TH – 1. skr. tyrozínhydroxylázy, enzýmu, kt. katalyzuje 1. stupeň tvorby katecholamínov, limitujúci krok ich biosyntézy.
Th – 1. značka chem. prvku tórium; 2. skr. pre hrudné stavce a hrudné spinálne segmenty (Thi-12).
th. – skr. therapia liečenie.
THA – skr. 1,2,3,4-tetrahydro-5-aminoakridín, centrálne pôsobiaca anticholínesterázová látka. Skúšala sa pri
Alzheimerovej chorobe; vyvolávala zlepšenie pamäti.
thalassophohia, ae, f. – chorobný strach zo sedenia.
thalam/o- – prvá časť zloţených slov z g. thalamos talamus, lôţko.
thalamectomia, ae, f. – [thalam- + g. ektomé odstránenie] talamektómia, talamotómia.
thalamencephalon, diencephalon, i, n. – [thalam- + g. dia cez + g. enkafalos mozog] talamencefalón,
→diencefalón.
thalamicus, a, um – [thalamus] talamický, medzimozgový.
thalamocorticalis, e – [thalam- + 1. cortex kôra] →talamokortikálny.
thalamoIenticularis9 e – [thalamo- + l. lenticula šošovka] →talamolentíkulárny.
thalamomammillaris, e – [thalamo- + l. corpus mammillare] talamomalilárny.
thalamoparietalis, e – [thalam- + l. parietalis nástenný] →talamoparietálny.
thalamospinalis, e – [thalamo- + l. špina (dorsalis) miecha] →talamospinálny.
thalamosfriatus, a, um – [thalamo- + l. corpus striatum prúţkované teleso] →talamostriátový.
thalamotegmentalis, e – [thalamo- + l. tegmentum strop] talamotegmentový.
thalamotomia, ae, f. – [thalamo- + g. tomé rez] →talamotómia.
thalamus, i, m. – [g. thalamos] →talamus, lôžko.
thalassaemia, ae, f. – [g. thalassa more + g. haima krv] →talasémia.
thalassinum – talasín, toxická látka získaná z háčikov morskej sasanky Anemonia sulcata. Inj. aplikovaná
psovi vyvoláva alergické reakcie.
thalassophobia, ae, f. – [g. thalassa more + g. fobos strach] →talasofóbia.
thalassoposia, ae, f. – [thalasso- + g. posis pitie + -ia] talasopózia, pitie morskej vody, maripózia.
thalassotherapia, ae, f. – [g. thalassa more + g. therapeiá liečenie] →talasoterapia.
thalicarpinum →talikarpín.
thalidomidum →talidomid.
Thalitone® →chlórtalidón.
thalleioquinum – talejochín, zelenkastá, ţivicová látka, kt. vzniká pri teste na chinín.
thalli/o- – prvá časť zloţených slov 1. z g. thallos zelená vetvička; 2. thallium tálium.
thallitoxicosis, is, f. – [thalli- (2) + g. toxikon jed + -osis stav] talitoxikóza, otrava látkami, kt. obsahujú tálium.
thallium, i, n. →tálium.
Thallobacteria – trieda baktérií, kt. patria do oddelenia Firmicutes, ríše Procaryotae. Zahrňujú grampozit.
rozvetvené mikroorganizmy. Patria sem aktinomycéty a príbuzné mikroorganizmy.
Thallophytae – stielkaté rastliny. Jednobunkové alebo mnohobunkové rastliny, ktorých telo nie je rozlíšené
na koreň, stonku a listy a niekedy v ich tele nie sú vyvinuté cievne zväzky. Vodné alebo vlhkomilné rastliny a
len časť húb a lišajníky rastú na suchej zemi. Machorasty sa často pokladajú za prechod medzi stielkatými
a listnatostonkovými rastlinami.
thallosporá, ae, f. – [thallo- + g. spor os siatba] thallus modifikovaný na reprodukčný orgán.
thallus, i, m. – [g. thallos zelená vetvička] 1. jednoduché rastlinné telo nediferencované na koreň, kmeň a
listy, charakteristické pre mycéliové huby a niekt.l riasy; 2. aktívne rastúci vegetatívny organizmus na rozdiel
od reprodukčných alebo odpočívajúcich častí, napr. huba.
thalposis, is, f. – [g. thalpos teplo + -osis stav] talpóza, schopnosť vnímať teplo; termorecepcia.

THAM – strometamol.
thamuria, ae, f. – [g. thama často + g. úron moč] tamúria, časté močenie, polakizúria.
thanat/o- – prvá časť zloţených slov z g. thanatos smrť.
thanatogenesis, is, f. – [thanato- + g. gignesthai vznikať] →tanatogenéza.
thanatogeneticus, a, um – [thanato- + g. gignesthai vznikať] tanatogenetický, týkajúci sa príčin vzniku smrti.
thanatognosticus, a, um – [thanato- + g. gnóstikos týkajúci sa poznania] →tanatognostický.
thanatologia, ae, f. – [thanato- + g. logos náuka] →tanatológia.
thanatomania, ae, f. – [thanato- + g. maniá vášeň] →tanatománia.
thanatometron, i, m. – [thanato- + g. metron miera, meradlo] tanatometer, teplomer pouţívaný na dôkaz
smrti registráciou zníţenia telesnej teploty.
thanatophobia, ae, f. – [thanato- + g. fobos strach] →tanatofóbia.
thanatopsia, ae, f. – [thanat- + g. óps-opsis videnie] →tanatopsia.
thanatorme – Deshaiesov výraz pre sucidálne tendencie (1947).
thanatos – g. smrť. Freudova koncepcia „pudových― tendencií označovaných syn. sadomasochistický,
agresívne, kompulzívne repetujúci atď., kt. zdanlivo vyvaţujú princíp libidinóznej radosti a vedú jedinca k
sebazničeniu, starnutiu, smrti.
thanatosis, is, f. – [thanato- + -osis stav] tanatóza, gangréna alebo nekróza.
Thaneho metóda – [Thane, George Dancer sir, 1850 – 1930, brit. anatóm] metóda lokalizácie fissura Rolandi; jej
horný koniec je ~ 6 mm za spojnicou inia a glabely, dolný koniec ~ 3 mm nad a ~ 3 cm za vonkajším proc.
angularis ossis frontalis.
thassophobia, ae, f. – [g. thassein nečinne sedieť + g. fobos strach] tasofóbia, chorobný strach z nečinného
sedenia, nečinnosti.
thaumatinum →taumatín.
thaumatropia, ae, f. – [g. thauma div + g. tropos obrat] taumatropia transformácia orgánu alebo štruktúry na
iný orgán alebo štruktúru.
thaumaturgia, ae, f. – [g. thauma div + g. ergon dielo] pouţívanie magických symbolov, rituálov.
Thaysenova choroba – [Thaysen, Thornwald Einar Hess, 1883-1836, dán. lekár] netropická sprue.
Te-bunky – [angl. T-helper cells] pomocné T-lymfocyty.
THC – skr. tetrahydrocannabinol; →konopa indická.
Thea (ae, f.), chinensis (sinensis) L. – čajovník čínsky, syn. Camellia theifera DYER {Theaceae).
Subtropický vţdyzelený ker aţ 3 m vysoký, v rôznych odrodách a formách. Pestuje sa v
Číne, Indii, Srí Lanke, Japonsku, Jáve, Gruzínsku. Má mnoho koreňových výrastkov, kt.
sa prirodzene omladzuje. Tmavozelené koţovité listy sú na okraji mierne pílkovité.
Stopkaté kvety, podobné kvetom čerešní, majú 5 korunných lupienkov belavej alebo ţltkastej farby, mnoho tyčiniek s intenzívne ţltými peľnieami a trojlaniou bliznou. Plodom je
hnedá koţovitá tobolka, kt. obsahuje veľké olejnaté semená. Drogu tvorí sušený list
Folium theae, kt. môţe byť nefermento-vaný (zelený čaj) alebo fermentovaný (čierny čaj).
Hlavnou obsahovou látkou je aţ 4,5 % kofeínu, stopy teoíylínu a teobromínu. Ďalej
obsahuje triesloviny (10 – 25 %), silicu, saponíny a flavonoidové gly-kozidy. Folium theae
sa pouţíva na prípravu nápoja, psychostimulačný úpčinok záparu podmieňuje kofeín.
Čajový zapar pôsobí mierne obstipač-ne a diureticky. Z čajového odpadu sa izoluje
kofeín. V kozmetike sú dôleţité triesloviny, kt. sťahujú veľké póry v pokoţke, a tým zlepšujú jej vzhľad. Čajový
nálev pôsobí upokojujúco a dezinfekčné. Pouţíva sa na zmývanie pleťových sťahujúcich masiek (zmývajú sa
bez mydla). Rezinoid získaný extrakciou menej kvalitných druhov čaju sa pridáva do niekt. pánskych
parfumových kompozícií, pretoţe jeho vôňa pripomína orientálny tabak.

Theaceae – čajovníkovité.
Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín. Stromy a kry so striedavými jednoduchými vţdyzelenými listami.
Jednotlivé, často nápadné kvety sú päťpočetné, pravidelné a obojpohlavné. Plodom je tobolka, zriedkavejšie
bobuľa alebo naţka. Rastú v trópoch a subtrópoch (150 rodov, 1600 druhov). Patrí sem čajovník čínsky (»77?ea chinensis) a kamélia japonská (Camellia japonica) známa okrasná rastlina.
Theadryl® supp., tbl. (Léčiva) - Mozastinii teoclas 100 mg v 1 tbl., resp. 50 alebo 100 mg v 1 čapíku;
antiemetikum, sedatívum; moxastín.
Theadrylettae® supp., tbl. (Léčiva) -Mozastinii teoclas 25 mg v 1 tbl., resp. 10 mg v 1 čapíku; antiemetikum,
sedatívum; moxastín.
theaflavinum →teqflovín.
theaismus, i, m. – [1. thea čaj + -ismus] teaizmus, kofeinizmus následkom nadmerného pitia čaju.
theatrum, i, n. – [i] divadlo.
theatrum anatomicum – pitevňa.
thebaica — ópium (podľa Thebes, kde kedysi pripravovali ópium).
thebaismus – opiumizmus (podľa Thebes, kde kedysi pripravovali ópium).
thebainu m →tebaín.
Thebesius, Adam Christian – (1686 – 1732) nem. lekár. Po ňom sú nazvané:
Thebesiova chlopňa – valvula sinus coronarii.
Thebesiove otvory – foramina venarum minimarum cordis.
Thebesiove žily – vv. cordis minimae.
thec/o- – prvá časť zloţených slov z g. théké schránka, puzdro.
theca, ae, f. – [g. théké schránka] obal, puzdro, blana, vačok, nádoba.
theca externá – tunica externá thecae folliculi, van Baerov obal folikula.
theca folliculi – obal zahusteného spojivového tkaniva okolo veziku-lámeho folikula vaječníka, kt. pozostáva
z vnútornej vaskulárnej a vonkajšej väzivovej vrstvy.
theca interná – tunica interná thecae folliculi.
theca medullaris spinalis – tvrdá pléna miechy.
theca vertebralis – tvrdá pléna miechy.
thecalis, e – [g. théké schránka] týkajúci sa teky, puzdra, blany, obalu.
thecitis, itidis, f. – [thec- + -itis zápal] tecitída, zápal šľachovej pošvy, tenovaginitída.
thecodont – [thec- + g. odús -odontos zub] jedinec so zubami uloţenými do loţísk, alveolov.
thecoma, tis, n. – [g. théké schránka + -orná bujnenie] →tekom.
thecomatosis, tis, n. – [g. théké schránka+-omatosis bujnenie] tekomatóza, difúzna hyperplázia vaječníkovej
stromy.
thecostegnosis, is, f. – [g. théké schránka + g. stegnósis zúţenie] tekostegnóza, kontrakcia šľachovej pošvy.
Theelin® – estrón.
Theile, Friedrich Wilhelm – (1801 – 1879) nem. anatóm. Po ňom sú nazvané:
Theileho kanál – sinus transversus pericardii.
Theileho žľaza – ţľazové útvary v stene ductus cysticus a panvičke ţlčníka.
Theiler, Max – (* 1899) juhoafrický bakteriológ pochádzajúci z USA. R. 1951 mu bola udelená Nobelova cena
za výskum ţltej zimnice.
Theilerova choroba – [Theiler, Max, *1899, amer. bakteriológ pôsobiaci v juţ. Afrike] spontánna
encefalomyelitída myší vyvolaná inváziou beţnej vírusovej infekcie GIT do
CNS.
Theileria – [Theiler Arnold sir, 1867 – 1936, švajč. mikrobiológ] rod malých parazitických prvokov (rad

Piroplasmida, podtrieda Piroplasmá). Prvoky parazitujú v erytrocytoch, lymfocytoch a endotelových bunkách
cicavcov. Prenášajú ich kliešte. Dajú sa dokázať y rozteroch z hypertrdfovaných lymfatických uzlín farbených
podľa Giemsu. Niekt. druhy vyvolávajú hospodársky dôleţité choroby hovädzieho dobytka, koni, oviec a kôz; ^theileríáza.
Theileria annulata – T. dispar, pôvodca tropickej theileriózy dobytka, prenáša sa kliešťom rodu Hyalomma.
Theileria dispar – T. annulata.
Theileria hirci – druh, kt. sa vyskytuje v sev. Afrike, juţ. oblastiach býv. ZSSR, Európe, Turecku a Indii.
Vyvoláva vysoko fatálnu chorobu dospelých a kôz; vektor nepoznáme.
Theileria lawrencei – je pp. variantom T. parva, pôvodca koridorovej choroby v Afrike. Prenáša sa z byvolov
na dobytok a je vysoko patogénna.
Theileria mutans – druh, kt. cudzopasí v africkom dobytku a indických byvoloch. Nákazy boli hlásené aj z
Karibskej oblasti. Prenáša sa kliešťami Amblyomma, mnoţí sa výhradne v erytrocytoch.Nebýva patogénny,
príp. vyvoláva miernu theilleriázu, tzv. tzaneenskú chorobu.
Theileria orientalis – vyskytuje sa na ďalekom Východe, menej y celej Ázii, na juhu býv. ZSSR, kde môţe
vyvolať anémiu spojenú s rozmnoţením piroplaziem. Mierne patogénne druhy ţijú aj v Európe a Austrálii,
renášačom sú kliešte rodu Haemaphysalis.
Theileria ovis – druh parazitujúci v ovciach a kozách v Afrike, Európe, býv. štátoch ZSSR, Indii, Srí Lanke a
záp. Ázie; nebýva patogénny, príp. vyvoláva miernu chorobu, kt. sa prejavuje horúčkou, lymfadenopatiou v
mieste poštípania kliešťom, a ľahkou anémiou.
Theileria parva – pôvodca horúčky Východného pobreţia, často fatálna choroba dobytka v Afrike, prenáša
ju kliešte z rodu Physicephalus a Hyalomma.
theileriasis, is, f. – [Theileria + -asis stav] teileriáza, skupina chorôb vyvolaných prvokom rodu Theileria.
Theilleriasis bovina – 1. horúčka Východného pobreţia; 2. rozličné horúč-kové choroby dobytka vyvolané
druhmi Theilería.
Theileriasis tropica – tropická piroplazmóza, horúčka stredozemného pobreţia, infekcia dobytka podobná
miernej horúčke Vých. pobreţia, vyvolaná Theilería annulata, prenášaná kliešťom Hyalomma spp., vyskytuje
sa v sev. Afrike, na pobreţí Stredozmeného mora, juţ. oblastiach byv. ZSSR.
Theimiichov príznak – [Theimlich, Martin, nem. pediater z konca 19. stor.] protrúzia alebo našpúlené pery
vyvolané poklepom na m. orbicularis oris.
theinismus, á, m. – teinizmus otrava látkami, kt. sa nachádzajú v čaji.
theinum, i, n. – teín.
thel/i/o- – prvá časť zloţených slov z g. 1. thélé jemná koţička; prsníková bradavka; 2. thélys veľmi jemný.
thelalgia, ae, f. – [thel- (1) + g. algos bolesť] →telalgia.
thelarche, es, f. - [thel- (2) + g. arche začiatok] →telarche.
Thelazia – rod hematód nadčeľade Spiruroidea, príbuzných filáriám. Rôzne druhy parazitujú v očiach zvierat (T.
callipaeda, T californiensis).
thelaziasis, is, f. – [Thelazia + -asis] infekcia očí vyvolávaná Thelazia spp.
Thelephoraceae – plesňovkovité. Čeľaď bazídiových húb z radu trúdnikotvarých s pavučinatou, koţovitou,
chrupkovitou alebo tvrdou oplodnicou, kt. pokrýva hladké alebo zvráskavené hyménium. Škodcom ovocných
stromov je pevník purpurový (Stereum purpumum).

Stereum purpureum (pevník purpurový)

theleplastica, ae, f. – [thele- (1) + g. plastike (techné) tvárne umenie] →teleplastika.
thelerethismus, i, m. – [thel- + g. erethisma vzrušenie] erekcia prsníkových bradaviek.

theliolymhoeytus, i, m. – [thelio- + lymphocytus] teliolymfocyt, intraepitelový lymfocyt, malý lymfocyt v epiteli,
najmä v čreve.
thelitis, itidis, f. – [thel- (1) + -itis zápal] mamilitída, →telitída.
thelium, i, n. – [l.] 1. papila; 2. bradavka.
Thelománia – rod prvokov (podrad Pansporoblastina, rad Microsporida), kt. parazituje v larvách niekt. komárov
čeľade Culicinae, Anopheles, tipulách a v mozgu hlodavcov.
thelorrhagia, ae, f. – [thel- (1) + g. rhagiá od rhégnynai výron] →telorágia.
thelotismus, i, m. – [thelot- + ismus] telotizmus, thelerethismus.
thelyblastos, i, m. – [thely- + g. blastos výhonok] telyblast, ţenský pronukleus.
thelygenes, es – [thely- + g. gennan rodiť] rodiaci len ţenských potomkov.
thelytokia, ae, f. – [g. thelos ţenský + g. tokos pôrod] →telytokia.
Themison z Laodicei – g. lekár, kt. zaloţil lekársku školu metodistov.
thenaldinum →tenaldín.
thenar, ris, n. – [g. thenar plochá ruka] tenar, palcová poduška na dlani.
Thénard, Louis-Jacques – (1777 – 1857) fŕanc. chemik. Objavil peroxid vodíka (1818), spolu s L. J. GayLussacom bor, ďalej rozpracoval viaceré spôsoby získavania draslíka a vodíka a rozličných chem. zlúč. Navrhol
metódu analýzy org. látok, z moču diabetikov izoloval glukózu.
thenium closylatum →téniumklozylát.
thenyldiaminum →tenyldiamín.
Thenylene – metapyrilén. thenylpyraminuín →metapyrilén.
Theobaldia – [Theobald, Frederic Vincent, 1868 – 1930] starší názov rodu komárov z čeľade Culicinae;
Culiseta.
Theobroma, tis, n. – [g. theos Boh + g. bróma potrava] rod rastlín z čeľade kólovitých (Sterculiaceaé).
Theobroma cacao L. – kakaovník obyčajný. Kauliflómy strom domáci v sev. časti Juţ. Ameriky (Brazília),
pestuje sa v Stred. Amerike, Mexiku, Záp. Indii a v Afrike.K hlavným poroducentom patrí Ghana a krajiny
okolo Guinejského zálivu. Je to vţdyzelený strom, vysoký 5-8 m s hustou guľovitou korunou. Pučiace listy sä
bronzovočervené, neskôr tmavozelené, podlhovasto oválne s typickou špicatou 15 – 20 cm dlhou čepeľou.
Drobné kvety vyrastajú jednotlivo priamo na kmeni a na báze hlavných konárov a sú belavé, ţltkasté alebo
ruţové. Plody sú ţltozelené, oranţové alebo hnedé, aţ 30 cm dlhé a obsahujú semená, tzv. kakaové bôby.
Drogu tvoria fermentované usušené a upraţené semená Semen cacao, v skutočnosti cotyledones, zbavené
hnedého osemenia a radikuly. Ide o tenké papierovité, konkávno-konvexné šupinky, červenohnedej farby,
čokolá-dovitého zápachu a chuti. Obsahujú 1 – 2 % teobromínu, 0,05 – 0,2 % kofeínu, 50 % tuku, ~ 5 %
trieslovín, kakaovú červenú, proteíny, pento-zány, kys. pektovú, škrob, glyceridy kys. stearínovej, olejovej,
palmitovej a linolovej. Pouţíva sa na výrobu kakaového oleja (Oleum cacao, ČSL 4) a kakaového prášku (Pulvis
cacao). Kakaové maslo (Butyri cacao) slúţi na prípravu čapíkov a globuliek. Kakaové osemenie (Testa cacao)
slúţi na izoláciu teobromínu. Oleum caco sa pouţíva ako pomocná farm. látka, široké uplatnenie má v
potravinárstve. Z fermentovaných a praţených kakaových semien rozomletých na prášok sa pripravuje výţivný
nápoj kakao a vyrába sa z nich čokoláda. Z kakaového masla sa pripravujú v kozmetike mastné pomády a
krémy určené pre citlivú pleť; osvedčuje sa aj v pastách (zmesi púdrov s tukom) a v líčidlách. Pouţíva sa aj na
výrobu rúţov. Je vhodným tukom na enfleuráţ vzácnych silíc z kvetov. U osôb spracúvajúcich kakaovník môţe
vyvolať alergickú dermatitídu.

Theobroma cacao

theobrominum →teobromín.
®

Theo-Dur 200 a 300 tbl. (Astra) – Theophylllinum anhydricum 200 alebo 300 mg vi tbl.; bronchodilatans,
antiastma-tikum.
theofibratum →teofibrát.
®

Theoglycinate – glycinát teofylínu sodného.
theolintim – teolín, bezfarebná, prchavá uhľovodíková kvapalina získaná z ropy ap.; podobá sa benzínu a má
podobné pouţitie.
theomania, ae, f. – [g. theos boh + g. maniá vášeň] teománia, náboţenské blúznenie; náboţenský blud.
theopathia, ae, f. – [g. theos boh + g. pathos choroba] liečenie pomocou modlitieb; teoterapia.
®

Theophorin – fenindamíntartrát. theophyllinum →teofylín.
®

Théoplus tbl. ret. (Pierre Fabre Médicament) – Theophyilinum anhydricum 100 alebo 300 mg v 1
retardovanej tbl.; bronchodilatans, antiastmatikum.
Theorel, Axel Hugo Teodor – (* 1903) švéd. biochemik. R. 1955 dostal Nobelovu cenu za ŕyziol. a med. za
objav charakteru účinkov oxidačných enzýmov.
theoreticiis, a, um – [g. theoriá domienka, predpoklad] →teoretický.
theoria, ae, f. – [g. theoriá domienka, predpoklad] →teória.
theotherapia, ae, f. – [g. theos Boh + g. therapeiá liečenie] teoterapia, liečenie modlitbami a náboţenskými
exercíciami.
theque – [franc. škatuľa alebo malá debna] okrúhle alebo oválne agregáty alebo hniezda névových buniek
obsahujúcich melanín, kt. sa vyskytujú na dermo-epidermovom spojení alebo v zamši.
therap. – farm. skr. l. therapeuticus terapeutický, liečebný.
therapeuticus, a, um – [g. therapeuein slúţiť, liečiť] skr. th., terapeutický, liečebný.
Theraphosidae – čeľaď veľmi veľkých pavúkov (podčeľaď Orthognatha), kt. sa vyskytujú v miernych a
tropických oblastiach. Druh Sericopelma communis (nespr. tarantula) produkuje jed, nebezpečný pre človeka;
niekt. sú schopné vyvolať bolestivé poštípania.
therapia, ae, f. – [g. therapeuein slúţiť, liečiť] skr. th., liečenie; →terapia.
Therapia causalis – kauzálne, príčinné liečenie, odstraňujúce príčinu choroby.
Therapia conservativa – konzervatívne liečenie, bez operačného výkonu.
Therapia exspectativa – vyčkávajúcae liečenie.
Therapia magna sterilisans – liečenie nákazlivej choroby pomocou prostriedkov, kt. ničia infekciu.
Therapia paliativa – liečenie, kt. zmierňuje, utišuje bolesť, ale neodstraňuje príčinu.
Therapia praeventiva – preventívna th., kt. predchádza vzniku choroby.
Therapia prophylactica – profylaktické liečenie, kt. predchádza hroziacej chorobe.
Therapia radicalis – radikálne, rázne liečenie choroby.
Therapia specifica – špecifické liečenie.
Therapia substituaria, substitutiva – subsíitučné liečenie, kt. nahradzuje chýbajúce látky

(napr. hormóny).
Therapia symptomatica – symptomatické liečenie, liečenie podľa príznakov choroby.
Therapsida – plazy, kt. sa mnohými znakmi pribliţujú cicavcom. Ţili od stredného permu do vrchného triasu.
therebinthina, ae, f. →terpentín.
Theria – [g. thérion divoké zviera] v niekt. klasifikačných systémoch podtrieda cicavcov, zahrňujúca podtriedu
Eutheria a Metatheria, kt. druhy sú ţivorodé.
Theriaca electuarium sine opio – zloţka Dr. Theiss Schwedenbitter cps. a crm. a Originál Schwedenbitter
Tropfen sol.
theriak – dryák, polyfarmaceutický prípravok z helenistického obdobia (4. stor. pred n. 1. — 30. r. pred n. L),
univerzálny prostriedok (antidótum) proti uhryznutiu jedovatými ţivočíchmi, zloţený z > 50 liečiv s medom.
Theridiidae – čeľaď malých, tmavých, pavúkov (podčeľaď Labidognathä). Patrí sem rod Latrodectus, kt. jed
po poštípaní človeka môţe vyvolať exitus.
theriogenologia, ae, f. – [g. thérion zviera g. gennan vodiť + g. logos náuka] teriogenológia, odvetvie veter.
med., kt. sa zaoberá reprodukciou, vrátane fyziol. a patol. samčích a samičích reprodukčných orgánov a klin.
praxou veter. pôrodníctva, gynekológie a semenológie.
theriomorphismus, i, m. – [g. thérion zviera + g. mor/é tvar + -ismus] teriomorfizmus, pripisovanie ľuďom
kvality zvierat; opis správania ľudí spôsobom správania zvierat.
therm/o- – prvá časť zloţených slov z g. thermé teplo. thermacogenesis, is, f. - [therm- + g.farmakon liek + g.
genesis vznik] →termakogenéza.
therm(o)aesthesia, ae, f. – [therm- + g. aisthésis vnímanie] termestézia, termoanestézia, citlivosť na teplo.
Aktivácia vertikálneho sektoru nervového systému, nadstaveného v niekoľkých etáţach nad špecifickými
receptormi, kt. sú dráţdené v určitom rozpätí teploty. Vyššie etáţe termického analyzátora tvoria elementy
ascendentnej retikuklárnej formácie, pp. aj tectum mesencephali (stratum griseum medioum v colliculi
rostrales), časť ventrobazálneho komplexu talamu a spoločné kôrové pole komplexného somestetického
analyzátora v gyrus postcentralis.
thermaesthesiometron, i, m. – [therm- + g. aisthésis vnímanie + g. metron meradlo] termesteziometer, prístroj
na meranie tepelnej citlivosti.
thermalgesia, ae, f. – [therm- + g. algos bolesť] →termalgézia.
thermalgia, ae, f. – [therm- + g. algos bolesť] →kauzalgia.
thermalis, e – [g. thermé teplo] termálny, vzťahujúci sa na teplo.
thermatologia, ae, f. – [thermato- + g. logos náuka] náuka o liečebnom vplyve tepla.
thermelometron, i, m. – [therm- + elo skr. elektrický + g. metron meradlo] termelometer, elekt. teplomer.
thermhypaesthesia, ae, f. – [therm- + g. hypo pod + g. aisthésis vnímanie] →termhypestézia.
thermhyperaesthesia, ae, f. – [therm- + g. hyper nad + g. aisthésis vnímanie] →termhyperestézia.
thermion – termión, elekt. nabitá častica, emitovaná rozţeravenou látkou, ako sú elektróny z katódy v
Coolidgeovej trubici.
thermionica – termionika, náuka o javoch inhibovaných termiónmi.
thermistor →termistor.
Thermoactinomyces – rod pôdnych a vodných saprofytitických baktérií z čeľade Micromonosporaceae, radu
Actinomycetales, ku kt. patria termofílné (45 – 60 °C); na vzdušných a substrátových my eéliáehmajú jedinú
spóru.
Thermoactinomyces. vulgaris je druh izolovaný z pôdy, hnoja a sena.; je jedným z pôvodcov farmárskych
pľúc.
therm(o)anaesthesia, ae, f. – [therm- + g. alfa priv. + g. aisthésis vnímanie] →termanestézia.

therm(o)analgesia, e, f. – [thermo- + g. alfa priv. + g. algos bolesť] →thermanalgesia.
thermocaustica, ae, f. – [thermo- + g. kausis pálenie] →termokaustika.
thermocauter, eris, m. – [thermo- + g. kausis pálenie] →termokauter.
thermocauterectomia, ae, f. – [thermo- + g. kausis pálenie + g. ektomé odstránenie] →termokauterektémia.
thermocoagulatio, onis, f. – [thermo- + l coagulatio zráţania] →termokoagulácia.
thermodiffusio, onis, f. – [thermo- + l diffundere rozlievať] termodifózia, difúzia vplyvom teplotného gradientu.
thermodilutio, onis, f. – [thermo- + l. diluere rozriediť] →termodilúcia.
thermodynamica, ae, f. – [thermo- + g. dynamis sila] →term odynam ika.
thermogenesis, is, f. – [thermo- + g. genesis vznik] →termogenéza.
thermogramma, tis, n. – [thermo- + g. gramma zápis] →termogram.
thermographia, ae, f. – [thermo- + g. grafein písať] →termografia.
thermohyperalgesia, ae, f. – [thermo- + g. hyper nad + g. algos bolesť] termohyperalgézia, stav, pri kt.
aplikácia mierneho tepla vyvoláva nadmernú bolesť.
thermohypaesthesia, ae, f. – [thermo- + g. hypo pod + g. aisthésis vnímanie] termohypestézia, dyzestézia, kt.
sa vyznačuje zníţenou citlivosťou na teplo a chlad; čiastočná termanestézia.
thermochémia, ae, f. – [thermo- + g. chemeiá chémia] termoehémia, odvetvie chémie, kt. sa zaoberá
zmenami tepla, kt. sprevádzajú chem. reakcie.
thermochroismus, i, m. – [thermo- + g. chrús farebný] termochroizmus, stav pri kt. teleso odráţa niekt.
tepelné lúče a absorbuje alebo prepúšťa iné.
thermoinactivatio, onis, f. – [thermo- + l. inactivatio sila] termoinaktivácia, zbavenie účinku po expozícii
tepla.
thermokinesis, is, f. – [thermo- + g. kinein pohybovať] -^termokinéza.
thermokinetica, ae, f. – [thermo- + g kinesis pohyb] termokinetika, náuka o šírení tepla.
thermolabilis, e – [thermo- + l. labilis vratký] →termolabilný.
thermolabilitas, atis, f. – [thermo- + l. labilis vratký] →termolabilita.
thermologia, ae, f. – [thermo- + g. logos náuka] termológia, termika, náuka o teple.
thermoluminiscentia, ae, f. – [thermo- + luminiscentia] termoluminiscencia, svetielkovanie telesa
rozţeraveného vysokou teplotou volfrámového vlákna; tvorba svetla v látke, kt. teplota sa zvýši.
thermolysis, is, f. – [thermo- + g. lysis uvoľnenie] termolýza; 1. chem. disociácia pôsobením tepla; 2. uvoľnenie,
výdaj tepla ţiarením, sálaním alebo iným spôsobom.
thermolysinum →termolyzín.
thermomastographia, ae, f. – [thermo- + g. mastos prsník + g. grafein písať] termomastografla, vyuţitie
termografie v dg. lézií prsníka.
thermometria, ae, f. – [thermo- + g. metriá meranie] →termometria.
thermometruin, i, n, – [thermo- + g. metron miera] →termometer.
thermo(nuclearis, e – [thermo- + l. nucleus jadro] →termonukleárny (reakcia).
thermopalpatio, onis, f. – [thermo- + l. palpare hmatať] termopalpácia, pohmat s cieľom určiť rozdiely teploty
rozličných čast tela.
thermophilus, a, um – [thermo- + g. filiá priazeň] →termofilný.
thermophobia, ae, f. – [thermo-+ g. fobos strach] →termofóbia.
thermoplacentographia, ae, f. – [thermo- + l. placenta lôţko + g. grafein písať] termoplacentiografla,
vyuţitie termografie na určenie miesta pripojenia placenty.
thermoplast – [thermo- + plast] last, kt. pôsobením tepla zmäkne a ochladením stvrdne a pritom sa chem.

nemení.
thermoplegia, ae, f. – [thermo-+g. plégé rana] —termoplégia.
thermopolypnoe, es, f. – [thermo- + g. poly s mnohý + g. pnoé dýchanie] zrýchlenie dýchania následkom
zvýšenej teploty alebo horúčky.
thermopraecipitatio, onis. f. – [thermo- + praecipitatio] termoprecipitácia, vyzráţame účinkom zvýšenej
teploty.
thermoradiotherapia, ae, f. – [thermo- + radiotherapia] aplikácia ionizujúceho ţiarenia na anat. miesto, kt.
tkanivo bolo arteficiálne, čím sa zvýšila jeho rádiosenzitivita.
thermoreceptor, oris, m. – [thermo- +1. recipere vnímať] -^termoreceptor, snímač tepla.
thermoregulatio, onis, f. – [thermo- + regulatio] →termoregulácia.
thermoresistentia, ae, f. – [thermo- + resistentia] termorezistencia, odolnosť voči teplu.
®
Thermo-Rheumon crm. (Tropon Werke) – Benzyl nicotinas 10 mg + Etofenamatum 100 mg v 1 g krému;
antireumatikum, nesteroidové antiflogistikum, dermatologikum.
thermorubinum →termorubín.
thermoscopus, i, m. – [thermo- + g. skopein pozorovať] termoskop, diferenciálny -^teplomer.
thermostahilis, e – [thermo- + l. stabilis pevný] →termostabilný.
thermostasis, is, f. – [thermo- + g. statis státie] termostáza, udrţovanie telesnej teploty u teplokrvných
ţivočíchov.
thermostat – [thermo- + g. histanai udrţovať] →termostat
thermosteresis, is, f. – [thermo- + g. sterésis strata] deprivácia tepla.
Thermostromuhr – [nem.] prístroj na meranie mnoţstva krvi pretečenej v krvnej cieve.
thermosyntaltismus, i, m. – [thermo- + g. syntellein kontrahovať sa] termosyntaltizmus, kontrakcia svalu vplyvom
tepla alebo stimulovaného teplom.
thermotaxis, is, f. – [thermo- + g. taxis radenie] →termotaxia.
thermoterapia, ae, f. – [thermo- + g. therapeiá liečenie] →termoterapia.
thermotolerantia, ae, f. – [thermo-+1. tolerare znášať] termotolerancia, odolnosť voči teplu; týka sa baktérií, kt.
aktivita sa nemení pri vysokej teplote.
thermotonometrum, i, n. – [thermo- + g. tonos napätie + g. metron miera] termotonometer, prístroj na meranie
rozsahu kontrakcie vyvolanej teplom.
thermotropismus, i, m. – [thermo- + g. tropé obrat] →termotropizmus.
thermomorph – [g. thérm divoké zviera + g. mor/é tvar, podoba] termomorf, morfol. časť organizmu alebo
jedinec s nadpočetnými, malformovanými alebo chýbajúcimi časťami, kt. pôsobí dojmom niţšieho ţivočícha.
®

Thermomyzon – rod pijavíc z čeľade Gnathobdellidae.
theront – [g. thér divoké zviera + g. on-ontos bytosť] teront, voľne plávajúce štádium alebo forma ţivotného cyklu
niekt. bičíkovcov, kt. vznikajú z tomitov a hľadajú nového hostiteľa alebo zdroj potrebný na vývoj trofontu.
Thersitesov komplex – [Thersités bol najošklivejší muţ g. vojska pred Trójou] nutkavé predstavy týkajúce sa
vlastného tela. Predstava, ţe všetci ľudia vedia, ţe pacient má napr. „materské znamienka", deformitu nosa,
uší, chron. koţné choroby vrátane akne, ţe nosí okuliare, kt. ho robia škaredým ap. Ide o komplex z
predpokladanej telesnej nedokonalosti ako forma dysmorfofóbie; neurotická disocialita (Shutte, 19577).
Therskiornithidae – ibisovité. Čeľaď vtákov z radu bahniakov (Limicolae) strednej veľkosti. Zobák majú
ohnutý alebo lyţicovitý. U nás sa vyskytujú 2 druhy: ibisovec hnedý (Plegadis falcinellus) a lyţičiar obyčajný
(Platalea leucorodia).
Thesalus z Kosu – (4. stor. p. n. L) g. lekár, syn a ţiak Hippokrata.
Tesalus z Trailes – (1. stor. n. 1.) g. lekár z školy metodistov, ţiak Themisona.
thesaurismosis, is, f. – [g. thésauros poklad, zásoba + -osis stav] →tezaurizmóza.

thesis, is, f. – [g.] →téza.
theta – [

] 8. písmeno g. abecedy.

thetapásmo – frekvenčné pásmo EEG od 4 do 8 Hz.
thetarytmus – rytmus EKG s frekvenciou od 4 – 8 Hz.
thetavlna – vlna EEG s trvaním ¼ – 1/8 Hz (aj viac).
Thévenardov syndróm – [Thévenard, André, franc. lekár 20. stor.] hereditárna senzorická radikulárna
neuropatia.
thevetinum A →tevetín A.
thevetosum →tevetóza.
THF – skr. angl. tetrahydrofolic acid, tetrahydrofolát.
thiabendazolum →tiabendazol.
®

Thiabene inj. (Merckle GmbH, Blaubeuren) – Thiamini hydrochloridum 50 mg v 1 ml inj. rozt.; vitamín Bi.
thiacetazonum →tiacetazón.
thiadiazinum →tiadiazín.
thialbarbitalum →tiabarbitalebo
thiamazolum →tiamazol
thiambutenum →tiambutén.
®
Thiameton – tiametóniumjodid.
®

Thiamin Léčiva inj. atbl. (Léčiva) – Thiamini hydrochloridum (vitamín B1) 100 mg v 2 ml. inj. rozt., resp. 50
mg v 1 tbl.; →vitamín B1.
®

Thiamine Chloride inj. (Medexport) – Thiamini hydrochloridum 50 mg v 1 ml inj. rozt.; →vitamín B1.
thiaminun →tiamín.
thiamiprinum →tiamiprín.
tiamphenicolum →tiamfenikol.
thiamylal →tiamylal.
Thiara – rod rozšírených sladkovodných slimákov (čeľaď Meloniidaé).
Druhy T. granifera a T. tuberculata sú hlavné hostitele rozličných trematód vrátane Haplorchis,
Metagonimus a Paragonimus.
thiasinum – tiazín, ergotioneín.
thiazesimum →tiazesím.
thiazidum – tiazid.
thiazinamium methylsulfuricum →tiazínmetylsulfát.
thiazolsulfonum →tiazolsulfón.
thiazolum →tiazol.
thibenzazolinum →tibenzazolín.
Thibiergeho-Weissenbachov syndróm – [Thibierge, Georges, 1856 – 1926; Weissenbach, Raymond
Joseph Emil 1885 – 1963, franc. lekári] →syndrómy.
Thieleho syndróm – [Thiele, George Henry, * 1896, amer. proktológ] →syndrómy; XVI. diel
Thiemannov syndróm – [Thiemann, H., nem. lekár zo zač. 20. stor.] →syndrómy, XVI. diel.
thiemia, ae, f. – [g. theion síra + g. haima] tiémia, nadmerná koncentrácia síry v krvi.
thienamycinum →tienamycín.
Thierschov step – [Thiersch, Karí, 1822-1895, nem. chirurg] Ollierov-Thierschov step, veľmi tenký koţný
step, kt. pozostáva z epidermis a tenkej vrstvy zámše, často sú to dlhé, široké pásy.

