrupky. 

krikotracheotómia – [cricotracheotomia] chir. preťatie prstencovej chrupky a otvorenie priedušnice. 

krikotracheový – [cricotrachealis] týkajúci sa prstencovej chrupavky a priedušnice. 

krikotyreoidálny – [cricothyreoideus] týkajúci sa prstencovej chrupavky a štítnej ţľazy. 

krikotyrotómia – [cricothyrotomia] preťatie hrtana v mieste krikotyroidálneho väzu. 

Krimerova operácia →operácie. 

kriminológia [l. criminalis zločinný + g. logos náuka] vedný odbor zaoberajúci sa kriminalitou. Skúma 

stav a vývoj kriminality v spoločnosti, jej príčiny a podmienky jej výskytu, osobnosť páchateľov a 

opatrenia a prostriedky na jej obmedzenie. Študuje zločinnosť ako hromadný sociálny jav i ako 

konkrétne konanie určitej osoby al. skupiny, napr. pouličné, sociálne, profesné. Venuje pozornosť aj 

súvislostiam medzi zločinosťou a i. sociálne neţiaducimi javmi, kt. s ňou súvisiať, ako napr. 

alkoholizmus, poţívanie drog, prostitúcia, rozvodovosť, sociálny parazitizmus, nedostatky v 



spoločenskej a individuálnej morálke, nízka úroveň právneho vedomia a rôzne sociálne deviácie a 

patológie. 

K. nadväzuje na iné vedy a syntetizuje ich poznatky vo vzťahu k zločinnosti. Ide najmä o sociol. 

disciplíny, psychológiu, pedagogiku, štatistiku, kriminalistiku a vedu o trestnom práve. Súvisí aj s 

trestnou politikou, t. j. voľbou opatrení a prostriedkov proti zločinnosti v spoločnosti. K. poskytuje 

poznatky a odporúčania na vykonávanie trestnej politiky a skúma jej účinnosť a dôsledky.  

Začiatky k. spadajú do 2. polovice 18. stor., keď vznikajú nové myšlienkové prúdy v oblasti trestného 

práva, najmä pokiaľ ide o zmysel a účel trestu (napr. v diele C. B. Bacaria a J. Benthama). V 19. 

stor. sa prehlbuje poznanie etiológie kriminálneho správania a osoby páchateľa, kladie sa dôraz na 

antropologické, biol. a aj sociálne faktory, determinujúce konanie páchateľa. Napr. C. Lombroso 

rozvíja teóriu rodeného zločinca, jeho nasledovník E. Ferri a R. Garofalo sledujú aj exogénne 

vplyvy, L. A. Quételet študuje zločinnosť na základe sociálnych štatistík, F. von Liszt vplyv 

demografických, sociálných a kultúrnych pomerov, W. A. Bonger vplyv ekonomických a 

spoločenských podmienok na zločinnosť.  

Vo vývoji k. moţno rozlíšiť 2 hlavné smery: 1. biol. smer zdôrazňuje význam biol. faktorov 

zločinnosti, najmä dedičnosti, telesnej konštitúcie a psychickej štruktúry osobnosti; 2. sociol. smer 

zdôrazňujúci význam faktorov sociálnej povahy, prostredia, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

podmienok. 

V Európe tradične prevaţovala tzv. klin. k., zameraná na skúmanie osobnosti páchateľa. Sociol. 

orientované empirické výskumy zločinnosti sa v medzivojnovom období rozvíjali najmä v USA. Z 

empirických poznatkov vychádzala napr. teória diferenciálnej asociácie E. H. Sutherlanda, podľa kt. 

sa človek učí kriminálnemu správaniu tým, ţe utvára al. preberá svoje postoje od iných. Chicagské 

ekologické teórie zločinnosti čerpali zo štúdia územného rozloţenia kriminality. V ostatných r. sa 

uplatňuje najmä koncepcia interakcionizmu, podľa kt. kriminálne správanie nie je deviantné samo 

osebe, ale len vo vzťahu k spoločnosti, a tá definuje, čo za zločinnosť pokladá.  

Rozvoj k. viedol k vzniku rôznych inštitúcií zameraných na kriminologické výskumy a výučbu, ako aj 

k ustaveniu medzinárodných organizácií. K najvýznamnejšíím patrí Société Internationale de 

Criminologie so sídlom v Paríţi, Association Internationale de Droit Pénal, Société Internationale de 

Défense Sociale, International Penal and Penitentiary Foundation. Pri Hospodárskej a sociálnej rade 

OSN je poradný výbor expertov na prevenciu zločinnosti a zaobchádzanie s páchateľmi a 

regionálne ústavy OSN pre Európu a Áziu na skúmanie zločinnosti. Raz za 5 r. poriada kongresy. 

Kriplex
®
 (Alfa)– antiflogistikum; →diklofenak sodný. 

Kriptin
®
 (Whitehall)– antihistaminkum; →pyrilamín. 

Krishaberova choroba – [Krishaber, Maurice, 1836 – 1883, maď. lekár pôsobiaci vo Fran-cúzsku] 

→choroby. 

Krisovskiho príznak – [Krisovski, Max, nem. lekár 19. stor.] →príznaky. 

krista →crista. 

kristalín – bielkovina očnej šošovky pozostávajúca zo 4 frakcií, obsahujúca nerozp. albuminoid. 

Kristallose
®
– sodná soľ dihydrátu sacharínu. 

Kristeller, Samuel – (1820 – 1900) nem. gynekológ. Pochádzal z Xionsu (Pr. Posen). Po štúdiu med. 

v Berlíne pôsobil v Gnesene a Berlíne, od r. 1850 bol ako prvý ţidovský lekár kráľovským pruským 

fyzikusom, za doc. sa habilitoval r. 1860. R. 1854 zaloţil lekársku podpornú pokladnicu, bol 

spoluzakladateľom nem. gynekol. spoločnosti, podporoval spolok pre podporu ţidovských 

remeselníkov, zaloţil nem.-izrael. náboţenskú obec. Známy je jeho pôrodnícky hmat.  



Kristellerov hmat – [Kristeller, Samuel, 1820 – 1900, berlínsky gynekológ] manuálny hmat na 

nahradenie nedostatočnej sily brušného lisu pri pôrode hlavičky, pliec a pri polohe panvovým 

koncom. 

kritický stav – fyz. chem. stav látky, pri kt. mizne rozdiel medzi kvapalným a plynným skupenstvom. 

Určujú ho 3 kritické stavové veličiny Tk (kritická teplota), Pk (kritický tlak) a Vk (kritický objem). Tk je 

najvyššia teplota, pri kt. sa dá ešte skvapalniť; prislúcha mu kritický tlak; Pk je tlak potrebný na 

skvapalnenie plynu pri Tk; Vk je najvyšší objem jedného mólu látky v kvapalnom skupenstve. 

Prevrátená hodnota V  

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

Hodnoty kritických stavových veličín niektorých látok 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 Látka        Tk          [°C] Pk[MPa] [kg.cm

-3
] 

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

 H2    –239,9     1,28           31 

 He    –267,9     0,23                    66 

 O2    –118,2     4,97                     430 

 CO2        31,1     7,30                     460 

 H2O      347,0   21,70                     400 

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

krivák potočný – Rivulogammaerus fossarum; →rôznonožce. 

krivec – Gagea; →ľaliovité. 

krivonos obyčajný – Loxia curvirostra; →pinkovité. 

kríza – [crisis] rozhodný obrat, zvrat, náhla zmena v priebehu choroby, náhly pokles horúčky. 

Addisonská kríza – adrenálna k., akút. zhoršenie hypokorticizmu pri Addisonovej chorobe. Cha-

rakterizuje ju anorexia, vracanie, bolesti brucha, apatia, zmätenosť, extrémna slabosť, strata Na a 

vody močom, progresívna hypotenzia aţ šok, príp. exitus, ak sa th. nezasiahne. 

Adrenálna kríza →Addisonská kríza. 

Akinetická kríza – pomerne rýchlo vznikajúca úplná nehybnosť (akinéza); vyskytuje sa pri 

Parkinsonovej chorobe po náhlom prerušení podávania liekov. 

Anafylaktoidná kríza – pseudoanafylaxia. 

Aplastická kríza – prechodný stav s náhlym zjavením sa erytroblastov vyplavených z kostnej dreni 

v periférnej krvi, kt. vzniká pri rôznych okolnostiach, napr. hemolytických stavoch a infekciách. 

Blastická kríza – náhle zhoršenie stavu chron. granulocytovej leukémie, klin. podobné obrazu akút. 

myelogénnej leukémie so zmnoţením myeloblastov al. lymfoblastov. 

Bronchiálna kríza – záchvat dýchavice v priebehu tabes dorsalis. 

Celiakálna kríza – záchvat ťaţkých vodnatých hnačiek a vracania s následnou dehydratáciou 

a acidózou, kt. vzniká niekedy pri infantilnej forme netropickej sprue. 

Deglobulizačná kríza – stav pozorovaný pri kongenitálnej sférocytovej anémii, charakterizovaný 

akút. začiatkom s horúčkou, bolesťami brucha, vracaním, retikulocytopéniou, leukopéniou, 

trombocytopéniou a erytroblastopéniou. 

Dietlova kríza – náhly ťaţký záchvat bolestí v oblasti obličiek al. ţalúdka s triaškou, horúčkou, 

nauzeou a vracaním a kolapsom; vzniká údajne pri torzii obličky okolo jej stopky. 

Falošná kríza – pseudokríza. 



Faryngová kríza – náhly záchvat bolestí zjavujúci sa pri tabes dorsalis, vyznačuje sa zvláštnymi 

pocitmi v hltane a mimovôľovými hltacími pohybmi. 

Febrilná kríza – záchvat zimnice a horúčky s potením. 

Gastrická kríza – záchvat intenzívnych bolestí brucha pri tabes dorsalis. 

Genitálna kríza novorodencov – stav charakterizovaný hyperpláziou prsníkov, estrinizáciou poš-

vovej sliznice a niekedy krvácaním z pošvy vplyvom transplacentárne získaných estrogénov. 

Glaukomatocyklitická kríza – zriedkavá, recidivujúca unilaterálna forma sek. glaukómu 

s otvoreným uhlom, trvajúca 1 – 2 týţd., zriedka vyvolávajúca trvalé poškodenie zrakového terča al. 

poruchu odtoku vnútroočného moku. Charakterizuje ju zvýšenie vnútroočného tlaku a výrazné 

zníţenie odtoku vnútroočnej tekutiny s min. zápalovými príznakmi. 

Hemolytická kríza – stav pozorovaný príleţitostne pri kosáčikovej anémii, charakterizovaný akút. 

deštrukciou erytrocytov s následnou ţltačkou. 

Hepatálna kríza – záchvat intenzívnych bolestí v oblasti pečene. 

Hyperkalciemická kríza – ţivot ohrozujúci stav prejavujúci sa somnolenciou aţ kómou a oligúriou, 

resp. anúriou. V 2/3 prípadov je jej príčinou prim. hyperparatyreoidizmus; →prištítne žľazy.  

Hypertenzná kríza – 1. ţivot ohrozujúci stav charakterizovaný výrazným zvýšením TK, vyvolaný 

napr. kombináciou antidepresívami typu inhibítorov monoaminooxidázy a potravy obsahujúcej 

tyramín; 2. náhle zvyšenie systolického i diastolického TK pri normálnych al. zvýšených 

východiskových hodnotách TK; vyskytuje sa pri esenciálnej, renovaskulárnej, 

renoparenchymatóznej hypertenzii, neskorej gestóze, feochromocytóme, po náhlom výnechaní 

antihypertenzív (najmä klonidínu ako tzv. rebound-fenomén), pri hypertyreóze; môţe byť 

podmienená neurogénne (napr. priečnou léziou miechy, tabes dorsalis, vnútromozgovým krvácaním 

a infekciami). Klin. sa prejavuje cerebrálnymi príznakmi (bolesti hlavy, zmätenosť, poruchy videnia, 

somnolencia, kóma, záchvaty kŕčov), ako aj kardiálnymi príznakmi (angina pectoris, dýchavica aţ 

edém pľúc, arytmie), renálnymi príznakmi (oligúria aţ anúria); →hypertenzia. 

Cholínergická kríza – záchvat svalovej slabosti následkom bloku depolarizácie po predávkovaní 

inhibítormi cholínersterázy pri th. myasthenia gravis; podobá sa myastenickej kríze. 

Kríza identity – perióda psychosociálneho vývoja jedinca, postihujúca obyčajne adolescentov 

a prejavujúca sa stratou sebauvedomenia a historickej kontinuity seba samého al. neschopnosťou 

akceptovať rolu, o kt. jedinec predpokladá, ţe ju spoločnosť od neho očakáva.  

Intestinálna kríza – gastrická k. 

Kardiálna kríza – ťaţké záchvaty palpitácií pri tabes dorsalis. 

Katatýmická kríza – ťaţký záchvat zúrivosti al. násilného konania následkom neznesiteľnej tenzie. 

Klitorisová kríza – záchvat sexuálneho vzrušenia vyskytujúci sa u ţien pri tabes dorsalis. 

Laryngová kríza – záchvaty spazmov hrtana vo včasnom priebehu tabes dorsalis. 

Myastenická kríza – náhly záchvat dýchavice vyţadujúci podporu dýchania pri myasthenia gravis; 

býva obyčajne prechodná, trvá niekoľko d a sprevádza ju horúčka. 

Nefralgická kríza – záchvat bolesti v priebehu uretera pri tabes dorsalis.  

Obličková kríza – záchvat bolestí podobný obličkovej kolike pri tabes dorsalis. 

Okulárna kríza – náhly záchvat intenzívnych bolestí očí so slzením, fotofóbiou ap. 



Okulogýrická kríza – krízka zjavujúca sa v priebehu epidemickej encefalitídy al. postencefalitického 

parkinsonizmu, pri kt. sú bulby fixované v určitej polohe, sú typicky rotované navonok niekoľko min 

al. h. 

Parkinsonská kríza – stav pozorovaný niekedy pri parkinsonizme, podobný akinetickému mutizmu 

al. coma vigile, pri kt. pacient leţí strnulo a nehybne a spontánne nekomunikuje. 

Pelova kríza – okulárne krízy pri tabes dorsalis. 

Rektálna kríza – ťaţké záchvaty bolestí v rekte pri tabes dorsalis. 

Tabická kríza – bolestivé záchvaty s funčknými poruchami v priebehu tabes dorsalis. 

Torakálna kríza – záchvat bolestí so spastickými kontrakciami svalov hrudníka a ramien pri tabes 

dorsalis, podobný angina pectoris. 

Tyreotoxická kríza – náhly, ţivotu nebezpečný stav so zhoršením príznakov tyreotoxikózy. 

Vazookluzívna kríza – akút. stav pri kosáčikovej anémii, pri kt. sa dostavujú silné bolesti následkom 

infarktov kostí, kĺbov, pľúc, pečene, sleziny, obličiek, očí al. CNS. 

Vezikálna kríza – záchvaty bolestí v močovom mechúri pri tabes dorsalis. 

Viscerálna kríza – záchvaty prudkých bolestí v rôznych orgánoch pri tabes dorsalis. 

Krizanol
®
– antiartritikum, 3-aurotio-2-propanol-1-sulfonát vápenatý. 

Kriţan, Ţigmund – (1907 – 1964) lekár-rádiológ. Narodil sa v Trenčíne. Po štúdiu ČVUT v Prahe a na 

LFUK v Bratislave pôsobil na ústave lekárskej fyziky v Montpellieri (1932 aţ 1933), potom v Brne, 

Bratislave a Bruseli, r. 1937 – 40 bol pracovníkom Ústavu lekárskej fyziky LFUK a od r. 1946 jeho 

prednosta. Venoval sa rádioterapii zhubných nádorov, uplatňoval polarografiu v onkológii a dospel k 

novým poznatkom v elektroosmóze a stereoröntgenológii. Autor vysokoškolských učebníc, 

monografií a rádiologických štúdií. 

kríţaté – kapustovité; →Brassicaceae. 

kríţenec →hybrid. 

kríţenie →hybridizácia. 

kriţiak obyčajný – Araneus diadematus, pavúk zo skupiny klepietkavcov; →Aranea. 

kríţová skúška – test na overenie zlučiteľnosti darcových erytrocytov (Erc) s príjemcovou krvou. 

Vykonáva sa pred kaţdou transfúziou krvi al. Erc, a to napriek tomu, ţe sa vyšetrením 

nepravidelných protilátok v darcovej aj príjemcovej krvi do značnej miery zvyšuje jej bezpečnosť. 

Postup: 1 kv 2 – 5 % náplavu darcových Erc sa v skúmavke zmieša s fyziol. rozt. s 2 – 3 kv. 

príjemcovho séra, obsah skúmavky sa premieša, nechá 3 – 5 min stáť pri izbovej teplote a potom sa 

odstredí pri 1000 obr./min. Výsledok sa odčíta poklepom na dno skúmavky. Negat. výsledok (sérum 

príjemcu neobsahuje aglutinujúce protilátky) sa prejaví zvírením Erc. Potom sa skúmavka vloţí na 

min. 30 min do termostatu pri 37 °C a Erc darcu sa 3 – 5-krát dôkladne pretrepú v 10 – 20-

násobnom nadbytku fyziol. rozt. K sedimentu prepraných Erc sa pridá 1 aţ 2 kv. antiglobulínového 

(Coombsovho) séra. Po 10 min státia sa skúmavka s obsahom odstredí a výsledok odčíta najprv 

makroskopicky (poklepom na dno), potom aj mikroskopicky. Negat. výsledok prakticky vylučuje 

inkompatibilitu medzi príjemcovou krvou a skúšanými krvinkami. Pozit. výsledok svedčí o ich 

nezlučiteľnosti s príjemcovou krvou.  

Pri vitálnej indikácii, ak na k. s. niet času, treba sa rozhodnúť pre transfúziu krvi al. Erc skupiny 0 

podľa moţnosti Rh-negat. Ak sa pacientovi podalo > 500 ml krvi skupiny 0, treba v transfúzii 

pokračovať, ak indikácia transfúzie ešte trvá. Nemá sa potom podávať rovnoskupinová krv. Ak má 



totiţ príjemca s krvnou skupinou A, B al. AB, moţno rovnoskupinovú krv podať aţ potom, čo z 

obehu príjemcu vymizli darcove aglutiníny anti-A a anti-B, podané predchádzajúcimi transfúziami 

krvi skupiny 0. V opačnom prípade by rovnakooskupinová darcova krv mohla vyvolať hemolytickú 

reakciu. 

Zámene krvi moţno zabrániť orientačnou kontrolou krvnej skupiny darcu a príjemcu priamo pri 

posteli chorého: na jedno označené podloţné skielko sa dajú osobitne 2 kv. krvi z krvnej konzervy, 

na druhé skielko osobitne 2 kv. krvi príjemcu. K prvej kv. darcovej a prvej kv. príjemcovej krvi sa 

pridá po 1 kv. dg. séra anti-A, k druhej sérum anti-B. Rohom čistého podloţného skielka sa kaţdá 

kv. krvi a séra premieša osobitne a skielka sa nechajú stáť 2 – 3 min. Výsledok aglutinácie sa odčíta 

kývavým pohybom. Orientačnú k. s. robí a jej výsledok zapisuje do chorobopisu lekár. 

krkavcovité →Corvidae. 

krocetín – crocetinum, kys. 8,8,-diapokarotendiová, C20H24O4, Mr 328,39. Karotenoiddikarboxylová 

kys. izolovaná z Crocus sativus L., C. albiforus var. 

neapolitanus Hort, C. luteus Lam., Iridaceae. 

Krocetín 

 

krocín – crocinum, bis(6-O--D-glukopyranozyl--D-glukopyranozylester kys. 8,8
,
-diapo--

karotenoidová, digentobiózový ester krocetínu, 

C44H64O24, Mr 977,00. Nachádza sa v rastlinách 

druhu Crocus a Gardenia. Farebný princíp 

šafránu. 

 

Krogh, Schack August Stenberg – (1874 – 1949) dán. fyziológ, nositeľ Nobelovej ceny za med. a 

fyziol. za objav kapilaromotorických regulačných mechanizmov. 

Krokiewiczov test →testy. 

krokodíly – Loricata, veľmi stará skupina dravých plazov. Majú dlhý, na bokoch stlačený chvost, silné 

nohy, koţu pokrytú hrubými šupinami. Zuby sú v jamkách, hrudná dutina je od brušnej oddelená 

bránicou. Srdce je rozdelené na 2 komory. Ţijú v tropickej a subtropickej oblasti v tečúcich i 

stojatých vodách. Cez deň sa vyhrievajú na slnku. Samica znáša vajcia do vyhrabanej jamky na 

suchej zemi. Dnes ţije ~ 20 druhov. K. nílsky (Crocodylus niloticus) ţije v tropickej Afrike, je asi 6 m 

dlhý. Aligátor severoamerický (Alligator mississippiensis) ţije v juhových. časti Sev. Ameriky, je asi 4 

m dlhý. Gaviál indický (Gavialis gangeticus) má úzku a dlhú 

papuľu, je ~ 5 m dlhý, ţije v indických riekach. Kajman čierny 

(Caiman niger) má krátku hlavu, je aţ 4 m dlhý, ţije v Stred. a 

Juţ. Amerike. 

Krokodíl nílsky 

krokoit – minerál chroman olovnatý, chrómová ţltá, paríţska ţltá, lipská ţltá, PbCrO4, pouţíva sa ako 

ţltohnedo aţ červené farbivo. 

Kromayerova lampa – [Kromayer, Ernest Ludwig Franz, 1862 – 1933, nem. dermatológ] 

vysokotlaková ortuťová oblúková lampa s malým oţarovacím poľom. Pouţíva sa v th. koţných 

chorôb postihujúcich malé oblasti. Zdrojom UV ţiarenia (> 95 % UV C, 254 nm) je nízkotlaková 

ortuťová oblúková lampa nízkym tlakom pár, slabým prúdom, nízkym napätím, tlejivým výbojom. 

Pouţíva sa v th. akne, oţiarenie vyvoláva akút. erytém s následnou deskvamáciou postihnutej koţe. 



kromoglikát dvojsodný – Dinatrii cromoglicas, dvojsodná soľ kys. 5,5
,
-(3-hydroxy-1,5-dioxapentán-

1,5-diyl)bis-(4-oxo-4H-1-benzopyrán-2-karboxylovej); antihistaminikum. Stabilizuje membránu 

mastocytov inhibíciou vstupu vápnika, čím tlmí degranuláciu ţírnych buniek, a tým uvoľňovanie 

mediátorov; bráni aj bronchokonstrikcii po inhalácii antigénov. 

Indikácie – profylaxia astmatických záchvatov vrátane záchvatov vyvolaných námahou, profylaxia 

alergickej rinitídy, th. alergickej konjunktivitídy; atopické zápaly oka, vernálna keratokonjunktivitída; 

profylaxia alergickej rinitídy. 

Kontraindikácie – prectilivenosť na k. d.; opatrnosť je ţiaduca v gravidite, pri deformačnej 

bronchitíde, resp. bronchiektáziách. 

Nežiaduce účinky – kašeľ, bronchospazmus, dráţdenie v hrdle pri inhalácii prášku; prechodné 

pálenie po aplikácii. 

Dávkovanie – inhalácia aerosólu: dospelým a deťom > 5-r. sa podávajú 2 mg 4-krát/d, v prí-pade 

potreby aţ 8-krát/d. Inhalácia práškovej formy: dospelým a deťom sa podáva 20 mg 4-krát/d, v 

ťaţších prípadoch 6 – 8-krát/d. Inhalácia nebulizérom: dospelým i deťom sa podáva 20 mg 4-krát/d, 

v ťaţších prípadoch 6 – 8-krát/d. 

Prípravky – Cromo von ct Dosieraerosol
®
 aer. dos. ct-Arzneimittel, Cromobene

®
 gtt. ophth. a inh. 

sol. Merckle, Cromohexal
®
 gtt. ophth. a inh. sol., Hexal, Cromohexal combi

®
 gtt. ophth. + spr. nas. 

Hexal, Cromohexal UD
®
 sol. Hexal, Cromolyn

®
 cps. inh. Orion, DNCG-Stada

®
 aer. dos. 

Stadapharma, Intal
®
 cps. Léčiva, Intal Nebuliser

®
 inh. sol. Fisons, Opticron

®
 gtt. ophth. Fisons. 

Kombinované prípravky – Ditec
®
 aer. dos. Bender a aer. sol. Boehringer Ingelheim. 

kromolyn – syn. kys. kromoglyková; kys. 5,5
,
-[(2-hydroxy-1,3-propándiyl)bis-(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-

benzopyrán-2-karboxylová; kys. 5,5
,
-(3-hydroxy-1,5-dioxapentán-1,5-diyl)bis-(4-oxo-4H-1-

benzopyrán-2-karboxylová); 1,3-di(2-karboxy-4-oxochromen-5-yloxy)propan-2-ol), C23H16O11, Mr 

468,38; chromónový komplex, blokátor degranulácie 

mastocytov; profylaktické antiastmatikum, antialergikum 

(Duracroman
®
; dvojsodná soľ k. →kromoglikát dvojsodný. 

 

Kromolyn 

Kroneckerova punkcia – [Kronecker, Karl Hugo, 1839 – 1914, nem. patológ pôsobiaci vo 

Švajčiarsku] punkcia kardioinhibičných nervových centier tenkou ihlou v experimente. 

Kroneckerovo centrum – [Kronecker, Karl Hugo, 1839 – 1914, nem. patológ pôsobiaci vo 

Švajčiarsku] kardioinhibičné centrum 

Kronitex
®
– tri-o-tolylfosfát. 

Kronocin
®
– antiemetikum; →prochlórperazín. 

kropropamid – dimetylamid kys. 2-(N-propylkrotonoylamino)-butánovej; analgetikum, centrálne 

analeptikum (spolu s krotetamidom stimulans dýchacieho centra – zloţka prípravku Micoren
®
). 

krotafión – [crotaphion] kraniometrický merný bod na hrote veľkých krídel klinovej kosti. 

krotamín – jeden z jedovatých princípov brazílskeho hada Crotalus terrificus crotaminicus Goncalves, 

Crotalidae. Polypeptid s Mr 10 000 – 15 000 a izoelekt. bodom pri pH 10,3. 

krotamiton – N-etyl-N-(2-metylfenyl(-2-buténamid, C13H17NO, Mr 203, 27; insekticídum, skabicídum, 

fungicídum (Crotamitex
®
, Eurax

®
, Euraxil

®
, Veteusan

®
). 