Thierschova operácia – [Thiersch, Karí, 1822 – 1895, nem. chirurg] odstránenie tenkých koţných štepov
pomocou ţiletky, skalpela alebo dermatómu.
Thiéryho zrakový klam – zmyslový klam
thiethylperazinum →tietylperazín.
thigm/a- – prvá časť zloţených slov z g. thigma dotyk.
thigmaesthesia, ae, f. – [thigm- + g. aisthésis vnímanie] tigmestézia, hmat.
thigmotaxis9 is, f. – [g. thigma dotyk + g. taxis radenie] →tigmotaxia.
thigmofropismus, i, m. – [g. thigma dotyk + g. tropé obrat] →tigmotropizmus.
thihexinolum →tihexinol
®

Thilorbin gtt. ophth. (Alcon-Couvreur) – Oxybuprocaini hydrochloridum 4 mg + Fluoresceinum natricum 0,8
mg v 1 ml očných kv.; oftlamologikum. Pouţíva sa na prípravu merania vnútroočného tlaku (aplanačná
tonometria), na dg. poškodenej rohovky, miestne znecitlivenie pri odstraňovaní povrchovo uloţených
cudzích teliesok, miestne znecitlivenie slzného kanálika.
tinerfonatum natricum →timefonät sodný.
thimerosalum →timerosal.
thimetaphanum camphorum sulfonatum – trimetafánkamsylát.
thio- →tio.
thiobarbitalum →tiobarbital.
thiobutabarbitalum →tiobutabarbital.
thiocresolum →tiokrezol
®

Thioctacid inj. (Astawerke + Chemiewerke Homburk) – Ac. thiocticum 25 alebo 50 mg + Benzylalcohol 100 mg v
1 amp. 2 ml; hepatoprotektívum, neuroterapeutikum; kys. tioktová.
®

Thioctacid tbl. (Astawerke + Chemiewerke Homburk)-Ac. thiocticum 50 mg v 1 tbl.; hepatoprotektívum,
neuroterapeutikum; kys. tioktová.
®

Thioctacid 100T tbl.(AstaMedica) – Trometalolitioclas 158,8 mg (zodpovedá 100 mg kys. -lipoovej) v 4 ml;
neuroterapeutikum, kt sa pouţíva pri poruchách citlivosti v th. diabetickej polyneuropatie.
®

Thioctacid 600 HR tbl. obd. (Asta Medica) − Ac. thiocticum 600 mg v 1 tbl; hepatoprotektívum,
neuroterapeutikum; kys. tioktová.
®

Thioctacid 600 T tbl. (Asta Medica) − Trometaloli tioclas 952,3 mg (zodpovedá 600 mg kys.  -lipoovej) v
24 ml; neuroterapeutikum, kt. sa pouţíva pri poruchách citlivosti v th. diabetickej polyneuropatie.
thiodicarb →tiodikarb.
®

Thiogamma 600 Injekt inj. (Solupharm) − Ac. thiocticum 600 mg v 1 amp. 20 ml; neuroterapeutikum; pouţíva
sa v th. dyzestézií pri dabetickej polyneuropatii.
®

Thiogamma 600 Oral tbl. obd. (Artesan Pharma) − Ac. thiocticum 600 mg v 1 amp. 20 ml;
neuroterapeutikum; pouţíva sa v th. dyzestézií pri dabetickej polyneuropatii.
thioglucosum →tioglukóza.
thioguaninum →tiogvanín.
thioquinoxum →tiochinox.
Thiola →tioproín.
thiolutinum →tiolutín.
thiolysis, is, f. – [g. theion síra + g. lyein uvoľňovať] →tiolýza.
thionazinum →tionazín.
thioninum →tionín.
thiopege, es, f. – [g. theion síra + g. pégé prameň] sírny prameň.
®

Thiopental ICN 0,5 a 1 g inj. sicc. (ICN Czek Republik) – Thiopentalum natricum 500 mg alebo 1 g
substancie na prípravu inj. rozt.; celkové anestetikum; →tiopental

®

Thiopental VÚAB inj. sicc. (Výzkumný ústav antibiotík a biotransformací) – Thiopentalum solubile
(Thiopentalum natrium cum natrii carbonas sicco) 500 mg alebo 1 g substancie na prípravu inj. rozt.; celkové
anestetikum; →tiopental.
thiopentalum →tiopental.
thiopentobarbitalum →tiopentobarbital.
thiopeptinum →tiopeptín.
thiophanatum →tiofanát.
thiophenum →tiofén.
thio(pneumo)coniosis, is, f. – [g. theion síra + g. pneumón pľúca + g. konis prach + -osis stav]
→tiopneumokonióza.
thiopropazatum →tiopropazát.
®

Thioridazin Léčiva 25 a 100 Léčiva dr. (Léčiva) – Thioridazini hydrochloridum 25 alebo 100 mg v 1 dr.;
neuroieptikum, anxiolytikum; →tioridazín.
®

Thiospasmin

→tiohexametóniumjodid; →oxyzóniumjodid.

thiostrepton →tiostreptón.
®

Thiosulfíl →sulfametizol.
®

Thio-Tepa inj. sicc. (Cyanamid) – Thiotepum 15 mg suchej substancie v 1 fľaštičke; cytostatikum; -^tiotepa.
®

Thiotepa „Lederle" 15 mg inj. sicc. (Cyanamid GmbH und Co., Wolfratshausen; Wyeth Lederle S.p.A,
Catania) – Thiotepum 15 mg suchej substancie v 1 fľaštičke; cytostatikum; →tiotepa.
thiothiaminum →tiotiamín.
thiothixenum →tiotixén.
2-thiouracil →2-tiouracil.
thiourea →tiomočovina.
THlP – 4,5,6,7-tetrahydroizoxazol[5,4-c]pyridín-3(2H)-ón, syn. gaboxadol, C6H8N2O2, Mľ 140,23; štruktúrny
analóg muscimolu, agonista GABA; pouţíva sa ako molekulová sonda pri štúdiu receptorov GABA.
thiphenamilum →tifenamil.
thiram – tetrametyltioperoxydikarbóndiamid; tetrametyltiuramdislufíd, TMTD, C6H12N2S4, Mr 240,44; neortuťový prí
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pravok, kt. sa pouţíva na morenie osiva (ENT98 , SQ 1489 , NSC 1771 , Arasan , Femasan , Nomersan ,
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Rezifilm , Tersan , Thiosan , Thiurad , Thiuramyl , Thylate , Tuads , Tulisan ).
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Thiram

Thirkinov príznak – príznak spondylolistézy: kompenzačná kyfóza medzi pohyblivými lumbálnymi a
nepohyblivými torakálnymi úsekmi chrbtice.
Thiryho fistula – [Thiry, Ludwig, 1817 – 1897, rak. fyziológ] umelý otvor v izolovanom segmente tenkého čreva,
kt. proximálny koniec je prišitý k brušnej stene a distálny koniec uzavretý; pouţíva sa v experimentoch na
zvieratách.
Thiryho-Vellova fistula – [Thiry, Ludwig, 1817 – 1897, rak. chirurg; Vella, Luigi, 1825-1886, talebo fyziológ]
umelý otvor v tenkom čreve, kt. komunikuje s brušnou stenou cez úsek čreva interponovaný medzi povrchom
a slučkou; pouţíva sa v experimentoch na zvieratách.
thixo- – prvá časť zloţených slov z g. thixis dotyk.
thixolabilis, e – [thixo- +1. labilis nestály, vratký] tixolabilný, ľahko ovplyvniteľný trepaním alebo miešaním.
thixotropia, ae, f. – [thixo- + g. tropé obrat] vratný (reverzibilný) dej, pri kt. nastáva premena gélu v sól.
thixotropismus, i, m. – [thixo- + g. tropé obrat] tixotropizmus, vlastnosť niekt. gélov, kt. sú schopné meniť sa
po potrepaní alebo pomiešaní na sól, a potom sa stať opäť polotuhou látkou.

thlipsencephalus, i, m. – [g. thlipsis tlak + g. enkefalos mozog] tlipsencefalus, plod, kt. má nedokonale
vyvinutú lebku, napr. s chýbaním lebkovej klenby.
Thomapyrin tbl. (Boehringer Ingelheim; Thomae) – Acidum acetylsalicylicum 250 mg + Paracetamolum 200
mg + Coffeinum 50 mg v 1 tbl.; analgetikum, antipyretikum.
Thomapyrin C tbl. effi. (Boehringer Ingelheim; Thomae) – Acidum acetylsalicylicum 300 mg + Paracetamolum
200 mg + Acidum ascorbicum 300 mg v 1 tbl.; analgetikum, antipyretikum.
Thoomas, André Antoin – [1867 – 1963] franc. neurológ; po ňom sú nazvané:
Thomasov príznak I – príznak poškodenia miechy: podráţdenie m. trapezius štípnutím vyvoláva „husiu koţu"
v miesto zodpovedajúcom segmentálne úseku miechy nad léziou.
Thomasov príznak II − príznak ochorenia mozočka a sclerosis muitiplex: pri rýchlom prechode zo supinácie
do pronácie sa ruka na poškodenej strane neudrţí v horizontálnej rovine.
Thomasov príznak III – Pendleho príznak, príznak lezie mozočka: ak má pacient rýchlo spustiť ruku pri
skúške „prst-nos", odchýli ju od správneho smeru.
Thomasov príznak IV – mozočkový príznak: keď strčíme zo strany do stojaceho pacienta, zdvihne dolnú
končatinu na strane nárazu a stúpne si na druhú nohu; príznak je pozit. na strane lezie;
Thomasov príznak V – mozočkový príznak: keď roznoţujeme a prínoţujeme leţiacemu pacientovi dolné
končatiny, vychyľuje sa noha na postihnutej strane i neskôr sama.
Thomas, Edward Donnall – (*1920) amer. hematológ; r. 1990 mu bola spolu s Josephom Edwardom
Murrayom udelená Nobelova cena za med. a fyziol. za priekopnícke práce v oblasti transplantácie kostnej
drene.
Thomasov skrat – [Thomas, G.L, amer. nefrológ 20. stor.] a–v skrat na hemodialýzu, pozostáva z kanyly zo
Silasticus Dacronovou manţetou, vpravuje sa medzi a. a v. femoralis.
Thomas, Hugh Owen – (1834 – 1891) angl. chirurg; po ňom sú nazvané:
Thomasov príznak – príznak flekčnej kontraktúry bedrového klbu: zvýšená lordóza v lumbálnej časti
chrbtice.
Thomasov test – pacient leţí na chrbte a má jednu dolnú končatinu ohnutú v kolenovom kl'be tak, ţe sa
kolenom dotýka hrudníka, pričom sa vyrovná lumbálna lordóza; uhol utvorený druhým bedrovým klbom
ukazuje stupeň flekčnej deformity.
Thomasova dlaha – ortóza na koleno a členok, kt. pozostáva z 2 tuhých tyčí spojených ovoidným
prstencom, kt. sa nakladá na stehno; pouţíva sa v naliehavých situáciách alebo na transport pacientov, príp.
v kombinácii s trakčným zariadením.

Thomasova dlaha

Thomasova choroba – [Thomas, A.] Thomasov sy.; →syndrómy.
Thomasova múčka – CaO.P2O5.SiO2, produkt pri výrobe ocele Thomasovým spôsobom (obsahuje 7 %
fosforu); pouţíva sa ako fosforečné hnojivo.
Thomasovej test − [Thomasova, Madelaine, autorka testu Méthods des histoires a compléter] projektívny test pre
deti od 4 – 12 r. Opisujú sa jednoduché situácie, kt. sa končia otázkou.
Thomasov-Jumentieho príznak – mozočkový príznak: pri pokuse uchopiť dajaký predmet, roztvára pacient
predčasne dlaň, často uţ na začiatku pohybu.
Thomayer, Josef – (1853 – 1927) čes. internista. Pôsobil ako prednosta polikliniky čes. lekárskej fakulty v
Prahe ako prednosta II. internej kliniky (po Emeríchovi Maixnerovi). Vynikol ako skvelý diagnostik. Veľkú
pozornosť venoval aj neurol. problematike. R. 1886 vyšla jeho príručka Úvod do drobné praxe lékaŕ-ské.
Jeho hlavným dielom je Odborná patológie a terapie nemocí vnítŕních, kt. vyšla v 5 vydaniach (1893-1923).
Významná je aj jeho práca o claudicatio intermittens. Spolu s Jaroslavom Hlavom zaloţil Sborník lekársky,
druhý čes. lekársky časopis. Koncom 80. r. 19. stor. začal vydávať edíciu malých monografií (Sbírka drobných

pŕednášek a rozpráv z odboru lekárskeho, neskôr Thomayerova sbírka pŕednášek a rozpráv). T. zaloţil
internistickú školu, kt. predstaviteľmi boli o. i. Karel Ámerling, Antonín Heveroch, Josef Pelnáŕ, Bohumil
Prusík, Emil Sieber, Ladislav Syllaba a Rudolf Vanýsek. Pod speudonymom R. E Jamot vydal knihy Príroda
a lidé, Vedie cesta Zpoutíživotní. Po ňom sú nazvané:
Thomayerov príznak I – príznak špecifickej peritonitídy: pri perkusii brucha pacienta leţiaceho na chrbte
je na pravej strane poklep bubienkový, na ľavej skrátený; táto distribúcia poklepu vzniká následkom
premiestenia omenta;
Thomayerov príznak II – so zhoršovaním srdcových chlopňových chýb sa zoslabujú ozvy i šelesty.
Thomova ampula – [Thoma, Richard, 1847 – 1923, nem. patológ] jedno z malých terminálnych rozšírení
interlobárnych artérií v slezinovej pulpe.
Thomova tekutina – [Thoma, Richard, 1847 – 1923, nem. patológ] dekalciflkačná tekutina pouţívaná v
histol., pozostáva z alkoholu a čistej kys. dusičnej.
Thomova-Zeissova komôrka – [Thoma, Richard, 1847 – 1923, nem. patológ; Zeiss, Karí, 1818-1888, nem.
optik] Abbého-Zeissova komôrka, komôrka na počítanie krviniek. Pozostáva z receptakula na dne skielka s
dielikmi vyznačujúcimi malé štvorčeky.
Thompsonova artroplastika – [Thompson, Frederick Roeck, 1907 – 1983, amer. ortopéd] chir.
rekonštrukcia bedrového kíbu pomocou Thompsonovej protézy.
Thompsonova protéza – [Thompson, Frederick Roeck, 1907 – 1983, amer. ortopéd] vitáliový implantát
pouţívaný pri artroplastike bedrového kĺbu.
Thomsenova choroba − [Thomsen, Asmus Július Thomas, 1815 – 1896, dán. lekár] syn. myotonia congenita
Thomsen-Striimpell; myotonické →syndrómy.
Thoms, Heraiaím – (1859 – 1931) berlínsky farmaceut. Pôsobil ako prof. na farm. inštitúte, spoluzakladateľ
Nemeckej farm. spoločnosti (1890), vydavateľ Real-Enzyklopädie der ge-sammten Pharmazie (14 zväzkov)
a Handbuch der praktischen und wissenschaňlichen Pharmazie (7 zväzkov).
Thomson, Joseph John sir – (1856 – 1940), angl. fyzik. Objavil voľné elektróny (1897), získal prvé údaje
o stabilných izotopoch (1912). R. 1906 mu bola udelená Nobelova cena za teoretické a experimentálne
výskumy elektrickej vodivosti plynov.
Thomson, William [lord Kelvin] – (1824 – 1907) škót. fyzik. Ako jeden z prvých pouţil Fourierove rady pri
výskume elekt. javov. Rozvinul teóriu šírenia elekt. signálov v dlhých kábloch. Pri skúmaní dlhých vodičov
objasnil oneskorovanie elekt. signálu a vynašiel spôsob ako tento jav odstrániť. R. 1853 zdôvodnil kmitavý
výboj v leydenskej fľaši. Vyvodil vzorec na určenie periódy kmitov v závislosti od kapacity a vlastnej indukčnosti
kmitavého okruhu (Thomsonov vzorec). Týmto problémom venoval práce Matematická teória elektriny a
magnetizmus (1845 –1850), Elektromagnetické kmity a vlny (1853) - tá mala veľký význam pri rozvoji
bezdrôtového telegrafu – Elektrodynamické vlastnosti kovov (1856). Zúčastnil sa na prácach na kladení
transatlantického káblu. Zdokonalil námorný kompas, vynašiel prístroj na meranie morských hlbín, zostrojil zariadenie na sledovanie a registráciu prílivu a odlivu a i. Zaviedol absol. stupnicu teplôt (1848). R. 1850 teoreticky
zdôvodnil pokles teploty topenia ľadu pri zvýšení tlaku (O dynamickej teórii tepla). R. 1892 ho povýšili do
šľachtického stavu s titulom lord Kelvin z Largsu.
Thomsonov príznak − [Thomson, Frederik Holland, 1867 – 1938, angl. lekár] Pastiov príznak, červené línie
na vnútornej strane lakťového kíbu pri šarlachu.
Thomsonova choroba − [Thomson, Mathew Sidney, 1894 – 1969, angl. dermatológ] autozómovo recesívne
dedičné ochorenie podobné Rothmundovmu-Thomsonovmu sy. s výnimkou sedlovitého nosa a katarakty.
thononium bromidum →tonzóniumbromid.
thonzylaminum hydrochloridum →tonzylamínhydrochlorid.
Thorntonov príznak − silná bolesť v oblasti drieku pri nefrolitiáze.
thorac/o- − prvá časť zloţených slov z g. thóráx hrudník.
thoracalgia, ae, f. – [thorac- + g. algos bolesť] →torakalgia.

thoracalis, e − [g. thóráx hrudník] torakálny, hrudný, hrudníkový.
thorack outiet syndróme →syndrómy.
thoracoabdominalis, e − [thoraco- + 1. abdomen brucho] →torakoabdominálny.
thoracoacromialis, e − [thoraco- + g. acromion nadplecko] →torakoakromiový.
thoracobronchotomia, ae, f. − [thoraco- + 1. bronchus prieduška + g. tomé rez] →torakobronchotómia.
thoracocaustka, ae, f. − [thoraco- + g. kausis pálenie] →torakokaustika.
thoracoceloschisis, is, f. − [thoraco- + g. kélé prietrţ + g. schisis rázštep] torakokelosehíza, vrodený rázštep
hrudníka a brucha.
thoracocentesis, is, f. − [thoraco- + g. kentésis pichnutie] →torakocentéza.
thoracocervicalis, e − [thoraco- + 1. cervix šija] →torakocervikálny.
thoracocy!losis, is, f. − [thoraco- + g. kyllosis ochrnutie] deformita hrudníka.
thoracocyrtosis, is, f. − [thoraco- + g. kyrtósis hrb] torakokyrtóza, abnormálne zakrivenie hrudníka alebo jeho
nadmerné vyklenutie.
thoracodelphus, i, m. − [thoraco- + g. adelphos brat] spojené dvojčatá s jednou hlavou, dvoma ramenami a 4
nohami; trupy sú zrastené nad pupkom.
thoracodidymus, i, m. − [thorac- + g. didymos dvojča] →torakodidymus.
thoracodorsalis, e − [thoraco- +1. dorsum chrbát] →torakodorzálny.
thoracodynia, ae, f. − [thorac- + g. odyné bolesť] →torakodýnia.
thoracoepigastricus, a, um − [thoraco- + epigastrium nadbruško] →torakoepigastrický.
thoracogastricus, a, um − [thoraco- + g. gaster ţalúdok] →torakogastrický.
thoracogastroschisis, is, f. − [thoraco- + g. gaster ţalúdok + g. schisis rázštep] →torakogastroschíza.
thoracographia, ae, f. − [thoraco- + g. grafein písať] →torakogrqfia.
thoracochirurgia, ae, f. − [thoraco- + chirurgia] →torakochirurgia.
thoracojlaparojscopia, ae, f. − [thoraco- + g. lapara brucho + g. skopein pozorovať] →torakolaparoskopia.
thoracolaparotomia, ae, f. − [thoraco- + g. lapara brucho + g. tomé rez] torakolaparotómia, rez vedený
hrudníkom a bruchom kvôli sprístupneniu subfŕeniekého priestoru a priľahlých oblastí.
thoracolumbalis, e − [thoraco- + 1. lumbus bedro] →torakolumbálny.
thoracolysis, is, f. − [thoraco- + g. lysis uvoľnenie] →torakolýza.
thoracojmeiosis, is, f. − [thoraco- + g. meiósis zmenšenie] →torakomeióza.
thoracomelus, i, m. − [thoraco- + g. melos končatina] torakomelus, plod s nadpočetnou končatinou pripojenou
k hrudníku.
thoracometria, ae, f. − [thorac- + g. -metria meranie] →torakometria.
thoracomyodynia, ae, f. − [thoraco- + g. mýs-myos sval + g. odyné bolesť] →torakomyodýnia.
thoracoomphalopagus, i, m. − [thoraco- + g. omfalos pupok + g. págus od pégnynai spojenie]
torakoomfalopágus, spojené dvojčatá zrastené v mieste mostíka a pupka.
thoracopagus, i, m. − [thoraco- + g. págus od pégnynai spojenie] →torakopagus.
Thoracopagus epigastricus − asymetricky spojené dvojčatá , pričom parazitické dvojča je pripojené k
epigastrickej oblasti väčšieho dvojčaťa.
Thoracopagus parasiticus − asymetrické spojenie dvojčiat, pričom parazitické dvojča pripojené v oblasti
hrudníka alebo epigastria väčšieho dvojčaťa.
thoracoparacephalus, i, m. − [thoraco- + g. para vedľa + g. kefalé hlava] torakoparacefalus, asymetricky
spojené dvojčatá, pričom parazitické dvojča s rudimentárnou hlavou je pripojené k hrudníku väčšieho

dvojčaťa.
thoracojpathia, ae, f. − [thoraco- + %.pathos choroba] torako-patia, nešpecifikovaná choroba hrudníka alebo jeho
orgánov.
thoracoplastica, ae, f. − [thoraco- + g. plastike (techné) tvárne umenie] →torakoplastika.
thoracopneiimographia, ae, f. − [thoraco- + g. pneuma dych + g. grafein písať] torakopneumografía, registrácia
dýchacích pohybov hrudníka pomocou torakopneumografu.
thoracoschisis, is, f. − [thoraco- + g. schisis štiepenie] →torakoschíza.
thoracoscopia, ae, f. − [thorac- + g. skopein pozorovať] →torakoskopia.
thoracostenosis, is, f. − [thoraco- + g. stenos úzky] →torakostenóza.
thoracostomia, ae, f. − [thoraco- + g. storna ústa] torakostómia; 1. chir. utvorenie otvoru v stene hrudníka kvôli
drenáţi; 2. otvor takto utvorený.
thoracotomia, ae, f. − [thoraco- + g. tomé rez] →torakotómia.
thorax, cis, m. − [g.] torax, hrudník, hrudný kos. Kostru t. tvorí: 1. mostík; 2. rebrá (→costa); 3. torakálna chrbtica.
Mostík (hrudná kosť, sternum) sa skladá z 3 častí: a) rukoväť; b) telo; c) mečovitý výbeţok.
Rukoväť (manubrium sterni) je najširšia z veľkej časti hmatateľná a jej horný okraj, incisura jugularís sterni,
ohraničuje na ţivom hrdelnú jamku (fossa jugularís). Navonok od incisura jugularís je incisuira clavicularís,
pokrytá chrupkou a privrátená do zloţeného stemoklavikulárneho kíbu. K okrajom sterna sa pripája zoširoka
chrupka 1. rebra, u starších osôb kalcifikovaná, ba aj osifikovaná.
V rukoväti sa zjavuje jedno osifikačné jadro v strednej čiare v 5. fetálnom mes. asi v 1/3 prípadov ešte jedno
jadro pod ním. Menej často sú v manubrium malé jadrá na laterokaudálnom okraji.
Telo (corpus sternl) je pozdĺţne a je najširšie - vo výške dolnej štvrtiny. S rukoväťou sa spája chrupkou,
zriedka synostoticky, a zviera s ním tupý uhol, otvorený dozadu (angulus sterniLudovici). Na hraniciach medzi
rukoväťou a telom sa pripájajú chrupky 2. páru rebier. V pravidelných vzdialenostiach sú za sebou po okraji tela
incisurae costales pre 3., 4. a 5. rebro, kým chrupky 6. a 7. rebra sa pripájajú k sternu blízko seba. Chrupky 2.
aţ 5. rebra sa vľavo pripájajú kaudálnejšie ako vpravo.
Odstavce tela sterna, uloţené medzi jednotlivými pármi rebier, majú počas vývoja po jednom páre
samostatných osifikačných bodov, kt. skoro splývajú, takţe v neskorom detstve sa sternum skladá z
pravidelných segmentov a pripomína segmentované sterna početných cicavcov, zloţené z úsekov, tzv.
sternebrae. Niekedy je v kaudálnej časti tela v strede otvor, kt. je náznakom, ţe v ranom vývojovom období
vzniklo telo sterna splynutím 2 sternálnych líšt.
V corpus sterni sa zjavuje 4 - 5, obyčajne párových osifikačných
jadier, a to v Iraniokaudálnom poradí od 5. mes. do narodenia.
Mečovitý výbežok (proc. ensiformis, proc. xiphoideus) je veľmi variabilný, obyčajne hrotnatý, niekedy lyţicovite
rozšírený, niekedy má v strede otvor. Časť mostíka môţe zostať doţivotne chrupkovitá. Spojenie s corpus sterni
sa uskutočňuje chrupkou alebo synostoticky.
V proc. ensiformis sa zjavuje nepárové osifikačné jadro pred narodením alebo častejšie po narodení.
Párové jadrá sa spájajú obyčajne medzi sebou a potom splývajú do jednotného tela sterna asi v období puberty
alebo krátko po nej.
Spoje hrudného koša − na tvorbe hrudného koša sa zúčastňuje chrbtica, rebrá a mostík. Patria sem: 1.
spojenia chrbtice (→vertebrae); 2. spojenia rebier s chrbticou (articuli costovertebrales); 3. spojenia rebier s
mostíkom (juncturae sternocostales)] 4. spojenia susedných rebier.
1. Articuli costrovertebrales − kaţdé rebro je spojené s príslušným hrudným stavcom 2 klbmi: articulus
capituli costae a articulus costotransversarius.
• Articulus capituli costae je pri väčšine rebier upravené takto: kĺbovou hlavicou je facies articularís capituli
costae. Kĺbovou jamkou je fovea costalis, kt. tvorí fovea costalis inf. kraniálnejšieho stavca a fovea costalis
sup. kaudálnejšieho stavca a medzi stavce je vsunutá medzistavcová platnička. Súdrţnosť kostí zabezpečuje
kĺbové puzdro, kt. je tuhé, ako aj kĺbové väzy. Patrí k nim lig. capituli costae radiatum, väzivové prúţky
zosilňujúce ventrálnu stenu kĺbového puzdra, lig. capituli costae interarticulare, krátky väz, kt. ide kĺbovou

dutinou od hrany rebrovej hlavičky k discus intervertebralis.
• Articulus costotransversarius − kĺbovú plôšku tvorí na jednej strane facies costalis proc. transversi, na
druhej strane facies articularis tuberculi costae. Kĺbové plôšky drţí pohromade kĺbové puzdro; okrem toho
spojenie zabezpečujú tieto väzy: a) lig. colli costae (väzivové prúţky, kt. prepaţujú štrbinu medzi rebrovým
krčkom a susedným proc. transversus); b) lig. tuberculi costae (ide po laterálnej strane od konca proc.
transversus k tuberculum costae); c) lig. costotransversaríum iní seu ani (ide od colum costae k proc.
transversus kraniálnejšieho stavca).
Pohyb v art. capituli costae a costotransversarius môţe nastať len súčasne, a to okolo osi, kt. prechádza
obidvoma kĺbmi a je rovnobeţná s collum costae, pričom sa predná časť rebra dvíha alebo klesá. Tento pohyb
ovplyvňuje celkový tvar hrudného koša.
2. Juncturae sternocostales − sú spoje medzi chrupkami sternálnych rebier (7 kraniálnych rebier) a
mostíkom. Ide o synchondrózy a kíby. V synchondroses sternocostales rebrová chrupka zrastá s incisura
costalis na mostíku. Takáto synchondróza je konštantná pri 1. rebre, veľmi častá pri 6. a 7. rebre. Art.
sternocostales sa vyskytujú na 2.-5. rebre. Kĺbovou jamkou je incisura costalis na okraji mostíka a kĺbovou
hlavicou koniec rebrovej chrupky. Spojenie zabezpečuje kĺbové puzdro. Okrem toho sa pri všetkých juncturae
sternocostales vyskytujú väzy, ligg. sternocostalia radiata. Vychádzajú od rebrových chrupiek, lúčovite sa
rozbiehajú a končia sa na ventrálnej, ako aj dorzálnej strane mostíka. Ich preplietaním a prenikaním vzniká na
obidvoch stranách mostíka tuhá väzivová blana, membrána sterni. Okrem toho pri sternokostálnom kíbe 2.
rebra je lig. sternocostale intraarticulares seu interartriculare, kt. prebieha kĺbovou dutinou od rebrovej chrupky
k mostíku.
Spojenia susedných rebier - tvoria artt. intercartilaginei, ligg. intercostalia a spojenia susedných costae
arcuariae affixae.
*Artt. intercartilaginei (articulationes interchondrales) sú kíby, kt. vznikajú tým, ţe chrupky 5.-9. rebra vysielajú
zo svojich okrajov výčnelky a týmito výčnelkami sa susedné chrupky dotýkajú. Výčnelky pohromade drţí
krátke kĺbové puzdro. Od ventrálnych chrupiek 6. aţ 8. rebra vyţarujú k mostíku ligg. costoensiformia.
• Ligg. intercostalia sú väzivové blany, kt. spájajú okraje susedných rebier. Podľa priebehu a polohy sa
rozoznávajú ligg. intercostalia ext. a int. Ligg. intercostalia ext sú napnuté medzi rebrovými chrupkami, teda v
susedstve mostíka, a prebiehajú šikmo mediokaudálne. Ligg. intercostalia int. sú podobné väzivové blany,
umiestené medzi rebrami vzadu v susedstve chrbtice. Smerujú aj šikmo mediokaudálne. Pretoţe sú vzadu, je
ich orientácia opačná ako pri ligg. intercostalia ext.
• Spojenia susedných costae arcuariae affixae – súdrţnosť chrupiek zabezpečujú väzy, kt. idú od konca
rebrovej chrupky k chrupke predchádzajúceho rebra.
Lig. lumbocostale je väzivová blana, kt. leţí po stranách lumbálnej chrbtice. Ja napnutá medzi 12. rebrom a
koncom proc. costales bedrových stavcov. Tento väz je súčasťou hlbokého listu iumbo-diorzálnej fascie
(aponeurosis lumbalis).
Tvar hrudného koša − hrudný koš sa podobá zrezanému kuţeľu, kt. je trocha sploštený tak, ţe má jednu
plochu ventrálnu, druhú dorzálnu a značne zaoblenie po stranách. Základňa koţeľa smeruje kaudálne, vrchol
kraniálne. Vnútri je hrudníková dutina (cavum thoracis).
Ventrálnu stranu t. tvorí v strede sternum, laterálne rebrové chrupky a ešte laterálnejšie ventrálna časť
rebrových kostí. S výnimkou sterna sú medzi rebrami medzirebrové štrbiny (medzi-rebria, špatia
intercostalia). Medzirebria sú podobne ako rebrá hmatateľné, často aj viditeľné a sú dôleţitým orientačným
prostriedkom. Označujú sa číslami podľa kraniálnejšieho rebra: I. me-dzirebrie je teda pod 1. rebrom, II.
medzirebrie pod 2. rebrom aţ posledné, najkaudálnejšiejeXI. medzirebrie. Pri vyhľadávaní medzirebria na
ţivom človeku sa treba orientovať podľa chrupiek 2. rebra, lebo 1. rebrová chrupka a pod ňou uloţené I.
medzirebrie nie je hmatateľné.
Laterálnu stranu t. tvoria prehnuté rebrové kosti; je značne konvexná a medzi rebrami sú tu tieţ medzirebrové
priestory.
Dorzálna strana t., opäť trocha sploštená, má v strede súvislú stenu tvorenú chrbticou. V strednej rovine sa tu
tiane rad tŕňových výbeţkov, laterálne od nich stavcové oblúky a ešte laterálnejšie priečne výbeţky. Aţ
laterálne od priečnych výbeţkov sú dorzálne časti rebrových kostí a medzi nimi medzirebrové priestory. Po

rebrových kostiach sa tiahne rad rebrových uhlov, anguli costarum, s ich drsnatinami. Tento rad rebrových uhlov
sa kaudálnym smerom mierne od chrbtice odďaľuje.
Kraniálny koniec t., zodpovedajúci zrezanému vrcholu kuţeľa, je otvor, tzv. apertura thoracis superior.
Ohraničením tohto otvoru, kt. je pomerne malý, je vzadu Thi, po stranách 1. rebro a ventrálne kraniálny okraj
manubrium stemi s incisura jugularis. Okraj tohto otvoru sa skláňa šikmo ventrálne a kaudálne. Následkom
toho okraj manubrium stemi nie je v rovnakej rovine ako Thi, ale premieta sa na telo Th2.
Na kaudálnom konci t. je veľký otvor, apertura thoracis inferior. Je to otvor oveľa väčší ako kraniálny otvor, je
aj zloţitejšie ohraničený a priestorovo rozloţený. Moţno ho rozdeliť na 2 úseky: a) menší dorzálny úsek je
orientovaný podobne ako apertura thoracis sup., t. j. skláňa sa šikmo ventrokaudálne; predstavuje ho Thi2 a 12.
rebro; b) ventrálny úsek sa začína pri konci 12. rebra, je oveľa menší ako dorzálny úsek, od mostíka zostupuje
laterokaudálnym smerom a smeruje k 12. rebru, kde nadväzuje na dorzálny úsek. Keď vyjdeme od konca 12.
rebra a pokračujeme mediokraniálne, prídeme v tomto úseku na koniec 11. rebra, potom na chrupky costae
arcuariae affixae (10., 9., 8. rebro) a nakoniec na chrupku 7. rebra, pozdĺţ kt. dospejeme ku kaudálnemu koncu
sterna, z kt. vystupuje proc. ensiformis. Tento úsek teda predstavujú najmä chrupky costae arcuariae affixae,
kt. tvoria rebrový oblúk (arcus costarum). Obidva rebrové oblúky vystupujú šikmo mediokraniál-nym smerom,
pri kaudálnom konci sterna sa stretávajú a zvierajú uhol, angulus arcuum costarum (angulus intrasternalis). Do
tohto uhla vyčnieva a delí ho na polovicu mostík. Arcus costarum je uloţený povrchne, je väčšinou viditeľný,
vţdy dobre hmatateľný, a podobne ako rebrá je dôleţitým orientačným miestom na povrchu tela, lebo
predstavuje povrchovú hranicu medzi hruďou a bruchom.
U novorodenca nie je ešte ventrodorzálne oploštenie, kt. súvisí s priamym drţaním tela. Správne vyvinutý t má
byť klenutý a má mať náleţitý obvod. Obvod t. sa meria páskovou mierou, obopína t. vo výške prsníkových
bradaviek (u ţien tesne nad nimi), a to pri vdychu a výdychu. Rozdiel medzi obvodom t. pri vdychu a výdychu má
byť ~ 10 % stredného obvodu t. (t. j. aritmetickým priemerom medzi obvodom pri vdychu a výdychu).

Hrudník dospelého a novorodenca (podľa Weignera)

V mladosti má t. iný tvar ako v dospelosti. Ku koncu fetálneho obdobia a u mŕtvo narodeného novorodenca je
horná apertura a rebrá sklonené dopredu, chrbtica nieje ešte vtlačená proti hrudníkovej dutine, kostra hrudníka
je kraniálne úzka, má hruškovitý tvar a hrudníková dutina je na priereze takmer kruhová.
Po narodení tvar hrudníka menia dýchacie pohyby. Svaly zúčastnené na dýchaní dvíhajú rebrá, a tým hornú
apertúru hrudníka. V období, keď sa dieťa učí chodiť, rebrá opäť klesajú a hrudná chrbtica sa vtláča proti hrudníkovej dutine, rebrá sa zreteľnejšie ohýbajú v angulus costarum a v hrudníku sa tvorí po obidvoch stranách
priehlbiny (,,sulci pulmonales"). Súčasne sa hrudník v dôsledku priameho drţania tela oplošťuje
ventrodorzálne.
Hrudníková dutina − cavum thoracis, je dutina len nedokonale uzavretá, lebo s okolím ju spája hore apertura
thoracis sup., dole apertura thoracis inf., ventrálne, laterálne a dorzálne medzirebrové priestory, priečny prierez
tejto dutiny je pribliţne obličkového tvaru, pretoţe do nej vzdu v strednej rovine značne vyčnieva rad stavcových
tiel a laterálne odtiaľ sa rebrá nakláňajú dozadu.
Pohyby hrudníka − základom je pohyb rebra v kostovertebrálnych spojoch. Pretoţe sú takmer všetky rebrá
s výnimkou voľných rebier spolu spojené priamo alebo prostredníctvom sterna, nemôţu sa jednotlivé rebrá
pohybovať izolovane, ale súčasne a v rovnakom zmysle. Preto ak sa dvíha jedno rebro, dvíhajú sa všetky, a ak
jedno klesá, klesajú všetky. Dvíhanie rebier má za následok, ţe sa zväčšuje sagitálny a priečny priemer
hrudného koša, pretoţe dvíhaním rebier sa sternum vzdiaľuje od chrbtice a vzdiaľujú sa aj súmerné body toho
istého páru rebier. Pri klesaní rebier sa sagitálny a priečne priemer hrudného koša zmenšuje, a tým sa
zmenšuje aj dutina hrudného koša. Zväčšenie jej objemu má za následok, ţe do pľúc vniká vzduch (rebrová
inšpirácia), kým zmenšenie jej objemu sa spája s unikaním vzduchu z pľúc (rebrová exspirácia).
Thorax asthenicus − astenický hrudník, hrudník akoby fixovaný v exspiračnom postavení. Je dlhý, úzky a
sploštený, so strmým priebehom rebier, máva malý obvod, ale pritom je zachovaný značný rozdiel medzi

obvodom v inspíriu a exspíriu. Môţe byť prejavom svalovej slabosti; nie je však oprávnený starší názov
ftizický hrudník (thorax phthisicus).
Thorax emphysematicus − emfyzematický, súdkovitý, krátky, rozšírený hrudník. Je akoby fixovaný v
inspiračnom postavení; má malý rozdiel obvodu medzi vdychom a výdychom; priebeh rebier kostnej časti je
takmer horizontálny, obejm t. je zväčšený.
Thorax infundibularis − lievikovitý, obuvnícky hrudník, charakteristický vborením mostíka
Thorax paralyticus − paralytický, dlhý, úzky a spoštený hrudník.
Thorax phthisicus − ftizický hrudník pri tbc.
Thorax piriformis − hruškovitý hrudník.
®

Thorazine →chlórpromazín.
Thorelov zväzok − [Thorel, Christen, 1868 − 1935, nem. lekár] zväzok svalových vläken v srdci, kt. spája SA a
A V uzol a prebieha okolo ústia v. cava inferior.
thorium →tórium.
Thormählenov test − [Thormählen, Johann, nem. lekár z konca 19. stor.] →testy.
Thorneova direktívna terapia →terapia.
Thornov syndróm − [Thorn, George Widmer, *1906, amer. lekár] sy. plytvania soľou, angl. salt-losing
syndróme.
Thornov test →testy.
Thorntonov príznak − [Thornton Knowsley, 1845 − 1904, brit. lekár] silné bolesti v hypochondriu pri
nefrolitiáze.
thoron →torón.
®