Krotamitón 



krotetamid – crotethamidum; N-1-[(dimetylamino)karbonyl]-N-etyl-2-butetamid; dimetylamid kys. 2-(N-

etylkrotonoylaminomino)butánovej; C12H22N2O2, Mr 226,31; 

analgetikum, stimulans dýchacieho centra, centrálne analeptikum 

(zloţka prípravku Micoren
®
). 

Krotetamid 

 

krotónaldehyd – 2-butenal, C4H6O, CH3CH=CHCHO, Mr 70,09; t. t. –69 °C, t. v. 102,2 °C,  0,853 

g.cm
-3

. Bezfarebná, ostro zapáchajúca horľavá kvapalina, slzotvorná chem. bojová látka. Pouţíva sa 

na výrobu butanolu, v org. syntéze, v priemysle plastov. 

krotónový olej – fixný olej získaný vylisovaním semien krotónu (Croton tiglium L., Euphorbiaceae). 

Obsahuje krotónovú ţivicu silne pľuzgierotvornú látku, ďalej glyceridy kys. stearovej, palmitovej, 

myristovej, laurovej, tiblikovej a i., krotín, forbolové estery. Je to bledoţltá aţ ţltohnedá viskózna 

kvapalina, mierne odporného zápachu. Je jedovatá. Pouţívala sa vo veter. med. ako laxatívum a 

protisvrbivá látka. 

krotoxín – neurotoxín, jeden z toxických princípov jedu hada Crotalus terrificus crotaminicus 

Goncalves, Crotalidae. Uhryznutie hadom vyvoláva miestnu bolesť, začervenanie, krvácanie a 

nekrózu. Môţe byť fatálne. Antidótom je Rattlesnake antivenin
®
.  

krotoxyfos – 1-fenyletyl-ester kys. 3-[(dimetoxyfosfinyl)-oxy]-2-buténovej, C14H19O6P, Mr 314,28; 

inhibítor cholínesterázy, insekticídum; pouţíva sa pri ošetrovaní dobytka (ENT 25 717
®
, SD 4294

®
, 

Ciodrin
®
). 

 
     CH3  O 
            \  
              P – O         H 
            /          \         / 
   CH3O            C = C 
                        /         \ 
    H3C        COOCHCH3 
                          Krotoxyfos  
                 C6H5 

krovináre →vretenicovité. 

Krönig, Georg – (1856 – 1911) nem. internista. Narodil sa v Postupimi. Po štúdiu med. (1882) pôsobil 

v mikroskopickom laboratóriu v Berlíne ako asistent Frerichsa a Waldeyera, od r. 1888 na 

Gerhardtovej klinike, r. 1890 zaloţil súkromnú polikliniku. R. 1880 sa habilitoval z interny r. 1895 ho 

menovali za prof. Zaoberal sa najmä chron. intersticiálnou hepatitídou pri intoxikácii fosforom, 

chorobami chrbtice u tabikov, otravou olovom, pľúcnymi a srdcovocievnymi chorobami. Opísal rôzne 

mikroskopické metódy, ortuťový manometer, prístroj na lumbálnu punkciu, kanyly na th. edému koţe 

a i. 

Krönigove auskultačné polia – [Krönig, Georg, 1856 – 1911, berlínsky internista] oblasti fyziol. 

pritlmenia poklepu nad pľúcnymi hrotmi; bývajú zúţené pri špecifických 

hrotových loţiskách (pľúcna tbc). 

    Krönigove auskultačné polia  

 

 

Krönlein, Rudolph Ulrich – (1847 – 1910) švajč. chirurg pochádzajúci zo Steinu a. Rhein (kantón 

Schaffhausen). Po štúdiu med. v Zürichu, Bonne a Berlíne (ţiak Langebecka) a štátniciach v 

Zürichu (1870) pôsobil ako chirurg v Zürichu, Berlíne a Giessene. R. 1874 sa habilitoval na doc., r. 

1879 ho menovali za mimoriad. a r. 1881 za riadneho prof. Je autorom početných odborných prác, 



ako je dizertačná práca Über offene Wundbehandlung (1872), ďalej Beiträge zur Geschichte u. 

Statistik der offenen und antiseptischen Wundbehandlung (1875), Die von Langebeck
,
sche Klinik u. 

Poliklinik (1877), Die Lehre von den Luxationen (1882), Ueber Unbehandlung in alter u. neuer Zeit 

(1886), Ueber Gymnasial u. Univer-sitätsbildung u. deren Bedeutung für den Mediciner (rektorský 

prejav, 1886), Ueber die akademische Freiheit (1887), Verletzungen des Gehirns (1899, v učebnici 

praktickej chir. I). 

Krönleinova hernia – [Krönlein, Rudolph Ulrich, 1847 – 1910, švajč. chirurg.] ingvinopro-peritoneálna 

hernia. 

Krönleinova operácia – [Krönlein, Rudolph Ulrich, 1847 – 1910, švajč. chirurg.] resekcia vonkajšej 

steny očnice s cieľom odstrániť nádor očnice bez excízie oka. 

Krönleinova schéma – [Krönlein, Rudolph Ulrich, 1847 – 1910, švajč. chirurg.] topografický systém 

čiar na povrchu lebky na lokalizáciu a. meningea media a jej vetiev, ako aj 

sulcus centralis a sulcus lateralis, napr. pred trepanáciou. 

 

Krönleinova schéma. 1 – nem. horizontála; 2 – horná horizontála; 3, 4, 5 – predná, 

stredná, zadná vertikála; 6 – linea Rolandi obliqua; 7 – linea Sylvii obliqua ; A. m. – 

a. meningea media; S. c. – sulcus centralis; F. l. – fissura lateralis 

Krsek, Herman – (Doudleby nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněţkou 1897– 

Bratislava 1983) súdny lekár, univ. prof. Po štúdiu med. v Prahe a Bratislave 

pôsobil na Ústave súdneho lekárstva u prof. Prokopa, po kt. prevzal r. 1939 funkciu prednostu 

ústavu a zastával ju do r. 1967. R. 1948 – 50 a 1953 aţ 56 dekan LFUK. Zaslúţil sa o rozvoj ústavu 

a odboru súdneho lekárstva. Je autorom viacerých publikácií (Kapitoly zo súdneho lekárstva, 1952; 

Súdnole-kárske znalectvo, 1952; Soudní lékařství, 1954; Súdne lekárstvo, 1962) a článkov 

v odborných časopisoch.  

krst – [z g. christos pomazaný, krist, kristen činiť nasledovníkom Kristovým] základný obrad 

kresťanských cirkví, pri kt. nastáva prijatie človeka do cirkvi. K. nadväzuje na ţidovské očist-né 

obrady (omývanie vodou symbolizuje očisťovanie od zlého, zlých duchov a všetkej nečistoty). 

Uskutočňuje sa ponorením pod vodu, príp. pokropením vodou na znak odpustenia (zmytia) 

hriechov, najmä dedičného hriechu, prijatia Ducha Svätého a zaradenia pokrsteného do 

kresťanského spoločenstva. Vek krstených je v rôznych cirkvách rôzny. 

V jednotlivých kresťanských cirkvách sa k. interpretuje i vykonáva odlišne, jeho platnosť sa však 

väčšinou vzájomne uznáva. V katolíckej a pravoslávnej cirkvi sa chápe ako ,,brána svätosti―, i 

protestanti ho však uznávajú za jedno z dvoch biblicky fundovaných sviatostí. Z kresťaného hľadiska 

sa prostredníctvom k. človek zveruje do ,,boţej vlády―, prijíma znamenie ,,boţej ochoty― k 

obnovenému spoločenstvu s Bohom a prísľub pomoci v ňom. Bez k. nemoţno udeliť nijakú z 

ďalších sviatostí. Ide o akt, kt. človek umiera pre ţivot telesný, hriešny a rodí sa do ţivota 

duchovného, svätého.  

Katolíckou formuláciou pri k. sa odpúšťa prvotný (dedičný) hriech. Ak sa krstí dospelý, odpúšťajú sa 

mu všetky osobné hriechy spáchané do toho času. Dieťa sa krstí vtedy, keď sú v rodine predpoklady 

kresťanskej výchovy, inak je duchovný správca vo väčšine cirkví povinný k. zatiaľ odloţiť. Niekt. 

menšie protestantské skupiny (napr. baptisti) trvajú na k. dospelých, kt. sa sami vopred rozhodli, 

väčšina kresťanských cirkví vrátane evanjelických však zdôrazňuje, ţe k. je prvotne Boţia milosť, 

ktorej výzva na zmierenie predchádza ľudské stanovisko. Vo väčšine protestantských cirkví sa však 

pritom popiera, ţeby človek mohol byť zbavený jednoduchým k. prvotného hriechu (k. bez viery 

neprospeje). U katolíkov a pravo-slávnych sa k. koná obyčajne v kostoloch, u niekt. protestantov 



prebieha v prírodných podmienkach (napr. u adventistov siedmeho dňa). K. vykonáva kňaz i jáhen, 

v prípade nebezpečia smrti ho môţe vykonať ktorýkoľvek pokrstený muţ i ţena. 

K. z antropologického hľadiska je iniciačným obradom, kt. sa upevňuje biol. existencia, je oficiálnym 

prijatím do spoločnosti (kt. sa v danom prípade kryje s obcou veriacich). Cirkevné matriky, kt. boli 

dlho jediným právoplatným dokladom o narodení človeka, sa viedli na základe k. 

kršiakovité →Pandionidae. 

krtičníkovité →Scrophulariaceae. 

krtovec pieskový – Notoryctes typhlops; →vačkovce. 

krtovité →Talpidae. 

kruciformný – [cruciformis] tvaru kríţa, skríţený. 

krufomat – 2-chlor-4-(1,1-dimetyletyl)fenylester kys. metylsfosforamidovej, C12H19ClNO3P, Mr 291,71; 

insekticídum, anthelmintikum (Dowco 132
®
, Montrel

®
, Ruelene

®
). 

Krufomát 

 

 

kruh – mnoţina všetkých bodov roviny, kt. majú od daného bodu S (stredu k.) vzdialenosť menšiu al. 

rovnajúcu sa polomeru r. Pre obsah k. platí S r
2
; obvod kruhu je kruţnica. K. je osobitný druh 

roviny.  

Obr. 1. Vľavo: kruhový odsek je časť 

kruţnice ktorá vznikne jeho rozdelením 

sečnicou kruţnice p. Sečnica je priamka, 

ktorej vzdialenosť v od stredu kruţnice je 

menšia ako polomer k (kruţnice). Pretína 

kruţnicu v bodoch A a B. Sečnica rozdeľuje 

kruţnicu na 2 kruhové odseky AXB a AYB. 

Úsečka AB sa nazýva tetiva kruţnice. 

Vpravo: kruhový výsek je časť k., kt. vznikne tak, ţe na obvode k. zvolíme 2 body A a B, zodpovedajúce úsečky 

SA a SB, kde S je stredom kruţnice. Tie rozdelia kruh na 2 časti – kruhové výseky. Časť kruţnice ohraničená 

bodmi A aB sa nazýva oblúk kruţnice. Body A a B sú krajné body oblúka kruţnice. Uhol ASB patriaci oblúku 

kruţnice sa nazýva stredový uhol k danému oblúku, príp. kruhovému výseku. 

kruhoústnice →Cyclostomata.  

Krukenbergov nádor – [Krukenberg, Friedrich E., 1871 – 1946, nem. patológ pôsobiaci v Halle a 

Marburgu] takmer vţdy obojstranný karcinóm vaječníka s bunkami pečatného prsteňa tvoriacimi 

hlien, pri prim. nádoroch GIT; vzniká pp. implantačným metastázovaním do Douglasovho priestoru 

al. lymfogénno/hematogénnym metastazovaním.  

kruor →cruor. 

krup →croup. 

Kruse, Walther – (1864 – 1943) nem. bakteriológ. Narodil sa v Berlíne, po štúdiu med. (bol ţiakom 

Virchowa) pôsobil ako bakteriológ v Neapoli, bol členom expedície do Egypta, kde študoval 

dyzentériu. Od r. 1893 bol asistentom Flüggeho v Breslau. R. 1894 sa v Bonne habilitoval z hygieny, 

r. 1893 ho vymenovali za mimoriad. a r. 1897 za titulárneho prof. R. 1890 aţ 1892 publikoval práce 

o krvných parazitoch ţiab, vtákov a ľudí. S Pansinim napísal prácu Untersuchungen über den 



Diplococcus pneumoniae und verwandte Streptokokken (1891) a s Pasqualeom Untersuchungen 

über Dysenterie und Leberabscess (1894). Pozoruhodné sú aj jeho práce z hygieny (Experimentelle 

und kritische Beiträge zur hygienischen Beurteilung des Wassers, 1894; Hygienische Bedeutung 

des Lichtes, 1895; Einfluss des städtischen Lebens auf die Volksgesunheit, Degeneration und 

Wehrfähigkeit, 1897/98; Beiträge zur praktischen Hygiene, 1898 a i.), ako aj z bakteriológie. 