Thorotrast →tórium-232.
thorotrastosis, is, f. − [Thorotrast + -osis stav] torotrastóza.
Thovt − egyptský boh múdrosti a učenosti, zákonov a ustanovení, písma a reči, lekárstva a čarodejníctva, Veľký
boh neba, Veľký boh podsvetia, stelesnený v Mesiaci a uctievaný v podobe ibiša alebo paviána.
thozalinón → tozalinón.
Thr − skr. pre Streonín.
threctia − výraz z Cattellovho faktorového analytického systému, faktor H pre plachosť, bojazlivosť, hanblivosť,
pohrúţenie do seba, sklon k zatrpknutosti, sebakontrole, svedomitosti, zúţeniu záujmov, starostlivosti,
rozvahe atď.
threoninum →treonín.
threosum →treóza.
threpticus, a, um − [g. threptikos podmienený prostredím] Cat-telov výraz pre psychol. štruktúry podmienené
prostredím.
Threskiornithidae − ibisovité. Vtáky strednej veľkosti. Zobák majú ohnutý alebo lyţicovitý. U nás sa vyskytujú
2 druhy: ibisovec hnedý (Plegadis falcinellus) a lyţičiar obyčajný (Platalea leucorodia).
thrix, trichos, f. − [g.] vlas, chlp.
Throckmontonov príznak − [Throckmorton, Thomas Bentley, 1885 − 1961, amer. neurológ] Throckmortonov
reflex, variant Babinskiho reflexu: poklep na metatarzofalangovú oblasť na dorsum pedis vyvoláva dorzálnu flexiu
palca.
thromb/o- − prvá časť zloţených slov z g. thrombos krvná zrazenina.
thrombangiitis, itidis, f. − [thromb- + g. angeion ciev + -itis zápal] trombangitída, zápal ciev spojený s
trombózou.
Thrombangiitis obliterans - syn. Buergerova choroba. Wlniwarterova-Buerge-rova choroba. R. 1897 Felix von
Winiwarter prezentoval pacienta s neobvyklým ochorením artériového riečiska. R. 1908 Leo Buer-ger
podrobne histolpatol. opísal 11 amputovaných končatín a odlíšil t. o. od aterosklerózy. Ochorenie postihuje
najmä mladých muţov vo veku okolo 40. r., fajčiarov. Príčina ochorenia nie je známa. Fajčenie sa pokladá za

spúšťací mechanizmus autoimu-nitnej reakcie organizmu na patol. podnet u vnímavých jedincov. T. o.
vykazuje isté vzťahy k subtypom ľudských leukocytových antigénov HLA B5, A9, DRW6, DR4 a protilátkam
proti kolagénu.
T. o. postihuje len periférne tepny dolných a horných končatín a má typický segmentový charakter uzáverov.
Zápalová obliterácia a trombóza malých tepien a ţíl typický prechádza náhle do normálneho priesvitu cievy, v
okolí kt. je často prítomný zápalebo Vlastná architektonika tepienovej steny nie je zmenená, čím sa ochorenie
líši od aterosklerózy. Prejavuje sa ischémiou periférie dolných alebo horných končatín, kt. nemoţno vysvetliť
traumou, embóliou, dia-betom alebo hyperlipémiou. Typická je migrujúca povrchová trombo-flebitída, trofické
vredy a Raynaudov fenomén. Najväčší výskyt t o. je v stredomorí a krajinách vých. Ázie, v stred, a záp.
Európe a USA má jeho výskyt klesajúci trend.
Dg. sa potvrdzuje digitálnou subtrakčnou angiografiou, kt. vykazuje obraz segmentálneho postihnutia malých a
stredných tepien končatín s kolaterálnym obehom, tvoreným dobre vyvinutými tepnami v tvare špirály
(corkscrew spider legs, tree roots phenomenon).
Th. - konzervatívna th. spočíva v podávaní vazodilatancií, antiagre-gancií, antikoagulancií, kortikoidov,
prostacyklínu, blokátorov váp-nikových kanálov, analgetík. Chir. th. môţe byť lokálna (th. trofických defektov), v
ťaţších prípadoch sa vykonáva lumbálna alebo horná hrudná sympatektómia a revaskularizáda
(profundoplastika). Ako revaskukarizačný výkon v oblasti končatín so zníţenou trafikou sa vyuţíva voľný lalok
omenta. Ak pacient prestal fajčiť, nastáva po chir. th., inak aţ 50 % prípadov sa končí amputáciou.
thrombapheresis, is, f. - thrombocytapheresis.
thrombase - angl. syn. trombín.
®
Thrombareduct 30 000, 40 000, 60 000 a 180 000 gel a ung (Azupharma) − Heparinum natricum 30
000,40 000, 60 000 alebo 180 000 IU v 100 g gélu, resp. masti; dermatologikum, antikoagulans, antiflogistikum;
→heparín.
thrombarterectomia, ae, f. − [thromb- +1. arteria tepna'+ g. ektomé odstrániť] →trombarterektómia.
thrombarteriitis, itidis, f. − [thromb- + 1. arteria tepna + -itis zápal] →trombarteritída.
thrombjasthenia, ae, f. − [thromb- + g. astheneiá telesná slabosť] →trombasténia.
thrombectomia, ae, f. − [thromb- + g. ektomé odstrániť] →trombektóm ia.
thrombelastographia, ae, f. − [thromb- + g. elastos pruţný + g. grafein písať] →trombelastografia.
thrombendarterectomia, ae, f. − [thromb- + g. endon vnútri +1. arteria tepna + g. ektomé odstrániť] →trombendarterektómia.
thrombendarteriitis, itidis, f. − [thromb- + g. endon vnútri +1. arteria tepna + -itis zálal] →trombendarteritída.
thrombendocarditis, itidis, f. − [thromb- + g. endon vnútri + g. kardiá srdce + -itis zálal]
→trombendokarditída.
Thrombendocarditis ulcerosa − ulcerózna trombendokarditída, zhubná choroba charakterizovaná
vredovitým rozpadom chlopní a tvorbou krvných zrazenín obsahujúcich baktérie.
thrombinum —>trombín.
thrombinogeinim, i, n. →protrombín.
thromboagglutininum →tromboaglutinín.
thromboclasia, ae, f. − [thrombo- + g. klasis rozpad] tromboklázia; →trombolýza.
thrombocystis, is, f. − [thrombo- + g. kystis dutina] →trombocysta.
thrombocytapheresis, is, f. − [thrombo- + g. kytos bunka + g. aphairesis odstránenie] →trombocytaferéza.
thrombocytaemia, ae, f. − [thrombocytus + g. haima krv] →trombocytémia.
Thrombocytaemia essentialis − t. haemorrhagica.
Thrombocytaemia haemorrhagica − t. essentialis, t. idiopathica, t. primaria, klin. sy. charakterizovaný
opakovaným spontánnym krvácaním vonkajším alebo vnútorným (do tkanív) a výrazným zvýšením počtu
cirkulujúcich trombocytov; pokladá sa za myeloproliferatívnu chorobu, megakaryocytovú leukémiu.
Thrombocytaemia idiopathica − t. haemorrhagica.

thrombocytocrit − [thrombocytus + g. krinein oddeľovať] trombocykokrit, objem koncentrovaných trombocytov v
definovanom objeme krvi; pomôcka na určovanie objemu trombocytov.
thrombo(cyto)Iysis, is, f. − [thrombocyto- + g. lysis uvoľnenie] trombocytolýza, rozklad, deštrukcia
trombocytov.
tfarombo(cyto)pathia, ae, f. − [thrombocyto- + g. pathos choroba] trombocytopatia, kvalit. porucha
trombocytov, najmä v dôsledku trombocytového faktora 3.
thrombo(cyto)penia, ae, f. − [thrombocyto- + g. penia nedostatok] →trombocytopénia.
Thrombo(cyto)penia. essentialis neonatoram − Landoltov sy.; →syndrómy.
thrombo(cyto)poesis, is, f. − [thrombocyto- + g. poiesis tvorba] trombocytopoéza, tvorba trombocytov.
thrombocytosis, is, f. − [thrombocyt- + -osis stav] →trombocytóza.
thromboelastogramma, tis, n. − [thrombo- + g. elastos roztiahnuteľný + g. gramma zápis] tromboelastogram,
grafický záznam hodnôt určených tromboelastografiou.
thromboelastographia,
→tromboelastografia.
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thromboembolia, ae, f. − [thrombo- + g. embolos odtrhnutý kus krvnej zrazeniny] →tromboembólia.
thromboembolismus, i, m. − [thrombo- + g. embolos odtrhnutý kus krvnej zrazeniny] →tromboembolizmus.
thromboendarterectomia, ae, f. − [thrombo- + g. endon vnútri + 1. arteria tepna + g. ektomé odstrániť]
tromboen-darterektómia, odstránenie trombu a aterosklerotického plátu z upchatej tepny.
thromboendarteriitis, itidis, f. − [thrombo- + g. endon vnútri +1. arteria tepna + -itis zápal]
tromboendarteritída, zápalu vnútornej výstelky tepny s tvorbou trombu.
thrombogenes, es − [thrombo- + g. gignesthai vznikať] trombogénny, vyvolaný trombom.
thrombogenesis, si, f. − [thrombo- + g. genesis vznik] trombogenéza, tvorba krvnej zrazeniny.
-thromboglobulinum →-tromboglobulín.
thrombokinasum, i, n. − [thrombo- + g. kinesis pohyb] trombokináza, aktivovaný koagulačný faktor X.
thrombokinesis, is, f. − [thrombo- + g. kinesis pohyb] tvorba krvnej zrazeniny; zráţanie krvi.
thrombokinetica, ae, f. − [thrombo- + g. kinesis pohyb] trombokinetika, dynamika krvného zráţania.
thrombolymphangiitis, itidis, f. − [thrombo- + l. lympha lymfa + g. angeion cieva + -itis zápal]
trombolymfangitída, zápal lymfatických ciev následkom trombózy.
Thrombolysin − fibrinolyzín.
thrombolysis, is, f. − [thrombo- + g. lysis uvoľnenie] →trombolýza.
thromboIyticus, a, um − [thrombo- + g. lyein uvoľniť] trombolytický, rozpúšťajúci krvnú zrazeninu.
thrombomodulinum →trombomodulín.
thrombon − [thromb- + g. on jedinec] trombón, jednotka krvi, kt. pozostáva z trombocytov a ich prekurozrov;
je analógom erytrónu a leukónu.
thrombopathia, ae, f. − [thrombo- + g. pathos choroba] →trombopatia.
thrombopenia, ae, f. − [thrombo- + g. penia nedostatok] →trombopénia.
thrombophilia, ae, f. − [thrombo- + g. filos milý] →trombofília.
thrombophlebitis, itidis, f. − [thrombo- + g.flebos ţila + -itis zápal] syn. phlebothrombosis; →tromboflebitída.
Thrombophlebitis idiopathica − t. primaria.
Thrombophlebitis iliofemoralis postpartum − phlegmasia alba dolens puerperarum, popôrodná
tromboflebitída v. ileofemoralis.
Thrombophlebitis intracranialis − tromboflebitída niekt. zo sínusov dura mater; trombóza šínu.
Thrombophlebitis migrans − sťahovavá tromboflebitída, po vymiznutí sa znova zjavuje na tom istom
alebo inom mieste.

Thrombophlebitis primaria − thrombophlebitis idiopathica, prim. tromboflebitída.
Thrombophlebitis profunda − phlebothrombosis profunda, hĺbková tromboflebitída.
Thrombophlebitis purulenta − phlebothrombosis purulenta, hnisavá tromboflebitída.
Thrombophlebitis superficialis − phlebothrombosis superficialis, povrchová tromboflebitída.
Thrombophlebitis varicosa − varikózna tromboflebitída, zápal ţilových varixov.
thromboplasticus, a, um − [thrombo- + g.plassein tvoriť] tromboplastický, vyvolávajúci alebo zrýchľujúci
tvorbu krvnej zrazeniny.
thromboplastid − tromboplastid, →trombocyt.
thromboplastinogenum, i, n. − [thrombo- + g. plassein tvoriť + g. gignesthai vznikať] tromboplastinogén,
starší názov koagulačného faktora VIII.
thromboplastinum − látka s prokoagulačnými vlastnosťami alebo prokoagulačným účinkom; →tromboplastín.
thrombopoetinum →trombopoetín.
thrombosinusitis, itidis, f. − [thrombo- + sinusitis] trom-bosínusitída, trombóza sínusu.
thrombosis, is, f. − [g. thrombos krvná zrazenina + -osis stav] →trombóza.
Thrombosis arteriae carotis internae − trombóza vnútornej krkavice, číastnočné alebo úplné uzavretie
vnútornej krkavice.
Thrombosis arteriae centralis retinae − uzáver ústrednej sietnicovej ţily.
Thrombosis arteriae mesenterica − trombóza a. mesenterica alebo mezenterických arteriol.
Thrombosis atrophica − t. marasmica.
Thrombosis cardiaca − trombóza v srdci.
Thrombosis cerebralis − trombóza mozgových ciev, kt. má za následok infarkt mozgu.
Thrombosis coronaria − vznik obštrukčného trombu vo yencovitej tepne, spojený obyčajne s aterosklerózou
a vyvolávajúci často infarkt myokardu alebo náhlu smrť.
Thrombosis intracraniaiis − t. sinus.
Thrombosis marantica – t. atrophica, t. marasmica, trombóza, najmä sinus longi-tudinalis, kt. vzniká pri
podvýţive detí a starých osôb.
Thrombosis placentalis − 1. normálna tvorba trombov v placente; 2. trombóza v placente abnormálneho
rozsahu šíriaca sa do ţíl maternice.
Thrombosis puerperalis − tromboflebitída po pôrode.
Thrombosis sinus − t. intracranialis, t. sinus intracranialis, trombóza sínusu dura mater, obyčajne následkom
úrazu hlavy alebo infekcie blízkej štruktúry.
Thrombosis sinus cavernosus − trombóza kavernózneho splavu. T. traumatica - trombóza
následkom úrazu postihnutej časti.
Thrombosis venosa − [ţilová trombóza, →flebotrombóza.
Thrombosis venae mesentericae − trombóza v. mesenterica, kt. má za následok ischémiu a infarzáeiu
tenkého alebo hrubého čreva.
thrombospondinum →trombospondín.
thrombostasis, is, f. − [thrombo- + g. stasis kongescia] stáza krvi v časti postihnutej trombózou.
thrombostheninum, i, n. − [thrombo- + g. sthenos sila + -inum chem. prípona] trombostenín, kontraktilný
proteín trombocytov, pôsobiaci v priebehu retrakcie koagula.
thrombotest − test podobný jednostupňovému protrombínovému testuje citlivý na deficit koagulačného faktora
IX, preto sa navrhoval ako vhodnejší na kontrolu antikoagulačnej th.; tieto prednosti sa však nedokázali
thromboticus, a, um − [g. thrombos krvná zrazenina] trombotický, súvisiaci s trombózou alebo trombom.

thromboxanum →tromboxán.

thrombus, i, m. − [g. thrombos krvná zrazenina] →trombus.
Thrombus blandus − biely, trombus, fluxné, začiatočné štádium trombózy.
Thrombus hyalinus − hyalínový trombus, z homogénnej, bezfarebnej zrazeniny.
Thrombus mixtus − zmiešaný trombus, obsahujúci erytrocyty aj leukocyty.
Thrombus obturatorius − trobmus uzatvárajúci úplne cievu.
Thrombus parietalis − nástenný trombus.
Thrombus ruber − červený trombus, obsahujúci prevaţne erytrocyty.
Thrombus stratiformis − vrstvený trombus.
Thudichumov test →testy.
Thuja − [g., l. thyia] tuja, rod stromov z čeľade Coniferaceae, tzv. abror vitae.
Thuja occidentalis − druh, ktorého sekréty vetiev a lístočkov sú pre človeka jedovaté.
thujon →tujón.
thulium →túlium.
Thunnidae − tuniakovité. Morské ryby (→kostnaté) tvarom tela podobné makrelám, sú však oveľa väčšie, napr.
tuniak obyčajný (Thunnus thunnus) meria aţ 3 m a váţi 500 kg. Chvostovú plutvu má polmesiacovitú. Ţije v
tropických a subtropických moriach.
Thunnus thunnus — tuniak obyčajný, morská ryba z čeľade tuniakovitých (→Thunnidae).
thurfylum nicotinicum →turfylnikotinát.
®

Thuringer Arnikatinktur gtt. (Pharma Meuselbach) − Arnicae tincturae (1:50) 50 ml; fytofarmakum,
adstrin-gens, antiflogistikum; →Arnica.
®

Thuringer Magentonikum gtt. (Pharma Meuselbach) − fytofarmakum, digestívum, stomachikum. Zloženie:
Liquirituiae radix 2 g + Aurantii pericarpiyum amarum 1 g + Caryophylii flos 2509 mg + Zinbgiberis radix 125
mg + Piperis nigri fructus 100 mg + Anisi fructus 1,1 g + Foeniculi fructus 1,3 g + Cinnamoni cortecx 300 mg +
Coriandri fructus 360 mg + Gentianae radix 50 mg + Absinthii herba 50 mg + Calami radix 1 g + Menthae
opiperitae folium 250 mg + Angelicae radix 500 mg + Chamomillae vulgaris flos 250 g + Ethanolum
absolutum 48,6 g v 100 ml. rozt.
®

Thuringer Melissengeist gtt. (Pharma Meuselbach) − fytofarmakum, antiseptikum, sedatívum, mierne
derivans; pouţíva sa v prevenciii a adjuvantnej th. porúch GIT, neurovegetatívnej poruchy, klimakterických
ťaţkostí a choroby z nachladenia. Zloženie: Melissae folium 300 mg + Šalvia folium 37,5 mg + Rosmarini
folium 30 mg + Thymi vulgaris herba 25 mg + Caryophylii flos 5 mg + Citri etheroleum 2,5 mg + Ethanoium 95
% 2 ml + Spiritus menthae 8,3 mg + Citronellae etheroleum 6,7 mg + Citri etheroleum 3,35 mg + Caryophylii
etheroleum 500 jug + Cinnamoni ceylanici etheroleum 500 g + Ethanolum 95 % 20 g v 50 ml.
®

Thuringer Myrrhentinktur liq. (Pharma Meuselbaeh) − Myrhae tinctura (1:5) 20 ml; fytofarmakum,
stomatologikum, antiseptikum, antiflogistikum.
Thurstone − autor škálovania, psychol. testov.
Thurzo, Viliam − (1912 − 1984) slov. onkológ. Je zakladateľom slov. onkológie a onkovirológie. Od r. 1946
takmer 4 desaťročia viedol Ústav pre výskum a liečenie nádorov, neskorší Ústav experimentálnej onkológie
SAV. Pozoruhodné výsledky dosiahol najmä vo výskume onkogénnych RNA vírusov. Objavil vtáčí nádorotvomý
vírus B77, kt. slúţi ako experimentálny model nádoru vyvolaného vírusmi. Zaoberal sa aj indukciou leukémie
potkanov pomocou bezbunkových filtrátov. Od r. 1962 stál na čele prvej katedry onkológie a rádiológie v
stred. Európe. Je autorom práce Rakovina a boj proti nej (1953), Základy onkológie (1978) a i. Pôsobil ako
expert WHO pre onkológiu.
Thurzovské kúpele − nachádzali sa neďaleko Gelnice v nadm. v. 572 m. Okrem vodoliečby sa tu podávali
slatinové kúpele a i. fyzioterapeutické procedúry. Ústav mal k dispozícii takmer 100 izieb v 6 domoch, ale
pomerne malú návštevnosť. Po 1. svet. vojne kúpele zanikli, lebo ich adaptovali na infekčné oddelenie
nemocnice.

Thylose − sodná soľ karboxymetylcelulózy.
thym/i/c/o- − prvá časť zloţených slov z g. thýmos 1. dojčenská ţľaza; 2. myseľ.
Thymallidae − lipňovité. Ryby s vysokou chrbtovou plutvou (kostnaté). U nás ţije len lipeň obyčajný
(Thymallus thymallus). Neresí sa na jar. Ţije v horských tokoch riek a potokov hneď za pstruhomvým
pásmom. Ţiví sa ţivočíšnou potravou.
thynianalepticus, a, um − [thym- (2)+ g. analepsis napravenie] →tymanaleptický.
thymectoinia, ae, f. − [thym- (1)+ g. ektomé odstránenie] →tymektómia.
Thymelaeaceae − vrabcovníkovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, stromov, zriedkavejšie krov alebo bylín,
so striedavými alebo protistojnými jednoduchými listami. Obojpohlavné a pravidelné kvety sú štvorpočetné
alebo päťpočetné, často so zaniknutou korunou a farbistým kalichom. Kvety sú jednotlivé alebo v
strapcovitom súkvetí. Plodom je kôstkovica alebo naţka. Rastú po celom zemskom povrchu, najmä v
trópoch a substrópoch (48 rodov, 650 druhov). Vrabcovník obyčajný (Thymelea passerína) je burina teplejších
polôh. V horských lesoch rastie lykovec jedovatý (Daphne mezereum).
thymectomia, ae, f. − [thym- + g. ektomé odstránenie] →tymektómia
thymelcosis, is, f. − [thym- + g. helkósb ulcerácia] →tymelkóza.
thymferetica, ae, f. − [thym- (2) + g. erethizein dráţdiť] →tymeretika.
thymereticus, a, um − [thym- (2) + g. erethizein dráţdiť] →tymeretický.
thymergasia, ae, f. − [thym- (2) + g. ergon čin, dielo] →tymergázia.
-thymia, ae f. − druhá časť zloţených slov z g. thymos myseľ.
thymkoIymphaticus, a, um − [thymico- (1)+ L lympha lymfa] →tymíkolymfatický.
thymicus, a, um − [g. thymos dojčenská ţľaza] →týmusový.
thymidinum →tymidín.
thyminum →tymín.
thymopoetinum →tymopoetm.
thymion, i, n. →tymión.
thymitis, itidis, f. − [thym- + -itis zápal] →tymitída.
thymoanaleptica, ae, f. − [thymo- (2) + g. analepsis napravenie] →tymoanaleptiká.
thymocytus, i, m. − [thymo- (1)+ g. kytos bunka] →tymocyt.
thymogenes, es − [thymo- (1)+ g. gennán tvoriť z g. gignesthai vznikať] →týmogénný.
Thymoglobuline inj. sicc. (Imtix Sangstat, Lyon; Pasteur Mériex S. V.) − Immunoglobulinum antithymocytarum
cuniculum 25 mg suchej substancie v 1 amp.; imunopreparát, heterológny špecifický imunoglobulín; žtymoglobulín.
thymokesis, is, f. − zväčšenie zvyškov týmusu, kt. sa vyskytuje u dospelých.
thymokineticus, a, um − [thymo- + g. kinesis pohyb] →tymokinetický.
thymol →tymol
thymoIeptica (remedia) − [thymo- (1) + g. lépsis záchvat] →tymoleptiká.
thymolphthaleinum − tymolftaleín, indikátor pH, v oblasti 9,3 je bezfarebný, pri 10,5 modrý.
thymoIysis, is, f. − [thymo- (1) + g. lyein uvoľniť] →tymolýza.
thymoma, tis, n. – [thym- (1) + -oma bujnenie] →tymóm.
®

Thymomel sir. (Galena) – Thymi extractum + Serpylli extractum fluidum + Plantaginis exctractum fluidum
ad 12,5 + Mel depuratum 22,5 g, conservantia, Sirupus sim-plex q. s. ad 100 ml sirupu; expektorans.
thymometria, ae, f. - [thymo- (2) + g. metriá meranie] →tymometria.
thymomodulinum →tymomodulín.
thymopathia, ae, f. - [thymo- (1,2) + g. pathos choroba] →tymopatia.

thymopentinum
–
tymopentín,
N-(N-(N-(N-L-arginyl-L-lyzyl--aspartyl)-L-valyl)-L-tyrozín;
tymopoetínpentapep-tid; TP-5; C30H49N9O9, Mľ 679,71; imunostimulans. Je to hormón týmusu, kt. korešponduje
s 32-36 aminokyselinami prirodzeného tymopoetínu; je účinný pri niekt. prim. imunodeficienciách, ako je Do
®
®
®
®
Georgeov sy. a prim. poruchy buniek T (ORF 15244 , Immunox , Sintomodulina , Timunox ).
thymonoicus, a, um − [thymo- (2)] →tymonoický.
thymopoietinum – [thymo (1) + g. poiesis tvorba] →tymopoetín
thymopharyngeus, a, um − [thymo- (1) + g.farywc hltan] →tymofaryngový.
thymoprivus, a, um − [thymo- (1) + l. privere zbaviť] →tymoprivný.
thymoptosis, is, f. − [thymo- (1) + g. ptosis pokles] →tymoptóza.
thymotoxicus, a, um − [thymo- + g. toxikon jed] →tymotoxický.
thymotoxinum, i, n. − [thymo- + g. toxikon jed] →tymotoxín.
thymotrophicus, a, um − [thymo- + g. trofein ţiviť] tymotrofický.
Thymus − rod rastlín z čeľade Labiatae, domáci v juţ. a stred. Európe, rastie extenzívne kdekoľvek.
Thymus serpyllum L. (Lamiaceae) − materina dúška obyčajná. Poliehavá trváca bylina th. podobná
T. vulgaris, usušená vňať Herba serpylli sa pouţíva v podobných indikáciách. Vyskytuje sa vo veľa
taxónoch. Rastie na slnečných miestach celej Erurópy, sev. Ázie i Ameriky. Droga má príjemnú
aromatickú vôňu, korenistú, horkastú chuť. Obsahuje 0,1-0,6 % silice variabilného zloţenia, podľa taxónu a
lokality, prevaţujú tymol, karvakrol a citral popri linalolu, terpineolu, bomeolu a i. Ďalšími látkami sú
triesloviny, horčiny a flavonoidy. Zapar z drogy sa pouţíva ako expektorans, antiseptikum,
bronchospazmolytikum. Zvonka pôsobí hyperemizačne, antibaktériovo a antiťlogisticky. Droga je zloţkou
viacerých čajovín a tzv. bylinných kúpeľov, kt sa pouţívajú najmä pri reumatizme.
Thymus vulgaris L. (Lamiaceae) − materina dúška obyčajná. Rozkonárený vţdyzelený poloker vysoký aţ 40
cm, s praslenovito usporiadanými fialovými kvetmi (máj − september). Plody sú tvrdky. Na byli sú protistojné, celistvookrajové, krátkostopkaté listy. Pochádza zo Stredomoria, pestuje sa v stred, aj uţ. Európe.
Usušená vňať, zbieraná v čase kvitnutia, tvorí drogu Herba thymi (ČSL 4). Olistené byle sú zakončené
pyskatými fialovými kvetmi. Droga má príjemný aromatický zápach a korenistú chuť. Zákl. zloţkou je silica
(min. 0,5 − 2,6 %), kt. súčasťou je tymol (30 − 70 %), karvakrol (5 − 15 %), p-cymol, limonén a i. Vedľajšie
obsahové látky sú triesloviny, flavonoidy a triterpény. Z drogy sa pripravuje zapar (Decoctum thymi), extrakt,
Extractum thymi fluidum (ČSL 4) a sirup (Sirupus thymi compositus, ČSL 4), kt. sa pouţívajú ako
expektoranciá a antiseptiká. Destiláciou vodnou parou sa získava silica Oleum thymi s rovnakou indikáciou.
Th. príbuzná je Herba serpylli.

Thymys vulgaris

thymus, i, m. − [g. thýmos] detská ţľaza, starší názov dojčenská ţľaza; →týmus.
®

Thyrar − prípravok štítnej ţľazy.
Thyrax Duotab
levotyroxín.

®

tbl. (N.V. Organon) − [Levothyroxinum 25, 100 alebo 150 \xg v 1 tbl.; hormón štítnej ţľazy;

thyratron − tyratrón, forma výbojky, kt. obsahuje ortuťové pary a mnohopočetné elektródy; pouţíva sa ako
elekt. chlopňa na rektifikáciu striedavého prúd.
thyre/o/id − prvá časť zloţených slov z l. glandula thyroidea štítna ţľaza.
thyreoactivus, a, um − [thyreo- + l. activus činný] tyreoaktívny.

thyreoadenitis, itidis, f. − [thyreo- + g. aden žľaza + -itis zápal] →tyreoadenitída.
thyreoa[plasia, ae, f. − [thyreo- + g. alfa priv. + g. plassein tvoriť] →tyreoaplázia.
thyreoarythaeonoideus, a, um − [thyreo- +1. cartilago arytanoidea hlasivková chrupavka] →tyreoarytenoidový.
thyreocalcitoninum →tyreokalcitonín.
thyreocardiacus, a, um − [thyreo- + g. kardiá srdce] →tyreokardiálny.
thyreocele, es, f. − [thyreo- + g. kélé prietrţ] →tyreokéla.
thyreocervicalis, e − [thyro- +1. cervix hrdlo, šija] →tyreocervikálny.
thyreocolloidum, i, n. − [thyreo- + colloidum] tyreokoloid.
thyreocritotomia, ae, f.
→tyreokrikotómia.

− [cartilago thyroidea

+ g. cartilago cricoidea prstienkovitá chrupka]

thyreoepiglotticus, a, um − [cartilago thyroidea + g. epiglottis hrtanová príchlopka] →tyreoepiglotický.
thyreofíssura, ae, f. − [thyreo- + l. fissura štrbina] →tyreofisúra.
thyreogenes, es − [thyreo- + g. gennan tvoriť] →tyreogénrry.
thyreoglobulinum →tyreoglobulín.
thyreoglossus, a, um − [thyro- + g. glóssa jazyk] vzťahujúci sa na štítnu ţľazu a jazyk.
thyreohyoideus, a, um − [cartilago thyroidea štítna chrupavka + l. os hyoideum jazylka] →tyreohyoidový.
thyreo(chrondro)tomia, ae, f. − [thyreo- + g. chondros chrupka + g. tomé rez] →tyreo(chondro)tómia.
thyr(e)oidea, ae, f. (glandula) − [l.] štítna ţľaza.
Thyroidea aberrans − ektopické tkanivo štítnej ţľazy.
Thyroidea accessoria − exclave, prídavná časť tkaniva štítnej ţľazy.
Thyroidea bipartita, tripartita − anomálie štítnej ţľazy, postranné laloky nie sú spojené (bipartita), alebo
istmus je vyvinutý, ale nie spojený s postrannými lalokmi a tvorí samostatný guľovitý lalok (tripartita).
Thyroidea ectopica − t. aberrans.
Thyroidea intrathoracica − tkanivo štítnej ţľazy uloţené vnútri hrudníka.
Thyroidea lingualis -tkanivo štítnej ţľazy uloţený v základni jazyka medzi foramen caecum a jazylkou. Môţe
vybiehať do hltana z chrbta jazyka, ale sa celé nachádza v jazyku, príp. na jeho spodnej strane; môţe byť
prídavnou časťou alebo jediným tkanivom štítnej ţľazy.
Thyroidea retrosternalis, susbsternalis − tkanivo štáítnej ţľazy uloţené v hrudníku za mostíkom.
thyreoidectomia, ae, f. − [thyroid- + g. ektomé odstrániť] →tyreoidektómia.
thyreoides, es, thyreoideus, a, um − [thyr- + g. eidos podoba] štítny, patriaci k štítnej ţľaze.
®

Thyreoidin – prípravok obsahujúci výťaţok zo štítnej ţľazy s jej hormónmi. Pouţíva sa v th. hypotyreózy al.
strumy. Kvôli presnejšiemu dávkovaniu hormónov sa dáva prednosť iným prípravkom.
thyreoidismus, i, m. − [thyroid- + -ismus stav] →tyreoidizmus.
thyr(e)oiditis, itidis, f. − [thyroid- + -itis zápal] →tyreoiditída.
Thyroiditis acuta purulenta − akút. hnisavý zápal štítnej ţľazy.
Thyroiditis autoimmunis − autoimunitný zápal štítnej ţľazy, napr. Hashimotova tyreoiditída alebo
experimentálne modely tyrdeoiditídy.
Thyroiditis de Quervaini − subakút. granulomatózna tyreoiditída.
Thyroiditis gigantocellularis (follicularis) − t. granulomatosa subacuta.
Thyroiditis granulomatosa – t. granulomatosa subacuta.
Thyroiditis Hashimoto − struma lymphomatosa Hashimoto, autoimunitná tyreoiditída; lymfocytová tyreoiditída,
Hashimotova choroba. Charakterizujú ju vysoké titre protilátok proti tyreogiobulínu, mikrozómom štítnej ţľazy a
koloidu štítnej ţľazy v krvi a histol. nálezom lymfocytovej infiltrácie v parenchýme štítnej ţľazy. Prvý ju opísal
Hashimoto (1912). Niekt. prípady T. H. majú familiárny výskyt. Následkom poruchy supresorových Tlymfocytov stimulujú pomocné T-lymfocyty zvýšenú produkciu protilátok proti tkanivu štítnej ţľazy v B-

lymfocytoch. Deštrukcia tkaniva štítnej ţľazy má za následok zvýšenú a nekontrolovanú produkciu
hormónov štítnej ţľazy (T4 a T3), a tým hypertyreózu. Ďalšia deštrukcia parenchýmu ţľazy sa však spája s
poklesom tvorby a výdaja jej hormónov a hypotyreózu, aj keď sa môţe hypofunkcia štítnej ţľazy dočasne
kompenzovať vývojom strumy a následkom zvýšenej endogénnej stimulácie prejaviť eutyreózou.
Dg. kritériá: 1. pozvoľna a rovnomerne sa zväčšujúca, spočiatku často bolestivá štítna ţľaza; 2. bolesti
vystreľujúce aţ do ucha, hltacie ťaţkosti; 3. spočiatku prejavy hypertyreózy, neskôr eutyreózy a nakoniec
hypotyreózy; 4. hypergamaglobulinémia; 5. po-stihntie skoro výlučne ţien po 40. r. ţivota, zriedkavejšie v
prepuberte; 6. výskyt častejší v Japonsku a Amerike; 7. vysoké titry cirkulujúcich autoprotilátok proti štítnej
ţľaze a typické morfol. zmeny vo vzorkách štítnej ţľazy získaných tenkoihlovou biopsiou. Niekedy sa ťaţko
odlišuje H. t. od Basedowovej choroby. Aj tuhú Riedelovu strumu pokladajú niekt. autori za variant alebo
následok autoimunitnej tyreoiditídy; opísali sa však aj autozómovo dominantne dedičné prípady.
Thyroiditis chronica − [chron. zápal štítnej ţľazy.
Thyroiditis lymphocytaria, t. lymphoides − lymfocytová tyreoiditída, Hashimotova choroba.
Thyroiditis pseudotuberculosa − subakút. granulomatózna tyreoiditída.
Thyroiditis Riedeli − Riedelova choroba, Riedelova struma, t. invasiva, zriedkavá, chron. proliferatívna,
fibrotizujúca ttreoiditída neznámej etiológie, kt. postihuje jeden alebo obidva laloky štítnej ţľazy, tracheu a
niekt. ďalšie okolité štruktúry.
Thyroiditis specifica − t. tuberculosa.
Thyroditis subacuta granulomatosa − [stav charakterizovaný horúčkou a bolestivou strumou, s
granulómami obsahujúcimi masy koloidu obkolesené jed-nojadrovými obrovskými bunkami a malým
mnoţstvom väziva. Vzniká často po vírusovej infekcii, najmä dýchacích ciest.
Thyroiditis subacuta lymphocytaria − [subakút. lymfocytový, bezbolestný zápal štítnej ţľazy, kt.
spontánne ustupuje a nemáva príznaky tyreotoxikózy; charakteirzuje ho infiltrácia tkaniva štítnej ţľazy
lymfocytmi.
thyreoidotomia, ae, f. − [thyreoido- + g. tomé rez] tyreoidotómia, tyreotómia.
thyreolaryngealis, e − [thyro- + g. larynx hrtan] →tyreolaryngový.
thyreopharyngeus, a, um − [thyro- + g. farynx hltan] →tyroefaryngový.
thyroliberinum →tyroliberín
thyreolinguofacialis, e − [thyro- + l. lingua jazyk + l. facies tvár] →tyreolingyofaciálny.
thyreomegalia, ae, f. − [thyro- + g. megas-megalú veľký] →tyreomegália.
thyreoprivus, a, um − [thyro- + X.privus zbavený] →tyreoprivný.
thyreoptosis, is, f. − [thyro-+ g.ptosis pokles] →tyreoptóza.
thyreosis, is, f. − [thyre- + -osis stav] →tyreóza.
thyreostatica (remedia) − [thyreo- + stasis] →tyreostatiká.
®

Thyreotom a Thyreotom forte tbl. (Berlin-Chemie) − Liothyroninum 10 (forte 30) g + Levothyroxinum 40 (forte
120) g v 1 tbl.; hormón štítnej ţľazy; levotyroxín; →liotyronín.
thyreotomia, ae, f. − [cartilago thyroidea štítna chrupavka + g. tomé rez] →tyreotómia.
thyreotoxicosis, is, f. − [thyro- + g. toxikon jed + -osis stav] →tyreotoxikóza.
Thyrotoxicosis. factitia – tyreotoxikóza vyvolaná uţívaním hormónov štítnej ţľazy.
thyreotrophus, i, m. − [thyreo- + g. trofein ţiviť] tyreotrof.
thyrotropinum, i, n. − [thyro- + g. tropé obrat] →tyrotropín.
thyroxinum →tyroxín.
Thyrozol 10 tbl. obd. (Merck KGaA, Darmstadt) – Thiamazolum 10 mg v 1 poťahovanej tbl.; antihormón,
antityreoidálna látka.
Thysanoptera – strapky. Rad drobného (0,5 – 5 mm) hmyzu. Hlava je kuţeľovito pretiahnutá s nesúmernými
bodavo cicavými ústnymi orgánmi. Nohy sú krátke, prichytávacie pazúriky zakrpatené, dobre vyvinuté

prichytávaeie mechúrkovité arolium. Krídla sú blanité, úzke, na okrajoch sú dlhé brvy. Nymfy ţijú podobne ako
imága na rozličných rastlinách, z kt. vyviciavajú šťavy. Zo škodcov je najznámejšia strapka trávová (Haplothrípsaculeatus). Niekt. sú váţnymi škodcami poľných záhradných a lesných kultúr. Opísaných je asi 3000
druhov, u nás ţije asi 200.
Thysanosoma − rod čeľade Anoplocepholidae.
Thysanosoma actinoides − pásomnica parazitujúca v ţlčovodoch a tenkom čreve oviec, dobytka antilop a
jeleňov v záp. a juhozáp. oblastiach USA a Afrike.
®

Thytropar inj. sicc. (Arnour) − Thyrotrophinum (bovinum) 10 IU lyofilizovanej substancie v 1 fľaštičke; tyrotropín, TSH.
tchor – Putorius, mäsoţravec z čeľade lasicovitých (Mustelidae).
Ti – značka chem. prvku titán.
TIA – 1. skr. angl. transitory ischémic attack prechodný ischemický záchvat; 2. skr. angl. turbidimetric
immunoassay turbidimetrická imunoanalýza.
tiabendazol – thiabendazolum; 2-(4-tiazolyl)-1H-benzimidazol; 4-(2-benzimidazolyl)tiazol, C10H7N3S, Mr 201,26;
®
®
®
®
®
®
anthelmintikum účinné proti nematódam (MK-360 , Bovizole , Eprofil , Equizole , Lombristop , Mertect ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Mintezol , Minzolum , Nemapan , Omnizole , Polival , TBZ , Tecto , Thiaben , Thibenzole , Top
®
Form Wormer ).

Tiabendazol

tiacetazón – thioacetazonum; syn. amitiozón; tibón; tioacetazón; N-[4-[[(aminotioxometyl)hydrazono]metyl]fenyl]-acetamid, C10H12H4OS, Mr 236,29; tuberkulostatikum.

Tiacetazón
®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – Tb I/698 , Std 1041 , RP4207 , Aktivan , Ambathizon , Antib , Benthiozone , Berculon A
®

®

®

®

®

®

®

®

Berkazon , Conteben , Diasan Domäkol , Ilbion , Livazone , Myvizone , Neustab ,
®
®
®
®
®
®
®
Novakol , Nuclon Argentinian , Panrone , Parazone , Seroden , Siocarbazone , TebaIon , Tebe®
®
®
®
®
zon Thiocarbazil, Thionicid , Thioparamizone , Thiotebezin , Thizone ,
®
®
®
®
®
Tibicur , Tiobicina , Tiocamne , Tiosecelo , Tubercazon ).
®

Tiaden – antilipidemikum; tiadenol.
®

tiadenol - tiadenolum; 2,2'-[ 1-1,10-dekandiyltó(tiote-etanol, C14H30O2S2 ,Mr 294,51; antilipedemikum (LL-15588 ,
®
®
®
®
®
De-lipid ; Eulip , Fonlipol , Tiaden , Tiateror ).
tialbarbital – thialbarbitalum; 5-(2-cyklohexen-1-yl)dihydro-5-(2-propenyl)-2-tioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidíndión,
®
®
C13H16N2O2S, Mr 264,36; i. v. anestetikum (Intranarcon , Kemithar ).

Tialbarbital

tiamazol – thiamazolum; →metimazol.
tiambutén – thiambutenum; syn. dietyltiambutén; N,N-dietyl-1-metyl-3,3-di-2-tienylalylamín, C16H21NS2, Mr
®
®
®
®
291,49; narkotické analgetikum (19JC49 , NIH-4185 , Diethibutin , Themalon ).

Tiambutén

tiamenidín – tiamenidinum, N-(2-chlór-4-metyl-3-tienyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amín, C8H10CIN3S, Mľ 215,70;
tiofénový analóg klonidínu; antihypertenzínum (hydrochlorid N-(2chlór-4-metyl-3-tienyl)4,5-dihydro-1H-imidazol-2®
®
®
®
aminohydrochlorid, C8H10CIN3S.HCI – HOE 440 , Sundralen , Symcor , Thiamenidine ).

Tiamenidín
,

,

tiametóniumjodid – N,N-dietyl-N,N,N ,N -tetrametyl-3-tiapentán-1,5-diamóniumjodid; ganglioplegikum,
kt. sa pouţíva na riadenú hypotenziu pri chir. výkonoch vo veľmi pekrvených oblastiach a pri hypertenzných
®
krízach (Thiameton ).
tiamfenikol – syn. dextrosulfenidol; tiofenikol, D-treo-2,2-dichlór-N-[-hydroxy--(hydroxy-metyl)-pmetylsulfonyl)-fenetyl]-acetamid, C12H15NO5S, Mr 356,23, antibiotikum.