Kruseho-Sonneho baktérie – [Kruse, Walther, 1864 – 1943, bonnský bakteriológ; Sonne, Carl O, 

1882 – 1948, kodanský bakteriológ] Shigella sonnei. 

krusta – [crusta] chrasta, zaschnutý tkanivový mok s krvou. 

krustózny – [crustosus] chrastavý. 

krušina jelšová →Frangula alnus. 

kruštík – Epipactis; →vstavačovité. 

krútňavcovité – Gyrinidae. Čeľaď hmyzu z radu chrobákov, podradu mäsoţravých. Sú to vodné 

chrobáky člnkovitého tvaru. Majú krátke vretenovité tykadlá s 11 článkami, predné nohy dlhé, 

stredné a zadné krátke a veslovité. Zdrţujú sa zväčša na vodnej hladine, kde sa pohybujú v 

charakteristických kruhoch. Larvy ţijú pod vodou. Majú cicavé ústne ústroje a bočné segmentálne 

ţiabrové prívesy. Z ~ 500 druhov ţije u nás ~ 10, najbeţnejší je Gyrinus natator. 

kruţnica – mnoţina všetkých bodov roviny, kt. majú od daného bodu S (stredu k.) vzdialenosť r, kde r 

je polomerom k. Je to osobitný druh krivky. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Vľavo – kružnica: O = 2 . p . r (r – polomer kruţnice, O – obvod). V strede: kružnica opísaná 

trojuholníku – prechádza vrcholmi trojuhoníka. Jej stred je priesečníkom osi strán trojuholníka. Oa, Ob, Oc sú 

osi vnútorných uhlov trojuholníka. Vpravo: kružnica vpísaná trojuholníku – dotýka sa všetkých troch strán 

trojuholníka. Jej stred je priesečníkom osí vnútorných uhlov trojuholníka  

kruţnobrvce →Peritricha. 

krv – [g. haima, l. sanguis]  ,,tekutý orgán, špecializovaná telová tekutina, kt. prúdi v krvných cievach, 

odovzdáva jednotlivým tkanivám kyslík a ţiviny a odvádza z nich oxid uhličitý a odpadové látky 

vznikajúce v metabolizme. 

K. plní dýchaciu, výţivnú a exkrečnú funkciu. Okrem toho sa krvou transportujú protilátky 

zúčastňujúce sa na obranných procesoch, ďalej vitamíny, enzýmy, hormóny a rôzne minerálne látky 

potrebné pre organizmus. Celkový objem cirkulujúcej k. u dospelého človeka tvorí 1/13 telesnej 

hmotnosti, t. j. 75 – 85 ml/kg.  

K. pozostáva z tekutej časti (plazma, 55 – 60 %) a formovaných elementov (krvinky, 40 – 45 %). Ku 

krvinkám patria →erytrocyty (Erc), →leukocyty (Lkc) a →trombocyty (Tr). Plazma obsahuje vodu (90 

– 92 %) a rôzne anorg. a org. látky; sušina pozostáva najmä z bielkovín (pri obojţivelníkoch je ich 

2,5 %, pri plazoch 5 %, pri cicavcoch 6 – 8 %). Plazma na th. účely sa vyrába z k. ihneď po odobratí 



od darcu al. sa pripravuje z krvných konzerv max. 8 d starých. Môţe sa podávať bez ohľadu na 

krvnú skupinu príjemcu. Získava sa zmrazením pri –20 °C, zmiešaním plazmy z 10 krvných konzerv 

od darcov rôzny krvných skupín al. sušením mrazovou sublimáciou. Plazma zbavená fibrinogénu sa 

nazýva sérum.  

Hustota () – stanovuje sa metódou mechanického oscilátora al. pyknometrami. 

Zníženie teploty tuhnutia (kryoskopická depresia) krvi a séra je identická; erytrocyty sú 

v osmotickej rovnováhe so sérom. 

Osmolalita – meria sa pomocou kryoskopickej depresie; hodnoty získané meraním tlaku 

nasýtených pár bývajú niţšie. Na osmolalite sa podieľajú 96 % elektrolyty, glukóza a urea asi 4 %, 

kým koloidy len asi 0,5 %. Osmolalita klesá medzi 5. – 10. týţd. gravidity asi o 10 mmol/kg. Vysoké 

hodnoty osmolality sa zisťujú pri hyperosmolárnej diabetickej kóme (400 – 450 mmol/kg), pri 

dehydratácii a intoxikácii etanolom; zníţené hodnoty bývajú pri deplécii sodíka a intoxikácii vodou. 

Onkotický tlak – dá sa orientačne vypočítať z koncentrácie albumínu a globulínov v sére pomocou 

Keysovho vzorca. Presnejší je výpočet z koncentrácie špecifických bielkovín séra. Najviac sa na 

jeho hodnotách podieľa albumín; podiel fibrinogénu v plazme je zanedbateľný. U novorodencov sú 

hodnoty niţšie ako u dospelých. 

Viskozita – stanovuje sa meraním prietoku definovaného objemu krvi (plazmy) kapilárou (napr. 

Hessovým al. Ostwaldovým viskozimetrom, z rýchlosti pádu guľôčky v kvapaline (guľôčkovým 

viskozimetrom, napr. Höpplerovým) al. na základe prenosu rotačného momentu kvapalinou (rotačné 

viskozimetre). Viskozita k. závisí najmä od počtu krviniek, koncentrácie proteínov a teploty. Pri 

hodnotách vnútorného trenia >100 s
-1

 sa k. správa podľa Newtonových zákonov; jej viskozita sa pri 

normálnom počte Erc mení lineárne s hematokritom. Viskozita k. býva zvýšená pri polycytémii, 

leukémii, kosáčikovitej anémii a i. stavoch so zmeneným tvarom Erc, ako aj pri zvýšenej 

koncentrácii niekt. plazmatických proteínov, napr. IgM (makroglobulinémia), IgA (myelóm), IgG 

(myelóm), komplexov IgG (kolagenózy) a fibrinogénu (hyperfibrinogenémia). 

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

Tab. 1. Hodnoty celkového objemu cirkulujúcej krvi, plazmy a erytrocytov (stanovené pomocou 
51

Cr, príp. 

vypočítané pomocou nekorigovaného hematokritu ); x = aritmetický priemer 

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

            Muţi      Ţeny 

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

 Ukazovateľ        x
–
  Výpočet     CV     x

–
            Výpočet    CV 

                 ml      ml     %    ml   ml     % 

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

 Objem krvi     4490         12,6 3600 V × 35,73 – 2320    11,8 

 (COCK)        V× 52,1 – 4700    10,1  H × 47,16 + 864    10,2 

         H × 41,0 + 1530     8,9   V × 16,52 + H × 38,46 – 1360   8,9 

         V× 28,5 + b × 31,6 – 2820   8,1   P × 2885 – 1131     8,6 

        P × 3140 – 1410    8,1         8,6 

 Objem           2460    13,2 2130       12,9 

 plazmy       V × 29,7 – 2770  10,7  V × 21,09 – 1362    11,4 

 (OP)        H × 19,6 + 1050   10,7  H × 28,89 + 455    10,0 

        V× 19,6 + bx 13,1 – 2000   9,7   V × 9,03 + H × 24,13 – 766   9,8 

 Objem Erc     2030     14,2  1470     12,0 

 (OErc)       V × 22,4 – 1930   12,2  V × 14,64 – 9,57    10,4 

         H × 21,4 + 490    9,7  H × 18,26 + 409      9,5 

         V × 8,6 + H  × 18,6 – 830   9,4   V × 7,49 + H × 14,32 – 603    9,1 

         P × 1550 – 890    9,4   P × 1138 – 397     9,1 

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

V – výška tela v cm, H – hmotnosť tela v kg , P – povrch tela v m
2
 vypočítaný pomocou vzorca Du Boisa a Du 

Boisa, CV – variačný koeficient; Erc – erytrocyty 



Výpočet OP z OErc  zanedbáva  skutočnosť,  ţe pomer bunkovej zloţky  a plazmy v systémovom  

obehu  je asi o 10 %  niţší  ako vo veľkých ţilách. Pri mikrostanovení Hct (centrifugácia 5 min pri 10 

000 g) sa získavajú asi o 2 % vyššie hodnoty objemu plazmy ako pri klasickej metóde. Hodnoty 

korigovaného Hct (Hctkorig.) sa získajú zo ţilového hematokritu (Hctv) pomocou ,,korekčného 

faktora―: Hctkorig. = Hctv × 0,91 × 0,98 

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

Tab. 2. Fyzikálnochemické ukazovatele krvi a jej zložiek   x = aritmetický priemer; s = smerodajná odchýlka 

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

             Jednotky SI          Staré jednotky 

 Ukazovateľ   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  /skupina             x
–
        s      95 % rozpätie               x

–
   s    95 % rozpätie 

            (min–max)          (min–max) 

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

 Relat. hustota [d254]  

    Muţi  B     1,060   0,002              –   –    –             – 

    Ţeny   B      –        –    (1,052 – 1,060)        –    –             –  

    Muţi   P     1,027    0,001              –         

   S      –         –    (1,024 – 1,028)        …   …  …  

     Muţi   Erc  1,096    0,002         

   Lkc   –        –      (1,07 – 1,08)         …   …  …  

   Tr    1,065    0,002             –  …   …    …   

 Hustota  (oproti vode 20 °C)   

    Muţi   P      1,026    1,8   –  kg/l …   …  … 

    S       –         –    (1,024 – 1,027) kg/l …   …          … 

   Erc  1,094     3,6    –  …   …          … 

 Zníţenie teploty tuhnutia  

   Dospelí   S      0,540    0,014 (0,512 – 0,568) K …   …          …  °C 

 Osmolalita 

         Pupočník. krv P(S) 284        6,5         271 – 297 mmol/kg …   …      …   mosm/kg 

   Novorodenci   P(S) 293         6,0   –        mmol/kg    

   1 – 3-mes. deti              

      – dojčené   P(S) 284         4,5   –        mmol/kg      

  

      – krmené   P(S) 294         5,0   –        mmol/kg 

    6 – 12-mes.deti  P(S) 282         6,2   –        mmol/kg    

  

   Dospelí   P(S) 289         4,0       (281 – 297) mmol/kg       

 Osmotický tlak (0 °C)  

   Dospelí   S      660         –   –  kPa  4950  –   –  mmHg 

                6,51  –  –  atm 

 Onkotický tlak (0 °C) 

    Dospelí    S      3,24        –      (2,74 – 4,71)  kPa  24,3  –      (20,6 – 35,3) mmHg 

               (25 – 28 °C)  S      3,40       0,20 –  kPa  25,5 1,5              –           mmHg 

Viskozita                  

– relatívna (18 °C) 

   Dospelí   B     4,75         –      (3,80 – 5,70)  kPa       

    P     2,01        0,17 –  kPa …  …         … 

– kinematická  (37,7 °C) 

   Muţi   B    2,91         0,28 –   [mm
2
 s

-1
] 2,91  0,28           –   cSt 

                       (37 ° C) 

   Dospelí  S    1,15         3,5      (1,05 – 1,24) [mm
2
 s

-1
]   1,15  3,50  (1,05 – 1,24)  cSt 

– dynamická              

(37 °C, trenie  230 ms
-1

)  

   Novorodenci    B    5,50        1,1         3,1 – 7,7  mPas  5,50  1,1     3,3 – 7,7  cP 

   Muţi   B    4,59        0,485   3,62 – 5,56  mPas   4,59 0,485      3,62 – 5,56  cP 

   Ţeny   B    3,95        0,467   3,02 – 4,88  mPas  3,59 0,467      3,00 – 4,88  cP 

(oproti vode 37 °C) 



   Novorodenci    P     1,46        0,33 –  mPas  1,46  0,33           –   cP 

   Ţeny   P     1,75        0,40 –  mPas   1,75 0,40           –   cP 

   Dospelí   P     1,24        0,04 –  mPas  1,24 0,04           –   cP 

    P     1,115      0,065 –  mPas  1,115 0,065           –   cP 

 (25 °C)   P      …          …        1,50 – 1,73  mPas   –  –           – 

 Povrchové napätie 

   Dospelí   S     56,2         –   –  mNm
-1

  56,2  –          –      dyn cm
-1

 

 (25 °C)            

 Index lomu (pri 20 °C) 

   Rôzni   S       –            –      (1,34 – 1,846) mNm
-1

   …  …         … 

            (1,35 – 132)  mNm
-1

   …  …         … 

    S       –            –     1,351 – 1,348  mNm
-1

   …  …         … 

 Elektroforetická pohyblivosť (k anóde) 

   Rôzni   Erc  1,080      0,008 – 10
-4

cm
2
V

-1
s

-1
   …  …         … 

           1,270      0,017 – 10
-4

cm
2
V

-1
s

-1
   …  …         … 

    Gr    0,840      0,025 – 10
-4

cm
2
V

-1
s

-1
   …  …         … 

    Lkc  1,060      0,027 – 10
-4

cm
2
V

-1
s

-1
   …  …         … 

    Tr     0,120      0,050 – 10
-4

cm
2
V

-1
s

-1
   …   …          … 

 Povrchová hustota elektrického náboja 

                              Erc   11,7         –  – esEcm
-2

   3500  –           –  mCm
-2

 

Redox potenciál 

   Rôzni             …          …                              –260 aţ –300mV 

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

B – krv, P – plazma, S – sérum, Erc – erytrocyty, Gr – granulocyty, Lkc – leukocyty, Tr – trombocyty 

Povrchové napätie – meria sa pomocou upravených torzných váh. 