Tiamfenikol
®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – Win 5063-2 , 8053CB , Descocin , Hyrazin , Igralin , Macphenicol , Neomy-son , Propacin ,
®
®
®
®
®
®
®
Rigelon , Thiamcol , Thiocymetin , Thionicol , Urfanycine , Urophenyl , Vicemycetin .
tiamín – aneurín; →vitamín B1.
Tiamíndisulfid – thiaminum disulfidum; syn. aneuríndisulfid; N,N'-[ditiobis[2-(2-hydroxyetyl)-1-metyl-2,1eténdiyl]bis[N-[(4-amino-2-metyl-5-pyrimidinyl)metylformamid], C24H34N8O4S2, Mr 562,72; enzýmový kofaktor,
®
®
vitamín B1 (Neolamin®; fosfát tiamínmonofosfátdisulfid – Biotinin , Vitamogen ); O,O-diizobutyrátC32H46O6S2, O®
®
®
izobutyryltiamíndisulfid, bisibutiamín, sulbutiamín je psychotropná látka (Arcalion , Neodaian , Vitaverín ).

Tiamíndisulfid

Tiamínhydrochlorid – monohydrochlorid 3-[(4-amino-2-metyl-5-pyrimidinykl)metyl]-5-(2-hydroxyetyl)-4metyltiazóliumchloridu; aneurínhydrochlorid; hydrochlorid vitamínu B1, C12H18CI2N4OS, Mr 337,28; vyskytuje sa
v rastlinách a tkanivách ţivočíchov, napr. v slupkách ryţe, obilia, kvasniciach, pečeni, vajíčkach, mlieku,
®
®
®
®
®
®
zelenýchR listoch, koreňoch a hľuzách (Aneurín-AS , Bedome , Begiolan , Benerva , Bequin , Berín , Betabion
®
®
®
®
®
®
®
®
®
hydrochloríde , Betalin S , Betaxin , Bethiazine , Bevitex , Bewon , Biuno , Bivatin , Bivita , Clotiama. Metabolin,
Thiadoxine, Thiavit, Timidon®, Tiaminaŕ, Vitaneumn ).

Tiamínhydrochlorid

Tiamínmononitrát – mononitrátvitamínu B 1 ; aneurínmononitrát; 3-(4-amino-2-metylpyrimidinyl)metyl-5metyl)-4-metyl-5(p-hydroxyetyl)tiazóliumnitrát, C12H17N5O4S, Mr 327,36; vitamín B1, pripravuje sa
odstránením chloridových iónov z tiamínhydrochloridu pôsobením zásad a kys. dusičnej (Betabion
moninitrate®).

Tiamínmononitrát

Chlorid esteru kyseliny tiamínmonofosforečnej – 3-[(4-amino-2-metyl-5-pyrimidinyl)metyl]-4-metyl-5-

(2-fosfonooxy)etyl]tiazólium chlorid; C12H18CIN4O4PS, Mr 380.78; pripravuje sa hydrolýzou kokarboxylázy
pomocou kys. sírovej.

Chlorid esteru kys. tiamínfosforečnej

Fosforečnanová soľ esteru kyseliny tiamínfosforečnej – C12H20N4O8P2S, Mr 442,35; získava sa varom z
®
vodného rozt. tiamínfosfátového esteru (Umbeon ).

Fosforečná soľ esteru kys. tiamínfosforečnej

Tiamín 1,5-soľ − aneurín-1,5-soľ; soľ kys. tiamínchloridnaftalén-1,5-disulfónovej, C22H24N4O7S3; je stabilnejší
ako tiamínhydrochlorid.
Ester kyseliny tiamíntrífosforečnej − tiamíntrifosfátový ester, trifosfátový ester vitamínu Bi,
C12H19N4010P3S, Mr 504,28; obnovuje aktivitu kokarboxylázy v premytých kvasniciach (ortosfosfátová soľ
®
monohydrát C12H22N4O14P4S.H2O Trífosfaneurina ).

Ester kys. tiamíntrifosforečnej

tiamiprín − thiamiprinum; 6-[(1-metyl-4-nitro-1H- imidazol-5-yl)tio]-1H-purín-2-amín; 2-amino-6-( 1 '-metyl®
4'~mitro-5'-imidazolyl)merkaptopurín 5 C9H8N8O2S, Mr 292,29; antineoplastikum (Guaneran ).

Tiamiprín

tiamulín − syn. tiamutín; 6-etenyldekahydro-5-hydro-4,6,9,10-tetrametyl-1-oxo-3a,9-propano-3aHcyklopentacykookten-8-yl-ester kys. [(2-dietylamino)etyl)tio]octovej,
C28H47NO4S, Mr 493,76; antibiotikum, derivát pleuromutilínu.

Tiamulín

®

®

®

Prípravky − SQ14055®, Dynalin Injectable®; fumarát C32H51NO8S − 817-23 hfu , SQ 229-47 , Danagard ,
®
®
®
Dynalin Soluble Powder , Dynalin Feed Premix , Dynamutilin .
tiamylal − syn. tiosekonal; thiamylal; dihydro-5-) 1-metylbutyl)-5-(2-propenyl)-2-tioxo-4,6-(1H,5H)-pyrimidíndión,
®
C12H18N2O2S, MT 254,36; i. v. anestetikum (sodná soľ C 12H 18N 2NaO 2S –Surital ).

Tiamylal

tianeptín − SS-dioxid kys. 7-[(3-chlór-6,11-dihydro-6-metyldibenzo[c,f][1,2]tiazepín-11-yl-amino]heptánovej,
C21H25CIN2O4S, Mr 436,95; tricyklické antidepresívum s psychostimulačným, antiulceróznym a antiemetickým
®
®
účinkom (sodná soľ C21H24ClN2NaO4S – S-1574 , Stablon ).

Tianeptín

tiaprid − N-[2-(dietylamino)-etyl]-2-metoxy-5-(metylsul-fonyl)benzamid, C15H24N2O4S, Mr 328,43; antagonista
dopamínových D2 receptorov štruktúrne príbuzný sulpiridu, substituovaný benzamid, neuroleptikum.

Tiaprid

Indikácie – poruchy vedomia s nepokojom, demencia s poruchami správania, alkoholické psychózy,
abstinenčný sy. pri alkoholizme a ďalších drogových závislostiach a v pedopsychiatrii. Výhodou je aj inj.
forma, kt. sa pouţíva pri choreiformných pohyboch (Huntingtonova choroba), hemibalizme, bukofaciálnych
dyskinézach, abnormálnych pohyboch vyvolaných podávaním levodopy, pri agitovanosti a tremore v starobe,
delirium tremens a i. prejavy chron. alkoholizmu, pri chron. bolestiach.
Kontraindikácie − feochromocytóm, intoxikácia látkami s tlmivým účinkom na CNS.
Nežiaduce účinky − zriedka vznikajú extrapyramídové príznaky.
Dávkovanie – obvyklé dávky sú 100 – 600 mg.
®

®

®

®

Prípravky − hydrochlorid C15H25CIN2O4S − Italprid, Luxoben , Sereprile , Tiapridal gtt, inj. a tbl., Tiaprídex .
®

Tiapridal gtt., inj. (Laboratoires Synthelabo/Synthelabo) − Tiapridi hydrochloridum 154 mg (= 140 mg tiapridalu)
v 1 ml rozt, 111,1 mg (= 100 mg) v 1 amp. 2 ml, resp. v 1 tbl.; psychofarmakum, neuroleptikum; tiaprid.
®

Tiapridex − neuroleptikum; triaprid.
tiaprost − 7-[3,5-dihydroxy-2-[3-hydroxy-4-(3-tienyloxy)-1-butenyl]cyklo-pentyl]-5-hepténová, C20H28O6S, Mr 369,50;
®
analóg prostaglandínu F 2, luteolytikum (trometamínová soľ C24H39NO9S, tiaprosttrimetanol – Iliren ).

Tiaprost

tiaramid − syn. tialamid; 4-[(5-chlór-2-oxo-3(2H)benzotiazolyl)acetyl]-1l-piperazínetanol, C 15H18CIN3O 3S, M r
®
®
®
355,84; antiastmatikum, antiflogistikum (hydrochlorid C 15H19CI2N3O 3S – NTA-194 , FK1160 , Solantal ).

Tiaramid

tiazesím – thiazesimum, syn. tiazenón; 5-[-2(dimetylamino)-etyl]-2,3-dihydro-2-fenyl-1,5-benzotiazepín-4(5H)®
®
ón, C19H22N2OS, M r 326,48; antidepresívum (hydrochlorid C19H23CIN2OS − QS-10496 , Altinil ).

Tiazesím

tiazínamiummetylsulfát
−
thiazinamium
methylsulfuricum;
N,N,N, -tetrametyl-10H-fenotiazín-10®
®
etánamíniummetylsulfát, C19H26N2O4S2, Mr 410,55; antihistaminikum (RP 3554,Multevgan , Multezyn ,
®
®
Padisai , Valan ).

Tiazíniummetylsulfát

tiazínové farbivá − skupina heterocyklických farbív, v ich molekule je zabudovaný fenotiazínový cyklus. Patrí
sem metylénová modrá a i.
tiazíny − azíny, nenasýtené heterocyklické zlúč. so 6-článkovým kruhom, v molekule kt. sa nachádza okrem
atómu dusíka aj atóm síry. Moţno ich odvodiť od tiopyránov, nahradením skupiny CH2 skupinou NH alebo
skupiny CH atómom dusíka. Predstaviteľom je fenotiazín. T. sú základom tiazínových farbív.
tiazol − C3H3NS, Mr 85,13; 5-článková heterocyklická nenasýtená zlúč. s 2 heteroatómami (S a N), azol
odvodený od tiofénu nahradením skupiny CH v polohe 3 dusíkom, M r 85,12. Tiazolové jadro je Ľ
súčasťou sulfatiazolu, ftalylsulfatiazolu a i. liečiv; →sulfónamidy.

Tiazol

tiazolidíndióny − perorálne antidiabetiká, kt. zlepšujú citlivosť inzulínových receptorov (inzulínové senzibilizátory). T. zniţujú inzulínovú rezistenciu podporou účinku inzulínu v kostrovom svalstve, pečeni a tukovom
tkanive. Patrí sem ciglitazón, pioglitazón a troglitazón.Troglitazón zlepšuje účinok inzulínu bez stimulácie
jeho sekrécie v bunkách pankreasu. Okrem hypoglykemického účinku má aj hypolipidemické účinky a
reguluje koncentráciu cholesterolu. Osvedčuje sa pri metabolickom sy. X.

tiazolinobutazolín – syn. 2-amino-2-tiazolínová soľ fenylbutazónu, TZB; zmes 4-butyl-1,2-difenyl-3,5-py®
razolidíndiónu s 4,5-diliydro-2-tiazolamínom (1:1), C22H26N4O2S, Mr 410,54; antiflogistikum (LAS 11871 ,
®
Fordonal ).

Tiazolinobutazolín

tiazolová žltá G – thiazol yellow G; dvojsodná soľ kys. 2,2'-(1-tríazén-1,3-diyldi-4,1-fenylén)bis'[6-metyl-7benzotiazol-sulfónovej, C28H19N5Na2O6S4, Mr 695,73; farbivo. Pouţíva sa na farbenie bavlny, viskózy, celulózy,
hodvábu, ako biol. farbivo, analyt. činidlo na stanovenie Mg, pH indikátor (pri pH 11,0 je ţltá, pri pH 13 červená),
®
®
®
ako fluorescenčné farbivo pri mikroskopii (C./. Direct Yellow 9 , C.l. 19450 , Titan Yellow , Chlorazol Yellow
®
®
®
2G , Diazamine Golden Yellow T , Clayton Yellow ).

Tiazolová žltá

tiazolsulfón – syn. tiazosulfón; 5-[(4-aminofenyl)-sulfonyl]-2-tiazol-amín,C9H9N202S2, Mr 255,32; antibaktériový
®
sulfónamid (Promizole ).

Tiazosulfón

tiazuril – 2-[4(4-chlórfenyl)-tio]-3,5-dimetylfenyl]-1,2,4-triazín-3,5(2H,4H)dión, C17H14CIN3O2S, kokcidiostatikum.
tib/io- − prvá časť zloţených slov z l. tibia píšťala.
tibjalgia, ae, f. − [tib- + g. algos bolesť] bolesť píšťaly.
tibenzazolín
−
1,3-dihydro-1,3-bis(hydroxymetyl)-2H-benzimidazol-2-tión,
®
antihypertyreoidálna látka (Thyreocordon ).

C9H10N202S,

Mr

210,26;

Tibenzazolín
®

Tiberal inj., tbl. atbl. obd. (Hoffmann-La Roche)- Ornidazolum 500 mg v 1 amp., resp. 1 tbl. a 125 alebo 500
mg v 1 poťahovanej tbl.; chemoterapeutikum, antiprotozoikum; →ornidazol.
®

Tiberal Combi-Pack tbl. (Hoffmann-La Roche) − Ornidazolum 500 mg v 1 amp., resp. 1 tbl.;
chemoterapeutikum, antiprotozoikum; →ornidazol.
tibezóniumjodid − syn. tiabenzazóniumjodid; N,N-dietyl-N-metyl-2-[[4-[4(fenyltio)fenyl]-3H-1,5-benzodizepin-2-yl]®
®
tio]-etanamíniumjodid, C28H32IN3S2, Mr 601,61; antibiotikum (Rec-15/0691 , Antoral ).

Tibezóniumjodid

tibia, ae, f. − píšťala, kosť predkolenia na palcovej strane (obr.). Proximálne je rozšírená a tvorí dva kĺbové
hrbole, condylus tibialis et fibularís. Obidva majú facies articularis pre kĺbové hrbole stehnovej kosti.
Na tíbiovom kondyle je kĺbová plôška oválna a zreteľne konkávna, kým na fibulovom kondyle je skôr okrúhla
a skoro rovná. Medzi kĺbovými plochami vystupuje v strede eminentia intercondylica, vybiehajúca do
tuberculum intercondylicum tibiale et fibulare. K týmto hrbolčekom sa pripínajú ligg. decussata genus.
Pred eminentia intercondylica sú fossa intercondylica anterior et posteríor. V nich sa pripínajú cípy
polomesiacovitých meniskov, vsunutých do kolenového kíbu. a ligg. decussata genus. Za fibulovým

kondylom je malá facies articularis fibularís (pre hlavičku fibuly). Na okraji fibulového kondylu je nerovnako
vyvinutý hrbol-ček, tuberosiatas tractus iliotibialis. Facies articulares a celý proximálny oddiel t. je trocha
nakonený dozadu. Táto tzv. retroverzia proximálneho konca t je ešte zreteľnejšia vo fetálnom období.
Na ventrálnom okraji proximálnejho konca t. je mohutná, drsnatina tuberositas t, na kt. sa pripína šľacha
štvorhranného svalu, tzv. lig. patellae.
Stredná časť t. je trojbokého tvaru. Ventromediálny bok je uloţený povrchovo pod koţou, druhé dva sú
zahalené svalmi. Najzreteľnejšia je tu vpredu crísta anterior t., menej zreteľná je crista interossea na
fibulovej strane. Na dorzálnej strane ide šikmo od fibulového kondylu mediodistálne linea poplitea (úpon
rovnomenného svalu). Blízko linea poplitea je foramen nutricium, smerujúci distálne.
Distálne sa telo tínie zaobľuje a vybieha do hmatateľného vnútorného členka, malleolus t. Na protiľahlej
fibulovej strane je konkávna incisura fibularis. v proximálnej časti drsnej, v distálnej hladká. V tomto mieste sa
prikladá fibula.
Za vnútorným členkom je sulcus malleolit. pre šľachy m. tibiale posterior a m. flexor digitorum longus.
Distálny koniec má facies articularis distalis, určenú pre kontakt s talus a pokračujúcu aj na tíbiový členok
(facies articularis malleoli).
Stred píšťaly začína osifíkovaťy 7. – 8. fetálnom týţd. Proximálna epifýza sa zjavuje krátko pred pôrodom,
distálna epifýza y druhom r. Tuberositas tibiae má často (okolo 11. – 12. r.) samostatne apofýzové jadro („predná
epifýza"), kt. však rýchlo splýva s proximalnou epifýzou; tá pri bočnej projekcii dáva na rtg snímke zobáčkovitý
tieň. Proximálna epifýza splýva s diafýzou o niečo neskôr ako distálna epifýza (17 – 20. r., časovo toto
splývanie značne varíruje).
Tibia sabra – píšťala deformovaná (zakrivená navonok) následkom gumatóznej periostitídy.
Tibia valga – vybočená píšťala.
Tibia vara – syn. Blountov syndróm, Biountov-Barberov sy., aseptická nekróza mediálneho kondylu t.,
osteochondrosis deformans t. (Blount), osteochon-dritis deformans t, Erlacherov-Blountov sy., hémiatrophie
congénitale de lepiphyse tibiale supériore. Ide o zriedkavú kongenitálnu poruchu enchon-drálneho rastu
mediálnej, proximálnej epifýzy t, opísanú r. 1937. Tibia vara spomína uţ r. 1922 Erlacher. Patrí k →aseptickým
nekrózam kostí. Niekt. autori ju pokladajú za následok infekcie baktériami s nízkou virulenciou (Lulsdore).
Progredujuce génu varum, deformácie a štruktúrne anomálie proximálnych kondylov t s kompenzačným anti-x
postavením kondylov stehnovej kosti (bajonetové postavenie) a rekurváciou kolien v dôsledku poruchy rastu
proximálnych koncov t. Na rtg. je proximálny kondylus píšťaly deformovaný, nepravidelnej štruktúry. Podobné
zmeny sú aj laterálne a zadné partie t, ako aj distálny koniec stehnovej kosti (postihnutie susedného epifýzového
jadra). Infantilná forma sa začína v 2. – 3. r. ţivota, obyčajne bilaterálne. Prejavuje sa batolivou chôdzou a má
tendenciu k úprave. Juvenilná forma sa zjavuje v 6. – 12. r., býva častejšie jednostranná a prejavuje sa
krívajúcou chôdzou, napádaním na jednu končatinu. Vykazuje tieţ tendenciu k spontánnej úprave.
Dfdg. − génu varum rachitického, postrachitického, traumatického alebo kongenitálneho pôvodu, CamuratihoEngelmanov sy., Ollierov sy., coxa piana, Ribbingov sy., Weissmannov-Netterov sy.
tibialis, e − [1. tibia píšťala] tíbiový, píšťalový.
tibiocakanearis, e − [tibio- + I. calcaneus patová kosť] tibiokalkaneový, tákajúci sa píšťaly a patovej kosti.
tibiofibularis, e − [tibio- + l. fibula ihlica] tibiofibulový, týkajúci sa píšťaly a ihlice.
tibionavicularis, e − [tibio- + I. os naviculare člnkovitá kosť] tibionavikulárny, týkajúci sa píšťaly a členkovitej
kosti.
tibiotalaris, e − [tibio- + l. talus členková kosť] tibiotalárny, týkajúci sa píšťaly a členkovej kosti.
tibolón − (17-hydroxy-7-metyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yn-3-ón, C21H28O2, Mr 312,45; syntetický anabolický
®
®
steroid, pouţíva sa v th. menopauzového sy. (Org OD 14 , Livial ).

Tibolón

®

Tibutor – etambutol.
tic →tik.
T. douloreux – [franc.] faciálna neuralgia.
®

Ticar – antibiotikum; tikarcilín.
ticarbodinum – tikarbodín.
ticarcillinum – tikarcilín.
®

Ticarpen
inj. sicc. (Beecham) – Ticarcillinum 1 g suchej substancie; širokospektrálne penicilínové
antibiotikum; →tikarcilín.
®

Ticarpenin − antibiotikum; širokospektrálne penicilínové antibiotikum; →tikarcilín.
®

Ticlid dr. (Millot) − Ticlopidini hydrochlorídum 250 mg v 1 tbl.; antiagregans; →tiklopidín.
®

Ticlid 250 mg tbl. flm. (Sanofí Winthrop Industrie) – Ticlopidini hydrochloridum 250 mg v 1 poťahovanej tbl.;
antiagregans; →tiklopidín.
ticlopidinum – tiklopidín.
Tiemannov katéter − močová cievka (obr.).

Cievky do močového mechúra. 1 – Tiemannov katéter; 2 – Mercierov katéter; 3 – Nélatonov katéter; 4 – balónikový
katéter

tiemóniumjodid − 4-[3-hydroxy-3-fényl-3-(2-tienyl)propyl]-4-metylmorfolíniumjodid, C18H24INO2S, Mr 445,38;
®
anticholínergikum, antispazmodikum (Visceralgina ).

Tiemóniumjodid
®

®

Tienam LM. 500 mg a Tienain L V. inj. sicc. (Merck Sharp Dohme) − I. M: Imipenemummonohydricum 563 mg
(= 500 mg imipenému) + Cilastatinum natricum 573 mg (= 500 mg cilastatínu) v 1 fľaštičke; I. V.: Imipenemum
monohydricum 549 mg (= 500 mg imipenému) + Cilastatinum natricum 559 mg (= 500 mg cilastatínu) v 1
fľaštičke; kombinované širokospektrálne betalaktámové antibiotikum.
®

Tienam/Zienam I. V. inj. (Merck Sharp Dohme) − Imipenemum monohydricum 530 mg + Cilastatinum
natricum 532 mg v 1 amp.; kombinované širokospektrálne betalaktámové antibiotikum.
tienamycín – thienamycinum; [R-[5,6-(R*)]]-3-[(2-aminoetyl)-tio]-6-(l-hydroxyetyl)-7-oxo-l-azabicyklo[3.2.0]hept-2en-2-karboxylová, C11H16Nr22O4S, Mr 272,32; prvý člen rodiny des-tiakarbapenémových antibiotík s tioetylamínovým
bočným reťazcom produkovaný kultúrou Streptomyces cattleya.

Tienamycín

tietylperazín – thiethylperazinum; 2-(etyltio)-10-3-(4-metyl-1-piperazinyl)-propyl]-fenotiazín, C22H29N3S2, Mr 399,62;
silné antiemetikum a antivertiginózum. Je to fenotiazínový derivát. Dobre sa vstrebáva z GIT a rýchlo sa
metabolizuje. Močom sa vylučuje len 3 % podanej dávky. T. pôsobí priamo na chemorecepčnú zónu v
predĺţenej mieche i centrum vracania.

Tietylperazín

Indikácie − vracanie a nevoľnosť u gravidných ţien, chorobách pečene a GIT, pri urémii, liekovej
neznášanlivosti, oţiarení rtg, po operáciách, úrazoch mozgu, pri zvýšenom intrakraniálneho tlaku ap. Závraty
pri artérioskleróze, po úrazoch hlavy, Menièrovom sy. a i. poruchách vestibulárneho aparátu. Kinetózy.
Kontraindikácie − deti < 15 r.
Nežiaduce účinky − ojedinele extrapyramídové poruchy najmä u mladistvých a precitlivených pacientov.
Poruchy sú reverzibilné, miznú po prerušení podávania.
Dávkovanie − 6,5 mg 1 − 3-krát/d.
®

®

®

Prípravky − dimaleát C30H37N3O8S2 – Torecan Maleate , Toresten t Tresten ).
Tietzeho syndróm →syndrómy.
r

tifenamíl − 5 -[2-(dietylamino)etyl]ester kys. cefenylbenzénetántiovej, C20H25NOS, Mr 327,50;
®
®
anticholínergikum, relaxans hladkého svalstva (hydrochlorid C20H26CINO2 – Thiphen , Trocinate ).
TIG − skr. ang. Texas Inventory of Grief {Faschingbauer a spol, 1977) psyehol. dotazník na hodnotenie
zármutku. Zármutok ako následný emočný stav po strate alebo pri anticipácii dačoho, dakoho, čo má pre
daného jedinca význam straty hodnoty.
®

Tigason Roche cps. (Hoffinann-La Roche) − Etretinatum 10 alebo 25 mg v 1 cps.; dermatologikum, perorálny
aromatický retinoid; etretinát.
®

Tigemen − antibiotikum; tigemonam.
tigentonam - kys. [S-(Z)-[[[l-(2-amino-4-tiazol-yl)-2-[[dimetyl-4-oxo-1 -(sulfooxy)-3-azetidinyl]-amino]-2-oxoetyliden]amino]oxy]octová, C12H15N5O9S2, Mr 437,40; orálne účinný syntetický monosulfaktám, štruktúrne podobný mo
®
®
nomaktám aztreonamu; antibiotikum (dicholínová soľ C22H41N2O11S2 – SQ 30836 , Tigemen )

Tigemonam

tiger − Felis tigris, mäsoţravý cicavec rozšírený v Ázii z čeľade mačkovitých (Felidae).
®

Tiger Balm Rot ung. (Tiger Medicals Ltd., Singapore) − fytofarmakum, derivans, antiseptikum. Zloženie:
Camphora racemica 110 mg + Levomentholum 100 mg + Caryophylii etheroleum 50 mg + Cajeputi
etheroleum 70 mg + Menthae oioperitae etheroleum 60 mg + Cinnamomi cassiae etheroleum 50 v 1 g masti.
tigloidín − [1a,3a(iľ)5a]-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-ylesterester kys. 2-metyl-2-buténovej; ester kys.
tiglovej s pseudotropínom, C13H21NO2, Mr 223,31; látka izolovaná z rastliny Duboisia myoporoides R. Br.,
®
Solanaceae, Datura innoxia Miller, Solanaceae; tlmí CNS, antiparkinsonikum (Tiglyssin ).
Tigloidín
®

Solanaceae, Datura innoxia Miller, Solanaceae: tlmí CNS, antiparkinsonikum {Tiglyssin ).

Tigloidín
®

Tiglyssin − antiparkinsonikum, tigloidín.
tigmotaxia − [thigmotaxis] reaktívny orientačný pohyb ţivého tkaniva vyvolaný dotykovým podráţdením.
tigmotropizmus − [thigmotropismus] vlastnosť buniek reagovať na dotyk.
tigogenín − (25R)-5-spirostan-3-ol, C27H44O3, Mr 416,62; látka, kí. sa separovala zo surového gitogenínu
získaného z listov srdeovníka vlnatého Digitalis lanata Ehrh., Scrophulariaceae a zo sisalu Agáve sisalana L.,
Amaryllidaceae.

Tigogenín

tigonín − C56H92O27, Mr 1197,30, druh saponínu izolovaný zo srdeovníka vlnatého Digitalis lanata Ehrh., D.
purpurea L., Scrophulariaceae a Chlorogalum pomeridianum (DC) Kunth., Liliaceae. Pozostáva z 2 molekúl
glukózy, 2 molekúl galaktózy, 1 molekuly xylózy a 1 tigogenínovej jednotky.
tigroidum, i, n. − [1. tigroides škvrnitý] tigroid, chromofilné zrnká v plazme nervových buniek.
tigrolysis, is, f. − [l. tigroidum tygroid + g. lysis uvoľnenie] tigrolýza, uvoľnenie, rozpad tigroidu v plazme
nervových buniek.
tihexinol − thihexinolum; -[4-dietylamino)cyklohexyl]--2-tienyl-2-tiofénmetanol, C17H23NOS2, Mr 321,51;
®
anticholínergikum (metylbromid C18H26BrNOS2 – Entoquel ).

Tihexinol

tichíziumbromid − tiquizium bromidum; trans-3-(di)-2-tienylmetylén)oktahydro-5-metyl-2//-chinolizíniumbromid,
C19H24BrNS2, Mr 410,43; kvartérna amóniová soľ s anticholínergickým účinkom, antispazmodikum (HSR®
®
®
902 , HS-902 , Thiaton ).

Tichízíniumbromid

tik − mimovôľový, stereotypný a neúčelný pohyb menšej svalovej skupiny so značnou frekvenciou
opakovania. Pokladá sa za monosymptomatický neurotický návyk, kt. sa posilňoval pomocou činiteľov
podmieňovania a učenia. Inou príčinou môţe byť org. podklad, napr. t. po eneefalitíde alebo ako chorobný
pohybový zlozvyk, kt. sa vyvinie najčatejšie z pôvodne účelných pohybov (napr. ţmurkanie po zápale
spojoviek); →konanie. T. sa vyskytuje asi v 1,5 % populácie, častejší je u detí ako dospelých, najmä v pred
pubertou a zisťuje sa viac u chlapcov ako dievčat. Patrí sem pošklbávanie pliec, opakované mimické grima-

sy, krivenie úst ap., niekedy i zášklby celého tela (franc. maladie de tics tiková choroba, forma pohybovej
obsesie). Citové napätia, nové situácie, ale aj sugestívne vplyvy zvyšujú výskyt t, napr. pri Gilles de la
Touretteovom sy.
tikarbodín − ticarbodinum; 2,6-dimetyl-N-[3-(trifluórmetyl)fenyl]-1-piperidínkarbotioamid, C 15H19F3N2S, Mr
®
®
316,39; derivát tiomočoviny, anthelmintikum [EL-974 , Tribodine ).

Tikarbodín

tikarcilín − ticarcillinum; kys. 6-[[-karboxy-3-tienylacetyl)amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-l-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylová, C15H16N2O6S2, Mr 384,43; širokospektrálne polosyntetické antibiotikum príbuzné penicilínu
®
®
®
®
®
(dvojsodná soľ C15H14N2Na2O6S2 – BRL 2288 , Aerugipen , Monapen , Ticar , Ticarpenin .

Tikarcilín

tiklopidín − 5-[(2-chlórfenyl)metyl-4,5,6,7-tetrahydrotieno[3,2-c]pyridín, C14H14CINS, Mr 263,78; ireverzibilný inhibítor fosfolipázy C, indobufén tromboxánsyntázy, dipyrimidalfosfodiesterázy; sulfínpyrazón inhibuje kompetitívne
cyklooxygenázu a adhéziu trombocytov na kolagén. T. je silný inhibítor agregácie Tr indukovanej ADP, kt. patrí
do skupiny tienopyridínov. Na rozdiel od kys. acelylsalicytovej inhibuje obidve fáz agregácie Tr indukovanej
ADP, agregáciu Tr mediovanú adrenalínom, kys. arachidonovou a kolagénom a má ďalšie priaznivé účinky:
inhibuje proliferáciu endotelových buniek, zabraňuje väzbe von Willebrandovho faktora na receptory Ilb/Hia.
Inhibuje väzbu fibrinogénu na receptory llb/llla, má synergický účinok v kombinácii s kys. acetyl salicylovou,
viaţe sa na membránu erytrocytov a zlepšuje ich deformovateľnosť. Má vplyv na leukocyty, inhibuje aktiváciu
neutrofilov indukovanú Tr a zniţuje vychytávame leukocytov v pfúcnom riečisku mediované komplementom.

Tiklodipín

Indikácie − ako kys. acetylsalicylovej, s kt. má porovnateľný účinok. U pacientov, kt. nemôţu uţívať kys.
acetylsalicylovú (krvácavé stavy – 3 versus 1,5 %, peptický vred 1,5 vs 0,05 %), alebo sú proti nej
refraktérni, je liekom voľby v antitrombocytovej th. ischemickej choroby srdca, akút. koronárnych sy., po
aortokoronárnom bypasse, v prim. a sek. prevencii ischemických mozgových príhod. Vhodnejší je u pacientov
so stentom (lepšia je však jeho kombinácia s kys. acelylsalicylovou). Pri th. t. je vyššie riziko hematol.
komplikácií (mierna neutropénia 1,4 %, stredná 0,2 %, závaţná 0.8 % vs 0,8 mierna leukopénia pri kys.
salicylovej). T. postupne nahradzuje aglopidogrel a klopidogrel.
Dávkovanie - pri angína pectoris sa podáva 2-krát 250 mg/d, pri akút koronárnych príhodách je úvodná
dávka 500-750 mg. Max. účinok pri dávkovaní 2 x 250 mg sa dostavuje 3-5 d, po prerušení aplikácie účinok
pretrváva ešte 8 d. V prvých 3 mes. treba kontrolovať kaţdé 2 týţd. KO (riziko neutropénie, trombocytopénie,
trombotickej trombocytopenickej purpury a i.).
®

®

®

®

Prípravky − hydrochlorid C14H15CI2NS − 4-C-32, 53-32 C, Caudaline , Panaldine , Ticlid , Ticlodix ,
®
®
Ticlodone , Tiklid .
tikrynafén − syn. kys. tyenylová, odvodená od kys. etakrynovej, heterocyklický derivát kys. fenoxyoctovej. T.
má podobné vlastnosti ako kys. etakrynová, ale výhodné urikozurické účinky.
®
®
Pre svoju potenciálnu hepatotoxickosť sa však nepouţiva (Diflurex , Selacryn ,
®
Ticrex ).
Tilade aer. (Fisons) − Nedocromilum natricum 2 mg (56 dávok) v 1 aerosólovom balení; antiastmatikum;
nedokromil.
®

Tilade MINT aer. (Rhône Poulenc Rorer, Fisons Ltd., Ches-hire) -- Nedocromilum natricum 2,24 mg (= 2 mg
nedokromilu) v 1 dávke (56 dávok); antiastmatikum; nedokromil.

TIL-bunky − skr. angl. tumor-infiltrating lymphocytes, lymfocyty infiltrujúce nádor. Podobajú sa cytotoxickým
T-lymfocytom, ale sú účinnejšie pri deštrukcii nádoru. Sú účinnejšie a špecifickejšie ako zabíjačské bunky
(LAK-bunky) aktivované lymfokínmi (sú cytolytické najmä pre bunky nádoru, z kt. sa izolovali).
®

Tilcotil
inj., supp. atbl. obd. (Hoffmann-LaRoche) – Tenoxicamum 22 mg lyofíl. substancie v 2 ml, 20 mg v 1
čapíku a 1 poťahovanej tbl.; nesteroidové antireumatikum; tenoxikam.
Tilia (Tiliaceae) − lipa.
T. cordata MILLER (Tiliaceae) − lipa srdcovitá, T. platyphylos SCOPOLI (lipa veľkolistá), T. euchlora
KOCH (lipa zelená) a kríţenec T. vulgaris HAYNE (lipa obyčajná) – košaté opadavé aţ 30 m vysoké stromy
rozšírené v celej Európe, na východ aţ za Kaukaz, na sever aţ v juţ. Švédsku. Hojne sa vyskytuje v níţinných
dúbravách, bučinách, luţných lesoch. Často sa vysádza. U nás sú zloţkou listnatých a zmiešaných lesov,
častejšie sa pestujú ako úţitkové a okrasné rastliny. Druhy sa líšia veľkosťou listov, počtom kvetov súkvetia a
časom kvitnutia. Listy sú srdcovité, na líci tmavozelené, na rube svetlejšie s chumáčikmi hnedých chlpov a na
okraji jemne pílkovité. V júni rozkvitajú ţlté príjemne voňajúce kvety usporiadané do vrcholíkového súkvetia, ku
kt. osi prirastá zväčšený blanitý listeň. Plody sú jednosemenné guľaté naţky.

Tilia cordata

Drogu tvorí usušené celé súkvetie zloţené z vidlíc s koţovitým jazykovi-tým 1 istenom bledozelenej farby s
bielymi, stopkatými kvetmi (Flos tiliae, ČSL 4). Trhajú sa celé súkvetia aj s blanitými listeňmi a sušia sa v tieni.
Droga má mať zlatistú farbu a medovú vôňu. Má slabý charakteristický zápach, sladkasto slizovitú chuť.
Účinnými obsahovými látkami sú flavonoidy (~ 1 %), najmä glykozidy flavonolu (hyperozid, kvercetín a
izokvercetín, rutín), famesol; ďalej sú prítomné triesloviny, sliz, leuko-antocyaníny, silica (~ 0,02 %) s obsahom
alkánov, monoterpénov a eugenolu.
Zapar z drogy sa pouţíva ako diaforetikum a pri zápalových ochoreniach dýchacích ciest, má slabé laxatívne a
spazmolytické účinky. Lipový nálev má priaznivý účinok na vlasy (50 g sušeného alebo čerstvého kvetu sa
zaleje 11 teplej vody a nechá 30 min vylúhovať). Extrakty z kvetov sa pridávajú do krémov, kúpeľových prísad,
ústnej a vlasovej kozmetiky. Lipa je významná medonosná rastlina, okrasný strom.
Tiliaceae − lipovité. Čeľaď dvojklíčnolisových rastlín, stromov a krov s dvojradovo striedavými jednoduchými
listami. Päťpočetné a pravidelné kvety sú obojpohlavné. Plodom je oriešok. Rastú v trópoch (45 rodov, 400
druhov). U nás rastie lipa veľkolistá (Tiliaplatyphylios) a lipa srdcovitá (→Tilia cordata). Ako okrasná raslina sa
pestuje lipa striebristá (Tilia argentea) s bieloplstnatými listami na rube, ako izbová rastlina sparmánia africká
(Sparmannia afrícana − izbová lipka). Dôleţitými textilnými rastlinami sú druhy rodu jutovník (Corchorus).
tiliakorín − 6',7-dimetoxy-6',7-epoxyrodiazín, C36H36N2O5, Mľ 576.70; látka izolovaná z kôry stromu Tiliarcora
acuminata Miers a T. racemosa Colebr., Menispermaceae.

Tiliakortín

tilidín − etylester kys. 2-(dimetylamino)-1-fenyl-3-cyklohexen-1-karboxylovej, C17H23NO2, Mr 273,38; narkotické
analgetikum, môţe tilidín vzniknúť závislosť, podlieha zákonu o omamných látkach (DL-trans-hydrochlorid
®
®
®
®
®
hemihydrát C17H24CINO2.1/2 H2O − Go 1261 , W 5759 A , Lucayan , Perdolat , Valoron ).

Tilidín

Tillauxova choroba − cystická choroba prsníkov.
Tilletiaceae − mazľavkovité, čeľaď podtriedy delenobazídiových húb. Patria sem nebezpečné parazitické
huby. Mazľavka pšenicová (Tilletia tritici) premieňa zrná pšenice na čiernu mazľavú a nepríjemne
zapáchajúcu hmotu.
tilorón − syn. bis-DEAE-fluorenón; 2,7-bis[2-dietylamino)etoxy]-9H-fluoren-9-ón, C25H34N2O3, Mr 410,56; prvý
syntetický nízkomolekulový orálne účinný induktor interferónu.

Tilorón

Tiludronát →bisfosfonát III. generácie, 4-chlórfenyltiometylénbisfosfonát, CPsMBP; je nefrotoxický, čo závisí od
dávky.
®

Timentin 1,6 a 3,2 g inj. sicc. (SmithKline.Beecham Pharmaceuticals, Worthing, West Sussex) − 1,6 g: Ticarcillinum
natricum 1,67 (= 1,5 tikarcilínu) + Kalii clavulanas 119 mg (= 100 mg Ac. clavulinieum) v 1 fľaštičke; 3,2 g: Ticarcillinum
dinatricum 3,34 g (= 3 g tikarcilínu) + Kalii clavulanas 238 mg (= 200 mg Ac. clavulanicum) v 1 fľaštičke; kombinácia
širokospektrálneho peni-cilínového antibiotika s inhibítorom -laktamáz.
timepídiumbromid − 3-(di-2-tienylmetylén)-5-metoxy-1,1-imetyIpiperidíniumbromid, C17H22BrNOS2, Mr 400,41;
®
®
®
antícholínergikum (SA 504 , Mepidium , Sesden ).

Timepídiumbromid
4

timerfonát sodný − thimerphonatum natricum; sodná soľ etyl(4-merkaptobenzénsulfonáto-S )ortute,
®
C17H23NOS2, Mr 321,51; antiseptikum (Sulfo-Merthiolate ).

Timerfonát sodný

timerosal – syn. merkurotiolát; etyl[2-merkapto-benzoáto(2–)-OS]-merkurát(l–) sodný, C9H9HgNaO2S, Mr
®
®
®
®
404,84; antiseptikum, konzervans (Merfamin , Merthiolate , Mertorgan , Merzonin ).

Timerosal

timiperón
−
4-[4-(2,3-dihydro-2-tioxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl]-1-(4-fluórfenyl)-1-butanón,
C22H24FN3OS, Mr 397,51; účinné neuroleptikum pouţívané v th. psychóz, podáva sa p. o. v dávke 6 – 15
®
®
mg/d (DD 3480 , Tolopelon ).

Timiperón

Timiriazev, Kliment Arkadievič − (1843 – 1920) rus. prírodovedec. Významne prispel k objasneniu
fotosyntézy.
®

Timo-Comod 0,25 a 0,5 % gtt. ophih. (Ursapharm Arzneimittel, Saarbrücken) – Timololi hydrogenomaleas 3,42
mg (= 2,5 mg, 0,25 %) alebo 6,84 mg (= 5 mg, 0,5 %) v 1 ml očných kv.; oftalmologikum, antiglaukomatózum;
→tímolol.
timológia − filozofia →hodnôt
timolol − (S)-1-[(1,1-dimetyletyl)amino]-3-[[4(4-morfolinyl)-1,2,5-tiadiazol-3-yl]oxy]-2-propanol, C13H24N4O3S, Mr 316,42; neselektívny blokátor -adrenergických receptorov, antihypertenzívum, antiarytmikum,
antianginózum, antiglaukomatikum. Pri aplikácii do oka zniţuje normálny i zvýšený vnútroočný tlak,
neovplyvňuje šírku zreníc ani akomodačnú schopnosť. Účinok nastupuje za 1/2 h, maximum dosahuje za 12 h; aj po lokálnej aplikácii sa vstrebáva a môţe pôsobiť systémovo.

Timolol

Indikácie − zvýšený vnútroočný tlak chron. glaukóm s otvoreným uhlom, afakický glaukóm, niekt. formy sek.
glaukómu, glaukóm, kt. nereaguje na inú th., príp. ako doplnok iných antiglauko
matík.
Kontraindikácie − precitlivenosť na účinnú dávku alebo niekt. zloţku rozt Relat: bronchiálna astma, ďalšie
obštrukčné choroby pľúc, sínusová bradykardia, kardiogénny šok, A-V blok 2. a 3. stupňa, pravodstranná
srdcová insuficiencia pri insuficiencii pľúcnice, kongestívna srdcová slabosť. Gravidita, novorodenci a dojčatá.
Nežiaduce účinky − podráţdenie oka,, zriedka precitlivenosť, pocit cudzieho telieska v oku, nejasné videnie,
bolesti oka, konjunktivitída, anestézia rohovky, superficiálna punktálna keratitída. Môţu sa vyskytnúť mierne
depresie, slabosť, únava, dezorientácia, strata pamäti, hypotenzia, bradykardia, synkopa, dekompenzácia srdca, bronchokonstrikcia, dyspnea, exacerbácia bronchiálnej astmy. U niekt. pacientov sa postupne zniţuje
účinok.
Interakcie − -blokátory a blokátory vápnikových kanálov, ako aj lieky vyvolávajúce depléciu katecholamínov
(rezerpín, najmä verapamil) môţu pôsobiť aditívne s t a vyvolať hypotenziu a brady-kardiu so závratmi,
synkopou ak. posturálnu hypotenziu. I. v. podanie blokátorov vápnikových kanálov vyţaduje osobitnú opatrnosť. Kardiálna insuficiencia sa má zvládnuť pred podaní t.
Dávkovanie − 1 kv. 0,25 % rozt. do spojovkového vaku 2-krát/d, potom sa dávka príp. zvyšuje na 1 kv. 0,5
% 2-krát/d alebo dopĺňa miotikom, adrenalínom alebo inhibítormi karboanhydrázy.
®

®

®

®

®

®

Prípravky − hydrogénamaleát C17H28N4O7S – MK-950 , Betim , Blocadren , Proflax , Temserin , Tenopt
®
®
®
®
®
®
Timacar , Timacor , Timo-Comod 0,25 a 0,5 % , Timolate , Timolol 0,5% Unimed Pharma , Timonil tbl.,
®
®
®
Timonil 150, 300 a 600 mg Retard , Timoptic-Timoptol ; kombinácia s pilokarpínom – Timpilo 2 a 4 .
®

Timolol 0,5 % Unimed Pharma gtt. ophth. (Unimed Pharma s. r. o., Bratislava) – Timololi
hydrogenomaleas 6,84 mg (= 0,5 timolol) v 1 ml očných kv.; oftalmologikum, antiglaukomatózum; →timolol.
®

Timolol-Pos 0,25 a 0,5 % gtt. ophth. (Ursapharm Arzneimittel GmbH und Co. KG, Saarbrucken) –
Timololi hydrogenomaleas 3,42 mg (= 0,25 timolol) alebo 6,84 mg (0,5 %) v 1 ml očných kv.;
oftalmologikum, antiglaukomatózum; →timolol.
®

®

Timonil tbl. a Timonil 150, 300 a 600 Retard tbl. ret. (Destin Arzneimittel, Hamburg) – Carbamazepinum
150 mg v 1 tbl, resp. 150,300 alebo 600 mg (retard) v 1 tbl; antiepileptikum; →karbamazepín.
timopathia, ae, f. − [l. timor strach + g. pathos choroba] timopatia, stav abnormálneho strachu, úzkosti.
®

Timoptie-Timoptol gtt. ophth. (Merck Sharp Dohme) − Thymololum (ut Thimololi maleas 0,25 % seu 0,5 %);
oftalmologikum, antiglaukomatózum; →timolol.
®

Timoptol 0,25 a 0,5 % gtt. ophth. (Léčiva v spolupráci s Merck Sharp andDohme, Chibret, Clermond-Ferrand) –
Timololi maleas 12,5 mg (0,25 %) alebo 25 mg (0,5 %) v 5 ml fosfátového tlmivého rozt. s 0,1 % chloridu
benzalkónia; oftalmologikum, antiglaukomatózum; →timolol
timosis, is, f. − [1. timor strach + -osis stav] výraz špan. psychiatrickej literatúry pre maniodepresívnu
psychózu.

timotejka lúčna − Phleum pratense, u nás rastúca tráva poskytujúca krmivo z čeľade lipnicovitých
(Graminaé).
®
Timpilo 2 a 4 gtt. ophth. (Merck Sharp and Dohme) − Timololum 5 mg + Pilocarpini hydrochloridum 22,6 mg ai.
45,2 + Benzalkonii chloridumq. s. v 1 ml rozt.; ofelmologikum, antiglaukomatózom.
Tintfergen, Nicolaus − (*1907) hiol. zoopsychológ. R. 1973 mu bola spolu s K. Frischom a K. Z Lorenzom
udelená Nobelova cena za med. a fyziol.
ti(nct). – farm. tinctura tinktúra.
tinctura, ae, f. − [l.] skr. tct., tinktúra, liehový výťaţok drog.
Tinctura aurantii − pomarančová tct.
Tinctura bel!a-donnae − rulíková tct.
Tinctura cinnamomi − škoricová tct.
Tinctura digitalis − náprstníková tct.
Tinctura gallarum − dubienková tct.
Tinctura chamomiilae − rumančeková tct.
Tinctura iodi − solutio iodi spirituosa, jódová tct, liehový rozt. jódu.
Tinctura opii − ópiová tct.
Tinctura stomachicae − ţalúdková tct.
Tinctura strychni − strychnínová tct.
tinea, ae, f. − [l.] syn. epidermofycia, epideraiofytóza, plesňová choroba koţe a jej adnexov; →dermatomykózy.
T. je značne rozšírená mykóza, kt. pôvodcami sú →Epidermophyton floccosum, Tríchophyton mentagrophytes
a T. rubrum. Nákaza sa prenáša prostredníctvom šupín koţe z chorobných plôch a úlomkov nechtov. V
priaznivých podmienkach (teplo, vlhko) preţívajú huby v takomto substráte aj niekoľko mes. K podporným
faktorom patrí macerácia koţe, hyperhidróza, vyššie pH, relat. vlhkosť (nepriedyšná gumová obuv a pančuchy),
nervové a cievne poruchy dolných končatín. Podľa lokalizácie sa epidermofýeie delia na: 1. epidermofýciu
záhybov a tela (t. plicarum et corporis); 2. epidermofýciu nôh a rúk (t peduum et manuum).
Tinea albigena − uzlíky a pľuzgieriky na koţi, najmä na rukách a nohách, vyvolané plesňou Tríchophyton
albiscicans.
Tinea amiantacea, asbestoides − nemykotická choroba vlasatej časti hlavy charakterizovaná hustými
striebristo-belavými alebo sivými šupinami na povrchu, kt. sa šíria po scapus pili a tvoria obal podobný
azbestu.
Tinea axillaris − trichomycosis axillaris.
Tinea barbae − [angl. barbers itch, ringworm of tne head] zápalové postihnutie časti tváre a šije porastenej
fúzami. Vyskytuje sa v 3 formách: 1. zápalový typ vyvoláva obyčajne Tríchophyton mentagrophytes a T.
verrucosum, typické lezie sú zdurenia a uzly podobné keriónu a bývajú pokryté krustami; 2. prstencovitý typ
(anuláme lezie sa podobajú léziám pri krúţkovom lišaji nevovlasenej koţe); 3. sykóziformný typ (t sycosis,
vyvolaná obyčajne Tríchophyton violaceum, zriedkavejšie T. rubrum, lezie majú charakter foli-kulových pustúl,
obsahujúcich vlasy, kt. sa môţe odlomiť a zanechať strnisko alebo lysinu).
Tinea capillitii − t. capitis, angl. ringworm of the scalp, black-dot ringworm, gray-patch ringworm, mykóza
vlasatej časti hlavy vyvolaná rôznymi druhmi dermatofytov. Prejavuje sa rôzne hlbokými formami zápalových
loţísk vo vlasatej časti hlavy s tvorbou puchierikov a chrastičiek. Napadnuté vlasy sú bez lesku, lámu sa v
rozličnej výške. Dg. sa stanovuje na základe klin. vyšetrenia, vyšetrením vlasov pod Woodovou lampou
(fluorescenciu vyvoláva Microsporum audouinii, M. canis a Tríchophyton schoenleinň), mikroskopickým
dôkazom vláken a spór, príp. kultiváciou a histol.; →trichophytia.
Tinea capitis − t. capillitii.
Tinea ciliorum − mykóza vlasatej časti hlavy, postihuje aj očné riasy.
Tinea circinata − t. corporis.
Tinea corporis − mykóza vyvolaná rôznymi dermatofytmi, podľa pôvodcu sa choroba nazýva aj trichofýcia,
mikrospória, epidermofýcia, resp. favus. Vyvoláva ju najčastejšie Microsporum canis, Tríchophyton rubrum

alebo T. mentagrophytes a i. dermatofyty. Na koţi vyvoláva vznik presne ohraničených okrúhlych, oválnych,
záaplovočervených šupinatejúcich a svrbiacich loţísk so zvýrazneným lemom, na kt. môţu byť aj drobné
pľuzgieriky. Niekt. druhy dermatofytov vyvolávajú aj hlbšie zápalové lezie koţe so vznikom hrboľatých
erytematóznych loţísk s početnými pustulkami a zlámanými vlasmi (trichop-hytia profunda). Dg. sa stanovuje
na základe klin. vyšetrenia a overuje identifikáciou pôvodcu v šupinách koţe (mikroskopický dôkaz vláken a
spór), príp. kultiváciou a histol. V th. sa pouţívajú antimykotiká, kt. sa podávajú celkove (grizeofulvín,
ketokonazol a i.) alebo lokálne (imidazolové deriváty ap.).
Tinea cruris − akút. alebo chron. t., vyskytuje sa najmä muţov; postihuje slabiny a hrádzu, niekedy sa šíri na
okolie, často sprevádza t. pedis. Prejavuje sa intenzívnym svrbením, ostro ohraničenými léziami s
vyvýšenými erytematóznymi okrajmi a jemnými, suchými šupinami.
Tinea dyshidrotica − epidermophytia dyshidrotica, dyshydrotická t, vyvoláva Epidermophyton floccosum.
Vyznačuje sa výsevom vezikuliek na stupaji uloţených v hĺbke epidermis, kt. vyzerajú ako ságové zrnká.
Niekedy ich obklopuje zápalový lem. Vyskytujú sa v skupinách alebo izolovane, obyčajne jednostranne. Ich
splývaním sa môţe utvoriť veľký viackomorový pľuzgier. Obsah vezikúl býva spočiatku serózny, neskôr sa
mení na seróznohnisový. Hojenie sa začína v centre loţísk, kt. nadobúdajú polycyklický charakter. Zjavením
sa ďalších vezikúl sa môţe proces rozšíriť aj na stupaje. Vezikuly zasychajú, koţa nad nimi sa odlúči a odhalí
ruţovočervenú suchú spodinu, kt. lemujú zvyšky suchej odlúpnutej epidermis. Priebeh ochorenia je chron.
Často sa epidermofýcia komplikuje sek. stafylokokovou infekciou s hnisa-ním, lymfangitídou a celkovými
príznakmi.
Tinea faciei − t. tváre (neochlpenej časti), pri kt. lezie tvoria červené, ostro ohraničené škvrny s miernym
šúpaním.
Tinea favosa − favus.
Tinea galli − favus hydiny.
Tinea glabrosa − t. corporis.
Tinea imbricata − tokelau, osobitná forma dermatofýtózy vyvolaná Tríchophyton concentrícum. Vyskytuje sa v
júnových. Ázii, na ostrovoch Tichomoria, Juţ. a Stred. Amerike. Postihuje najmä mladšie osoby. Prameňom
nákazy je človek. Nákaza sa prenáša priamym kontaktom alebo nepriamo kontaminovanou bielizňou, uterákmi
ap. Na neovlasenej koţi sa tvoria erytematózno-skvamózne lezie v koncentrických kruhoch, kt. sa šíria periférne.
Dg. sa stanovuje na základe klin. vyšetrenia, mikroskopicky vyšetrením šupín (nález septovaných vláken a
artrospór), príp. kultiváciou.
Tinea inguinalis et corporis − epidermophytia inguinalis et corporis, t slabiny a tela vyvoláva Tríchophyton
rubrum. Loţisko má vyhlodaný, miestami aţ prerušený a menej výrazný periférny zápalový lem bez vezikuliek a
v centre ľahkú folikulárnu reakciu s miernym šupinatením koţe. Prítomné je svrbenie. Dg. - stanovuje sa na
základe klin. nálezu. Dfdg. − treba odlíšiť erytrazmu (difúzne škoricovočeryené loţiská s jemným šúpaním bez
vezikuliek) a intertriginóznu kandidózu (tmavočervené, erodované loţiská s lemom epi-dermy na periférii a
roztrúsenými vezikulopustulkami periférne od loţiska). Th. − spočíva v potieraní loţiska Andria- sianovým rozt.
1 − 2-krát/d počas 5 − 7 d (Rp. Methenamini 10,0, Glycerini 20,0, Ac. acetici 8 % 70,0). Pri epidermofýcii tela
sa osvedčuje chryzarobín (6 d 0,5 % chryzarobínová pasta, 2 d bórvazelína a 6 d 1 % chryzarobínová pasta); →dermatomykózy.
Tinea intertriginosa − epidermophytia intertriginosa, postihuje medziprstové priestory nôh a rúk, spočiatku
obyčajne jednostranne. Vyskytuje sa najmä v letných mes., y zime ustupuje. Epidermofycia vyvolaná
Epidermophyton floccosum postihuje najmä III. a IV. medziprstový priestor nôh. Ochorenie sa začína zápalom
silne macerovanej koţe s eróziami a ragádami. Mokvajúce plôšky sú nepravidelne polycyklického tvaru,
ţivočervenej farby, lemované macerovanou, odlupujúcou sa a nad loţisko previsnutou epidermis. Z týchto miest
sa môţe infekcia šíriť do okolia. T. vyvolaná Tríchophyton rubrum býva rozsiahlejšia, postihuje medziprstové
plochy nôh a šíri sa na dorsum a planta pedis. Koţa je suchá a zápal málo vyznačený. Prítomné je intenzívne
svrbenie, v prípade ragád aj bolestivosť. Častá je sek. stafylokoková infekcia vyvolávajúca lymfangítídy,
lymfadenitídy a celkové prejavy.
Tinea manuum − t. postihuje medziprstové priestory a dlane, sprevádza obvykle t. pedis. Prejavuje sa
hyperkeratózou dlaní a prstov, obyčajne unilaterálne, ale aj polmesiacovitými exfoliáciami koţe, vezikulárnymi,
ohraničenými, diskrétnymi papulofolikulárnym léziami a červenými šupinami na dorsum manus.
Tinea nigra − povrchová mykóza, vyvolaná plesňovou hubou Exophiala werneckii (Cladosporium wemeckii).
Prenáša sa pp. kontaktom. Vyskytuje sa najmä v subtropických a tropických oblastiach na pobreţí teplých

morí. Prameňom nákazy je, agens sa vyskytuje y pôde, rastlinných zvyškoch. Mykóza predilekčne postihuje
dlane (obvykle jednej ruky), zriedkavejšie prsty rúk, stúpaj, príp. iné oblasti koţe. Prejavuje sa plošnými, ostro
ohraničenými, hnedými aţ čiernymi škvrnami bez šupinatenia, kt. môţu splývať. Vznik nákazy uľahčuje
zvýšená potivosť. Dg. sa stanovuje mikroskopicky dôkazom pôvodcu v šupinách koţe a jeho kultiváciou. V th. sa
pouţívajú imidazolové prípravky, kt. sa podávajú min. počas 3 týţd.
Tinea nodosa − piedra.
Tinea pedum et manuum − epidermophytia pedum et manuum, t nôh a rúk, postihuje najmä dospelých
muţov. Vyvoláva ju Epidermophyton floccosum a Tríchophyton rubrum. Nákaza sa prenáša najmä na
kúpaliskách, v bazénoch, sprchárňach ap. Patrí sem: i intertriginosa, t. dyshidrotica a t. squa-mosa.
Tinea plicarum et corporis − epidermophytia plicarum et corporis, t záhybov a tela, postihuje častejšie muţov
ako ţeny. vyskytuje sa najmä v genitofemoráinej oblasti, obojstranne, na miestach styku koţe stehna a skróta,
zriedkavejšie v axilách, kolenových jamkách, na bruchu, trupe a i. Prenos nákazy nastáva priamym stykom alebo
nepriamo pri kúpaní, prostredníctvom bielizne ap. Ochorenie trvá dlho, často recidivuje. T. plicarum vyvoláva
Epidermophyton floccosum. Postihuje najčastejšie genitofemorálny záhyb. Začína sa jedným alebo niekoľkými
okrúhlymi presne ohraničenými ioţiskami, kt. intenzívne svrbia. Sú ţivočervenej farby. Postupne sa zväčšujú
do periférie, splývajú a rozrastajú sa na koţu stehna i skróta do rozsiahleho loţiska polycyklického tvaru.
Neskôr sa zvyšuje kontrast medzi centrálnou a periférnou časťou loţiska. V centre začína zápal ustupovať a
na povrchu loţiska sa zjavujú drobné šupinky, kým na periférii, najmä na úzkom periférnom, mierne
vyvýšenom leme sa zápalové zmeny zintenzívňujú a loţisko prekrývajú drobné vezikulky a krusty.
Tinea profunda − granuloma trichophytica.

Významnejšie kožné a podkožné mykózy
Pôvodca

Choroba

Manifestácia

Cladiosporium carrionii
Phialophora compacta
Phialophora
dermatitidis

Chromoblastomykózy

Koţa, lymfatický systém, moţná
generalizácia

Phialophora pedrosoi
Phialophora verrucosa
Sporothrix schenckeii

Sporotrixová mykóza

Cephalosporium spp.

Eumycetóm (mycoma
pedis

Madurella grisea

Koţa, lymfatický systém, kostra

Madurella mycetomi
Madurella mycetomi
Petrellidum boydii

Tinea squamosa − syn. epidermophytia squamosa seu hyperkeratotica, skva-mózna, hyperkeratotická t,
postihuje stupaje, zriedkavejšie dlane. Pri epidermotýzii vyvolanej Epidermophyton floccosum vzniká
loţisková difúzna hyperkeratóza a deskvamácia, príp. tvorba ragád (najmä na pätách). Loţiská sú suché,
zápalové prejavy sú min. Ojedinelé menšie loţiská môţu splynúť do väčších loţísk polycyklického tvaru s
golierikom olupujúcej sa rohovej vrstvy. Niekedy sa zisťuje aj lichenifikácia, najmä pri lokalizácii na dorsum
pedis, ojedinelé rozosiate vezikulky. Prítomné je intenzívne trvalé svrbenie a pocit suchej koţe. T. vyvolaná
Trichophyton rubrum charakterizuje difúzna hyperkeratóza najmä stupaji a často aj dlaní a drobná deskvamácia.
Priebeh ochorenia je chron., recidívy sú časté. Dg, sa stanovuje mikroskopickým a kultivačným vyšetrením.
Dfdg. treba odlíšiť candidosis intertriginosa (postihuje všetky medziprstové priestory a má vlhkejší charakter),
iné palmoplantárne hyperkeratózy (nie sú presne ohraničené, nemajú takú súvislú hyperkeratotiekú a

deskvamujúcu vrstvu, cez kt. presvitá zápalové loţisko slaboruţovej farby) a dermatitis contacta (napr. po
nosení gumovej obuvi; pozit. sú koţné testy). Th. − pri dyshidrotickej a intertriginóznej forme sa loţiská
potierajú alkoholickým Fraserovým rozt. 1. týţd. denne, ďalšie týţd. kaţdý 2., neskôr kaţdý 3. d (Rp. Acidi
salicylici, Ac. benzoici aa 3,0, Sol. jodi spirit. 10,0, Spirit. camphorati ad 100,0). Pri suchej koţi sa aplikuje
Mykoseptin ung. Ďalej je vhodná aplikácia Myco-Polycid tct. 2-krát/d na postihnuté miesta. Pri skvamóznej e.
sa osvedčuje Arievičoya zlupovacia kúra. Pri dyshidrotickej forme sa musia najprv vezikuly rozrušiť, odstrániť
deskyamovaná koţa a potom nohy kúpať v hypermangánovom rozt. a aplikovať antimykotiká;
→dermatomykózy.
Tinea sycosis − sykoziformný typ t. barbae.
Tinea tarsi – blepharitis ulcerosa.
Tinea tonsurans − t. capitis.
Tinea unguium − epidermophytia unguium, t. nechtov, býva pridruţeným prejavom epidermofýcie nôh.
Vyvoláva ju Epidermophyton floccosum, kt. sa vyskytuje len na nechtoch nôh. Najčastejšie sú postihnuté
nechty palca a malíčka. V hĺbke nechtovej platničky sa od voľného okraja tvoria popri okraji pozdĺţne pruhovité
škvrny okrovoţltej farby. Trichophyton rubrum sa vyskytuje nielen na,nechtoch nôh, ale aj rúk. Postihuje
obyčajne všetky nechty končatiny. V hĺbke nechtovej doštičky sa tvoria belavé alebo ţltkasté škvrny, kt. sa
postupne šíria a neskôr postihujú celé nechty aţ po lunulu, kt. ostáva intaktná. Distálna časť nechtu sa často
uvoľňuje a pod jej okrajom je podnechtová hyperkeratóza. Pri mikroskopickom vyšetrení materiálu zoškrabaného nechtového materiálu sa zisťujú vlákna mycélií. Th. spočíva v bezbolestnom odstránení nechta a
aplikácii antimykotík. Osvedčuje sa napr. metóda Aravijského, podľa kt. sa na postihnutý necht prikladá na noc
počas 10 − 15 d v obväze masť s obsahom jodidu draselného (Rp. Kalii jodati, Lanolini anhydrici aa 15,0).
Po odstránení nechta sa podáva grizeofulvin p. o. 1 – 2 g/d, aplikuje miestne ionoforéza s 2 % jodidom
draselným a diatermia.
Tinea versicolor − pityriasis versicolor.
Tineidae − moľovité. Čeľaď hmyzu z radu motýľov, podradu úzkokrídlych. Sú to malé motýle, rozpätie ich
úzkych, epipsovitých, na vonkajšej strane strapcovitých krídel obyčajne nepresahuje 2 cm. Vyskytujú sa aj v
domácnostiach. Ich húsenice ţijú v hubách, lišajníkoch, dreve, v hniezdach ap. V hospodárstve škodí moľa
obilná (Nemapogon granellus), domácnosti moľa šatová (Tineola bisseliella), kt. napáda koţušiny a látky. Z
opísaných asi 1500 druhov ţije u nás asi 15.
Tinelov príznak – [Tinel, Jules, 1879 – 1952, franc. neurológ] príznak posttraumatickej encefalopatie: bolesť
hlavy, najmä v okcipitálnej oblasti pri max. záklone alebo tlaku na vv. jugulares.
tingend. – farm. tingendem na potieranie.
Tingitidae – sietnicovité. Čeľaď hmyzu z radu bzdôch. Malé bzdochy, polokrovky sú na povrchu
mrieţkované. Majú malú trojuholníkovitú hlavu, štít s rebrovitými výrastkami. Ţijú obyčajne na spodnej strane
listov, ţivia sa rastlinnými šťavami. U nás má hospodársky význam sietnica hrušková (Stephanitis pyri), kt.
škodí na hruškách.
tinidazol – 1l-[2-(etylsulfonyl)etyl]-2-metyl-5-nitro-1H-imidazol, C8H13N3O4S, Mr 247,26; antiprotozoikum
®
®
®
®
účinné proti trichomonádam a giardiám, antiamébikum (CP 12574 , Fasigin , Fasigyn , Pletil ,
®
®
®
®
Simplotan , Sorquetan , Tricolam , Trimonase ).

Tinidazol

tinitus →tinnitus.
tinktúra – tinctura.
tinnitus, us, m. (aurium) – [l. tinnio cengať, zvoniť] ušný šelest, hučanie v ušiach, zvukové vnemy nevyvolané
vonkajšími zvukovými podnetmi. Väčšina dospelých mala v ţivote skúsenosť s t. Asi 7 % ľudí navštívi lekára
kvôli t. Len 10 – 15 % postihnutých má pocit choroby, postihuje 12 % muţov > 65-r. T. sa vyskytuje aj u detí, s
vekom však jeho výskyt stúpa. V priemere sa k lekárovi dostavuje pacient aţ po 5-8-r. trvaní t. Väčšina

pacientov udáva, ţe t. vznikol po emocionálnom záţitku alebo stresovej situácii.
Poškodenie sluchových buniek vo vnútornom uchu môţe byť následlom starnutia (presbyacusis), kt.
nastupuje po 60. r., príp. expozície nadmerného hluku. K ostatným príčinám vnútroušného t patrí dlhodobé
uţívanie niekt. liekov (kys. acytylsalicylová, chinín (antimalarikum a liečivo pouţívané y th. nočných kŕčov
dolných končatín), antibiotík a antiflogistík. Po prerušení ich podávania t. a. vymizne. T. môţe vzniknúť pri
poruchách temporomandibulárneho kíbu, otoskleróze, úrazoch a i. poškodení hlavy a krku.
Ďalej to môţe byť: nadbytok ušného mazu (jeho odstránenie môţe zlepšiť počutie vonkajších i vnútorných
zvukov); ušná infekcia, perforácia bubienka, cievne poruchy (ateroskleróza, hypertenzia) a rizikové faktory
zvyšujúce TK (stres, alkohol, kofeín – vymiznutie t. sa dosahuje obyčajne repozíciou hlavy, turbulentné
prúdenie krvi v a. carotis a v. jugularis, malformácie kapilár) a nádory hlavy a krku.
Vnútroušný t. je subjektívny fenomén, počuje ho len pacient. Keď je však pri cievnej chorobe auskultačne
počuteľný, ide o objektívny t. T. cievneho pôvodu sa dá upraviť odstránením príčiny, t. vnútroušného pôvodu je
však bez odstránenia zákl. choroby neliečiteľný.
Niekedy sa príznaky t. zlepšujú spontánne. Zlepšenie nie je následkom úpravy fyzikálnych príčin -jeho org.
príčina je trvalá, ireverzibilná a s vekom sa zhoršuje. Mnohí pacienti sa však na svoj t adaptujú. T. sa môţe
zhoršovať väčším hlukom, po nikotíne, poţití kávy, nápojov obsahujúcich chinín (toniky), alkoholu a
nadmernej dávky kys. acetylsalicylovej. Nikotín a kofeín zuţujú cievy, čím zrýchľujú prietok krvi ţilami a
tepnami. Alkohol zrýchľuje prietok krvi zvýšením srdcového výyrhu. Tichá hudba a nízke tóny môţu pomôcť
maskovať t. Niekedy pomôţe maskovať t, zariadenie podobné prístrojom pre nedoslýchavých, kt. produkujú
príjemnejšie zvuky. Keď sa t. spája s nedoslychavosťou odporúčajú sa slúchadlá, kt. zvyšujú intenzitu
vonkajších zvukov a zmierňujú t T. môţu zhoršovať stresy. Odporúča sa odstrániť ich, osvedčuje sa
relaxačná t. a tréning.
T. nie je choroba, je to príznak porovnateľný s bolesťou. Nemá sa liečiť tinitus, ale jeho príčiny, príp.
následky.
Častosť nedoslychavosti pri t. nepoznáme, predpokladá sa, ţe je vyššia ako v beţnej populácii. Nejestvuje
metóda, pomocou kt. by sa dalo objektívne zistiť prítomnosť t. a jeho intenzita. Nanajvýš sú moţné
opakované merania a porovanie s udávanou výškou tónu.
Chron. t. je generovaný v mozgu. Patol. aktivácia vlasových buniek vo vnútornom uchu nie je pp. príčinou t,
ako by sa zdalo podľa častosti lézií vlasových buniek. Avšak sú jedinci, kt. majú t. aj napriek tomu, ţe majú
úplne prerušený sluchový nerv. Jestvujú teda 2 druhy t.: a) prim. generovaný v CNS, napr. u pacienta po
úraze s otrasom mozgu; takéto prípady sú však zriedkavé; b) t, kt. vznikol akútne následkom postihnutia
ucha, ale aj tu je za chron. prítomnosť t. zodpovedný CNS. T. je akustickým vnemom, kt. nieje vyvolaný
akustickým signálom, ale samoaktiváciou sluchového ústroja a pacient ho vníma ako reálny, rušivý šelest.
Aj z pokusoch na zvieratách vyplýva, ţe t. nevyvoláva aktivácia, ale potlačenie aktivity vlasových buniek.
Aktivita neurónov zodpovedajúca t. vzniká aţ v CNS. Mozog pouţíva na kompenzáciu vnikajúcich zvukov
zosilnenie a filtráciu signálov predurčené mechanizmy, ako je inhibícia a nelineárna spätná väzba. Keď je
spätná väzba vplyvom rušivej emocionálnej regulácie psychických procesov nadmerná, nastáva v sluchovom
centre hyperkompenzácia poruchy sluchu a, tým vznik t. Pomocou funkčného jadrového spinového
zobrazovania a snímok zhotovených pomocou pozitrónovej emisnej tomografie (PET) sa u pacientov s t. zistila
trvalá aktivácia sluchovej kôry.
Často sa vychádza z predstavy, ţe centrálny t. má svoj pôvod v uchu. T. môţu inciovať rôzne faktory
vrátane patol. procesov. Do CNS prichádza chybná informácia, kt. sa stane súčasťou regulačného okruhu.
Keď sa to stane len niekoľkokrát alebo nie je tento podnet veľmi rušivý, príčina vymizne a stane sa
irelevantnou. Keď však t. pochádzajúci z ucha trvá dlho alebo je intenzívny, príp. vyvoláva panickú reakciu
zo strachu pred ťaţkou chron. chorobou, môţe sa osamostatniť ako centrálny regulačný okruh. Akustické
vnemy vyvolávajú vţdy zmeny synapsií a spojenia v sluchovom centre v mozgu. Aj keď uţ príčina v uchu
zanikne, centrálny regulačný okruh pokračuje. Hovorí sa o centralizácii t. Rušivý t. vzniká potom následkom
poruchy spracovania podráţdenia v sluchovej kôre v temporálnom laloku.
T. môţe neskôr pretrvávať ba zintenzívniť sa nezávisle od pôvodných vyvolávajúcich faktorov. Ide o
následok chybnej alebo chýbajúcej inhibície. Mechanizmus tohto osamostatnenia symptómu je podobný ako
pri chron. bolestiach, záchvatoch paniky alebo obsedantných poruchách. Takýto t. sa podobá fantómovým

bolestiam.
Či výskyt t. stúpa alebo sa len jednoducho častejšie dg. nie je známe. V mnohých prípadoch ide o
precitlivenosť voči hlasným zvukom (hyperakúziu).
Pretoţe t. môţu vyvolať poruchy v celom priebehu sluchovej dráhy a môţe byť výrazom patol. procesov vo
zvukovode, strednom alebo vnútornom uchu, n. vestibulochochlearis, v mozgovom kmeni, mozgovej kôre,
treba vylúčiť ORL a neurol. choroby pomocou jadrovej spinovej tomografie lebky, AEP, ORL vyšetrenia,
audiometrie, kalorických testov a elektronystagmografie, sonografie extrakraniálnych a intrakraniálnych
artérií zásobujúcich mozog (Dopplerova sonografia).
Na rozdiel od častejších predstáv je t. málo závislý od toho, aká je výška a intenzita jeho tónu. Postihnutie t. je
väčšia u osôb, kt. sú obmedzení v telesnej aktivite, kt. uţ predtým trpeli nespavosťou, bolesťami, depresiami,
sociálne izolovaných alebo s psychiatrickými chorobami. Th. týchto sprievodných porúch poskytuje moţnosť
zmierniť subjektívne ťaţkosti spojené s t.
V slimáku vnútorného ucha sa nachádza asi 17 000 vlasových buniek, kt. sa uţ dnes dajú modernými
metódami znázorniť. Uvedomovanie si zvukov však prebieha v mozgu. Tam sa elekt. impulzy z ~ 30 000
vláken sluchových nervov porovnávajú s ostatnými uloţenými akustickými signálmi a interpetujú sa ako vnemy.
To čo nanajvýš počujeme sú sekvencie zvukov ako pri reči alebo hudbe. Od dojčenského veku hromadíme
zbierku sluchových vnemov, čo nám neskôr umoţňuje rozpoznávanie hlások. Skutočne počúvanie a ďalšie
spracovanie a analyzovanie alebo vyuţívanie počutého je moţné len spojením so sluchovými spomienkami.
Len v mozgu môţe vznikať zo šelestov (zvukov) reč alebo melódia. Zvuky sú enormne dôleţité pri vnímaní
nášho prostredia a jeho analýze. Naše ucho sa pritom prispôsobuje týmto poţiadavkám.
Pri nebezpečenstve počujeme lepšie a najmä viac rizikovošpecifických zvukov. Preto majú aj zvieratá, kt. sú
vo svojom prírodnom prostredí vystavení určitým nebezpečenstvám, osobitne dobre vyvinutý sluch pre tieto
nebezpečia. Rizikové zvuky vyvolávajú u nich aj okamţite príznaky úzkosti a reflexy dôleţité pre preţitie. Aj
človek reaguje takto, napr. silné trúbenie na ulici nás vyľaká, takţe sa snaţíme pred ním uniknúť.
Zvuky sa hodnotia vţdy podľa ich emocionálneho významu, či ide o príjemné zvuky, ako je hudba, hlas
priateľov alebo u dieťaťa hlas matky znamenajúci istotu a bezpečnosť. Na tom sa zakladá podmieňovanie. Na
niekt. akustické podnety ragujeme reflexné. Zistilo sa, ţe zvuk vnímaný vo zvukovo izolovanom priestore
zodpovedá zvuku, kt. počujú pacienti s t. Zdraví sa líšia od pacientov s t. len v tom, ţe 85 % z nich t. neruší.
Pacienti vidia v t. ňom nebezpečie alebo ohrozenie, počujú t. neustále a sú naň veľmi citliví. Podobne ako pri
fóbii sa pacienti pokúšajú vyhnúť sa mu. To však stav len zhoršuje. Ide o druh sebaochrany voči klamnému
signálu. To zle akceptujú pacienti s t. Neúčinnosť rozmanitých th. metód akcentuje tieto ťaţkosti s chápaním
problému, niekedy sa pacienti obávajú, ţe ich lekár neberie váţne. Ťaţko prijateľná je rada naučiť sa s t ţiť,
vyznieva ako kapitulácia a úspech th. si vedeia predstaviť.
Príčina t. sa často neprávom pripisuje rizikovým faktorom infarktu myokardu a iktu, ako je abúzus nikotínu,
nadhmotnosť, hypertenzia, diabetes mellitus, hypercholesterolémia.
Klasifikácia tinitu – rozoznáva sa objektívny a subjektívny t. K objektívnym druhom t. patrí a) pulzačný t.;
b) nepulzačný t.; c) spontánne otoakustické výboje.
Podľa mechanizmu vzniku sa rozoznáva: a) kompenzovaný t.; b) dekompenzovaný.
Podľa trvania sa t. delí na: 1. akútny.; 2. subakútny.; 3. chronický.
Podľa stupňa závaţnosti sa dá t. triediť na 4 stupne: I°: pocit choroby nie je ; II°: najmä v tichom prostredí,
pôsobí rušivo pri strese a záťaţiach; dekompenzovaný t. (so sek. symptomatológiou) výrazne ovplyvňuje
celkový stav pacienta a vyvoláva sek. príznaky (anxiozitu, poruchy spánku, koncentrácie, depresie). Pacient
má intenzívny pocit choroby; llI°: t. má za následok trvalé postihnutie súkromnej a profesnej oblasti; prítomné
0
sú sek. príznaky v emocionálnej, kognitívnej a somatickej oblasti; IV : t. má za následok úplnú dekompenzáciu
v súkromnej a profesnej oblasti.
Terapia tinitu – účinnú farmakoterapiu nepoznáme alebo sa spája s neţiaducimi účinkami (preto nie sú
indikované napr. infúzie lidokaínu alebo tokainid p. o.). Na hyperakúziu a fobické vývoje priaznivo pôsobia
relaxačné metódy (progresívna relaxácia podľa Jacobsona) alebo pravidelné športová činnosť vytrvalostného
charakteru (plávanie, jogging, bicyklovanie). Laseroterapia, qxygenoterapia, chiroterapeutické manipulácie na
krčnej chrbtici, diéty sú neúčinné. Nepatrné účinky sa dostavujú po akupunktúre, metódach biol. spätnej väzby