Refrakčný index – stanovuje sa pomocou refraktometra (napr. Pulfrichovho). Hodnoty indexu lomu 

séra závisia najmä od koncentrácie proteínov v sére a nezávisia od koncentrácie močoviny, 

sacharidov, lipidov a bilirubínu. 

Špecifická (merná) vodivosť a celková koncentrácia proteínov umoţňujú stanovovať celkovú 

koncentráciu katiónov v sére. 

Elektroforetickú pohyblivosť Erc determinujú najmä karboxylové skupiny kys. sialovej, kt. sa 

nachádza na ich povrchu. Je to charakteristická vlastnosť jednotlivých typov krviniek. Hodnoty Erc 

závisia od etnických, pohlavných a vekových faktorov, ako aj od krvnej skupiny. Zvýšená 

pohyblivosť leukocytov sa zisťuje pri lymfadenózach, Hodgkinovej chorobe a pri nádorových 

metastázach do kostí. Zníţenú elektroforetickú pohyblivosť vykazujú Erc v sére pacientov s 

karcinómom. Z elektroforetickej pohyblivosti sa dá vypočítať povrchová hustota elektrického náboja. 

Pri povrchovej ploche Erc 163 mm
2
 je jeho elektrický náboj 5,2 mC. Elektroforetická pohyblivosť sa 

stanovuje pri pH 7,2 (tlmivý rozt. NaCl a fosfátu) al. v citrátovej krvi. 

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

Tab. 3. Objem celkovej cirkulujúcej krvi, plazmy a erytrocytov na hmotnosť tela 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                Objem krvi     Objem plazmy       Objem Erc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  Skupina                 Metóda            x

–
          s          x

–
       s         x

–
      s  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                ml/kg 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Novorodenci          

131
I, Hctv × 0,87    79,7      6,7       46,9     7,4       32,4     3,5 

 – predčasne narodení         
131

I, Hctv × 0,87    73,9      5,8        40,3     3,6       32,4     2,6 

 Muţi           
51

Cr           71,4       –         41,1     5,6       30,3     5,6 

 Ţeny           
51

Cr, 
131

I           69,6      8,4       44,0     4,5       25,9     4,3 

 Muţi na morskej hladine        
51

Cr, 
131

I           60,0       –         33,0      –       27,1     3,7 

 Muţi v nadm. v. >3000 m      
51

Cr, Hctv           66,8       –         35,2      –       31,8     6,7 



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

Erc = erytrocyt; Hctv = ţilový hematokrit; s = smerodajná odchýlka; x = aritmetický priemer 

krvácanie – [haemorrhagia] únik a hromadenie krvi mimo krvného riečiska. Môţe byť úrazové 

(traumatické) al. neúrazové; vonkajšie (únik krvi mimo tela al. do telových dutín, resp. orgánov, kt. 

komunikujú s vonkajškom, ako je GIT, dýchacie, močové cesty ap.) al. vnútorné (únik krvi do tkanív 

al. uzavretých telových dutín). Podľa pôvodu sa rozlišuje k. tepnové (artériové), ţilové (venózne) a 

vlásočnicové (kapilárne), čiţe parenchýmové. Príčiny k. môţe byť miestne, napr. poranenie, 

nahlodanie cievy chorobným procesom (napr. vred ţalúdka al. dvanástnika, pľúcna kaverna, nádor 

ap.) al. celkové (hemoragická diatéza). 

Na zastavení k. sa zúčastňuje: 1. cievna stena reflexným stiahnutím (len menšie cievy); 2. 

trombocyty prilipnutím na poškodenej cievnej výstelke (utvorenie prim. trombocytovej hemostatickej 

zátky); 3. špecifické bielkoviny plazmy (→koagulačné faktory), kt. sa aktivujú kontaktom s 

porušenou cievnou výstelkou. Výsledkom aktivácie týchto bielkovín je zrazenie krvi, t. j. vznik sek., 

fibrínovej hemostatickej zátky. Deficit niekt. činiteľa hemostázy môţe zapríčiniť →hemoragickú 

diatézu. 

Príznaky k. závisia od jeho intenzity a trvania. Nebezpečná je náhla veľká strata krvi, keď hrozí 

→šok. Pri chron. al. opakovanom k. menšej intenzity sa vyvíja →anémia. 

Akútne krvácanie – má za následok zníţenie objemu cirkulujúcej krvi (oligémiu, hypovolémiu), pri 

kt. hrozí šok. Náhla veľká strata sa preto prejaví príznakmi šoku (bledosť, potenie, hučanie v ušiach, 

tma pred očami, nepokoj, príp. vracanie, tachykardia, mäkký pulz vysokej frekvencie, veľkým 

poklesom TK, nakoniec pri max. mydriáze asfyktické kŕče a bezvedomie). Po odznení šoku sa v 

priebehu 1–2 d doplní objem krvi prestupom tkanivovej tekutiny do cievneho riečiska, nastane 

hydrémia a hemodilúcia. Najniţšie hodnoty erytrocytov (Erc), hemoglobínu (Hb), hematokritu (Hct) a 

krvných bielkovín sú 3. – 4. d po hemoragickom šoku. Bezprostredne po k. sa vyplavia z kostnej 

drene mladšie (i jadrové) Erc, kým v kostnej dreni sa zisťuje mohutná erytrotopoéza; hyperplázia 

kostnej drene s premenou tukovej drene na červenú nastáva aj v ďalších častiach kosti. U detí, kt. 

nemajú rezervu v tukovej dreni, vznikajú heteropoetické mimodreňové loţiská, najmä v slezine a v 

pečeni. Zvýšená erytropoéza sa prejaví v periférnej krvi značnou retikulocytózou, anémia je 

spočiatku normocytová, na vrchole retikulocytózy makrocytová. Počet leukocytov (Lkc) a 

trombocytov (Tr) býva zvýšený. Pribúdanie Erc a Hb je spočiatku paralelné, po 2 – 3 týţd., najmä ak 

pacient nemá dostatočné zásoby Fe následkom opakovaného k., úprava Erc a Hb sa spomaľuje. Pri 

k. do telových dutín al. orgánov sa prejaví podobnými príznakmi; navyše sa zjavuje horúčka, 

leukocytóza, príp. ikterus. Fe z hematómu sa môţe čiastočne znova vyuţiť. Pri k. do orgánov, napr. 

do mozgu, sú v popredí príznaky z poškodenia príslušného orgánu. 

Dg. – málokrvnosť je normocytová, vyvíja sa náhle, často za búrlivých príznakov. Dg. k. je zrejmá pri 

vonkajšom k., dg. ťaţkosti môţu vznikať pri vnútornom k. (extrauterinná gravidita, ulkus, karcinóm, 

subarachnoidálne krvácanie a i.). 

Dfdg. – treba myslieť na hemolytickú krízu al. idiopatickú pľúcnu →hemosiderózu. 

Th. – prvoradé je zastavenie k. a th. šoku doplnením strát v cievnom riečisku (rýchla trans-fúzia 

plnej krvi, príp. erytrocytovej masy, ale v naliehavých prípadoch aj plazma, fyziol. rozt. al. iné 

náhradné rozt.). Pri vnútornom k. sa má zabezpečiť pokoj a podať hemostyptiká. Ak k. neprestáva, 

musí sa zastaviť chirurgicky.  

Chronické krvácanie – vzniká najčastejšie z GIT (vredová choroba, erozívna gastropatia, 

karcinóm, polypy, paţerákové varixy, hiátová hernia, chron. kolitída, hemoroidy) al. z urogenitálneho 

systému (hematúria, hypermenorea a i.), pri hemoragických diatézach (m. Osler, zriedkavejšie pri 

parazitózach (ankylostomiáza a i.). 



Klin. obraz – ovládajú príznaky zákl. ochorenia, niekedy však na moţnosť k. upozornia prejavy 

anémie (celková slabosť, unaviteľnosť aţ ospalosť, neschopnosť koncentrovať sa). Objektívne sa 

okrem bledosti so sinavým nádychom nemusí nájsť iný príznak. 

Dg. – opiera sa o nález mikrocytovej hypochrómnej anémie (malé bledé mikrocyty aţ anulocyty a 

polychromázia), retikulocyty bývajú len málo rozmnoţené. Kostná dreň je hyperplastická, bohatá na 

mladé erytroblasty. Následkom vyčerpania zásob Fe je sťaţená hemoglobinizácia erytroblastov s 

poruchou ich dozrievania, ako aj ich vyplavovania do obehu. Hodnoty Fe v plazme sú nízke, 

resorpcia Fe v čreve neporušená. Treba pátrať po zdroji k. a vylúčiť malígny proces. 

Th. – zameriava sa na zistenie zdroja k. Pri rýchlych väčších stratách sa podáva transfúzia krvi al. 

erytrocytovej masy. Ak anémia nedosiahne vyšší stupeň (Hb <80 

g/l), transfúzia krvi ani erytromasy nebýva potrebná. Treba 

nahradiť deficit ţeleza a bielkovín (→málokrvnosť). 

Krvácanie do mozgu 

Epidurálny hematóm – haematoma epidurale, syn. extradurálny 

hematóm, vzniká následkom artériového k. medzi lebkou a dura 

mater, väčšinou v dôsledku ruptúry a. meningica media po 

temporoparietálnej fraktúre kalvy; často však ide o malé traumy bez 

fraktúry, napr. pád dieťa-ťa z hojdačky. Vyskytuje sa v 3 – 10 % 

prípadov všetkých úrazov hlavy a zreteľne častejšie u mladých 

pacientov. Pri fraktúre lebky môţe ísť súčasne o k. zo ţíl diploe, 

sínusov, najmä sinus sagittalis al. sinus transversus. Epidurálny 

hematóm sa šíri medzi lebkou a dura mater, kt. odlučuje od kosti, čím 

vznikajú nové zdroje k. zo ţilových spojok kosti a dura mater. 

Klin. sa prejavuje väčšinou krátkodobou stratou vedomia s následným viachodinovým lucidným 

(asymptomatickým) intervalom. Následne sa klin. stav progresívne zhoršuje, dostavuje sa sopor, 

kontralaterálna hemiparéza, ipsilaterálna paréza n. III ( oko uhýba laterálne a nadol). Prítomná býva 

mydriáza na opačnej strane ako hemiparéza s vyhasnutou fotoreakciou vyvolaná tlakom 

temporálneho laloka zväčšujúcim sa hematóm do tentoriálneho otvoru a na n. oculomotorius. 

Mydriáza sa môţe vyskytovať na homolaterálnej, ako aj na kontralaterálnej strane; týka sa to aj 

hemiparézy. Je to podmienené tlakom mezencefala na incisura tentorii následkom posunu mozgu 

vrátane mozgového kmeňa na kontralaterálnu stranu pri rozsiahlych a rýchlo rastúcich h. Prítomné 

bývajú prejavy intrakraniálnej hypertenzie. V dôsledku transtentoriálnej herniácie vznikajú kmeňové 

príznaky a kóma a následkom zlyhania centrálnej regulácie obehu, dýchania a exitus.  

Dg. – v anamnéze sa zisťuje údaj o úraze hlavy. V nekomplikovaných prípadoch je likvorový nález 

normálny. Na rtg lebky sa zisťuje fraktúra kalvy. Na echoencefalograme sa zisťuje posun 

mediálneho echa a hematómové echo, na EEG sploštenie elekt. aktivity nad hematómom. Dg. 

dôleţitá je avaskulárna zóna na strane hematómu na angiograme; angiografia však nepomôţe pri 

hematóme v zadnej lebkovej jame. V týchto prípadoch sú pacienti v bezvedomí od úrazu, majú 

stuhnutú šiju a mozočkové príznaky. Dg. tu môţe overiť pneumoencefalografické výšetrenie a 

probatórna trepanácia. Zásadne sa má robiť bilaterálne a navyše v okcipitálnej oblasti. Spoľahlivou 

dg. metódou je CT. Dg. epidurálneho hematómu sa má stanoviť rýchlo, najneskôr do 2 – 3 h po 

prijatí pacienta do nemocnice. Dg. potvrdí CT nález homogénnej hyperdenznej, navonok proti 

mozgu konvexnej expanzie odstupujúcej z parietálnej konvexity lebky; loţisko býva dobre 

ohraničené od povrchu mozgu a je lokalizované pod kalvou. 

Dfdg. – treba odlíšiť 1. kontúziu mozgu s edémom mozgu; 2. subdurálny hematóm (dfdg. býva 

ťaţká); 3. intracerebrálne k.. Z dfdg. hľadiska je dôleţité, ţe voľný interval je zriedkavý a klin. 

symptomatológia vzniká ihneď po úraze. 