(biofeed-back) a hypnózy; pôsobia nanajvýš relaxačné.
Infúzie hemoreologík (hemodilúcia) má rovnaký účinok ako placebo. Väčšinou sa t. upraví spontánne. V
prípade „akútneho― t. nehrozí nebezpečie z oneskorenia urgetnej pomoci. V niekt. prípadoch prechádza po
neúspešnej th. do chronicity. Čím je pritom pacient ustráchanejsí, tým horšie znáša t
Pri dlhotrvajúcom t. treba vylúčiť org. príčinu, ako sú choroby uší a malformácie ciev, kt. treba liečiť kauzálne.
Väčšinou sa však príčina t. nezistí. Málo pravdepodobná ako príčina t. je cervikálna vertebropatia a poruchy
perfúzie. Adekvátne zabezpečenie naslúchacím aparátom pri nedoslychavosti je však indikované.
Často priaznivo pôsobia chiroterapeutické alebo manuálne terapeutické manipulácie na krčnej chrbtici.
Degeneratívne zmeny na krčnej chrbtici však nie sú príčinou t Treba vţdy myslieť na riziko disekáciu a.
vertebralis a príp. iktu u predispqnovaných osôb po takejto th.). Kontrolované štúdie o účinnosti manipulácii
na krčnej chrbtici zatiaľ chýbajú.
Stres vyvoláva t, preto je indikované adekvátne upokojenie a relaxácia. Prehnané šetrenie však zhoršuje t.
podobne ako stres. Poruchy koncentrácie, poruchy usínania, hyperakúzia, depresie, obmedzené sociálne
kontakty a strata sebadôvery. Dôleţitá je th. úzkostí a depresií.
Dôleţité je dôkladné vysvetlenie vzniku t, poradenstvo a pozit. naladenie pacienta, aby sa zabránilo rozvoju
anxiozity, fóbií a hypersenzitivity voči auditívnym podnetom a najmä t. Pokiaľ moţno treba odstrániť patol.
procesy. Pri nedoslychavosti treba pouţívať naslúchací aparát. Osvedčuje sa retréning pomocou habituácie, behaviorálna th., progresívna relaxácia podľa Jacobsona (priaznivo pôsobí pri hypersenzitivite a fóbii) a
pravidelná športová činnosť vytrvalostného charakteru, bicyklovanie, jogging ap.
U niekt. pacientov priaznivo pôsobia tricyklické antidepresíva (amitriptyiín a nortriptyiín), kt. však odstraňujú
skôr sprievodnú depresiu ako t. Prepraráty všehoja (Gingko biloba) sa neosvedčili. Psychoterapia prináša
nanajvýš krátkodobú úľavu. Zriedka účinná je elekt. stimulácia nad hlávkovým výbeţkom. Pri aplikácii
akupunktúry, „maskingu", biol. spätnej väzby, hypnózy, ultrazvuku sa získali nejednoznačné výsledky.
Jastreboffa Hazell odporúčajú tzv. retréningovú terapiu.
Ide o formu th., kt. princíp spočíva v odklonení akustickej pozornosti. Priaznivé výsledky sa dosahujú aţ v 80 %
prípadov. Dôkazy o tom, pomocou kontrolovaných štúdií s placebom však zatiaľ chýbajú. Th. trvá 15 – 18
mes.
Cieľom th. je odstrániť emocionálne účinky t. a zabrániť vnímaniu t. Retréning sa začína informáciou o tom, ţe t.
nieje ušnou chorobu, ale chybné vnímanie zvukových podnetov v mozgu, ţe zvuky počujeme v mozgu, nie v
ušiach. Pacientovi treba vysvetliť, ţe cieľom th. je „odpojenie" podvedomia a vnímania nepríjemných ušných
šelestov. Človek reaguje na neznámy hluk vţdy so zvýšenou pozornosťou. T. je spočiatku vţdy aj varovným
signálom. Preto aj vzniká stresová reakcia, kt. sa môţe osamostatniť a zhoršiť t. Ak sa tento proces opakuje
a nepreruší, môţe vyvolať celkové vyčerpanie. Niekedy pacient udáva telesné alebo duševné prepracovanie.
Keď človek počujeme hluk z okolia, začne sa naň sústreďovať. Začne tieto zvuky lepšie počuť a stane sa na
ne precitlivený. Rušia ho čoraz tichšie zvuky a vzniká nekonečná špirála. Podobne je to s hlukom stroja, ulice,
chladničky, počítača. Je to automatická reakcia, kt. však môţe vyvolať centralizáciu alebo vývoj nepriaznivého
regulačného okruhu. Moţno sa rozhodnúť, koho alebo čo by sme radi počuli. Pri t. je rozhodujúce,
rozhodnutie, čo počuť chceme, nie čo by sme počuť nechceli. Pre vnímanie zvuku v mozgu je dôleţité, to čo
počuť chceme, pretoţe tomu sa viac venujeme a sústredíme na to pozornosť. Ucho prijíma všetky zvuky. O
tom, čo prenikne k poslednému stupňu vnímania, rozhoduje mozog, rozhodujeme my. Cieľom je venovať
pozornosť veciam významným pre ţivot a nie nevýznamnému t. Sluchový ústroj sa má opäť natrénovať
fixovať sa na normálne, nie na ušné šelesty. Moţno ho k tomu stimulovať tým, ţe si postupne navykne na
vonkajšie sluchové podnety, pričom sa musí preruší myšlienková fixácia pacienta na ušný šelest.
Prerušenie myšlienkovej fixácie na t. uľahčuje vystríhame sa tichu. Ani prírodné prostredie nie je absol.
tiché. Pacient sa nemá pozorovať, či ešte „počuje" t. Ostatné opatrenia sú účinné len za predpokladu, ţe
aktivuje centrálny filter svojho sluchového ústroja. Tinitu netreba jednoducho venovať pozornosť, treba sa ho
naučiť ignorovať. Pomáha pritom príjemná zvuková kulisa (hudba, šumenie vody ap.).
Aţ 90 % normálne počujúcich osôb v absol. tichom prostredí uţ po 5-min vzniká t. Situácie, y kt. sa pacienti
s t. koncentrujú na svoj ušný šelest, vyvolávajú zosilnenie okruhu centraliázie. Absol. ticho je takouto
situáciou, v kt. pacienti s t. nie sú schopní uniknúť svojmu t: to privádza novú energiu do tohto okruhu. Preto
sa majú pacienti s t. vystríhať úplného ticha. Mala by byť prítomná vţdy príjemná tichá zvuková kulisa, aby sa

tento okruh nezin-tenzívňovalebo Čím pokojnejšie prostredie, tým ľahšie počujeme aj vzdialené a tiché zvuky.
Vystríhaním sa hluku sa stávame stále citlivejší na zvuky. Aţ 40 % pacientov s t je uţ pred jeho vznikom
precitlivených voči zvukom.
Zvuky patria k normalite nášho prostredia. V jap. záhradách sa kvôli upokojeniu stavajú fontány. Šumenie
mora alebo potokov je upokojujúci vedľajší zvuk. Tak pociťujú tento druh zvukov aj pacienti s t. Moderná
architektúra, kt. nás izoluje od zvukov prírody môţe byť príčinou precitlivenosti na zvuky a zhoršenie t.
Tiché príjemné zvuky zlepšujú spánok a upokojujú. To platí nielen pre pacientov s t.
Prehľad druhov tinitu
Akútny tinitis – t. trvajúci akút (< 3-mes.),
Cerebrálny tinitus – tinnitus cerebri, vnímaný ako šelest znejúci skôr v hlave ako v ušiach.
Dekompenzovaný tinitus – stav so sek. symptomatológiou, pri kt. pacient neustále počuje ušný šelest,
postihujúci jeho duševnú, psychickú a telsnú výkonnosť a pracovnú schopnosť.
Chronický tinitis – t. trvajúci > 1 r.
Klapavý tinitus – angl. clicking tinnitus, vyskytuje sa pri chron. otitis média catarrhalis; môţe byť počuteľný
nielen pacientom, ale aj inými osobami.
Kompenzovaný tinitus – t., pri pacient registruje síce t., nie sú však prítomné sek. príznaky; por.
dekompenzovaný t.
Leudetiho tinitus – [Leudet, Théodor, 1825 – 1887, franc. lekár] praskavé zvuky počuteľné aj
vyšetrujúcim, vyvolané mimovôľovou kontrakciou vnútorného svalu, koinciduje s tikom niekt. vláken
mandibulárneho oddielu trigeminu.
Nepulzačný tinitus – svalový, anat, alebo spontánny t., pri kt. šelesty nie sú rytmické, synchrónne s údermi
srdca; vyskytuje sa napr. pri laterálnom myoklone, spazme m. stapedius alebo m. tensor tympani, poruchách
ventilácie Eustachovej trubice).
Nevibračný tinitus – t. vyvolaný biochem. zmenami nervového mechanizmu sluchu.
Objektívny tinitus – abnormálne alebo patol. zvuky, kt. vznikajú v tela pacienta, v oblasti ucha a sú
počuteľné inými, napr. vyšetrujúcim; môţe byť pulzačný al. nepulzačný.
Pulzačný tinitus – vibračný t, pri kt. sú šelesty rytmické a synchrónne s údermi srdca (napr. pri nádore glómu,
stenóze ciev, vysoko postavenom bulbe, stenóze a, carotis, AV-malformáciách, chlopňových chybách, anémii
so zvýšeným srdcovým vývrhom, hypertyreóze).
Subaktútny tinitus – t. trvajúci 4 mes. aţ 1 r.
Subjektívny tinitus – t. počuteľný len pacientom. Je to v podstate chybné vnímanie zvukových podnetov,
chybný sluchový vnem, kt. nie je vyvolaný akustickým signálom z vonkajšieho prostredia a nemá nijakú
informačnú hodnotu pre postihnutého. V 37 % prípadoch sa udáva zvonenie, opísané sú však všetky druhy
tónov: bublanie, bzučanie, cvrlikanie, hrčanie, hučanie, klepanie, pískanie, praskanie, pukanie, sipenie,
spievanie, svišťanie, syčanie, šelestenie, škrípanie, šumenie, šušťanie, tikot, vŕzganie, ţblnkanie,...
Objektívne sa nedá merať fyz. metódami, vníma ho len pacient. Preto sa ani nedá zistiť, koľko z pacientov s t.
je nedoslýchavých.
Vibračný tinitus – t., kt. vzniká prenosom vibrácií zo susedných tkanív tela na kochleu.
tinnitus – [1. tinnire zvoniť] →tinnitus (aurium).
tinofedrín – etylester kys. 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(fenylmetyl)tieno[2,3-c]-pyridín-3-karboxylovej, C17H20N2O2S,
®
Mr 316,42; analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum (Y-3642; hydrochlorid C16H21CIN2O2S – Dimaten ,
®
Nonflamin ).

Tinofedrín

®

Tinset tbl. (Gedeon Richter) – Oxatomidum 30 mg v 1 tbl.; antihistaminikum; oxatomid.
®

Tinuvin P – 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-metylfenol, C13H11N3O, Mr 225,25; absorbér UV ţiarenia.
tio- – predpona, kt. označuje prítomnosť dvojväzbovej síry v molekuly org. zlúč. (napr. tioly) a aj skutočnosť, ţe ide
o sírny analóg kyslíkovej zlúč., napr. acetály - tioacetály, oxazol — tiazol atď.
tioacetály – sírne analógy acetálov všeobecného vzorca R 2C-(SR) 2, kt. vznikajú reakciou aldehydov alebo ketónov
s tiolmi:
CH3COOCH3+ 2 C2H5SH → H2O + (CH3)2C(SC2H5)2
tioacetamid – tiacetamid.
tioalkoholy – tioly.
tiobarbital – thiobarbitalum; 5,5-dietyldihydro-2-tioxo-4,6-(1H,5H)pyrimidíndión, C8H12N2O2S, Mr 200,26;
®
®
®
inhibítor štítneiţľazy (lbition , Sedothyron , Thiothyl ).

Tiobarbital

tiobutabarbital – thiobutaberbitalum; syn. tubutabarbital; 5-etyl-5-(l-metylpropyl)-2-tiobarbiturová; 5-etyldihydro-5(l-metylpropyl)-2-tioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidíndión, C10H16N2OS, Mr 228,23, i. v. anestetikum; podlieha zákonu o
®
®
®
®
omamných látkach (sodná soľ C10H15N2O2S – Inactin , Inakin , Brevinarcon , Narkothion ).

Tiobutabarbital

tioconazolum – tiokonazol.
2,2'-tiodietanoI – 2,2'-thiodietanolum; tiodietylénglykol; bis(hydroxyetyl)sulfid, C4H10O2S, Mr 122,18; kvapalina kt. sa
pripravuje sa z etylénoxidu a sírovodíka (Tkiodigiycol).
,

tiodikarb
–
tliiodicarb;
dimetylester
kys.
N,N -[tiobis-[(metylimino)-karbonyloxy]-bisetánimidotiovej,
®
®
®
C10SCH3H18N4O4S3, Mr 354.46; insekticídum (UC 51762 , CGA 4515^, Larvin , Lepicron ).
O
O
║
║
CH3C=NOCN–S – NCON=CCH3
SCH3 SCH3 SCH3

SCH3 Tiodikarb

tiodóniumchlorid – (4-chlorfenyl)-2-tienyljodóniumchlorid, C10H7CI2IS; antibiotikum.
tioesterové väzby →makroergické väzby.
tioétery – sírniky.
tiofanát – thiophanatum; diétylester kys. [1,2-fenylénbiskarbamovej, C14H18N4O4S2, Mr 370,44; anthelmintikum
®
®
®
®
®
(Cercobin , Nemafax ,Topsin ; 0,0-dimetylový analóg C12H14N4O4S2, tiofanátmetyl - Cericobin-M , Topsin-M ).

Tiofanát

tiofén – thiophenum; syn. tiofurfurán; tiol, tiotetrol; divinylénsulfíd. Päťčlánková nenasýtená heterocyklická zlúč.
(heteroarén) so sírou ako heteroatómom C4H4S, Mr 84,13, bezfarebná kvapalina charakteristického zápachu,
nerozp. vo vode, miešateľná s liehom, nachádza sa vo frakciách čiernouhoľného a hnedouhoľného dechtu.

tiofenol – thiophenolum; benzéntiol, C6H5SH, sírny analóg fenolu, Mr 110,17. Odporne zapáchajúca leptavá,
bezfarebná, jedovatá, vo vode nerozp. kvapalina. Pouţíva sa v org. syntéze, na výrobu zmäkčovadiel kaučuku.
tioformamid – thioformamidum, CH3NS, Mr 61,11; pripravuje sa pôsobením pentasulfídu fosforečného na
formamid; monohydrát je ţltý olej. Pouţíva sa fosforu pri syntéze tiazolovej časti vitamínu Bi.
5-tio-D-glukóza – 5-thio-D-glucosum; 5-tio-D--glukopyranóza, C 6H12O5S, Mr 196,22; OH najbliţší analóg normálnej
D-glukózy. Interferuje s transportným systémom, kt. utilizuje D-glukózu následkom štruktúrnej podobnosti.
Vyuţíva sa v biochemickom výskume.

5-tio-D-glukóza

tioglykolát sodný – nátriumtioglykolát, C2H3NaO2S, Mľ 114,11. Hygroskopické kryštáliky, charakteristického
zápachu, pri expozícii vzduchu alebo ţelezu sa odfarbuje. Pouţíva sa na studenú trvalú, ako depilačný
prostriedok, v bakteriol. na prípravu tioglykolátovych pôd, ako analytické činidlo.
tioguanín – thioguaninum; 2-amino-l,7-dihydro-6H-purín-6-tión, C 8H5N5S, Mr 167,21; antineoplastikum,
cytostatikum. Pripravil ho Elion a Hitschings r. 1955. V tele sa konvertuje na nukleotidmonofosfát a ďalej sa
fosforyluje na difosfát a trifosfát. Potom sa inkorporuje do nukleových kys. Okrem toho negat. spätnou
väzbou inhibuje syntézu purínov de novo a blokuje interkonverziu purínových nukieotidov. Z GIT sa
resorpbuje menej spoľahlivo ako merkaptopurín. Inaktiváda (metyiácia a deaminácia) sú v rôznych tkanivách rôzne, čo vysvetľuje selektívnu toxickosť prípravku. Biol. polčas je 80 – 90 min. Na rozdiel od
merkaptopunnu degradačné pochody neovplyvňuje xantinoxidáza, preto pri súčasnom podávaní alopurinolu
netreba zniţovať dávky.

Tioguanín

Indikácie – akút. myeloblastická leukémia, blastický zvrat chron. myeloickej leukémie.
Kontraindikácie – zlý celkový stav, vysoký vek, útlm kostnej drsné, obličkové a pečeňové poruchy. Gravidita
a laktácia.
Nežiaduce účinky – leukopénia, trombocytopénia, anémia a ulce-rácie slizníc, alopecia, poruchy rastu
nechtov, poškodenie gonád (spermiogenézy), embryotoxickosť, teratogenita, potlačenie imunitných reakcií,
infekcie, poškodenie pečene aţ nekróza, alergické koţné prejavy, anorexia, únava, slabosť.
2

Dávkovanie – individuálne, 1,5 – 5 mg/kg/d /100 – 200 mg/m /d) počas 5 – 20 d. Ak nenastane klin. zlepšenie a
pokles leukocytov po 4 týţd., moţno dávku opatrne zvýšiť na 3 mg/kg/d. Pouţíva sa len v kombinácii s inými
cytostatikami, najmä cytozí-narabinozidom. Počas th. treba kontrolovať KO. Pri nefropatiách treba voliť
dávky o ½ – 1/3 niţšie.
®

Prípravok – Lanvis .
tioguanozín – thioguanosinum; 2-amino-6-merkapto-9-p-D-ribofiiranozylpurín, C10H13N5O4S, Mr 299,31; pouţíva
sa vo výskume rakoviny.

Tioguanozín

tiochinox –hioquinox; chinotionát; l,3-ditio[4,5-b]chinoxalín-2-tión, C9H4N2S2, Mr 236,31; askaricídum, fungicídum
®
®
(Eradex , Readex ).

Tiochinox

tiokarbamizín – thiocarbami-zinum; kys. 2,2'-[[[4-[(ami-nokarbonyl)-amino]-fe[benzoová], C21H17ASN2O5S2,
Mľ 516,40; antiamébikum.

Tiokarbamizín

tiokarbanilid – thiocarbanilidum; sulfokarbanidil;
vulkanizácie, sírne farbivo.

sym-difenyltiourea, C13H12N2S, Mr 228,31; akcelerátor

tiokarbarzón – thiocarbarsonum; kys. 2,2'-[[[4[(4-aminokarbonyl)-amino]fen yl]arzínidén)]bis[octová] N2O5S2,
Mr 392,21; antiamébikum.

Tiokarbarzón

tiokarlid – tioearlidum; N,N[4-(3-metylbutoxy)fenyl]tiomočovina, C23H32N2O2S, Mr 400,58; tuberkulostatikum
®
®
®
®
®
(Atnixyl , Datanil , Disocarban , Isoxyl , Sarbamyl ).

Tiokarlid

tioklomarol
–
3-[3-(4-chlórfenyl)-l-(5-chlór-2-tienyl)-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-ón,
®
C22H16CI2O4S, Mr 447,33; pomaly pôsobiace antikoagulans štruktúrne podobné warfarínu (Apegmone ).

Tioklomarol

tiokolchicín – thiocolchicosidum, (S)-N-[5,6,7,84etrahydro-1,2,3-trimetoxy-10-(metyltio)-9-oxobenzo[heptaalen]-7-y
1, C22H25NO5S, Mr 415,50; centrálne relaxans kostrového i viscerálneho svalstva (najmä maternice). Selektívny
agonista GABA s glycinomimetickým účinkom pôsobí na viaceré úrovne CNS, čo vysvetľuje jeho účinok na
svalové kontraktúry a spazmy rôzneho pôvodu. T. ovplyvňuje reflexné kontraktúry pri úrazoch, reumatických
a vertebrogénnych ochore-naich i spastického pôvodu. Nezniţuje výraznejšie vôľové pohyby a nevzniká
riziko útlmu dýchania, pretoţe neovplyvňuje dýchacie svaly; 2-glukozidový analóg →kolchicínu.
Indikácie – spazmy a kontraktúry svalov pri vertebrogénnom sy., artrózach a artritídach, po poranení svalov
a klbov, encefalitíde a myelitíde, mozgovej hypoxii, CH3O torticollis. Uľahčenie pohybovej relaxácie.
Spastická dysmenorea.

Tiokolchicín

Indikácie, kontraindikácie, nežiaduce účinky →Coltramyl tbl.
Úvodná dávka 4 mg i. v., v prípade potreby 2 mg v 1 – 2-h intervaloch opakovane do dávky 12 mg/d. V chron.
prípadoch sa úvodná dávka 2 mg i. v. zvyšuje o 2 mg kaţdý 2. – 3. d do úpravy stavu; dmd – 12 mg. Vhodný
je postupný prechod na perorálnu th.
Kontraindikácie – neuvádzajú sa.
Nežiaduce účinky – zriedka po vyšších dávkach hnačka a excitácia, kt. po zníţení dávok miznú.
Dávkovanie – 1. d min. 2 tbl., potom sa zvyšujú o 1 tbl./d (3 – 4 tbl./d) aţ do úpravy stavu; deťom sa podávajú
2 – 3 tbl/d.
2-glukozidový analóg C 27H33NO10S, →tiokolchikozid.
®

tiokolchikozid – thiocolchicosidum; 2-glukozidový analóg →tiokolchicínu, C 27H 233NO 10 (Colcamyl ,
®
®
®
®
Coltramyl , Coltrax , Coltromyô , Musco-Ril ).
tiokonazol – tioconazolum; 1-[2-[(2-chlór-3-tienyl)metoxy]-2-(2,4-diehlórfenyl)-etyl]-1H-imidazol, C16H213CI3N2OS,
®
®
®
®
®
®
Mr 387,70; miestne antimykotikum (UK-20349 , Fungibacid , Gyno-Trosyd , Trosyd , Trosyl ,Zoniden ).

Tiokonazol

tiokrezol – thiocresolum; metylbenzéntiol; tolylmerkaptán; toluéntiol, C7H8S, CH3C6H4SH, Mr 124,20; antiseptikum, dermatologikum. Nerozp. vo vode, rozp. v liehu a étere.
tiokyanát sodný – sulfokyanát sodný; rodanid sodný, CNNaS, Mr 81,08; bezfarebné alebo biele kryštáliky,
rozp. ~ v 6 d. vody (rozt. chladne), voľne rozp. v liehu a acetóne.
I

tiokyanatany – rodanidy, soli kys. tiokyanatej M SCN. Ak sa anión SCN" viaţe na atóm dusíka M-SCN,
vznikajú izomérne formy – izotiokyanatany. Pouţívajú sa vo fotografii a ako insekticídy.
tioláty – nespr. merkaptidy, zlúč., kt. vznikajú nahradením vodíka sulfhydrylovej skupiny tiolov alebo tiofenolov
kovom.
tiolón – kazeínová vlna.
tiolutfn – thiolutinum; 6-(acetamido)-4-metyl-1,2-ditiolo[4,3,b]pyrol-5(4H)ón, C8H8N2O2O2S2,
antibiotikum izolované z rozličných kmeňov Streptomyces albus, podobné H 3 C aureotricínu.

Mr 228,29;

Tiolutín

tioly – nespr. tioalkoholy, alifatické zlúč., sírne analógy alkoholov. Obsahujú namiesto skupiny –OH skupinu
–SH viazanú na uhlíkovú skupinu, všeobecného vzorca CnH2n+1SH. Nahradením vodíka v skupine –SH kovom
vznikajú tioláty. T. majú prenikavý cesnakový zápach (moţno ich poznať ešte v koncentrácii 1/460 000 mg
C2H5SH).
tiolýza – [thiolysis] zlučovacia reakcia, pri kt. sa zlučujú ľahké atómové jadrá za prudkého uvoľňovania

tepelnej energie.
tiomesterón – tiomesteronum; 1,7-te(acetyltio)-17-hydroxy-17-metylandrost-4-en-3-ón, C24H34O4S2, Mr 450,66;
®
®
®
®
androgén (STA 507 , Embadol , Embadolin , Protabor ).

Tiomesterón

tiomočovina – thiourea; diamid kys. monotiouhličitej, NH2CSNH2, Mr 76,12; biela kryštalická látka horkastej chuti.
tiopeptín – thiopeptinum, komplex peptidových antibiotík obsahujúci síru, produkovaný kultúrou Streptomyces
tateyamensis no. 7906; pozostáva zo série a a b t A1-4 a B. Štruktúrne je príbuzný tiostreptónu. Pouţíva sa
ako prídavok do krmiva (Thiofeed).
tioperazín – tioproperazín.
tioperidón – 3-[4[4-[2-(propyltio)fenyl]piperazinyl]butyl]2,4(l//,3^)chinazolindión, Mr C25H32N4O2S; trankvilizér, pouţíva sa vo forme hydrochloridu.
tiopinak – kys. 6,ll-dihydro-ll-oxodibenzo[b,e]tiepin-3-octová, C10H12O3S, antiflogistikum, analgetikum, antipyretikum.
tio(pneumo)konióza – [thio(pneumio)coniosis] zaprášenie pľúc prachom, kt. obsahuje zlúč. síry.
tiopronín – tioproninum; N-(2-merkapto-1l-oxopropyl)glycín, C5H9NO3S, Mr 163,20; hepatoprotektívum,
®
®
®
®
®
mukolytikum, antidótum pri otrave ťaţkými kovmi (Acardione , Capen , Epatiol ', Mucolysin , Thiola ,
®
Thiosol ).
CH3CHCONHCH2COOH
SH

Tiopronín

tiopropazát – thiopropazatum; 4-[3-(2-chlórfenotiazín-10-yl)propyl]-l-pipe-razínetanolacetát, C23H28CIN3O2S, M r
®
®
446,00; antipsychotikum (dihydrochlorid C 23H30CI3N3O2S – Dartal , Dartalan ).

Tiopropazát

tioproperazín — thioproperazinum; syn. tioperazín; N,N-di-metyl-10-[3(4-metyl-1 -piperazinyl)propyl]fenotiazín®
®
®
2-sulfónamid; C 22H30N4O2S2, Mt 446,64; neuroleptikum, antiemetikum (RP 7843 , SKF 5883 , Vontil ,
®
®
Sulfenazin ; fumarát C22H30N4O2S.C4H4O4; dimetylsulfonát C24H38N4O8S4 – Majeptil ' Mayeptil).

Tiproperazín

tioredoxin – thioredoxinum; proteínový prenášač vodíka. Zúčastňuje sa na mnohých biochemických
reakciách, ako je redukcia ribonukleotidiov, metionínsulfoxidu, síranov a disuifidov. Vzniká oxidáciou ditiolu
na disulfid počas redukcie ribonukleotidov a regeneruje sa účinkom redukovaného trifosfopyridínnukleotidu
(TPNH) a flavoproteíntioredoxínreduktázy.
tioridazín – thioridazinum; 10-[2-(l-metyl-2-piperidinyl)etyl]-2-(metyltio)-10H-fenotiazín, C21H26N2S2, Mr
370,56; blokátor dopamínu, príbuzný sulforidazínu a mezoridazínu; psychofarmakum, neuroleptikum. Pôsobí
sedatívne a okrem antidopamínových a adrenolytických účinkov aj anticholínergicky, vyvoláva len mierny
extrapyramídový sy.

Tioridazín

Indikácie – stavy vzrušenosti rôznej etiológie, schizofrénie a i. psychózy, instabilita pri neurózach, impulzívna
th. u psychopatov, psychická alebo vegetatívna symptomatológia pri hypertenznej chorobe.
Kontraindikácie – komatózne stavy pri intoxikácii hypnotikami. Opatrnosť je ţiaduca pri epilepsii.
Nežiaduce účinky – somnolencia, únava, parkinsonký sy, pokles TK, pri dlhodobej th. retinitis pigmentosa,
chron. (tardívne) dyskinézy, inhibícia ejakulácie. Môţe nepriaznivo ovplyvniť schopnosť riadiť motorové
vozidlá alebo vykonávať obdobné činnosti.
Dávkovanie – individuálne, pri nepsychotických stavoch sa podáva 25 – 50 mg/d, pri psychózach 50 – 500
mg/d. Maximum sa podáva na noc, po zvládnutí akút. stavu sa často vystačí s jedinou dennou dávkou (na
noc).
®

®

®

®

®

®

Prípravky – Melleretten ; hydrochorid C21H27N2O4S2 – TP21 , Aldazine , Mallorol , Mellaril , Melleril ,
®
®
®
®
®
®
Novorídazine , Orsanil , Riadazin , Sonapax , Stalleril , Thioridazin Léčiva dr.
tiosemikarbazid – thiosemicarbazidum; hydrazínkarbotioamid, CH5N3S, H2NCSNHNH2, Mr 91,14; derivát
tiomočoviny. Je to biely kryštalický prášok zásaditej reakcie. Pouţíva sa na detekciu kovov. S aldehydmi
alebo ketónmi dáva tiosemikarbazóny, kt. sa pouţívajú na identifikáciu aldehydov a ketónov.
Tiosemikarbazid p-acetamidobenzaldehydu CH3CONHC6H5CH=NHH-CSNH2 je súčasťou tuberkulostatika
Conteben .
tiosemikarbazón kys. 4'-formyljantárovej – C12H14N4O3S, Mr 294,34; antituberkulotikum (MG 500®, IdrotiobiciR
na , Hydrothiobicin , TBS).
tiosíran sodný – Na2S2O23, biela, vo vode dobre roz. kryštalická látka Pouţíva sa vo fotografii ako ustaľovač.
1-tiosorbitol – 1-tio-D-glucitol, C 6H14O5S, CH2OH-(CHOH)4CH2SH, Mr 198,24; stabilizátor polymérov, antikorózne činidlo.
tiostreptón – thiostrepton, C72H85N219O18S5, Mr 1664,83; polypeptiedové antibiotikum obsahujúce síru
R
R
R
produkované kultúrou Streptomyces azureus izolovanej z mexickej pôdy (Bryamycin , Gargon , Thiactin ).

Tiostreptón

tio-TEPA – thio-TEPA, NSC 6396, N-trietyléntiofosforamid; 1,1,1,1"-fosfínotioylidyntrisaziridm, C6H12N3PS, Mr
189,23; antineoplastikum. Podobá sa TEPA, v kt. molekule je kyslík nadradený sírou. Pripravil sa r. 1954.

Indikácie – lokálna chemoterapia: intravezikálne pri papilomatóze alebo karcinóme močového mechúra,
intrakavitárne pri nádorových výpotkoch. Ako doplnková th. v kombináciách môţe nahradiť iné alkylačné látky
pri lymfóme ne-Hodgkinovho typu, gynekol. karcinómoch a i.
Kontraindikácie – absol.: poruchy krvotvorby, ulcerózna kolitída, stenózy v GIT a močových cestách. Relat.:
9
9
leukopénia < 3.10 /l, trombocytopénia < 150.10 /l.
Nežiaduce účinky – anorexia, nevoľnosť, vracanie, dreňový útlm, bolesť v mieste vpichu po i. m. aplikácii,
bolesti hlavy, amenorea. Pre relat. vysokú toxickosť sa na systémovú th. pouţíva zriedka, pokladá sa za
karcinogén.
Dávkovanie – lokálne 30 – 50 mg, i. v., i. m. alebo i. a. 0,2 mg/kg/d počas 5 d, potom udrţovacia dávka 0,2
mg/kg v 1 – 3-týţd. intervaloch.
®

®

®

®

Prípravok - Thiophosphamide , ThioTepa , Trfosyl , Tespamin ).
tiotiamín – thiothiaminum; 3-[4-amino-2-metyl-5-pyrimidinyl)metyl]-5-(2-hydroxyetyl)-4-metyl-2(3H)-tiazoltión,
®
C12H16N4OS2, Mr 296,42; intermediát pri výrobe tiamínu z príbuzných zlúč. (Sulbone ).

Tiotiamín

tiotixén – thiothixenum; N,N-dimetyl-9-[3-(4-metyl-1-piperazinyl)propylidén]-tioxantén-2-sulfónamid, C23H29N3O2S2, Mr
®
®
®
443,63; antipsyehotikum [Navane , Navaron (obsol.), Orbinamon ).

Tiotixén

2-tiouracil – 2,3-dihydro-2-tioxo-4(1H)-pyrimidíndión; 2-merkapto-4-pyrimidíndión, C4H4N2OS, Mr 128,15;
inhibítor funkcie štítnej ţľazy. Sú to drobné, horké kryštáliky slabo rozp. vo vode (1:2000, prakticky nerozp.
v liehu, étere, kys., dobre rozp. v zásadách; pouţíva sa v th. hypertyreózy, angína pectorisa zlyhania
®
srdca; vo veter. med. sa pouţíva pri výkrme (Deracil ).

2-tiouracil

tiourea – thiourea; →tiomomočovina.
tioxidazof – (6-propo-xy-2-benzotiazolyl)-karbámovej, C12H14N2O3S, Mr 266,31; podobný benzimidazolu,
®
®
anthelmintikum (kom)(Sch 21480 , Tiox ).

Tioxidazol
®

®

tioxolón – 6-hydroxy-l,3-benzoxatiol-2-ón, C7H4O3S, Mr 168,18; antiseboroikum (Acnosan , Camyna , Step
®
®
in ; kombinácia s hydrokortizónom – Psoil ).

Tioxolón

tiozínamín – thiosinaminum; 2-propyl)tiomočovina; alyltiourea; alyltiokarbamid, C4H8N2S, Mr 116,19; biely,
horký, kryštalický prášok, zapácha po cesnaku. Vzniká zahriatím zmesi rovnakých dielov alylového
horčicového oleja a absol. alkoholu s rovnakým dielom 30 % amoniaku; je regulátorom rastu, inhibuje vývoj
vajíčok schistozóm; skúšal sa pri hojení rán (zmenšuje tvorbu jaziev) (Aminosin®, Rhodaline®).

tiozlúčeniny – anorg. a org. zlúč., kt. majú atóm kyslíka v oxidačnom stupni —II nahradený atómom síry v
oxidačnom stupni –II, napr. močovina (NH2)2CO a tiomočovina (NH2)2CS, fenol C6H5(OH) a tiofenol C6H5(SH),
síran sodný Na2SO4 a tiosíran sodný NaS2O3 atď.
®

®

tipepidín – 3-(di-2-tienylmetylén)-1-metylpiperidín, C15H17NS2, Mr 275,45; antitusikum (AT321 , CR/662 ;
®
®
hibenzát C29H27NO3S2 – Asverín , Sotal ).

Tipepidín

tiprenolol – 1-[(l-metyletyl)amino]-3-[2-(metyltio)fenoxy]-2-propanol, C13H14N2S; antiadrenergikum ((3receptorov); pouţíva sa vo forme hydrochloridu.
Tipulidae – tipulovité. Čeľaď z podradu komárov, z radu dvojkrídlovcov. Majú úzke valcovité telo s neúmerne
dlhými nohami. Kyvadielka sú nápadne veľké. Imága sa zjavujú najmä v máji a júni. Samičky znášajú
vajíčka do pôdy. Zavalité valcovité larvy s nenápadnou hlavou ţijú v humuse, pobreţnom bahne, vlhkej zemi
alebo trúchnivejúcich pňoch. Niekt. druhy obţierajú aj korienky rastlín. Známy je druh tipula obrovská (Tipula
maxima), lieta na lúkách a v lesoch, obyčajne v blízkosti vody. Korienky tráv i kultúrnych rastlín obţierajú
larvy tipuly kapustovej (Tipula oleracea).
tiram – thiram; tetrametyltiuramdisulfíd; diamid kys. tetrametyltioperoxydikarbónovej, TMTD, C 6H12N2S4, Mr
240,44; antiseptikum, fungicídum, repelent zvierat. Dráţdi sliznice a koţu, senzibilizuje koţu (ENT 987,
®
®
®
®
®
®
®
SQ1489, NSC 1771, Arasan Femasan , Nomersan , Pomarsar , Puralin , Rezifilm ,
Tersan ,
®
®
®
®
®
®
Thiosan , Thiurad , Thylate , Tuads , Tulisan ; zloţka spreju Nobecutan ).
S
S
║
║
(CH3)2NC–SS–CN(CH3)2

Tiram

tiratrikol – kys. [4-(4-droxy-3 -jódfenoxy)-3,5-dijódfenyl]-octová,
®
®
substitúciu hormónov štítnej ţľazy (Triac , Triacana ).

C214H913O45, Mr 621,95; pouţíva sa na

Tiratrikol

tired housewife syndróme – [angl.] sy. unavenej domácej.
Forma miernej hypotyreózy, kt. sa prejavuje slabosťou, únavnosťou, vyčerpanosťou, anémiou, obstipáciou,
apatiou, intolerandou chladu, nepravidelnosťami menštruácie, neplodnosťou, suchou koţou, vypadávaním
vlasov a miernym prírastkom hmotnosti.
®

Tiron – 4,5-dihydroxy-l,3-benzéndisulfónovej, C 6H4Na2O8S2, Mr 314,22; kolorimetrické činidlo na stanovenie
®
ţeleza, mangánu, titánu, molybdénu (Tiferron ).
tiropramid – -(benzoylamín)-4-[2-(dietylamino)etoxyl-N,N-dipropylbehzénpropánamid
®
®
Maiorad , hydrochlorid C28H42CIN3O3 − Alfospas ).

(CR

®

605 ,

Tiropramid
®

Tisasen dr. (Alkaloida; ICN) – Sennosidum A+B 10 mg v 1 dr.; laxatívum zo seny (Cassia angustifolia), kt.
obsahuje diantrónové deriváty sennozid A a B.

Tiselius, Arne Wilheim Kaurin − (1902 − 1971) Švéd. biochemik. R. 1948 mu bola udelená Nobelova cena za
chémiu za výskumy elektroforéz a adsorpčnej analýzy, najmä za objavy týkajúce sa komplexného charakteru
sérových bielkovín. Po ňom je nazvaná voľná ELFO vo vodnom rozt.
Skúmaný rozt. je v rúrke tvaru U. Jednosmerný elekt. prúd zavedený do rozt. pomocou elektród umiestených v
ramenách rúrky vyvoláva pohyb častíc v elekt. poli k jednej elektróde, a to podľa charakteru svojho náboja.
Princíp T. e. sa vyuţíval pri papierovej ELFO a izotachoforéze, kt. sa uskutočňuje v kapiláre s 0 0,4 – 0,6 mm.
®

Tisercin inj. a tbl obd. (Egis) − Levopromazinum 25 mg v 1 amp. 1 ml, resp. 33,8 mg v 1 poťahovanej tbl.
tisovcovité − Taxodiaceae.
tisovité − Taxaceae.
®
Tissucol Kit inj. sicc. (Immuno) − lokálne hemostyptikum. Zloženie: Proteinum humanum 160 mg +
Plasminogenum 0,12 mg + Factor coagulationis XIII 50IU + Albumini humani solutio 50 mg + Aprotini solutio +
Thrombinum bovinum praeparatum 4 IU + Thrombinum bovinum 500 IU + Calcii chloridum dihydricum 4,44
mg na prípravu 1 ml inj. rozt. Je to tkanivové lepidlo na báze trombínu a ďalších hemokoagu-lačných faktorov
izolovaných z ľudskej a hovädzej krvi. Zastavuje parenchymatózne krvácanie a zlepuje poškodené tkanivá; je
úplne biodegradabilné. Fibrínová sieť sa utvorí v priebehu niekoľkých min po zmiešaní jednotlivých zloţiek
lepidla. Degradácia lepidla prebieha pôsobením fibrinolytických enzýmov prítomných vtkanivách.
Indikácie − krvácanie parenchýmových orgánov v operačnej rane; krytie krvácajúcich defektov; spojenie
jemných tkanív s porušenou integritou.
2

Dávkovanie − 1 ml rozt. pokryje plochu 8 cm . Spojované adaptované plochy majú byť fixované min. 3 min,
definitívne spevnenie nastáva ~ za 2 h. Intravazálna aplikácia je kontraindikovaná.
titán − [titanium, podľa Titana, hrdinu z g. mytológie] chem. prvok IV. skupiny periodickej sústavy, značka Ti, Aľ
47,90, Z = 22, elektrónová konfigurácia atómu [Ar] (3d) (4s) . Ti objavil M. H. Klaproth r. 1795. Nachádza sa
v mineráloch rutile, iľmenite a perovskite. V malom mnoţstve obsahuje Ti takmer kaţdá orná pôda. Ti je kov
neušľachtilý, v čistom stave elastický, v chlade tvrdý a krehký, v červenom ţiare kujný, v kompaktnom stave
3
má vzhľad ocele, 1.1. 1608 °C, t. v. 3260 °C,  4,49 g.cm . Na vzduchu je stály; ţíhaný v prúde kyslíka zhorí
na oxid titaničitý TiO2. V teplej HCI sa rozpúšťa za vzniku fialového chloridu titani-tého T1CI3. Kys. dusičnou
sa oxiduje na oxid titaničitý. Dobre sa rozpúšťa aj v fluorovodíku. Zliatina Ti so ţelezom sa pouţíva ako
prísada do ocele, kt. sa vyznačuje veľkou tvrdosťou a pruţnosťou. Čistý Ti tvorí zliatiny, kt. prevyšujú
odolnosťou proti korózii oceľ a sú pritom asi o 40 % ľahšie. S Cu a Fe tvorí titánový bronz, s Ai zliatinu
odolnú voči účinku soľných rozt. a org. kys. Pouţíva sa aj na odstraňovanie zvyškov plynov z evakuovaných
nádob (napr. ţiaroviek). V med. sa pouţíva na protézy a fixáciu zlomenín. V zlúč. s inými prvkami je známy v
oxidačnom stupni -II, -I, 0, II, III a IV.
Oxid titaničitý − titanum dioxydatum, za chladu bezfarebná, za tepla ţltkastá tuhá látka. V prírode sa
vyskytuje ako rútil. Vo vode a zriedených kys. je nerozp. Jemne práškový TÍO2 (titánová belo-ba) sa pouţíva
ako pigment na nátery a tlač tkanín, spolu s inými oxidmi na výrobu farebných porcelánových a kameninových
glied. V med. slúţi ako miestna ochrana proti UV ţiareniu a ako farbivo v umelých zuboch. Tavením oxidu
titaničitého s uhličitanmi alkalických kovov sa získavajú titaničitany typu Ivh'TiOs a IVb'^Os. J
Síran titaničitý − titaniumsulfát, TiSO 4, Mr 159,95, je biely alebo bledoţltý prášok, vo vode sa rozkladá.
Pouţíva sa v dermatológii a ako moridlo pri farbení.
titanomagnetit − magnetit prerastený iľmenitom (FeTiO3).
titanometria − reduktometrická metóda odmernej analýzy na stanovenie oxidačného charakteru odmemým rozt.
chloridu titanitého TiCI3 alebo síranu titanitého Ti2(SO4)3. Moţno ňou stanoviť aj meď, nitrolátky? nitrózolátky,
niekt. farbivá a i.
titánová bieloba – triviálny názov oxidu titaničitého.
titer – [franc. titre titul, nárok] mnoţstvo účinnej látky rozpustenej v rozt.
– účinnosť odmerného rozt. vyjadrená ako koncentrácia alebo látkové mnoţstvo určovanej látky B
ekvivalentné 1 ml odmerného rozt. látky A. Napr. THCl/CaO = 0,00280 g znamená, ţe 1 ml rozt. HCI zneutralizuje
0,00280 g oxidu vápenatého.
V chémii

– t. antiséra, najväčšie zriedenie antiséra (imúnneho séra), kt. pri sérol. reakciách ešte reaguje s
antigénom. Ku konštantnému mnoţstvu antigénu sa pridáva antisérum postupne riedené fyziol. rozt. v
V sérológii

geometrickom rade (1:2, 1:4,1:8 attf.). Vyjadruje sa ním pomerná koncentrácia protilátok proti určitému
antigénu, kt. sa nachádzajú v danom sére (nie ich absol. mnoţstvo).
Aglutinačný titer − najväčšie zriedenie séra, kt. ešte vyvolá zhlukovanie mikroorganizmov alebo iných
antigénov.
Bakteríofágový titer − koncentrácia ţivých bakteriofágov v danom rozt.
titillatio, onis, f. − [l. titillare srbieť] titilácia, ľahké svrbenie, šteklenie.
titillomania, ae, f. − [l. titillare + g. maniá vášeň] titilománia, chorobná túţba, potreba škrabať sa.
titr. – farm. titratus titrovaný.
titrácia − [franc. titrage] odmerná analýza, pri kt. sa vypočíta mnoţstvo rozpustenej látky z objemu činidla, kt. s
ňou reaguje. K stanovovanej látke A sa pridáva známe mnoţstvo látky B (vo forme odmerného rozt. alebo
generovanej elektrolyticky). Vhodným indikačným spôsobom moţno určiť dosiahnutie bodu ekvivalencie.
Mnoţstvo A sa vypočíta z pridaného mnoţstva B, ak je známa stechiometria reakcie medzi A a B.
T. je zaloţená na neutralizácii (acidimetria, alkalimetria), oxidácii (biehromatometria, bromátometria,
cerimetria, jódometria, manganomteria), redukcii (chromatometria, jodometria, titanometria), zráţacích
reakciách (argentometria, merkurimetria) ap. Pouţívajú sa pritom odmerné rozt. so známou koncentráciou
látok. Presný návaţok analyzovanej vzorky sa kvantit. uvedie do rozt., po kvapkách sa pridáva odmerný
rozt., kt. kvantit. reaguje so stanovovaným iónom v rozt. podľa známej reakcie. Bod ekvivalencie sa pri niekt.
reakciách prejaví nápadnou zmenou. Do rozt. pridaný indikátor v nepatrnom mnoţstve po dosiahnutí bodu
ekvivalencie reaguje s prvou prebytočnou kv. odmerného rozt. a nápadnou farebnou zmenou alebo
vznikom zákalu indikuje koniec reakcie. Bod ekvivalencie moţno indikovať aj elektrochemickými metódami
(coulometricky, potenciometricky, konduktometricky, polarimetricky, meraním dielekt. vlastností vysokofrekvenčnou konduktometric-kou titráciou atď. Mnoţstvo určovanej látky sa vypočíta zo spotrebovaného objemu odmerného rozt.
Fluorimetrická titrácia − t., kt. priebeh sa sleduje meraním zmeny intenzity fluorescencie titrovaneho rozt.
(alebo vizuálne) pri oţarovaní rozt. vhodným excitačným zdrojom, napr. ortuťovou výbojkou. Pri
fotometrickom meraní sa znázorňuje závislosť intenzity fluorescencie od mnoţstva pridávanej účinnej látky.
Metóda sa uplatňuje pri t silne zafarbených ai. zakalených kvapalín, napr. rozt. farebných iónov, mlieka,
ovocných štiav, melasy, pri kt. nemoţno pouţiť beţné farebné indikátory, pretoţe ich farebná zmena v bode
ekvivalencie by bola nepatrná.
T. do mŕtveho bodu − bioamperometrická t.
T. v bezvodom prostredí − t, pri kt. je rozpúšťadlom iná látka ako voda; koncentrácia vody je min. (< 0,3
%).
titračná chyba − rozdiel objemov alebo zodpovedajúci rozdiel mnoţstiev stanovovanej látky, t. j. hodnota pri
konci titrácie) − hodnota v bode ekvivalencie.
titratio, onis, f. − [franc.] titrácia.
titubatio, onis, f. − [I. titubare tackať sa] titubácia, kolísanie, tackanie sa, motať sa.
titul – [titulus] 1. nadpis článku, knihy ap.; 2. hodnosť stavovská, akademická (napr. dekan – spektabilis, rektor
– magnificiencia), pedagogická (napr. asistent, docent, profesor), vojenská; 3. právny nárok, dôvod; 4. kniţná
publikácia; hovor.: z akého titulu? z akého dôvodu.
Tityus serrulatus − brazílsky škorpión, kt. môţe vyvolať fatálne poštípanie.
®

Tlverol − testosterónpropíonát.
tixanox — kys. 7-(metylsulfínyl)-9H-xantén-2-karboxylová, C19H10O9S; antialergikum.
tixokortol
−
(11)-11,17-dihydroxy-21-merkaptopregn-4-en-3,20-dión,
C21H30O4S,
Mr
378,53;
antiflogistikum (21-pivalát
C26H38O5S, (11)-21-[(2,2)dimetyl-l-oxopropyl)tio]-11,17-dihydroxypregn-4-en®
®
®
®
®
®
3,20-dión − JO 1016 , Pivalone , Procolon , Rectovalone , Tivalon-NT , Tiprederm ).

Tixokortol

tizanidín − 5-chlór-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-bezotiadiazol-4-amín, C9H8CIN5S, Mr 253,70; 2®
adrenergických receptorov, centrálne účinné myotonolytikum, relaxans kostrového svalstva (DS 103-282 ,
®
®
Sirdalud , Ternelin ).

Tizanidín

Tizzoniho test − [Tizzoni, Quido, 1853 − 1932, talebo lekár] →testy.
®

TJ-23 Tsumura Toki-Shakuyaku-San grn. (Tsumura) − fytofarmakum, gynekologikum. Zloženie: 2,5 g
prípravku obsahuje 1,34 g suchého extraktu z týchto rastlinných drog: Paeoniae radix 1,3 g + Atractylodis
lanceae rhizoma 1,3 g + Alismatis rhizoma 1,3 g + Hoelen 1,3 g + Cnidii rhizoma 1 g + Angelicae radix 1 g.
Pouţíva sa pri klimakterických ťaţkostiach, najmä nervových a psychických (bolesti hlavy, vertigo, zvýšená
únavnosť), poruchy menštruačného cyklu (dysmenorea, amenorea, menorágia), sterilita, niekt. choroby v
gravidite (edémy, hemoroidy).
®

TJ-96 Tsumura Saiboku-To grn. (Tsumura) − fytofarmakum, antiastmatikum, antitusikum, antialergikum.
Zloženie: 2,5 g prípravku obsahuje 1,67 suchého extraktu z týchto rastlinných drog: Bupleuri radix 2,3 g +
Pinellae tuber 1,7 g + Hoelen 1,7 g + Scutellariae radix 1 g + Magnoliae cortex 1 g + Zizyphi frustus 1 g +
Ginseg radix 1 g + Glycyrrhizae redix 0,7 g + Perillae herba 0,7 g + Zinziberis rhizioma 0,3 g. Pouţíva sa ako
podporná th. asthma bronchiale, bronchitíd s alergickou reakciou rôzneho pôvodu, najmä ak sú tieto stavy
spojené s neurovegetatívnymi poruchami alebo anxióznou neurózou.
TK − 1. skr. krvný tlak; 2. skr. timidínkináza.
tkaniny − [1. telae] textilné výrobky utkané platňovou väzbou z bavlnenej priadze alebo zo zmesi bavlny a
lesklej viskóznej striţe. Pouţívajú sa samostatne (hydrofilná gáza) alebo na výrobu ovídaniel, šatiek, rúšok,
kompresov, tampónov ap.; →obväz.
tkanivo − súbor buniek rovnakého tvaru a pôvodu, ako aj ich derivátov, kt. majú spoločnú hlavnú funkciu. T.
sa delia na: 1. epitel; 2. svalové t.; 3. spojivové t.; 4. nervové t.; 5. →krv.
Tkanivo brucha podkožné – angl. tissue of abdomen, subcutaneous; l. →tela subcutanea abdominis
Tkanivo cievovkové – angl. membrane, choroid; l. →tela choroidea
Tkanivo cievovkové štvrtej komory – angl. tela choroidea of fourth ventricle; l. →tela ventriculi quarti
Tkanivo cievovkové tretej komory – angl. tela choroidea of third ventricle; l. →tela choroidea ventriculi
tertii
Epitelové tkanivá − pozostávajú z buniek husto k sebe priradených, kt. pokrývajú voľný povrch (krycie t)
alebo vystielajú dutiny (výstelkové t.). Moţno ich rozdeliť podľa tvaru a funkcie. Podľa tvaru sa
rozoznávajú tieto typy: 1. Jednovrstvový epitel − bunky sú uloţené v jednej vrstve; podľa tvaru buniek sa
rozoznáva: a) jednovrstvový plochý epitel (bunky sú tenké a ploché); b) jednovrstvový
kubický epitel (na reze majú bunky zhruba štvorcový obrys, bunky majú tvar nízkych hranolov); c)
jednovrstvový valcový (cylindrický) epitel (bunky majú tvar vysokých hranolov). 2. Mnohovrstvové
epiteiy − ich bunky sú na seba nahromadené vo väčšom mnoţstve; po-dľa tvaru sa delia na: a)
mnohovrastvový dlaţdicový epitel, kt. bunky sú vysoké, smerom k povrchu sú stále niţšie aţ nakoniec ako
tenké platničky (je typický pre koţu); b) mnohovrstvový cylindrický, kt. bunky majú tvar hranolov
(nachádza sa napr. v kavernóznej časti uretry a spojovkovej klenbe). 3. Mnoho vrstvový prechodný epitel −

bunky na viacvrstvový dlaţdicovitý dobúdajú rôzny tvar, pri napätí epitelu sa bunky
oplošťujú, pri povolení zvyšujú alebo vykleňujú (charakteristický pre značnú časť
močových ciest). 4. Sieťovitý (retikulárny) epitel − bunky sa druhotne rozostupujú
a ostávajú spojené len úzkymi výbeţkami, takţe tvoria sieť (vyskytuje sa napr. v
sklovinovej pulpe vyvíjajúceho sa zuba a ako retikulum v týmuse); 5. Trámcovitý
epitel − bunky tvoria trámce (napr. v pečeni).
Z funkčného hľadiska sa rozoznávajú tieto druhy epitelu: 1. Krycí alebo
výstelkový epitel - pokrýva povrch tela a vystiela dutiny. 2. Riasinkový epitel –
bunky majú početné pohyblivé riasinky, kmitaním kt. sa posúvajú častice na
povrchu epitelu (vyskytuje sa v nosovej dutine, vajíčkovode). 3. Žľazový epitel –
tvorí tubulózne a alveolárne (jednoduché alebo rozvetvené), príp. tuboalveoláme
ţľazy. Podľa ich produktu sa označuje epitel ako sekrečný alebo exkrečný; keď
ţľazový epitel bujnie od hĺbky tak, ţe stratí súvislosť s povrchovým epitelom a
odškrtí sa ako uzavreté trámce alebo vačky epitelových buniek, vzniká ţľaza bez
vývodu. Produkty týchto ţliaz sa môţu dostať do tela len prostredníctvom krvných
alebo lymfatických ciev. Ide o tzv. inkrečné ţľazy a ich produkty inkrety alebo
hormóny. Ţľazy s vývodom sa označujú ako exokrinné ţľazy, kým ţľazy bez vývodu
ako endokrinné ţľazy. 4. Epitelové bunky, kt. majú schopnosť vstrebávať látky, sa
nazývajú resorpčné. Na voľnom povrchu sú obyčajne opatrené pruhovaným alebo
kefkovitým lemom (napr. črevný epitel). 5. Epitel, v bunkách kt. sa v spodine zjavujú
kontraktilné vlákna, sa nazýva svalový epitel (vyskytuje sa hojne pri nestavovcoch, u
človeka v dúhovke). 6. Zmyslový epitel tvoria bunky, kt. sa vyznačujú vnímavosťou
k vonkajším podnetom; podráţdenie odovzdávajú nervovým bunkám. Ich vzhľad je
rôzny, obyčajne sú to vysoké, štíhle bunky na voľnom povrchu opatrené jemným
výbeţkom plazmy, vláskom alebo ostňom (napr. čuchový, epitel, epitel v sluchom
ústroji ap.).
Tkanivo hrádze podkožné – angl. tissue of perineum, subcutaneous; l. →tela subcutanea perinei
Tkanivo hrubého čreva podsliznicové – angl. submucosa of large intestine; l. →tela submucosa intestini
crassi.
Tkanivo mechúra podsliznicové – angl. submucosa vesicae; l. →tela submucosa vesiace.
Tkanivo kostné – angl. tissue osseous; l. →textus osseus. Je to biele, pevné, tvrdé t. (obsahuje vápenaté
soli) a do istej miery pruţné t. Mikroskopicky sa skladá z kostných buniek a základnej kostnej hmoty, kt.
tvoria anorganické a organické zloţky. Kostné bunky (osteocytý) sú uloţené v pozdĺţnych dutinkách
(lakúnach) základnej hmoty. Sú pozdĺţne, oválne, sploštené a majú kolmo odstupujúce výbeţky, kt. medzi
sebou anastomozujú, takţe tvoria vnútri kosti priestorovú plazmódiovú sieť. V tkanivovej kultúre sú
osteocytý pohyblivé, ale udrţujú si svoj typický tvar. Obe zloţky základnej hmoty moţno od seba oddeliť.
Po ponorení kosti na niekľko d do zriedenej HCI sa rozpustia anorg. soli, kt. impregnujú zákl. hmotu.
Odvápnená kosť zachováva svoj pôvodný tvar, ale dá sa ľahko stlačiť a pritom je pruţná; dá sa krájať. Tým
pripomína chrupku („cartilago ossium"). Org. zloţka sa nazýva osem] zabezpečuje pruţnosť kosti, pri
dlhodobom zaťaţení podmieňuje poddajnosť kosti.
Keď sa kosť vyţíha, spáli sa oseín, ostanú len anorg. soli. Vyţíhaná kosť je síce pevná, ale veľmi krehká a pri
nárazoch sa ľahko drobí.
Anorg. solí zabezpečujú pevnosť kosti, ale podmieňujú jej krehkosť. Pomer medzi oseínom a anorg. soPami
sa počas ţivota mení v prospech anorg. solí. U novorodenca má kosť pribliţne 52 % org. látok, v dospelosti
len < 40 %. Preto sú kosti v mladosti pruţnejšie, ale aj poddajnejšie; v starobe sú kosti krehké.
Vzájomný pomer solí v kosti je pomerne stály. V kostnom popole je - 85 % fosforečnanu vápenatého
(hydroxyapatit) a 10 % uhličitanu vápenatého; zvyšok tvoria fosforečnan horečnatý, fluorid vápenatý, stopy
solí Na a K. Soli slúţia ako zásoby na pouţitie v tele a ustavične sa obnovujú. Soli rádioaktívneho vápnika
alebo fosforečnany označené fosforom vpravené do tela sa v kostiach zjavujú uţ za niekoľko h. Asi 30 %
fosforu v kostre sa vymení za 3 d.
Zákl. hmotu kostí tvorí nepravidelné pletivo alebo sústredné lamely. Kosť má typickú lamelóznu stavbu. Hmota
lamiel (oseín) sa skladá zo zmesi bielkovín, z kt. najdôleţitejší je osteomukoid, na kt. sa viaţu anorg. látky,

ďalej albumoid a kolagén. Z kolagénu sú kolagénové fibrily v lamelách, kt. prebiehajú v kaţdej lamele rovnakým smerom a v špirálach, fibrily susedných lamiel tvoria špirálové rôzne vinuté systémy. Medzi lamelami
sú lakúny pre osteocyty.
Kostné tkanivo tvorí kostru. Zjavuje sa však aj v niekt. šľachách (ako tzv. sézamské kostičky), zriedka inde (v
srdcovej stene preţúvavcov, v sklére rýb a vtákov, ako os penis šeliem a niekt. opíc).
Tkanivo nervové − skladá sa z rozvetvených nervových buniek (neuróny), kt. sa vyznačujú vzrušivosťou a
vodivosťou. Okrem toho sú v nervovom tkanive neurogliové bunky, kt. majú podporný a nutritívny význam;
za niekt. okolností odstraňujú rozpadové produkty z nervového tkaniva. Neuróny i bunky neuroglie pochádzajú
z vonkajšieho zárodočného listu.
Neuróny majú dynamickú polaritu; ich výbeţky sa delia na dostre-divo vedúce, často bohato rozvetvené
dendríty a odstredivo vedúci, nevetvený (alebo málo vetvený) výbeţok, neurit alebo -^axón. Neurit sa končí
terminálnou arborizáciou (telodendrium) na dend-ritoch alebo na tele nervovej bunky, príp. na svalových
elementoch alebo ţľazových bunkách. Kontaktné spojenie telodendrií s dendritmi sa nazýva zapoj
(→synapsia). Jedna nervová bunka sa môţe synap-ticky spájať s väčším počtom nervových buniek.
Tvar nervových buniek je rôzny. Ich jadrá sú guľaté a obsahujú málo chromatínu. V cytoplazme sú zrniečka, kt sa
farbia klasickými farbivami (Nisslova substancia) a ich vzhľad sa mení s aktivitou bunky. Pri pouţití niekt.
fixačných činidiel a impregnácie soľami striebra moţno v cytoplazme nervových buniek dokázať jemné
neurofibrily, kt. prebiehajú z dendritov do neuritu; slúţia na vedenie vzruchov.
S výnimkou periférnych koncov výbeţkov sú nervové bunky všade od iných tkanivových buniek oddelené
neurogliou. Neurogliové bunky obklopujú manţetovite aj dlhé nervové vlákna a utvárajú tak na periférnych
nervoch tzv. Schwannovu pošvu.
Tkanivo pažeráka podsliznicové – angl. submucosa of oesophagus; l. →tela submucosa oesophagi.
Tkanivo pobrušnicovej dutiny podmokvavkové – angl. subserosa of peritoneal cavity; l. →tela subserosa
cavitatis peritonealis.
Tkanivo subserózne peritoneálnej dutiny – angl. subserosa of peritoneal cavity; l. →tela subserosa
cavitatis peritonealis.
Tkanivo podkožné – angl. tissue, subcutaneous; l. →tela subcutanea.
Tkanivo podmokvavkové – angl. subserosa, subserous layer; l. →tela subserosa.
Tkanivo podsliznicové – angl. submucosa; l. →tela submucosa.
Tkanivo podsliznicové priedušiek – angl. submucosa of bronchi; l. →tela submucosa bronchi.
Tkanivo podsliznicové žalúdka – angl.

submucosa of stomach; l. →tela submucosa gastri.

Tkanivo spojivové − l. tela conjunctiva, pozostáva okrem buniek z menšieho alebo väčšieho mnoţstva
medzibunkovej hmoty. Tejto hmoty je niekedy toľko, ţe určuje zákl. vlastnosti tkaniva, preto sa označuje ako
základná hmota. Všetky spojivá majú spoločný pôvod, pochádzajú zo stredného zárodočného listu. Majú
rozmanitú funkciu, najmä ako výplň a podpora iných tkanív. Rozoznávajú sa tri druhy spojivového t.: 1.
→väzivo; 2. chrupka; 3. kosť. Všetky pochádzajú z jedného základu a v ontogenetickom i fylogenetickom
vývoji sa môţu vzájomne nahradzovať, a to obyčajne v poradí: väzivo, chrupka, kosť.
Väzivo sa skladá z buniek uloţených v zákl. hmote. K bunkám uloţeným vo v. patria fibrocyty, histiocyty,
plazmatické, ţírne, a pigmentové bunky. Zákl. hmota obsahuje kogalénové, retikulínové a elastické fibrily.
Najprimitívnejšou formou v. je mezenchým, k ďalším formám patrí rôsolovité (Whartonov rôsol),
retikulárne,fibrilárne, tuhé, elastické a tukové v. (→väzivo).
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Obr. 2. Schéma riedkeho fibrilárneho väziva. 1 – väzivová bunka; 2
– histiocyt (blúdivá väzivová bunka); 3 – väzivové bunky s kvapkami
tuku; 4 – fibrocyt (väzivová bunka); 5 – elastická fibrila; 6 – ţírna

bunka; 7 – zväzok kolagénových fibríl

Chrupka (cartilago) − je pomerne pevná, pruţná a dá sa väčšinou krájať noţom na tenké lupienky.
Pod mikroskopom sa dá rozlíšiť tuhá, viacmenej priesvitná hmota a bunky, príp. fibrily. Rozoznáva sa
niekoľko druhov chrupky:
Bunková (parenchýmová, epiteloidná) chrupka, bez medzibunkovej hmoty sa skladá z veľkých,
mechúrikovitýeh, vodnatých buniek, oddelených len tenkými priehradkami medzibunkovej hmoty. Jej
pruţnosť zabezpečuje turgor buniek. Počas vývoja sa zjavuje ako prvé štádium iných druhov chrupky, trvalé
sa udrţuje napr. v ušnici malých cicavcov (hlodavcov, netopierov). Podobá sa jej tzv. vezikulózne tkanivo v
úponovej šľache m. quadríceps femoris a pri sézamských kostičkách m. fibularis longus.
Hyalínová (sklovitá) chrupkavé v tenkých rezoch polopriehľadná. Skladá sa z guľovitých alebo ovoidných
buniek, uloţených do zákl. hmoty jednotlivo alebo po skupínkách. Okolo buniek je silnejšie sa farbiace
puzdro a okolo puzdra má zákl. hmota širší, menej sa farbiaci dvorec. Pri fixácii sa bunky svcrkávajú,
odstávajú od puzdra a javia sa preto ako hviezdicovité. Niekedy sa v hyalínovej chrupke vyskytuje veľa
vretenovitých buniek, napr. v mladých chrupkách, v perichondriu a v chrupke pately.
Medzibunková hmota hyalínovej chrupky je zdanlivo homogénna. Kolagénové fibrily sú v nej totiţ
maskované chondromukoidom, kt. je rozp. v zásadách. Fibrily sa zjavia aţ po niekoľkodennej macerácii v
10 % NaCI alebo niekoľkohodinovom uloţení do 0,5 % KOH.
V embryovom období tvorí hyalínová chrupka najväčšiou časť kostry. V dospelosti sú z nej chrupky kĺbov,
predné konce rebier, prox. xiphoideus, väčšina hrtanových chrupiek, chrupky priedušnice a veľkých
priedušiek.
Elastická chrupka sa líši od hyalínovej svojím vzhľadom, je ţltobiela a v tenkých lupienkoch menej
presvitná. Mikroskopicky obsahuje mnoţstvo kolagénových a elastických fibríl. Je veľmi pruţná. Nachádza
sa v ušnici, hltanovej príchlopke, prednom hrote hlasivkových chrupiek a stených drobných priedušiek.
Väzivová chrupka je menej biela, na prvý pohľad vláknitej štruktúry, v tenkých lupienkoch nepriehľadná.
Mikroskopicky obsahuje veľké mnoţstvo zväzkov väzivových fibríl, medzi kt. sú len malé ostrovčeky buniek
chrupky. Je nápadne pevná. Tvorí medzistavcové platničky, vnútrokíbové platničky a značnú časť Iónovej
spony.
Chrupka vzniká vo väzive; bunky zaťahujú svoje výbeţky, zhlukujú sa do hniezd a okolo buniek sa postupne
tvoria nové a nové vrstvy medzibunkovej chrupkovej hmoty. Preto mladá chrupka má bunky husto vedľa seba;
potom sa bunky od seba postupne vzďaľujú (intususcepčný rast). Na povrchu prirastá chrupka vo svojom
väzivovom obale (perichondrium) apozídou. Impulz na vznik chrupky je látkový. Keď sa vpraví kaša z
rozomletej chrupky do väziva, v jej okolí sa utvorí chrupka. Počas vývoja sa chrupka tvorí indukciou. Dôleţitý
pre vznik chrupky je tlak spojený s trením. Keď sa pretne rebro a pritlačia sa pahýle k sebe tak, ţe pri
dýchacích pohyboch sa trú o seba, utvorí sa na trecích plochách vrstvička chrupky. Na povrchu je chrupka
povlečená väzivovou vrstvičkou, perichondriom, kt. plynulé prechádza do chrupky. Preto sa perichondrium
od chrupky dá ťaţko odlúpnuť. Perichondrium má cievy, z kt. chrupka dostáva výţivu, pretoţe je obyčajne
bez ciev. Výţiva chrupky sa uskutočňuje difúziou ţivín medzibunkovou hmotou.
Cievy sa vyskytujú v chrupke len vo včasnom období vývoja a krátko pred osifikáciou príslušnej chrupky.
Kaţdá väčšia chrupka má určitú architektoniku. Perichondrium tvorí na povrchu
chrupky spevňujúci obal, z kt. do medzibunkovej hmoty vyţarujú zväzky fibríl
obkolesujúce v oblúkoch skupinky buniek, kt. moţno pokladať za stavebné
jednotky chrupky, tzv. chondróny. Sú to akési elastické podušky uzavreté
medzi zväzkami fibríl. Táto úprava slúţi k tomu, aby chrupka vydrţala tlak, ako
aj ťah.

Obr. 3. Rez hyalínovou chrupkou. Bunky uloţené v komôrkach základnej hmoty, kt. je okolo buniek zhustená do puzdra

Tkanivo spojovacie riedke – angl. tissue connective, loose; l. →textus connectivus laxus.
Tkanivo striešky štvrtej komory cievovkové – angl. membrane, choroid of fourth ventricle; l. →tela
choroidea ventriculi quarti.
Svalové tkanivo − skladá sa z pozdĺţnych elementov, myocytov, kt. sú schopné kontrahovať sa. V
plazme svalových buniek (sarkoplazme) sa nachádzajú jemné kontraktilné vlákna, myofibrily; →svalebo
Aţ na výnimky (m. dilatator pupillae, myocyty roztrúsené na lalô-čikoch potných a slinových ţliaz) vzniká
svalové t. zo stredného zárodočného listu. Svalstvo sa vyskytuje v 3 formách: 1. hladké svalstvo; 2. priečne
pruhované svalstvo; 3. priečne pruhované svalstvo srdca.
Hladké svalstvo − skladá sa z jednojadrových, vretenovitých myocytov, dlhých 15 – 500 um V
sarkomplazme sú jemné myofib-rily. Hladké svalstvo vzniká počas vývoja ako súvislá (plazmódiová) sieť a túto
úpravu uchováva na mnohých miestach aj v dospelosti. Jednotlivé bunky moţno izolovať len vhodnou
maceráciou. Súvislé vrstvy hladkého svalstva sú napr. v črevnej stene, priedušnici, prieduškách,
močovodoch, stene močového mechúra, vajíčkovodu a maternice, v stene ciev, v kt. svojimi kontrakciami
mení priesvit a riadi prietok krvi. Roztrúsené sa hladké svalstvo vyskytuje napr. v koţi. Hladké svalstvo sa
kontrahuje pomerne pomaly a ovládajú ho vegetatívne nervy.
Priečne pruhované svalstvo − zákl. stavebnou jednotkou je svalové vlákno (→sva/). Sú to mnohojadrové
útvary, dlhé niekoľko mm aţ niekoľko cm, najdlhšie sú v m. sartorius asi 12 – 15 cm. Vznikli počas vývoja z
pozdĺţnych, jednojadrových myoblastov, kt. jadrá sa opätovne delili bez toho, aby sa rozdelila cytoplazma.
Uţ pri slabom zväčšení sa javia svalové vlákna naprieč pruhované. Podstatou tohto pruhovania sú jemné
myofibrily v sarkoplazme, kt. sa skladajú z pravidelne sa striedajúcich svetlejších a tmavších (opticky
jedno- a dvoj lomných) platničiek. Pretoţe vo všetkých fibrilách sú tieto platničky zhruba v rovnakej výške,
zdá sa celé vlákno priečne pruhované. Povrch svalových vláken tvorí beštruktúrny obal, sarkolema. K nej
tesne priliehajú prekolagénové fibrily, kt. moţno dokázať striebrením.
Priečne pruhované svalstvo sa nachádza najmä viazané na kostru (kostrové svalstvo), je však aj v jazyku, v
stene hltana a paţeráka a i. Kontrahuje sa veľmi rýchlo. Je inervované cerebrospinálnymi nervami.
Priečne pruhované svalstvo srdca − pozostáva zo súvislej siete svalových vláken (plazmódium), kt. vlákna sú
medzi sebou spojené šikmými plazmatickými mostíkmi. Sek. sa v tejto sieti tvoria priečne, schodíkovité
hranice (interkaláme disky), kt. však, aj keď rozdeľujú svalovinu na jednojadrové segmenty, nie sú bunkovými
hranicami. Fibrily sú rovnaké ako v priečne pruhovanom kostrovom svalstve. Sarkolemna kardiomyocytovje
oveľa jemnejšia. Myokard sa kontrahuje sponátnne, automaticky a rytmicky; vo svojej činnosti je riadený
vegetatívnym nervstvom; →srdce.
Tkanivo tenkého čreva podsliznicové – angl. submucosa of small intestine; l. →tela submucosa intestini
tenuis.
Tkanivo údu podkožné – angl. tissue of penis, subcutaneous; l. →tela subcutanea penis.
®

Tkanivové lepidlo KL-3 glu (Medexport) − Polyoxipropylenglycolum 1 g + 2,6-toluendiisocyanat 1 g v 1 tbl.
Dvojzloţkové tkanivové lepidlo, s krátkym časom tuhnutia, pouţíva sa na ošetrenie poranení parenehýmových
orgánov, čreva, kostrového svalu, periostu a kostí, na vyplňovanie kostných defektov, lepenie mozgových a
miechových plien ap.
TKD − skr. tokodynamometer.
TKG − skr. tokodynagraf.
T-klieštiky − chir. nástroj, napr. Collinove T-klieštiky.

Babcockove
uretrové
úchopové
kliešte

Duvalove
trojrohé
okienkové
klieštiky

Collinove
T-klieštiky

Maternicové
noţnice

Cooperove
noţnice

TI − symbol chem. prvku tálium.
tlačiareň − počítač., angl. printer, výstupné zariadenie počítača, kt. prevádza kódované informácie z procesora
do textovej (čitateľnej) formy na papier. Je mnoho typov tlačiarní.
tlak − [1. tensio, g. tonos] p, P, sila pôsobiaca na jednotku plochy. T. a mechanické napätie sú veličiny, kt.
vyjadrujú pôsobenie sily na plochu. Ak sila pôsobí na plochu, ide o normálové napätie n. Keď pritom sila
smeruje dovnútra telesa, do steny nádoby ap., ide o normálové napätie sa označuje ako t. p - t. plynu a
kvapaliny na steny, tlak krvi, lisovací t. ap. Pri opačnom smere sily ide o ťah. Ak je sila rovnobeţná s plochou,
na kt. pôsobí (alebo leţí v tejto ploche), ide o tangenciálne (dotyčnicové, šmykové) napätie . Normálové a
tangenciálne napätie, a teda aj , sú definovateľné pomerom sily F a plochy S, na kt. spojito pôsobí, p = F/S, a
to isté platí pri n a . T. a napätie vyvolávajú deformáciu telies, tangeneiálnym napätím sa vyznačuje najmä
→tok kvapalín (→viskozita). Odlišným spôsobom definovaná veličina je povrchové napätie kvapalín.
-2

T. je stavová veličina, jej jednotkou je pascal Pa (= 1 N m , newtqn na štvorcový meter), kt. je spoločná
spoločná aj pre napätie. Je to t, kt. pôsobí sila 1 newtonu rovnomerne rozloţená na ploche 1 štvorcového
6
metra, kolmej na smer sily. Násobné jednotky GPa (gigapascal = 10 Pa), MPa (megapascal = 10 Pa), kPa
3
−3
−6
(kilopascal = 10 Pa); čiastkové diely jednotky t. sú mPa (milipascal = 10 Pa), Pa (mikropascal = 10 Pa).
Vzťahy medzi staršími jednotkami:
1 atm = 101 325 Pa,
1 Pa = 7,501.10

−3

−5

atm = 10 bar = 0,10197 kp m

−2

1 Torr = 101 325 Pa
Pri vyjadrovaní beţných t. je výhodné pouţívať násobnú jednotku 1 MPa ~
9,868237 atm, 1 atm = 0,101 325 MPa.
Alveolárny tlak − tlak vzduchu v pľúcnych alveoloch.
Artériový tlak - TK v artériách.
Atmosferický tlak −syn. →barometrickýt
Barometrický tlak − syn. →atmosferickýt, t. podmienený atmosférou, t. stĺpca atmosféry s prierezom 1 cm,
kt. má hmotnosť asi 1,034 kg a pôsobí na zem pri hladine mora t. ~ 101 kPa. To je t, kt. udrţí v rovnováhe
stĺpec ortuti vysoký 760 mm pri teplote 0 °C. Jednotkou a. t. na hladine mora je 1 atmosféra (atm).
So stúpajúcou nadmorskou výškou b. t. ubúda, a to pribliţne o 13 Pa na kaţdý m nadmorskej výšky. V
ionosfére dosahuje t. hodnotu ~ 0,2 Pa a hustota vzduchu (kt. je pri hladine mora 12 kg.m ) je tu len - 10
kg.m . Celková hmotnosť atmosféry je ~ 5,3.10 kg.
B. t. ovzdušia sa meria kovovými a kvapalinovými tlakomermi. Relat. hodnota t. (t. j. tlakové rozdiely,
najčastejšie proti b. t.) sa merajú pomocou elektromechanických prevodníkov, tzv. elektromanometrov.
Pribliţne do nadmorskej výšky 2000 m je saturácia hemoglobínu kyslíkom [saO 2(Hb)] takmer normálna. Pri
poklese a. t. na polovicu (~ 4500 m) je saO2(Hb) ešte takmer 80 %, potom sa však rýchlo zniţuje a vo výške
9000 m dosahuje len 20 %. Adaptácia umoţňuje trvalý pobyt vo výškach 5000 m, v extrémnych prípadoch aj
vyšších.

Vzťah medzi nadmorskou výškou, barometrickým tlakom a
parciálnym tlakom O2 v alveolárnom vzduchu (pAO2)
Výška
m

Barometrický tlak

pAO2

kPa

Torr

kPa

Torr

101

760

13,6

102

1 500

84

632

10,9

82

3 000

70

523

8,1

61

4 500

59

446

6,0

45

6 000

48

364

4,5

34

7 500

37

280

4,0

30

0

Účinky hypobárie − prvou reakciou pri dosiahnutí nadmorskej výšky 2000 m je bradykardia, pokles srdcového
vývrhu, zvýšenie tonusu artérií a prehĺbenie dýchania. Pri výškach 3000 − 4000 m sa uţ dostavuje únava,
slabosť, závraty (následkom respiračnej alkalózy) a ortostatické ťakţkosti. Táto začiatočná aklimatizačná
fáza má vagotonický charakter a trvá niekoľko h.
V 2. fáze nastáva stimulácia vegetatívnych funkcií. Dostavuje sa tachykardia, zvýšenie srdcového vývrhu,
zniţuje sa prietok krvi splanchnikom a koţou, zvýšenie prítoku krvi do mozgu a myokardu, mobilizácia krvi zo
zásobární a zrýchlené a povrchné dýchanie. Typický je nepokoj a nespavosť prvú noc.
Patol. prejavy, kt. sa zjavujú v tejto fáze sa označujú ako horská choroba. Je to najmä nevoľnosť, tachypnoe,
malá tlaková amplitúda a bolesti hlavy, otupenosť intelektu a zmyslové bludy. Časť z nich je následkom
intoxikácie neúplné oxidovanými produktmi metabolizmu alebo prítomnosti vyššej koncentrácie kyslíkových
radikálov. Následkom rýchleho výstupu do výšok > 2500 m môţe vzniknúť edém pľúc.
Úplná aklimatizácia nastáva v 3. týţdni vysokohorského pobytu, čo sa prejaví zmenšením pulzového
objemu, bradykardiou, hypotóniou a úplne kompenzovanou respiračnou alkalózou. Zmeny metabolizmu
umoţňujú veľké výkony aj pri malej spotrebe kyslíka, pokračuje zvýšená erytropoéza, rozširuje sa kapilárne
riečisko. Naproti tomu zvýšená viskozita krvi vyvolaná polyglobúliou i celková zmena acidobázickej rovnováhy
zniţuje výkonnosť. Preto sa v uplatňujú aj „rýchle výstupy― do výšok > 8000 m bez kyslíkových prístrojov a
bez dlhodobej adaptácie.
Podtlak sa vyuţíva aj v th. respiračných chorôb vo vysokohorskom podnebí, ako aj v podtlakových
komorách. Zníţenie t. má za následok zyýšenie dychového objemu a minútovej ventilácie, lepší prietok krvi
pľúcami a zvýšený výdaj CO2. Zvyšuje sa sekrécia dýchacích ciest, uľahčuje sa expektorácia a tlmí sa kašeľ.
Adaptačné mechanizmy umoţňujú pobyt vo výške 3500 − 5000 m ľuďom trvalé ţuijúcim v níţinách, ako aj
~ 15 miliónom ľudí, kt. sa y týchto výškach narodili, s hodnotami saO2(Hb) – 80 %, paO2 6,5 kPa, pri kt. by
neadaptovaný obyvateľ níţiny rýchlo strácal vedomie. Niekedy sa u vysokohorských obyvateľov pozoruje
tzv. chron. forma horskej choroby s celkovou asténiou, zníţenou fyzickou výkonnosťou a i. nešpecifickými
príznakmi (bolesti hlavy, somnolencia, psychické zmeny a i.). Prítomná býva polyglobúlia a mierna pľúcna
hypertenzia (~ 3,5 kPa). Horšie znášajú i neveľké respiračné afekcie.
Účinky hyperbárie – pod vodnou hladinou stúpa b. t. ~ o 98 kPa na kaţdých 10 m hĺbky (o 1 atm/10,3 m v
sladkej vode a110 m v morskej vode, podľa hustoty). Človek môţe pri potápaní so zadrţaním dychu bez
ťaţkostí dosiahnuť hĺbku 10 – 20 m. Pri športovom plávaní za pouţitia potápačských okuliarov, dýchacej rúry
a plutiev sa plávanie obmedzuje na hĺbku tesne pod hladinou (dĺţka rúrky nepresahuje obyčajne 30 cm).
Pouţitiu dlhšej rúrky bránia dva dôvody: s predĺţením rúrky sa zväčšuje jej mŕtvy priestor a primeraná
alveolárna ventilácia by s dlhšou rúrkou bola obťaţná. Uţ v hĺbke 3 m je t. vody taký veľký, ţe sila dýchacieho
svalstva nestačí dostatočne rozopnúť hrudník tak, aby sa potápač mohol rúrkou nadýchnuť. V pľúcach a
dýchacích cestách je prostredníctvom dýchacej rúrky b. 1.100 kPa, na telo však pôsobí t vodného prostredia
ponornej hĺbky (v 3 m = 300 kPa). Tlakové rozdiely = 5 kPa majú za následok vystúpenie tekutiny do alveolov a
následný ţivotu nebezpečný edém pľúc.
Rekordná hĺbka potápania so zadrţaným dychom je 78 m. Potápači pred skokom do vody úmyselne
hyperventilujú, aby čo najviac zníţili pCO2, a tým predĺţili čas, za kt. pCO2 stúpne na hodnotu, pri kt. sa musí

obnoviť dýchanie. Pri vynáraní k hladine pO2 v krvi klesá, pretoţe sa zniţuje b. t. a okrem toho tkanivá stále O2
spotrebúvajú. Následkom toho sa zastavuje výmena v alveoloch. Čas, za kt. sa zvýši pCO 2 moţno
predĺţiť hyperventiláciou natoľko, ţe pO 2 klesne počas dekompresie (vynáraní) na neúnosnú hodnotu a
potápač stratí vedomie skôr ako dosiahne hladinu. Následkom rýchlej dekompresie môţe vzniknúť
intersticiálny emfyzém a vzduchová embólia.
Pri pouţití prístrojov so stlačeným vzduchom alebo zmesou O 2 a intertného plynu moţno dosiahnuť
podstatne väčšie hĺbky. Kritická je hĺbka 90 m, pri kt. pO2 stúpa na toxickú hodnotu 205,3 kPa. S prístrojom je
potápanie bezpečné do hĺbky 40 – 45 m.
Kesonova choroba – mnoţstvo plynov rozpustených v krvi a tkanivách pri hyperbárii závisia od parciálneho
tlaku. Dusík sa správa ako neutrálny plyn a nezúčastňuje sa na metabolizme. Pri zvýšenom t. sa dostáva
najmä do tkanív obsahujúcich tuk, pretoţe jeho rozpustnosť v tukoch je 5-krát väčšia ako vo vode. Pri
náhlom zníţení t. sa plyny v tkanivách a krvi uvoľňujú. Uvoľnený O2 sa môţe zuţitkovať a nerobí ťaţkosti.
Dusík však pri rýchlej dekompresii tvorí bublinky. Ich prítomnosť v krvi je závaţná najmä v nervovom systéme.
Bublinky dusíka majú za následok silné bolesti, najmä okolo kĺbov, a neurol. príznaky. Bublinky v krvnom
obehu môţu embolizovať do mozgu s prejavmi paralýzy a respiračného zlyhanie. Tento stav sa nazýva
choroba z dekompresie (kesonova choroba). Th. spočíva y rýchlej dekompresii v pretlakovej komore. Pri
pomalej dekompresii sa dá neţiadúcej tvorbe plynových bubliniek vyhnúť; nadbytočný dusík sa postupne
vydýcha.
Podobná stiuácia môţe nastať v lietadle pri rýchlom výstupe v kabíne bez pretlaku, alebo v lietadle, v kt. sa
porušila vzduchotesnosť pretlakovej kabíny (explozíbna dekompresia).
Centrálny žilový tlak – centrálny venózny TK, TK v pravej predsieni (0 -1,2 kPa); y závislosti od
objemu krvi v pravej predsieni sa zvyšuje, napr. pri zníţenom ţilovom návrate v dôsledku srdcovej
nedostatočnosti.
Cerebrospinálny tlak - t. alebo tenzia mozgovomiechového moku, normálne 100-150 mm, meria sa
manometrom.
Diastolický tlak – min. TK.
Dondersov tlak – zyýšenie manometricého t. po naloţení prístroja na tracheu v otvorenom hrudníku mŕtvoly; je
následkom kolapsu pľúc.
„End-diastolický tlak – koncovodiastolický TK.
Endokardiálny tlak – TK vnútri srdca.
Filtračný efektívny tlak – pef tlak v obličkových glomeruloch, kt. určuje TK v kapilámach (6,0 kPa) na ich
arterálnom začiatku po odčítaní onkotického tlaku plazmatických bielkovín a tlaku v Bowmanovom puzdre.
Hydrostatický tlak – ph, tlak v stojacej tekutine s hustotou C, v hĺbke h pod hladinou tekutiny v gravitačnom
zrýchlení g, čo moţno mat. vyjadruiť vzťahom: ph = h C, g.
Intraabdominálny tlak – vnútrobrušný t., t. medzi útrobami v brušnej dutine.
Intrakraniáiny tlak – angl. intracranial pressure, ICP, vnútrolebkový t. v priestore medzi lebkou a mozgom,
napr. t. subarachnoidálnej tekutiny.
Intraokulárny tlak – Tn, vnútroočné napätie, kt. vyvíja vnútroočná tekutina na obaly bulvu (tuniku). Vyvoláva
ho ustavičné obnovovanie tekutiny vnútri oka a je porušený pri niekt. patol. stavoch (napr. pri glaukóme). Dá sa
orientačne určiť palpáciou bulbov, príp. priamo alebo nepriamo merať špeciálnymi prístrojmi, tonometrami.
Intrapleurálny tlak – intratorakálny t, ppi, podtlak v pleurálnej dutine, y kt. sa nachádza 10-15 ml tekutiny.
Udrţuje pľúca rozopnuté a sledujúce objemové zmeny hrudníka, a tým pľúcnu ventiláciu. Pri pokojnom
dýchaní je negat, počas vdychu dosahuje hodnotu –0,8 kPa, z kt. vo výdychu klesne na -0,33 kPa, len pri
úsilnom výdychu a zapojení pomocných výdychových svalov sa môţe stať pozit.
Kapilárny tlak – TK v kapilárach.
Koloidné osmotický tlak – onkotický t., osmotický tlak makromolekulových látoik, napr,, bielkovín plazmy.
V tele sa uplatňuje pri filtrácii vody a prestupe v nej rozpustených makromolekulových častíc cez steny
kapilár.