Th. – spočíva v čo najvčaššej intubácii, antiedémovej th. (→haemorrhagia subarachnoidalis) a chir. 

intervencii (trepanácia, odsatie hematómu a opich a. meningea media). 

Subdurálny hematóm – haematoma subdurale, je nahromadenie krvi medzi dura mater a pa-

vúčnicou. Zdrojom krvácania sú obyčajne kôrové ţily a sínusy dura mater, často je však prítomné aj 

krvácanie z priľahlých artérií. Ide takmer vţdy o následok úrazu hlavy, lokalizovaného kdekoľvek 

intrakraniálne, najčastejšie nad konvexitou hemisfér frontotemporálne. Asi v 20 % prípadoch sa 

vyskytuje bilaterálne. K rizikovým faktorom patrí vyšší vek, koagulopatie, drogová závislosť a abúzus 

alkoholu. 

Akútny subdurálny hematóm – je výron krvi do virtuálneho 

priestoru medzi arachnoideu a dura mater, najčastejšie v 

parietálnej, príleţitostne aj v inej lokalizácii (napr. nad mozočkom), 

príp. bilaterálne. Vzniká bezprostredne po ťaţkom 

kraniocerebrálnom poranení s mozgovou komóciou a kontúziou. 

Ide o závaţné ochorenie s krvácaním z premosťujúcich ţíl a 

sínusov. 

Klin. príznaky závisia od lokalizácie hematómu a intenzity 

poranenia, ale aj od rýchlosti vzni-ku. Charakterizuje ho rýchly rozvoj poruchy vedomia, ipsilaterálna 

mydriáza, kontralaterálna hemiparéza, kmeňové príznaky, v 10 – 15 % prípadov epileptické 

záchvaty. Pri ľahších úrazoch sa prvé príznaky dostavujú po 4 – 12-h latencii prehlbujúcou sa 

poruchou vedomia a príznakov zvyšujúceho sa vnútrolebkového tlaku. Ich vývoj býva pomalší ako 

pri epidurálnom hematóme. Loţiskové príznaky a mydriáza sa môţu zjaviť ihneď po úraze, ale aj 

neskôr, niekedy však chýbajú. Zrenice môţu byť obojstranne miotické al. mydriatické a takisto 

príznaky centrálnej obrny (napr. bilaterálne zvýšený tonus, pozit. Babinskiho ap.). Subdurálny 

hematóm vzniká ~ v 1/3 prípadov na strane protiľahlej úderu. 

Dg. – opiera sa o cerebrálnu angiografiu, EEG a najmä CT.  

Dfdg. – odlíšenie epidurálneho hematómu pred operáciou je ťaţké, obidve krvácania sú však 

indikáciou na operáciu. Pri exploratívnej trepanácii pod durou presvitá modrá krv, kt. netečie na 

rozdiel od epidurálneho hematómu, pri kt. je hematóm medzi dura mater a kosťou, krv tečie a je 

červenej farby. 

Th. – ide obyčajne o urgentný stav, kt. si vyţaduje okamţité odsatie hematómu. Pred operáciou je 

indikovaná intenzívna antiedémová th., pri epileptických záchvatoch antiepileptiká (karbamazepín 2-

krát 100 – 200 mg p. o., fenytoín 3 – 4-krát 100 mg i. v.).  

Chronický subdurálny hematóm – vzniká po viactýţd. aţ niekoľkomes. odstupe od často 

banálneho úrazu hlavy, kt. postihnutý nemusí ani registrovať. Predpokladá sa, ţe vzniká v dôsledku 

ruptúry premosťujúcich ţíl v podmienkach určitého stupňa likvorovej 

hypotenzie, pri kt. sú tieto ţily napnuté (normálne sú vinuté). Za 

takýchto okolností stačí aj malý náraz na lebku, aby sa niekt. ţily 

pretrhli a vzniklo krvácanie. Krv sa však rýchlo zráţa. Okraje 

hematómu sa väzivovo organizujú a utvoria blanku, vnútri kt. koagulum 

kolikvuje. Predispozičným faktorom sú aj poruchy hemokoagulácie 

(pelentanizácia) a komplexné príčiny pri alkoholizme (zvýšená fragilita 

ciev a častejšie traumy hlavy). Ide o stav ohrozujúci ţivot, ak je však 

správne a včas liečený, vyhojí sa bez následkov. Odhaduje sa, ţe asi 1/3 (najmä u starcov) umiera 

nediagnostikovaná.  

Klin. obraz – postupne sa vyvíjajú príznaky org. psychosyndrómu, intrakraniálnej hypertenzie (ICH) 

a loţisková symptomatológia. Charakteristické sú bolesti hlavy, spomalené psychomotorické tempo, 



zmätenosť, zmeny osobnosti a poruchy pamäti. Príznaky ICH (kvantit. poruchy vedomia, nauzea, 

vracanie, edém terča zrakového nervu) bývajú skôr u mladších pacientov, menej časté sú mozgové 

loţiskové príznaky (postihnutie hlavových nervov, hemiparézy, epileptické záchvaty). Prítomné 

bývajú aj príznaky meningeálnej iritácie, najmä stuhnutosť šijového svalstva. V klin. obraze je 

nápadná diskrepancia medzi relat. dobrým klin. stavom pacienta a veľkým angiografickým a 

pneumoencefalografickým nálezom s pretlačením a. cerebralis anterior cez strednú čiaru. 

Dg. – opiera sa o údaj o úraze hlavy a prítomnosť rizikových faktorov. Na rtg snímke kalvy sa zisťuje 

fraktúra, na CT nepravidelná ohraničená konkávno-konvexná hyperdenzná zóna a presun 

strednočiarových štruktúr. Chron. subdurálny hematóm môţe byť izodenzný a moţno ho 

predpokladať len na základe presunu strednočiarových štruktúr. Na angiogramoch 

a pneumoencefalogramoch sa znázorní rozsiahle pretlačenie a. cerebralis ant., avaskulárna zóna a 

veľká deviácia, deformácia komorového systému a signum falcis. Pri echoencefalografii sa zisťuje 

posun mediálneho echa a hematómové echo. Na EEG býva sploštenie elekt. aktivity al. loţiskové -

aktivity. Spoľahlivú dg. umoţňuje MRI (T1 hyperintenzitná zóna).  

Dfdg. – treba odlíšiť epidurálny hematóm, intracerebrálne a subarachnoidálne krvácanie, tranzitórny 

ischemický atak, loţiskovú cerebrálnu ischémiu, intoxikáciu a demencie. Postupný rozvoj 

symptomatológie zvýšeného vnútrolebkového tlaku, loţiskových príznakov a edému papily môţe 

pripomínať nádor.  

Th. – malé chron. hematómy sa obyčajne resorbujú spontánne a nevyţadujú chir. ošetrenie, 

pacienta však treba pravidelne kontrolovať (neurol. vyšetrenie, CT). V ťaţších prípadoch a pri 

progredujúcom deficite je indikovaná kraniotómia s resekciou fibróznych membrán hematómu. 

Subarachnoidálne krvácanie – haemorrhagia subarachnoidalis, je spontánny výron krvi do 

subarachnoidálneho priestoru s moţným prienikom do mozgového tkaniva, subdurálneho priestoru 

a komorového systému. Tvorí ~ 3 % všetkých náhlych cievnych mozgových príhod. Najčastejším 

zdrojom sú intrakraniálne aneuryzmy  (50 %), spontánne ruptúry artériosklerotických ciev (15 %) a 

a-v malformácie (6 %). V 20 – 30 % prípadov sa zdroj k. nezistí ani autopsiou. Prevalencia SAH je 

50 – 70/10
5
 obyvateľov, ročná incidencia 15 aţ 25/10

5
. Asi v ½ prípadov ide o následok ruptúry 

intrakraniálnej aneuryzmy povrchových ciev mozgu, v druhej ½ o následok ruptúry cievy pri inom 

cievnom ochorení (hypertenzia), krvácanie pri koagulopatii, príp. rozrušenie aneuryzmy vlastným k. 

Aneuryzmy sa môţu vyvíjať na podklade vrodenej poruchy (sú lokalizované na vetveniach artérií) al. 

následkom aterosklerózy, syfilitickej vaskulitídy, tzv. mykoticko-embolické aneuryzmy pri embólii 

infikovaného úlomku trombu pri baktériovej endokarditíde a i. (sú lokalizované na báze). Aneuryz-

matické subarachnoidálne k. sa môţe vyskytnúť v ktoromkoľvek veku (u detí sú výnimočné), 

neaneuryzmatické postihuje skôr staršie osoby. Artériosklerotické aneuryzmy prasknú zried-

kavejšie. Aneuryzmy sú obyčajne klin. latentné, ruptúra býva prvým prejavom. Iba obrovsklé 

aneuryzmy (zvyčajne artériosklerotické) môţu tlačiť na okolie a vyvolávať príznaky expanzívneho 

procesu. Malá aneuryzma vyvoláva loţiskové príznaky, len ak nalieha na kritickú oblasť, ako napr. 

aneuryzma a. communicans posterior na n. oculomotorius, kt. vyvoláva oftalmoplégiu. Krvácať môţu 

aj vrodené a-v angiómy mozgu. 

K modifikovateľným rizikovým faktorom patrí hypertenzia, konzumácia alkoholu, fajčenie a uţívanie 

orálnych antikoncepčných prostriedkov.  

Klin. obraz – charakterizuje apoplektický začiatok a meningeálny sy. Typický je náhly vznik 

neznesiteľnej bolesti hlavy šíriacej sa zo záhlavia, prítomná je nauzea, vracanie, svetloplachosť, 

schvátenosť. Vyvolávajúcim činiteľom môţe byť kašeľ, zvýšenie vnútrobrušného tlaku pri stolici, 

sexuálna aktivita, fyzická záťaţ. Objektívne sa zisťujú príznaky meningového dráţdenia, subfebrility, 

loţiskové neurol. príznaky závislé od lokalizácie aneuryzmy a zakrvácania, vegetatívne príznaky, 

poruchy vedomia. 



Podľa Hunta a Hessa sa rozlišuje 5 stupňov závaţnosti subarachnoidálneho k.:  

I – asymptomatická forma, príp. mierna bolesť hlavy 

II – ťaţká aţ veľmi ťaţká bolesť hlavy, meningizmus, bez neurol. deficitu okrem izolovaných porúch 

      hlavových nervov  

III – ospalosť, zmätenosť, min. neurol. deficit 

IV – sopor, mierny aţ ťaţký neurol. deficit, vegetatívne poruchy  

V – kóma, decerebračné príznaky. 

Dg. – zákl. vyšetrením je CT, pri kt. sa dg. potvrdí v 92 % prípadov a súčasne zistí zdroj krvácania a 

príp. komplikácie (hydrocefalus, ischemické poškodenie). V prípade negat. CT a klin. nálezu je v 

prípade podozrenia na SAH indikovaná lumbálna punkcia. Likvor treba odoberať v leţiacej polohe, 

max. 2 ml. Krvavý likvor po centrifugácii je xantochrómny; vhodné je jeho spektrometrické 

vyšetrenie. Zdroj krvácania moţno identifikovať pomocou selektívnej cerebrálnej angiografie, kt. sa 

má vykonať čo najskôr. V prípade negat. nálezu (20 – 25 %) sa odporúča zopakovať ju v priebehu 7 

– 28 d. Vazospazmy sa dajú detegovať transkutánnou sonografiou, pri kt. sa zisťuje promptné 

zvýšenie rýchlosti > 50 cm/s/d, resp. >25 %/d, hemisférový index VMCA/VICA, priemerná rýchlosť > 

200 cm/s). Na očnom pozadí sú krvácania a edém papily. 

Dfdg. – treba odlíšiť meningoencefalitídu (chýba náhly vznik a horúčky sú uţ na začiatku), náhle 

bolesti hlavy z iných príčin, ako je cervikokraniálneho sy., migrénu, infekčné choroby a hypertenznú 

encefalopatiu, ako aj arteficiálne krvácanie pri punkcii. 

Th. – pacienti v akút. štádiu majú byť hospitalizovaní na JIS s moţnosťou arteficiálnej ventilácie a 

monitorovania TK, EKG, srdcovej a dychovej frekvencie a úrovne vedomia. V prípade zisteného 

zdroja krvácania, kt. je chir. dostupný, sa čo najskôr vykonáva jeho chir. obliterácia. V 

predoperačnom odbobí a u pacientov nespôsobilých na operáciu sa th. zameriava na prevenciu 

recidívy krvácania, prevenciu, resp. th. vazospazmov, ako aj následného ischemického poškodenia. 

• Všeobecné opatrenia a prevencia recidívy k. zahrňujú opatrenia na zamedzenie vzostupu TK 

(pokoj na posteli v zatemnenej miestnosti) a stabilizáciu TK (labetalolhydrochlorid, nifedipín). Tlmí 

sa kašeľ (napr. kodeínovými prípravkami) a bolesti analgetikami (buprenorfín 0,3 mg i. v. potom 

kaţdý 4 – 6 h 0,15 mg i. v., vhodná je kombinácia s anxiolytikami). Profylakticky proti epileptickým 

záchvatom sa 1. – 5. d podáva fenytoín 300 – 400 mg/d, príp. fenobarbital 90 mg/d. Dôleţitá je 

ľahko straviteľná diéta s dostatkom vlákniny a starostlivosť o stolicu (laktulóza 3-krát 20 ml). 

• Antiedémová th. →intrakraniálna hypertenzia.  

• Prevencia, resp. th. vazospazmov a následného ischemického poškodenia spočíva v aplikácii 

antagonistov vápnika – nimodipínu (1. d prvé 2 h 1 mg/h v i. v. infúzii, pri dobrej tolerancii sa dávka 

zvyšuje na 2 mg/h, t. j. 48 mg/d 5 – 14 d, potom 6-krát 60 mg p. o. denne počas ďalších 7 – 14 d); u 

muţov sa odporúča kombinácia nimodipínu s tirilazadmezylátom (1,5 mg/kg i. v. v priebehu 10 – 30 

min kaţdých 6 h počas 8 – 10 d). 

• V prvých 12 – 24 h sa vykonáva hypertenzná hypovolemická hemodilúcia (HHH): venesekcia 150 

– 250 ml krvi kaţdých 8 h do dosiahnutia hematokritu 30 ± 3 % + aplikácia 5 % albumínu 250 ml 

kaţdých 6 h (125 ml/30 min, potom 125 ml/90 min) tak, aby sa počas udrţoval hematokrit ma 

hodnote 30 ± 3 3 a centrálny ţilový TK 8 – 12 mm Hg. Systolický TK sa udrţiava na hodnote 130 aţ 

150 mm Hg (predoperačne), resp. 150 – 175 mm Hg (postperačne) pomocou labetalolu (infúzia 250 

g/250 ml 10 % sorbitolu) v prípade hypertenzie a podávaním dopamínu (infúzia 400 mg/250 ml 10 % 

sorbitolu) v prípade hypotenzie. Th. trvá 10 – 14 d. Pri arteriospazmoch a zlyhaní iných th. postupov 

sa odporúča selektívna intraartériová infúzia papaverínu v dávke 300 mg/h do symptomatického 

cievneho riečiska, príp. translúmenová angiopastika. 



Dokázaná aneuryzma je indikáciou na včasnú neurochir. th. (podviazanie krčka aneuryzmy, 

obloţenie svalom, umelé trombotizovanie, príp. podviazanie príívodnej cievy ap.). Riziko výkonu 

značne zvyšujú loţiskové príznaky, bezvedomie a spazmy na cievach. Operuje sa obyčajne v 2. 

týţd. po príhode. Mortalita v prípade aneuryzmy je aţ 30 %, pri iných príčinách krvácania niţšia. 

Kritický je 2. týţd. po príhode.  

Vnútromozgové krvácanie – haemorrhagia intracerebralis, je 

spontánne arteriolárne kapilárne al. ţilové krvácanie do 

mozgového tkaniva s moţným prienikom krvi do 

subarachnoidálnych priestorov a mozgových komôr. Ako 

hemorágia sa označuje slabo ohraničené nahromadenie krvi v 

hĺbke, kt. sa difúzne šíri pozdĺţ nervových vláken a často preniká 

do mozgových komôr a subarachnoidálneho priestoru. Naproti 

tomu hematóm je ohraničené nahromadenie krvi lokalizované v 

hemisfére mozgu al. mozočka, kt. obyčajne nekomunikuje s komorovým priestorom. 

Najčastejšou príčinou vnútromozgového k. sú hypertonicko-artériosklerotické zmeny (lipohyalinóza, 

fibrinoidná degenerácia, mikroaneuryzmy) na drobných penetrujúcich arteriolách. Hematómy 

vznikajú obyčajne následkom a-v malformácií, aneuryziem, koagulopatie a nádorov. Príčinou k. 

môţu byť aj cievne lézie následkom arteriospazmov, zápalového al. toxického poškodenia 

(amfetamín, efedrín, kokaín). Prevalencia vnútromozgového k. je 90 aţ 100/10
5
, ročná incidencia 

14,5 – 20/10
5
 a akút. mortalita aţ 52 %. 

Vnútromozgové k. vzniká náhle (v priebehu minút), obyčajne sa spája s fyzickou aktivitou (veľmi 

zriedka vzniká počas spánku). Prítomná býva nauzea, vracanie, porucha vedomia. V predchorobí sa 

vyskytujú bolesti hlavy, poruchy pamäti, zmätenosť, prechodné motorické a senzorické poruchy, 

sietnicové k., epistaxa. Časté sú poruchy vedomia (zmätenosť, somnolencia aţ kóma) a epileptické 

záchvaty. Neurol. deficit závisí od lokalizácie krvácania: 

Putamen – hemiplégia, hemianestézia, afázia (ak ide o dominantnú hemisféru), výpady zorného 

poľa. 

Talamus – hemianestézia + hemiplégia, iniciálne mutizmus, neskôr afázia (dominantná hemisféra), 

resp. anozognózia a ,,neglect― sy. (nedominantná hemisféra), obrna pohľadu nahor, vertikálna 

disociácia pohľadu, konjugovaná deviácia očí od loţiska. 

Pons – kóma, kvadruparéza, resp. plégia, decerebračná rigidita, okohybné poruchy, mióza, 

hyperpyrexia, periodické dýchanie, pulsus parvus. 

Mozoček – nauzea, vracanie, dyzekvilibrium, ataxia, paréza konjugovaného laterálneho pohľadu k 

hemorágii, deviácia bulbov na opačnú stranu, ipsilaterálna lézia n. VI a VII, zníţený korneálny reflex, 

neskôr kóma v dôsledku kompresie kmeňa. 

Mozgové hemisféry – loţiskové príznaky závislé od postihnutého laloka. 

Dg. – potvrdzuje sa pomocou CT vyšetrenia (ostro ohraničená homogénna hyperdenzita 

obkolesená úzkym prstencom nízkej denzity), kt. ukáţe aj príp. komplikácie vyţadujúce urgentné 

riešenie, ako je obštrukčný hydrocefalus. Lézia sa dá lokalizovať aj pomocou MRI a MR 

angiografiou, kt. umoţní identifikáciu vaskulitíd a cievnych malformácií. Na očnom pozadí sa zisťuje 

edém papily, sietnicové k. a exsudáty. Angiografia nie je indikovaná s výnimkou atypickej 

lokalizáciie k. pri dôvodnom podozrení na a-v malformácie al. operabilnú aneuryzmu. 

Dfdg. – treba vylúčiť spontánne subarachnoidálne k., ischémiu mozgu, hypertenznú encefalopatiu, 

fulminantnú meningitídu, absces a nádor mozgu. 



Th. – nevyhnutná je hospitalizácia pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti s moţnosťou 

kontinuálneho monitorovania vitálnych funkcií. Odporúča sa 1 – 2-týţd. pokoj na posteli, udrţiavanie 

priechodnosti dýchacích ciest (pravidelné odsávania, príp. intubácia), O2 (udrţovanie saturácie 

artériovej krvi na hodnote 95 %), pri kardiálnej dekompenzácii digitalizácia, pri arytmiách 

antiarytmiká.  

Dôleţitá je stabilizácia TK: zníţenie na hodnoty 100 – 110/160 – 180 mm Hg pomocou 

antihypertenztív nevyvolávajúcich vazodilatáciu mozgových ciev (napr. labetalol 250 mg/250 ml 10 

% sorbitolu v i. v. infúzii), neskôr antihypertenzív p. o. – vhodné sú blokátory vápnikových kanálov, 

napr. nifedipín 6-krát 10 mg al. inhibítory ACE, napr. enalapril 10 – 20 mg/d). Ak je hypertenzia 

následkom vzostupu intrakraniálneho tlaku (bradykardia, brady-pnoe) a antiedémová th. je 

nedostatočná, treba zváţiť chir. dekompresiu. 

Súčasťou th. je kontrola príjmu a výdaja tekutín (moţný je sy. neadekvátnej sekrécie ADH, resp. 

diabetes insipidus). Neodporúčajú sa analgetiká a sedatíva tlmiace dychové centrum, pretoţe príp. 

hyperkapnia zvyšuje intrakraniálny tlak. Pri epileptických záchvatoch sa podáva karbamazepín 2-

krát 100 – 200 mg p. o., fenytoín 3 – 4-krát 100 mg i. v. (preventívne podávanie nie je indikované). V 

prevencii krvácania do GIT sa odporúčajú antagonisty receptoprov H2 (ranitidín 2 – 3-krát 50 mg/d i. 

v.) a antiulceróza (sukralfat 4-krát 1 g/d p. o.). Preventívne proti infekcii sa podávajú 

širokospektrálne antibiotiká a protidekubitové opatre-nia (→dekubity). V prevencii tromboflebitídy sa 

osvedčujú bandáţe, nízke dávky heparínu (2-krát 5000 IU s. c.), resp. nízkomolekulového heparínu 

(nadroparínkalcium 3000 IU/d s. c.), v prevencii kontraktúr a fibrotických zmien v kĺboch správne 

polohovanie končatín, pasívne cvičenia od 3. d 3 – 4-krát/d). 

S cieľom minimalizovať sek. poškodenie mozgového tkaniva a zabrániť vzostup intrakraniálneho 

tlaku treba okamţite po prijatí zabezpečiť protiedémové opatrenia (→intrakraniálna hypertenzia).  

Odporúča sa aj neuroprotektívna a neurometabolická th.: piracetam spočiatku 12 g/20 min v i. v. 

infúzii počas 7 – 14 d, potom 4-krát/d 1,2 g p. o. počas 6 – 8 týţd.; nimodipín spočiatku 6-krát 30 mg 

7 d, potom 3 – 4-krát 30 mg/d p. o.; flunarizín spočiatku 2-krát 10 mg 7 d, potom raz/d 10 mg/d p. o.; 

vitamín E 3-krát 200 mg p. o., príp. horčík 0,4 – 0,8 mmol/kg/d. 

Vhodná je aj hemoreologická a vazokatívna th.: petoxyfylín 3-krát 400 mg p. o., ginkoflavonoidy 3-

krát 40 mg/d p. o. 

Absol. indikáciou chir. th. (drenáţ komôr) je akút. vzniknutý obštrukčný hydrocefalus. Indikácie na 

chir. odstránenie krvi, resp. krvnej zrazeniny (kraniotómia, stereotaktické odsatie kombinované s 

lokálnym podaním urokinázy) sú: 1. všetky mozgové krvácania s priemerom > 3 cm do 7 d od 

vzniku; v prípade progresívneho zhoršovania klin. stavu; 2. veľké lobárne k. s objemom > 30 – 50 ml 

lokalizované povrchovo a v nedominantnej hemisfére; 3. k., pri kt. po prechodnom zlepšení nastane 

prudké zhoršenie klin. stavu v dôsledku vzostupu intrakraniálneho tlaku. 

Krvácanie do miechy – hematomyélia, je podstatne zriedkavejšia ako mozgová hemorágia a asi 

10-krát zriedkavejšia ako myelomalácia. Postihuje skôr sivú hmotu miechy, najmä v okolí canalis 

centralis, príp. predné a zadné rohy miechy. Rozsah hematómu býva rôzny, opísali sa prípady 

postihnutia viacerých segmentov i prípady postihnutia vyše polovice dĺţky miechy; najčastejšie sú 

postihnuté krčné a lumbosakrálne miechy. 

Príčinou k. bývajú úrazy (najmä ak je miecha postihnutá maláciou, nádorom, syringomyé-liou), 

cievne malformácie, hemangiómy (tie môţu byť klin. nemé a ohlásia sa aţ náhlou príhodou – 

krvácaním). K. môţe vzniknúť aj v rámci hemoragickej diatézy a antikoagulačnej th. Opísali sa k. pri 

koarktácii aorty, karcinómoch vnútorných orgánoch, pôrodníckych manévroch u novorodencov, ale 

aj gravidných ţien, po operáciách intramedulárnych nádorov s následnou rtg th., ako aj po náhlej 

dekompresii u potápačov. 



Dg. – na k. treba myslieť pri náhle vzniknutých príznakoch svedčiacich o lézii miechy al. ich 

zhoršení. Pri postihnutí predných rohov miechy sa zjavujú chabé obrny končatín, pri postihnutí 

pyramídových dráh spastické obrny. Typické sú poruchy citlivosti, kt. majú charakter 

syringomyelitickej disociácie s prevaţným postihnutím citlivosti pre bolesť, teplo a chlad. Skoro vţdy 

je postihnutá funkcia sfinkterov s retenciou moču a stolice. Ľahko vznikajú dekubity. Najzávaţnejšie, 

ţivot ohrozujúce, je k. v cervikálnej oblasti s kvadruparézou aţ plégiou, najprv chabou, potom 

spastickou, často spojená s dýchacími ťaţkosťami, niekedy aj peritoneálnymi príznakmi. Hrozí 

bronchopneumónia, bývajú zvýšené teploty. 

Dfdg. – treba odlíšiť difúzne ochorenia CNS, napr. sclerosis multiplex (nezisťujú sa však vlastné 

príznaky mozgovej lézie na hlavových nervoch, ani hemiplégia, afázia ap.). Dôleţitý je údaj o 

náhlom vzniku, po úraze max. do 1 týţd. Na rozdiel od nádorov sa pri krvácaní búrlivý obraz po 

niekoľkých d ustáli al. mierne ustupuje, na rozdiel od syringomyélie veľmi pomaly postupuje. Ťaţké 

je odlíšenie od Kienböckovej myelodelézy, vznikajúcej tieţ po úraze. 

Th. – v prvej fáze je dôleţitý pokoj na posteli, hemostyptiká a úzkostlivá starostlivosť o hygienu, moč 

a stolicu, vodné lôţko, menenie polohy a i. opatrenia proti hroziacim dekubitom, akonáhle to stav 

dovolí polohovanie a fyz. th., pasívne pohyby končatín ap. Príp. sa aplikujú antibiotiká. 

Krvácanie z (do) čreva – enterogágia – vyvolávajú najčastejšie →divertikuly (~ 5 %, býva príčinou 

veľkého krvácania), angiodysplázie (najmä v colon ascendens a céku, môţu byť príčinou akút. i 

chron. krvácania; bývajú častejšie u starých ľudí), adenomatózne polypy a nádory, nešpecifické 

zápaly čriev, ischemická kolitída a choroby anorektálnej oblasti – fisúry a hemoroidy. Výnimočne 

môţe enterorágiu pri rýchlej peristaltike imitovať masívne krvácanie z proximálneho úseku GIT 

(červená nenatrávená krv). 

Dg. – opiera sa o dôkaz červenej, nenatrávanej krvi v stolici; inšpekcia a indagácia umoţňuje dg. 

ochorenia análnej a distálnej oblasti rekta, rekto- al. sigmoidoskopia ochorenie vyšších úsekov čreva 

(treba ju vykonať čo najskôr, pretoţe neskôr sa zdroj k. v rekte nezistí). Lokalizovať loţisko 

angiomatózy al. nádor hrubého čreva, príp. zastavenie krvácania kauterizáciou umoţňuje 

kolonoskopia. Pri stratách krvi > 0,5 ml/min býva pozit. aj selektívny angiogram. Na pomalé okultné 

krvácanie upozorní normo- al. mikrocytová anémia, kt. sa overí indikátorovým pásikom (Hemocult
®
). 

Klamne pozit. výsledky sú po poţití potravy s obsahom peroxidáz (brokolica, cvikla, reďkovka), 

klamne negat. výsledky dávajú preexspirované pásiky. V prípade skutočnej pozitivity treba pátrať po 

zdroji endoskopicky. Na lokalizáciu krvácania moţno pouţiť aj erytrocyty označené 
99m

Tc. 

Th. – zameriava sa na odstránenie príčiny. Pri divertikuloch, angiomatóze a krvácaní z horného 

úseku GIT sa osvedčuje selektívne i. a. podanie vazopresínu, v prípade zlyhania tejto th. al. 

opakovanom krvácaní je th. chir. (kauterizácia, laserová th. a chir. resekcia).  

Krvácanie z nosa →epistaxa. 

krvácavosť →hemoragická diatéza. 

krvné ostrovčeky –  zhluky mezenchýmu, kt. sa zjavujú najprv v mezenchýme steny ţĺtkového vaku 

na začiatku 3. týţd. vývoja a v rýchlom slede i v zárodočnom stvole, córiu a s oneskorením asi 2 d aj 

v mezenchýme embrya. Povrchové bunky (angioblasty) sa oplošťujú, proliferujú, spájajú sa 

s bunkami susedných k. o. do labyrintu primitívnych ciev a dieferncujú sa na bunky endotelu cievnej 

steny. Vnútorné bunky sa uvoľňujú, nadobúdajú guľatý tvar, zjavujú sa v nich hemoglobínové 

inklúzie a ako primitívne krvinky (hematogónie) obiehajú v dutinách primitívnych ciev.  

krvné skupiny – dedičné, väčšinou stále štruktúrne vlastnosti (antigénové determinanty) zloţiek krvi, 

ktorými sa líšia rôzni jedinci, resp. skupiny (rodiny, etnické skupiny, ľudské rasy) na základe gen. 

polymorfizmu. 



V uţšom zmysle ide o antigény (aglutinogény, Ag) k. s. nachádzajúce sa na povrchu erytrocytov 

(Erc), leukocytov (Lkc) a trombocytov (Tr) a protilátky v plazme proti nim (aglutiníny, Pl), v širšom 

zmysle aj o dedične polymorfné sérové proteíny (sérové skupiny) a intracelulárne zloţky (napr. 

enzýmové skupiny).  

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

Tab. 1. Prehľad systémov krvných skupín 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Systém  Gény, antigény a fenotypy  Najdôleţitejšie protilátky 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 AB0   A1, A2, A3, Ax, Aend  anti-A,  antiA1 

  Ael, Am, Ay, 

  Ah, AHm, Am    anti-B 

  B, B2, B3, Bx, Bel, Bm, Bh   anti-AB 

 Auberger  Au
a
, A

u
     anti-Au

a
  

 Cartwright  Yt
a
 (99 %), Yt

b
 (8 %) 

 Colton  Co
a
, Co

b
   anti-Co

a
, anti-Co

b
 

 Diego   Di
a
, Di

b
     anti-Di

a
, anti-Di

b
 

 Dombrock  Do
a
, Do

b
     anti-Do

a
, anti-Do

b
 

 Duffy   Fy
a
, Fy

b
, Fy    anti-Fy

a
, anti-Fy

b
 

 Ge      

 Gerbich     

 H  H, Oh, OHm, h   anti-H 

 I   I, i     anti-I, anti-i 

       anti-Ii, anti-HI 

 Kell   K, k, Kp
a
, Kp

b
, K

u
,   anti-K(K1), anti-k(K2) 

  Js
a
, Js

b
    anti-Kp

a
 (K3), anti-Kp

b
 (K4) 

      anti-K
u
(K5), anti-Js

a
 (K6) 

      anti-Js
b
 (K7) 

 Kidd  Jk
a
, Jk

b
, J

k
   anti-Jk

a
, anti-Jk

b
 

 Lan    

 Lewis   Le
a
, Le

b
, Le   anti-Le

a
, anti-Le

b
 

 Lutheran  Lub, Lub, Lu   anti-Lua, anti-Lub 

 MNSs     

 P   P1, P, P
k
, p    anti-P1, anti-PP1P

k
 

 Rh  D, D
u
, parciálne D   anti-D, parc. anti-D 

  C, c, C
w
, C

u
   anti-C, anti-c, anti-E  

  G, ce, Ce, CE, cE   anti-e, anti-ce atď. 

  LW, Rhnull     

 Scianna Sc1, Cc2 (Bu
a
 - Burrell)  

 Vel      

 Wright  Wr
a
, Wr

b
    anti-Wr

a
, anti-Wr

b
 

 Xg   

 Yt  Yt
a
, Yt

b
     anti-Yt

a
, anti-Yt

b
 

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

Dedičnosť krvných skupín – gény determinujúce expresiu Ag sa dedia podľa Mendelových 

zákonov. Väčšina vlastnosti k. s. je prítomná uţ v plodovom ţivote a v priebehu ţivota sa nemení. 

Hovädzí dobytok má 30 špecifických aglutinogénov, kone 9 skupín, ošípané 3 skupiny. Pri 

morčatách, myšiach a mač-kách ani pri ţivočíchoch s premenlivou teplotou sa k. s. nezistili. 

Vlastnosti k. s., nachádzajúce sa na jednom lokuse génu, tvoria systém. Kaţdý z týchto systé-mov 

sa dedí navzájom nezávisle autozómovo s výnimkou skupiny Xg, kt. gény sú na chromozóme X. 

Okrem toho jestvujú Ag k. s., kt. len výnimočne chýbajú, ako je Vel, Ge, Lan. 



V dlhej etape vývoja človeka sa mutáciou utvorili rôzne dokonalé, viac al. menej úplné gény k. s. A a 

B, kt. potom určujú mnoţstvo a kvalitu syntetizovaného Ag A a B, a tým viac al. menej dokonalé 

podskupiny a varianty. Dokonalé typy génov vyuţijú prakticky celú produkciu, všetky Ag H na 

nadviazanie príslušnej sacharidovej determinantnej skupiny, čím vzniká silná podskupina. Menej 

úplné gény ponechávajú časť al. všetky antigénové receptory Ag H voľné, a tým aj prístupné väzbe 

protilátky anti-H; vzniká slabšia podskupina al. určitý skupinový variant. 

 

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

Tab. 2. Dedičnosť krvných skupín 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Otec  Matka         Deti       Vylúčená moţnosť 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 AA  AA  AA       A0, BB, B0, 00, AB 
 A0   A0   AA, A0, 00       BB, B0, AB 
 AA   A0   AA, A0             BB, B0, 00, AB 

 

 BB  BB  BB       AA, A0, B0, 00, AB 

 B0  B0  BB, B0, 00      AA, A0, AB 

 BB  B0  BB, B0        AA, A0, 00, AB 

 

 AA  BB  AB       AA, A0, BB, B0, 00 

 A0  B0  A0, B0, 00, AB       AA, BB 

 AA  B0  A0, AB        AA, BB, B0, 00 

 A0  BB  B0, AB       AA, BB, A0, 00 

 

 AB  AB  AA, BB, AB      A0, B0, 00 

 AB  A0   AA, A0, B0, AB        BB, 00 

 AB  B0  A0, BB, B0, AB        AA, 00 

 AB  AA  AA, BB, B0, AB        00, A0, B0, BB 

 AB  BB  BB, AB       A0, B0, AA, 00 

 

 00  AA  A0       AA, BB, B0, 00, AB 

 00  A0  A0, 00       AA, BB, B0, AB 

 00  BB  B0       AA, BB, A0, 00, AB 

 00  B0  B0, 00       AA, BB, A0, AB 

 00   AB   A0, B0       AA, BB, 00, AB 

 00   00   00        AA, A0, BB, B0, AB 

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

Variabilita krvných skupín – skupinová príslušnosť nie  je  trvalá  a v  priebehu ţivota indivídua sa 

mení. Skupinové Ag A a B sú u novorodenca podstatne slabšie ako v dospelosti; antigenita krviniek 

klesá aj v sta-robe. Premenlivosť k. s. (podskupiny, varianty a modifikácie) sa týka aj iných k. s. 

Znak Le
b
 a antigén I sa napr. vyvíja aţ po narodení. 

Prítomnosť 2 populácií krviniek s odlišnými Ag, napr. ABH, Duffy, Kell, Kid, Lewis, Rh, MN, sa 

nazýva chimérizmus. Bol dlho známy u niekt. dvojvajcových dvojčiat. Vyskytuje sa aj u osôb s 

chromozómovými aberáciami a vrodenými anomáliami. Ide o následok somatickej mutácie al. 

dvojitej fertilizácie (oplodnenie vajíčka s 2 jadrami 2 spermiami, príp. splynutia 2 oplodnených 

vajíčok). Prechodný chimérizmus môţe vzniknúť aj po transplantácii kostnej drene. Vysvetľuje sa 

tým, ţe transplantovaná dreň vyvolá vznik klonu buniek antigénne odlišných s príjemcom a 

zhodných s darcom. Napr. pacient so skupinou 0 dostal transfúziu AB leukocytov. Po 6 týţdňoch 

jeho Erc vykazovali príslušnosť  k  skupine  AB,  neskôr  opäť k 0. Transfundované Lkc prevzali teda 

úlohu preţívajúceho štepu. Ide o následok adsorpcie substancií AB uvoľnených po deštrukcii 

transfundovaných Lkc na povrch transfundovaných 0 krviniek.  



V priebehu krvných a malígnych ochorení môţu vzniknúť skupinové modifikácie (zmena skupinovej 

príslušnosti). Sú následkom pôsobenia vnútorných al. vonkajších faktorov a mávajú skôr prechodný 

charakter. 

Klinický význam krvných skupín – krvné skupiny sa uplatňujú v klin. praxi najmä z týchto hľadísk: 

1. riziko potransfúznych príhod v prípade inkompatibility; 2. riziko prim. rejekcie štepu v prípade 

transplantácie inkompatibilného tkaniva; 3. moţnosť vzniku hemolytickej choroby novorodenca v 

prípade inkompatibility; 4. autoprotilátky proti Ag k. s. môţu vyvolať autoimunohematologickú ané-

miu; 5. vo forenznej med. k. s. pri identifikácii jedincov (určovaní pôvodu, paternity a dôkaze stôp). 

K. s. sú dôleţité aj v gen. a antropologických výskumoch. 

K. s. sa dajú dokázať pomocou špecifických Pl, kt. sa nachádzajú ako kompletné al. inkompletné Pl 

v testovacích sérach. Na dôkaz Pl slúţia aj fytohemaglutiníny (extrakty rastlinných semien). Pri 

vhodnej teplote reagujú kompletné Pl s Erc prepranými vo fyziol. rozt. NaCl. Reakcia s 

inkompletnými Pl sa dá vykonať: 1. v koloidnom reakčnom prostredí (hovädzí albumín, ľudské 

sérum al. plazma bez Pl, ţelatína, dextrán, polyvinylpyrolidón, arabská guma atď.); 2. pomocou 

proteolytických enzýmov (bromelín, ficín, papaín, trypsín); 3. priamym antiglobulínovým 

(Coombsovým testom). Citlivosť testu je vyššia pri kombinácii testov.  

 

 

 

 

 

 