Koncovodiastolický tlak – tlak v komorách na konci diastoly; meria sa obyčajne v ľavej komore ako
aproximácia koncovodiastolického (end-diastolického) objemu, resp. predzaťaţenia (-^preioad).
Krvný tlak – TK, t, kt. krv pôsobí na stenu tepien v závislosti od energie srdcovej činnost, elastickosti
artériových stien, objemu a viskozity krvi. Max. TK je blízko konca srdcového vývrhu do ľavej komory srdca
(systolický TK), min. TK je na konci diastoly (diastolický TK). Stredný artériový TK je priemerná hodnota
obidvoch t. Bazálny TK je TK počas odpočinku za bazálnych podmienok; -thypertenzia.
Tlak nasýtených pár – rovnováţny stav medzi vyparujúcou sa tuhou alebo kvapalnou látkou a jej parou.
Pri vyparovaní kvapaliny v uzavretom priestore po určitom čase nastane pre kaţdú teplotu rovnováha medzi
kvapalinou a jej parou, pri kt. prislúcha pare určitý t n. p. Tento t. je najvyšší pri kritickej teplote (kritický t), so
zniţovaním teploty klesá. Jeho hodnota nezávisí od mnoţstva kvapaliny ani od mnoţstva pary, závisí len
od teploty. T. n. p. nezávisí od prítomnosti indiferentného plynu v priestore nad kvapalinou (pri jeho malých t)
Nasýtenie pary nastáva, aj keby bol priestor nad kvapalinou evakuovaný. T. n. p. moţno merať dynamickými
metódami (meranie t. v. kvapaliny pri rôznych vonkajších t.) alebo statickými (bezprostredné meranie t n. p.
manometrom). Teplotnú závislosť vyjadruje Clausiova a Clapeyronova rovnica.
Negatívny tlak – podtlak, t. niţší ako atmosferický t.
Oklúzny tlak – t., kt. sa vyvíja na oklúznej strane zuba, keď sa sánka dostáva do apozície; uplatňuje sa pri
kúsaní.
Onkotický tlak – koloidne-osmotický t.
Osmotický tlak – t. potrebný na zastavenie osmózy cez polopriepustnu blanu medzi rozt. a čistým
rozpúšťadlom; je úmerný osmolalite rozt. Efektívny o. t. je časť celkového osmotického t. rozt., kt. riadi
tendenciu svojho rozpúšťadla prestupovať cez polopriepustnu blanu, kt. ich ohraničuje alebo cez iné
rozhranie.
Parciálny tlak – t. vyvíjaný kaţdou jednotlivou zloţkou zmesi plynov.
Perfúzny tlak – rozdiel medzi artériovým a venóznym tlakom na mozgovej úrovni.
Pozitívny tlak na konci exspíria – angl. positive end-expiratory pressure, PEEP, metóda mechanickej
ventilácie, pri kt. sa tlak udrţuje s cieľom zvýšiť objem plynu, kt. ostáva v pľúcach na konci výdychu, čím sa
zniţuje skratovanie krvi pľúcami a zlepšenia výmeny plynov; pouţíva sa pri akút. respiračnej insuficiencii na
zníţenie koncentrácie vdychovaného O2.
Pulzový tlak – rozdiel medzi systolickým a diastolickým TK: TKs – TKd.
Selekčný tlak – účinok vyvolaný určitým génom, kt. určuje frekvenciu príslušnej alely; môţe byť priaznivý z
hľadiska preţitia (pozit. s. t.) alebo nepriaznivý (negat. s. t).
Stredný artériový tlak – angl. mean arterial pressure, MAP, priemerný TK vnútri artérií v priebehu celého
cyklu srdcového úderu; meria sa v a. brachialis:

TKs – TKd
MAP = TKd + –––––––––
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kde TKd je diastolický, TKs je systolický TK.
Stredný obehový tlak plnenia – priemerný TK (artériový alebo ţilový), potrebný na vyvolanie plnenia
krvného riečiska krvou; závisí od objemu krvi a je priamo úmerný hodnote ţilového návratu, a tým srdcového
vývrhu.
Systémový tlak – TK v systémovom artériovom riečisku.
Systolický tlak – max. tlak, TKs.
Transpulmonálny tlak – rozdiel t. medzi vnútorným a vonkajším povrchom pľúc, t. j. t, kt. podmieňuje
infláciu a defláciu pľúc; rovná sa rozdielu medzi alveolárnym a intratorakálnym tlakom.
Zaklínený tlak v a. pulmonalis – angl. pulmonary artery wedge pressure, PAVVP, intravaskulárny tlak meraný

katétrom zavedeným do distálneho úseku a. pulmonalis; umoţňuje nepriame meranie stredného TK v ľavej
komory.
Zaklínený tlak v pľúcnych kapilárach – zaklínený kapilárny tlak v pľúcnych kapilárach, angi. pulmonary
capillary wedge pressure, PCWP
Zaklinený tlak vo v. hepatica – ţilový TK meraný pomocou katétra zaklineného do pečeňovej ţily. Rozdiel
medzi zaklineným tlakom a voľným TK vo v. hepatica sa vyuţíva na lokalizáciu miesta obštrukcie pri
portálnej hypertenzii; je zvýšený pri portálnej hypertenzie následkom cirhózy, al zníţený je pri kardiálnom
ascitre a trombóze v. portae.
Žilový tlak – venózny TK, kt. slúţi na plnenie komôr.

tlakomer – manometer, prístroj na meranie tlaku.
Kovový tlakomer – pozostáva z pruţnej membrány, kovového vlnovca alebo Bourdo-novej rúrky, kt.
pruţná deformácia vyvolaná tlakom (tlakovým rozdielom) sa prenáša na ručičku pohybujúcu sa po
stupnici.
Atmosferický tlak sa meria kvapalinovým (ortuťovým) t. - barometrom, alebo kovovým t. - aneroidom.
Tlak niţší ako atmosferický (podtlak) sa meria vákuometrom.
Kvapalinový tlakomer – je sklená rúrka tvaru U sčasti naplnená mernou kvapalinou (ortuťou, vodou
ap.). Voľba mernej kvapaliny závisí od veľkosti rozdielu tlakov. Ramená rúrky U sú pripojené k
priestorom rôznych tlakov. Z rozdielu výšky hladín mernej kvapaliny v ramenách rúrky U moţno pri
známej hustote mernej kvapaliny vypočítať hodnotu tlakového rozdielu (Pascalov zákon). Na rovnakom
princípe je zaloţené meranie tlakového rozdielu prstencovou váhou, kt. ručička umoţňuje priame
odčítanie hodnoty tlakového rozdielu na stupnici (vhodné na nepretrţitú registráciu tlakových zmien.
Absol. tlak sa meria rúrkou U, kt. jeho rameno je zatavené a priestor v ňom nad hladinou mernej
kvapaliny (ortuť) je evakuovaný.
tlaková amplitúda – rozdiel medzi systolickým (TKs) a diastolickým tlakom (TKd); TK = TKs - TKd.
tlaková fľaša – nádoba na uskladnenie a dodávku plynov alebo kvapalín s nízkou t. v. T. f. na plyny sa
označujú podľa obsahu farebnými pruhmi a odlišujú sa závitom uzavierajúceho ventilu. Plyny sa
odoberajú len cez redukčný ventil, kvapaliny s nízkou t. v. aj cez ihlový ventil. T. f. treba chrániť pred
teplom a nárazom.
tlakové balenie – tlakovka, obal a výrobné zariadenie aerodisperzií a pien. Obsahujú
náplň, z kt. moţno utvoriť aerodis-perziu alebo penu,. Skladá sa z tlakovej nádobky
(tlakovky), ventilu, rozprašovača, uzáveru a krytu. Sem patria aj adaptéry uľahčujúce
aplikáciu prípravku.

Obr. Tlakové balenie. 1 – rozprašovač; 2 – plynová (parná) fáza; 3 – ponorná trubica; 4 –
kvapalná fáza

tlakové napätie kostí – veľkosť mechanického tlaku pôsobiaceho na kosť, pri kt. ešte
nenastáva deštrukcia kosti.
TLC – 1. skr. angl. íhin layer chromatography tenkovrstvová ehromatografia; 2. skr. angl. total lung
capacity celková kapacita pľúc.
TLC-S – skr. angl. Thought, Language, Communication Scale (Andreasenová, 1979) myslenie, reč,
komunikácia. Definícia 18 subtypov porúch reči opisovaných u psychopatických pacientov (väčšinou
schizofrénií). Hodnotenie na škále 0 – 3 alebo 0 – 4 podľa poloţiek; 45-min interview.
TLE – skr. angl. temporal lobe epilepsy epilepsia spánkového laloka.
TLH – skr. angl. total laparoscopic hysterectomy celková laparoskopická hysterektómia.
TLI – angl. skr. total lymphoid irradiation celkové oţiarenie všetkých lymfatických uzlín pri th.
malígneho ne-Hodgkinovho lymfómu; por. TNI.
tlmivé roztoky – „pufre―, regulátory pH, rozt. slabých kys. (zásad) a ich solí so silnými zásadami (kys.)
alebo rozt. zmesí solí viacstýtnych kys., kt. sú schopné udrţiavať pH a tlmiť jeho výkyvy vyvolané
pridaním silnej kys. alebo zásady. Účinok t. r. v rozt. kys. octovej (HAc) a octanu sodného (NaAc): po
+
+
pridaní iónov H sa poruší rovnqváha.kt. sa obnoví reakciou H + Ac" = HAc; pridanie iónov OH" vyvolá

–

+

reakciu OH + HAc = H2O + Ac . V obidvoch prípadoch sa prebytočné ióny H alebo OH spotrebujú, a
+
tak sa koncentrácia iónov H ani pH v rozt. nezmení.
T. r. moţno pripraviť pre celý rozsah stupnice pH. Hodnota pH t. r. závisí od pomeru koncentrácií
+
–
zloţiek, a nie od ich absol. veľkosti. Stálosť pH pri pridaní iónov H alebo OH charakterizuje kapacita
t. r. (mnoţstvo silnej kys. alebo zásady, kt. zmení pH t r. o jednotku). Udrţovanie pH má veľký
význam pre acidobázickú rovnováhu, činnosť enzýmov, priebeh fyziol. dejov v tele.
Pre t. r. zo slabej kys. a jej soli so silnou zásadou sa počíta pH zo vzťahu
Cs
pH = – log K A + log ——
CA
pre t. r. zo slabých kys. a zásad a ich solí so silnými kys. zo vzťahu
Kv
CB
pH = – log ––– + log ––– ,
KB
Cs
KA a KB sú disociačné konštanty slabej kys., resp. zásady, Kv iónový súčin vody, cs, CA, CB SÚ
koncentrácie soli, kys, resp. zásady.
V ČSL 4 sa uvádzajú tieto t. r.:
• Barbital-fosforečnanový s pH 8,1 – 4,1236 g sodnej soli barbitalu + 0,5446 g
dihydrogénfosforečnanu draselného + 44,730 g chloriody draselného sa rozpustí v 950 ml vody a pH
rozt. sa upraví za potenciometrickej kontroly r. HCI (0,1 mol/l) na hodnotu 8,1. Rozt. sa doplní vodou do
1000
ml
a
konzervuje
sa pridaním niekoľkých kv. toluénu.
• Barbitalovýs mliečnanom vápenatým s pH 9,6 – 0,640 barbitalu a 4,120 g sodnej soli barbitalu
sa v odmernej banke na 1000 ml rozpustí vo vode, pridá sa 0,20 g sodnej soli mliečnanu vápenatého
a po rozpustení sa doplní vodou po značku.
• Barbitalový IELFO s pH 8,6 – 1,830 g barbitalu + 10,30 g sodnej soli barbitalu sa v odmernej
banke na 1000 ml rozpusti za tepla vo vode a po ochladení sa ňou doplní po značku.
• Bohtanový 0,1 mol/i s pH 8,4 – 2,410 g kys. boritej a 4,260 tetraboritanu sodného sa v odmernej
banke na 1000 rozpustí vo vode a doplní sa ňou po značku.
• Citrónanqvý s pH 4,8 – 230,0 ml zákl. rozt. A sa v odmernej banke na 1000 ml zmieša s 270,0 ml
zákl. r. B a doplní sa vodou po značku (A – zákl. r. kys. citrónovej 0,1 mol/l, t. j. 21,0 g/l; B – zákl. rozt.
citrónanu sodného 0,1 mol/l, t. j. 29,50 g/l).
• Citrónanový s pH 4,50 (0,2 mol/l) – 21,00 g kys. citrónovej + 4,50 g NaOH sa rozpustí v 450 ml
vody, pH tohto rozt. sa upraví za potenciometrickej kontroly r. NaOH (1 mol/l) na hodnotu 4,50 a rozt.
sa doplní do 500 ml vodou.
• Fosforečnanový s pH 5,50 (0,05 mol/l) – 6,80 g dihydrogénfosforečnanu draselného sa rozpustí v
950 ml vody. pH tohto rozt. sa upraví za potenciometrickej kontroly r. NaOH (1 mol/l) na hodnotu 5,50
a rozt. sa doplní vodou
do 1000 ml.
• Fosforečnanový s pH 6,7 (0,02 mol/l) – 7,160 g hydrogénfosforečnanu sodného sa rozpustí v 950
ml vody. pH tohto rozt. sa upraví za potenciometrickej kontroly kone. HCI na hodnotu 6,7 a r. sa doplní
do 1000 ml vodou.
• Fosforečnanový s pH 7,0 (0,005 mol/l) – 0,680 g dihydrogénfosforečnanu draselného sa rozpustí v
950 ml vody; pH rozt. sa upraví za potenciometrickej kontroly r. NaOH (1 mol/l) na pH 7,00 a r. sa

doplní do 1000 ml vodou.
• Fosforečnanový s pH 7,20 (0,050 mol/l) – 6,80 dihydrogénfosforečnanu draselného + 1,00 g
NaOH sa rozpustí v 950 ml vody. pH tohto rozt. sa upraví za potenciometrickej kontroly rozt. NaOH
(1 mol/l) na hodnotu 7,20 a rozt. sa doplní do 1000 ml vodou.
• Fosforečnanový s pH 8,00 (0,02 mol/l) – 3,40 g dihydrogénfosforečnanu sodného sa v odmernej
banke na 1000 ml rozpustí vo vode a doplní sa ňou po značku. 50,0 ml tohto rozt. sa zmieša so 46,85
ml rozt. NaOH (1,0 g/l) a za potenciometrickej kontroly sa rovnakým rozt. upraví hodnota pH na 8,00.
• Fosforečnanový s bromelínom s pH 5,25 – 0,8850 g dihydrogénfosforečnanu draselného + 0,0290 g
hydrogénfosforečnanu sodného (Na2HPO4.2 H2O) + 8,10 NaCI + 5,0 g. bromelínu a 1,0 g azidu
sodného sa postupne rozpustí v odmernej banke na 1000 ml vo vode a doplní sa ňou po značku.
Potom sa
t. r. aktivuje 1 h pri 37 °C a odstredí sa. Uchováva sa v zmrznutom stave.
• Fosforečnanový s chloridom sodným s pH 6,0 – 0,093 g hydrogénfosforečnanu sodného
(Na2HPO4.12 H2O)+ 0,170 g dihydrogénfosforečnanu draselného + 10,0 g Na Cl sa rozpustí v odmernej
banke na 1000 mi vo vode, pridá sa 0,50 rozt. formaldehydu a doplní sa vodou po značku.
• Glycínový s pH 8,2 – 10,0 g NaCI sa v odmernej banke na 1000 ml rozpustí v 975,0 ml rozt. kys.
aminooctovej (7,51 g/l) pridá sa 2,50 rozt. NaOH 1 mol/l a doplní sa vodou po značku.
• LISS s pH 6,7 – 18,020 g kys. aminooctovej sa rozpustí v 500 ml vody a vzniknutý rozt. sa upraví
rozt. NaOH 1 mol/l na pH 6,7. Potom sa pridá zmes 10,0 ml rozt hydrogénfosforečnanu sodného
0,066 mol/l a 10,0 ml rozt. dihydrogénfosforečnanu sodného 0,066 mol/l, rozt. 1,790 g NaCI v 100 ml
vody a doplní sa vodou do 1000 ml.
• Owrenov s pH 7,35 – 11,750 g sodnej soli barbitalu a 14,670 NaCI sa v odmernej banke na 2000
ml rozpustí vo vode, pridá sa 430 ml roztoku HCI (0,1 mol/l) a doplní sa vodou po značku.
• Uhličitanový s pH 9,7 – 8,40 hydrogénuhličitanu sodného a 10,60 uhličitanu sodného
bezvodého sa naváţi do odmernej banky na 500 ml, rozpustí sa vo vode a doplní sa ňou po značku.
TLS – angl. skr. tumor lysis syndrome syndróm rozpadu nádoru.
TLSO – skr. angl. thoracolumhosacral orthosis torakolumbosakrálna ortóza.
TVL – angl. skr. total lung volume celkový objem pľúc.
TM – skr. 1. angl. trade mark registrovaná ochranná známka, má rovnaký význam ako ®; pouţíva
sa najmä v USA; umiestňuje sa za chránený názov v hornom indexe; 2. trombomodulín; 3. angl.
tympanic membrane bunienková blana.
Tm – značka chem. prvku thulium; →túlium.
®

TM 723 – cholínergikum; aklatónium napadisilát.
,

T-MAS – skr. Taylor s Manifest Anxiety Scale (Taylor, 1953), stupnica na hodnotenie úzkosti.
TMA – skr. 1. angl. transcription mediated amplification molekulová biologická metóda pouţívaná aj na
detekciu patogénov; 2. trimetoxyamfetamín.
TMD – 1,1,10-trimetyl-trans-dekaol, syn. dekahydro-1,4a-trimetyl-2-naftalenol; C13H24O, Mr 196,33;
inhibítor biosyntézy cholesterolu.
TMI – skr. angl. transmandibular implant transmandibulárny mostík.
TMLR – skr. transmyokardiálna laserová revaskularizácia.
TMP – skr. 1. trimepramol; 2. transmembránový potenciál.

TMD

TmP – skr. maximálna tubulárna reabsoprcia fosfátov v obličkách.
TM-PGE2 – syntetický prostaglandín G2, antiulcerózum; trimoprostil.
TMQ® – antineoplastikum; trimetrexát.
®

TMS 480 (T AD) – antibaktériové sulfónamid; kombinácia sulfametoxazolu s trimetoprímom.
®

TMS-19Q – antibiotikum; rokitamycín.
TMST – skr. angl. treadmill stress test schodový záťaţový test.
TMT – skr. angl. Trail Making Test test organicity, org. poškodenia mozgu (Reitan, 9155; 1959).
®

TMTD – antiseptikum; thiram.
®

TMU – rozpúšťadlo a činidlo; tetrametylmočovina.
TMV — skr. angl. Tobacco Mosaic Virus vírus tabakovej mozaiky.
TMZ – skr. temozolomid.
Tn – skr. angl. normál intraocular tension normálny vnútroočný tlak.
TNF – skr. angl. tumor necrosisfactor, faktor nekrotizujúci nádory, cytokín produkovaný
aktivovanými lymfocytmi, makrofágmi a fibrolastami. Má 2 formy,  a , kt. súťaţia vo väzbe na
spoločný špecifický membránový receptor.
TNF-, kachektín, je mediátorom zápalovej reakcie, vyvoláva uvoľnenie ďalších mediátorov
(leukotriénov, PGE2), indukuje expresiu niekt. génov, má cytostatické účinky a lokálne vyvoláva
nekrózu nádorových buniek. Jedným z cytostatického účinku môţe byť tvorba kyslíkových radikálov
indukovaná TNF. Má silný katabolický účinok a je zodpovedný za nádorovú kachexiu. Inhibuje
lipoproteínové lipázy a potláča diferenciáciu adipocytov. Vyvoláva zvýšenie telesnej teploty. Pripisuje
sa mu úloha v patogenéze sclerosis multiplex a niekt. autoimunitných ochorení. Má silné
angiogénne účinky. Produkujú ho rôzne bunkové typy, napr. NK-bunky, T- aj B-lymfocyty, fibroblasty
a bunky rôznych nádorov. Hlavným prirodzeným zdrojom TNF sú však makrofágy, v odpovedi na rôzne
podnety (endotoxín, kyslíkové radikály a i.).
TNF- , lymfotoxín, má niekt. funkcie ako TNF-. Potencuje napr. expresiu cytokínov a adhéznych
molekúl, stimuluje proliferáciu a diferenciáciu mnohých bunkových typov (lymfocytov, endotélií). Má
výrazné cytotoxické a cytolytické účinky. S TNF- súťaţí vo väzbe na spoločné membránové
receptory, kt. sa nachádzajú nba väčšine buniek s výnimkou erytrocytov.
Ide o polypeptid s Mr 17 000 pozostávajúci zo 157 aminokyselín. Gén pre jeho syntézu je
lokalizovaný na krátkom ramienku 6. chromozómu. V obehu sa vyskytujú vo forme triméru. Tvorí sa v
mononukleámych fagocytoch a T lymfocytoch. Cieľovou bunkou je neutrofil. Jeho receptor má Mr 55
000 a 75 000.
TNFR – receptor pre faktor nekrotizujúci nádory (→TNF). Jeho aktivácia pomocou TNF má za
následok iniciáciu procesu apoptózy. K rodine bielkovín TNFR patrí aj Fas.
TNG – skr. trinitroglycerín.
TNI – angl. skr. total nodal irradiation oţiarenie uzlinových oblastí po obidvoch stranách bránice pri th.
malígneho ne-Hodgkinovho lymfómu
TNM – skr. tumor + nodi (regionálne lymfatické uzliny) + vzdialené metastázy; spôsob stanovenia
rozsahu onkologickej choroby. Hodnotí rozsah prim. nádoru (tumor – T), postihnutie miazgových uzlín
(nodus – N) a prítomnosť vzdialenoých metastáz (M) Ku kaţdému z písmen sa pridáva číslo
zodpovedajúce konkrétnemu nálezu; por. grading, staging.

TNM-systém (UICC-1982, 3. vydanie; TNM – pred th., pTNM – po th.)
T
Prim. tumor
Tis
Neinvazívny karcinóm (carcinoma in situ)
TO
Neexistuje dôkaz o prim. nádore
T1,2,3,4 Dôkaz o rastúcej veľkosti a šírení prim. nádoru
TX
Na určenie rozsahu prim. nádoru nie sú splnené min. poţiadavky
N
Regionálne lymfatické uzliny
NO
neexistuje dôkaz postihnutia regionálnych lymfatických uzlín
N1,2,3 dôkaz postihnutia regionálnych uzlín
N4
dôkaz postihnutia jutxtaregionálnych lymfatických uzlín
NX
na prítomnosť regionál. metastáz nie sú splnené min. poţiada vkyM MO
M
Metastázy
M0
neexistuje dôkaz vzdialených metastáz
M1
dôkaz vzdialených metastáz
MX
na prítomnosť vzdialených metastáz sa nespĺňajú min. poţiadavky
C
C1
C2
C3
C4

Overenie nálezu (Certainly)
overený len klin. dôkazom
overený výsledkami pomocných vyšetrení
overený chir. exploráciou
dôkaz šírenia choroby po definit. chir. th. vrátane vyšetrenia resekátu

G
G1
G2
G3
GX

Histologický supeň
Vysoký stupeň diferenciácie
Stredný stupeň diferenciácie
Nízky stupeň diferenciácie alebo nediferencovaný
Stupeň sa nedá stanoviť

L
L0
L1
L2
LX

Lymfatická invázia
Neexistuje dôkaz lymfatickej invázie
Dôkaz invázie povrchových lymfatických ciev
Dôkaz invízie hlbokých lymfatických ciev
Lymfatická invázia sa nedá určiť

V
Venózna invázia
V0
Vény sú bez nádoru
V1
Eferentné vény sú postihnuté nádorom
V2
Distálne vény sú postihnuté nádorom
VX
Venózna invázia sa nedá dokázať
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kategória M1 sa dá ešte špecifikovať takto:
BRA – mozog; EYE – oči; HEP – pečeň; LYM – lymfatické uzliny; MAR – kostná dreň; OSS –
kosti; PLE – pleura; SKI – koţe
TNS – skr. angl. transcutaneous nerve stimulation transkután-na stimulácia nervu.
®

TNT (Pfizer) – trinitrotoluén.
TO – skr. l. tinctura opii.
toaleta rany – [franc. toilette oblek z toile plátno, l. tela] chir. úprava rany pred jej definitívnym
uzavretím. Spočíva najmä v zarovnaní okrajov rany a odstránení cudzích telies (ale aj vlasov,
úlomkov kostí a i.), ako aj tkanív, kt. nemajú pravdepodobnosť zhojenia (debridment). Týka sa rán,

kt. sa nemôţu zhojiť per primam
TOB – skr. tobramycín.
tobaccjoismus, i, m. – [angl. tobacco tabak + -ismus\ taba-kizmus.
®

Toban o-t-c (USV) – stimulans dýchania; lobelín.
®

Tobanum (Gedeon Richter) – Cloranolol chloridum 5 mg v 1 tbl; antihypertenzívum, antiarytmikum, psympatikolytikum.
tobermorit – nerast, kremičitan vápenatý.
Toblerov príznak – [Tobler, Ludwig, 1877 – 1915, švajč. pediater] príznak hydrocefalu: zväčšenie s
výrazným vyklenutím za ušami.
®

Tobra (Lilly) – antibiotikum; tobramycín.
®

Tobracin (Shionogi) – antibiotikum; tobramycín.
®

Tobradex gtt. ophth. (Alcon Couvreur N.V., Puurs) – Tobramycinum 3 mg + Dexamethasonum
1 mg v 1 ml sterilných očných kv.; oftalmologikum.
®

Tobradistin (Dista) – antibiotikum; tobramycín.
®

Tobralex (Alcon) – antibiotikum; tobramycín.
®

Tobramaxin (Alcon) – antibiotikum; tobramycín.
tobramycín – syn. nebramycín faktor; 6,O-3-amino-3-deoxy--D-glukopyranozyl-(1→6)-O-[2,6-diamino2,3,6-trideoxy--D-ribohexopyranozyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamín,
C18H37N5O9, Mr 467,54;
aminoglykozidové antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces tenebrarius.

Tobramycín

Indikácie – ťaţké infekcie vyvolané gramnegat. mikróbami (Pseudomonas aeruginosa, biotypy protea,
E. coli, enterobaktérie, klebsiely) alebo stafylokoky a zmiešané infekcie vyvolané mikróbami citlivými
na t: septikémia, endokarditída, osteomyelitídy, komplikované a recidivujúce uroinfekcie, infekcie
respiračného systému, GIT vrátane peritonitídy, infekcie koţe a mäkkých tkanív vrátane popálenín,
pooperačné infekcie vyvolané rezistentnými nemocničnými kmeňmi. Pri stafylokokových infekciách, len
ak sú kontraindikované menej toxické protistafylokokové antibiotiká.
Kontraindikácie – absol.: hypersenzitivita na tobramycín a ďalšie aminoglykozidové antibiotiká. Relat:
poruchy funkcie obličiek, n. statoacusticus, súčasné alebo následné podávanie nefrotoxických a
ototoxických látok (amikacín, cefaloridín, dibekacín, kanamycín, neomycín, netilmicín, paronomycín,
polymyxín B, streptomycín, vankomycín, viomyeín), silných diuretík (furosemid, kys. etakrynová),
myorelaxandí (sukcinylcholín, tubokurarín); gravidita, podávanie novorodencom, najmä
nedonoseným.
Nežiaduce účinky – prejavy nefrotoxickosti (albuminúria, cylindrúria, proteinúria, zvýšenie
nebielkovinového dusíka); prejavy ototoxickosti (závraty, tinitus, poruchy sluchu aţ hluchota);
kurariformné účinky (neuromuskulárna blokáda, útlm dýchania – antagonista neostigmínu!); purpura,
horúčka, vracanie, ospalosť, zmeny KO (anémia, granulocytopénia, trombocytopénia). Riziko

superinfekde.
Dávkovanie – dospelým sa podávajú 3 mg/kg/d rozdelené na 3 dávky i. m. alebo v i. v. infúzii (20 –
60 min); pri ţivot ohrozujúcich infekciách aţ 5 mg/kg/d rozdelených na 3 – 4 čiastkové dávky. Deti: 3
mg/kg/d rozdelené na 3 čiastkové dávky, i. m. alebo v i. v. infúzii; u novorodencov aţ 4 mg/kg/d v 2
čiastkových dávkach. Pri renálnej insufidendi treba dávkovanie upraviť: úvodná dávka 80 mg, ďalšie
jednotlivé dávky a dávkové intervaly sa upravujú podľa hodnôt klírensu endogénneho kreatinínu
(Ckreat.) alebo koncentrácie kreatínínu v sére (S-kreat.). V priebehu th. treba kontrolovať funkciu
obličiek a n. statoacusticus, moč a KO.

Ckreat.

S-kreat.

Jednotlivá

(ml/min = ml/s)

(mmol/l)

dávka (mg)

120 = 2,0

70

80

8 (bez úpravy)

45 = 0,75

180

80

12

18 = 0,3

310

40

12

8 = 0,133

530

40

24

2 = 0,033

>1000

20

24

20

24 (+hemodíalýza)

0,5 = 0,0083

Dávkový interval (h)

Obvyklé trvanie th. je 7 – 10 d.
Príprava infúzie: obsah amp. sa zriedi v 50 – 100 ml obvyklých
infúznych rozt.
®

®

®

®

®

®

Prípravky – Distobram , Brulamvcin inj., Brulamycin gtt., Gernebcin , Nebcin , Obramycin ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Tobradistin , Tqbralex , Tobramaxin , Tobrex ; sulfát – Nebcin , Nebicina , Obradne , Tobra ,
®
®
®
Tobracin , Tobrex gtt. ophth., Tobrex ung. ophth.
®

Tobrex gtt. ophth.a ung. (Alcon) – gtt.: Tobramycinum 3 mg + Benzalkonii chloridum 0,1 mg v 1 ml;
ung.: Tobramycinum 3 mg + Chlorobutanolum 5 mg v 1 ml; oftalmologikum, antibiotikum.
toc/o- - prvá časť zloţených slov z g. tokos pôrod.
tocainid →tokainid.
tocamphyl →tokamfyl.
Tocén

®

(Lepetit) – analeptikum; dietadión.
®

Toclase (Pfizer) – antitusikum; karbetapentán; pentoxyverín.
®

Tocodilydrin – periférne vazodilatans; nylidrín.
®

Tocodrin (Medichemie) – periférne vazodilatans; nylidrín.
tocodynagraphia, ae, f. – [toco- + g. dynamis sila + g. grafein písať] →tokodynagrafia.
tocodynamometron, i, n. – [toco- + g. dynamis sila + g. metron miera, meradlo] —
^tokodynamometer.
tocogramma, tis, n. – [toco- + g. gramma zápis] →tokogram.
tocographia, ae, f. – [toco- + g. grafein písať] →tokogrqfia.
tocol – tokol.
tocologia, ae, f. – [toco- + g. logos náuka] →tokológia.
tocoIysis, is, f. – [toco- + g. lysis uvoľnenie] inhibícia kontrakcií maternice.
tocometron, i, m. – [toco- + g. metron meradlo] tocodynamometron.

®

Tocopherex (Squibb) – vitamín E acetát.
tocopherolum – tokoferol.
tocopheryl — tokoferyl
tocophobia, ae, f. – [toco- + g.fobos strach] →tokofóbia.
®

Tocophrin – vitamín E acetát.
®

Tocosamine Sulfate (Trent) – oxytocikum; sparteín.
Todarova šľacha – [Todaro, Francesco, 1839-1918, tal. lekár] hmatateľný kolagénový zväzok v
stene pravej predsiene, kt. sa rozprestiera medzi trigonum fibrosum centrále po torus aorticus
cezmediálny cíp chlopne v. cava inferior.
®

ToDay (Bristol) – cefalosporínové antibiotikum; cefapirín sodný.
Todd, Alexander Robertus – (*1907) angl. fyzik, prof. v Cambridgi. R. 1957 dostal Nobelovu cenu
za chémiu za práce o nukleotidoch a koenzýmoch nukleotidov.
,

Todd, Robert Bentley – (1809 – 1860) érsky anatóm a fyziológ na King s College v Londýne. Opísal
postepileptickú paralýzu.
Toddova paralýza – prechodná postepileptická obrna (hemiplégia al. monoplégia) trvajúca niekoľko
min al. hodín, príp. bniekoľko dní po klonickom epileptickom záchvate.
Toddalia – rod krov čeľade Rutaceae. Koreň T. aculeata Preš. z vých. Indie je aromatické
stomachikum. Kôra sa v Indii pouţíva ako zdroj ţltého farbiva. Kôre koreňa sa pripisujú antimalarické
a antipyretické účinky.
toddalintim – syn. cholerytrín, látka izolovaná z koreňa Chelidonium mojus L., Papaveraceae.
Todd, Robert Bentley – (1809 – 1949) brit. lekár. Po ňom sú nazvané:
Toddov výbežok – syn. fascia Scarpae, fibrae collaterales Winslowi, fibrae intercrurales, vlákna
spájajúce crus laterale et mediale anuli inguinalis superficialis.
Toddova cirhóza – prim. biliáma cirhóza.
Toddova paralýza – postepileptická herni- alebo monoplégia, kt. trvá niekoľko min., h. alebo d.
Toddove telieska – [Todd, John Launcelot, 1876-1949, brit. lekár)] eozinofilné štruktúrne v
cytoplazme erytrocytov niekt. amfibií.
Toddov-Wellsov prístroj – (Todd, EdwinM.; Wells, T K, amer. neurochirurgovia 20. stor.)
zariadenie na Toddovu-Wellsovu techniku.
Toddova-Wellsova technika – (Todd EdwinM.; Wells, T K, amer. neurochirurgovia 20. stor.)
stereotaktická metóda, pri kt. sa pouţíva oblúkový kvadrant (arc-quadrant), prstenec okolo hlavy na jej
stabilizáciu, na kt. sú referenčné uhly a prstrenec okolo krku s druhou sadou referenčných uhlov.
todralazín
–
syn.
ekarazín;
karboetoxyftalazinohydrazín;
etylester
kys.
2-(1ftalazinyl(hydrazínkarboxylovej), CuH212N4O2, Mr 232,25; antihypertenzívum (hydrochlorid
®
®
®
®
®
®
®
®
C11H13CIN4O2 – BT 621 , CEPH , Apiracohl , Aperdol , Apride , Atauren , Binazine , lllcut ,
®
Propat ).

Todralazín

®

Tofecine – antidepresívum; tofenacín.
Tofaxine

®

(Brist-Brocades) - vitamín E acetát.

tofenacín – N-metyl-2-[(2-metylfenyI)fenylmetoxy]-etánamín, C17H21NO, Mr 255,37; metabolit
orfenad-rínu, kt. vzniká N-demetyláciou, anticholínergikum s antidepresívnym účinkom; hydrochlorid
®
®
®
C17H22CINO – BS 7331 , Elamol , Tojacine ).

Tofenacín

®

Tofesilas – tofesilát, neregistrovaný medzinárodný skr. názov pre soľ kys. 2-(7teofylinyl)etánsulfónovej).
tofizopam – tofisopam; 1-(3,4-dimetoxyfe-nyl)-5-etyl-7,8-dimetoxy-4-metyl-5H-2,3-benzodiazepín,
®
®
®
C22H26N2O4, Mr 382,46; anxiolytikum (EGYT 341 , Grandaxin , Seriel ).

Tofizopam

Tofranil

®

(Geigy) – antidepresívum; imipramín.
®

Tofranil-PM (Geigy) – antidepresívum; imipramín.
tofu – sójový tvaroh.
TOGA – skr. angl. Test of General Ability (Flanagan, 1959 aţ 1960) súbor testov na stanovenie
všeobecnej inteligencie; séria 5 prekrývajúcich sa batérií, určený pre prodškolský vek do 12 r.
®

Togamycin (Upjohn) – antibiotikum; spektinomycín.
Togaviridae – [l. toga plášť + virus + -idio] čeľaď arbovírusov. Sú to pomerne malé vírusy (50-70 nm), kt.
obsahujú jednovláknuitú RNA. Nukleokapsida s kubickou symetriou je obalená dvojvrstvovým lipoidným
obalom (tóga - plášť). Mnoţia sa v cytoplazme a obal získavajú pučaním cez bunkové membrány. Sú
citlivé na éter a iné tukové rozpúšťadlá. T. obsahujú min. 2 antigény. Vnútorný antigén predstavuje
nukleoproteín a dá sa dokázať komplementfíxačnou reakciou alebo precipitáciou. Druhý antigén
nachádzajúci sa v obale je hemaglutinín, kt. aglutinuje najlepšie erytrocyty husí a kurčiat a dokazuje
sa zábranou hemaglutínácie.
Citlivým objektom na izoláciou väčšiny togavírusov je malá myš očkovaná intracerebrálne. Ešte
citlivejšia je myška cicajúca. Niekt. sa dajú pestovať aj na kuracom zárodku, najmä v ţítkovom vaku.
Na beţných tkanivových kultúrach tagavírusy v prvých pasáţach nevyvolávajú CPE (cyto p-efekt).

Patria sem 4 rody: 1. Alfavirus; 2. Flavivirus; 3. Rubivirus; 4. Pestivirus. Posledný nie je pre človeka
dôleţitý. Patrí sem vírus moru hovädzieho dobytka, vírus moru prasiat a i.
Rod Alfavirus zahrňuje druhy, kt. merajú ~ 50 nm. Obal pokrýva kapsidu s 32 kapsomérami.
Alfavírusy prenášajú na človeka komáre a vyvolávajú jeho celkové choroby. Patria sem vírusy konských encefalitíd, záp., vých. a venezuelskej, ďalej Onyong-nyong, Sindbis a i.
Rod Flavívirus (názov pochádza od pôvodcu ţltej zimnice, febris flava) pozostáva z druhov, kt. sú
antigénne veľmi príbuzné. Ich hemaglutinín je citlivý voči trypsínu a najdlhšie pôsobí v alkalickom
prostredí. Vyskytujú sa po celom svete a prenášajú ich komáre (s výnimkou najdôleţitejších vírusov
kliešťových encefalitíd). Podľa antigénnych vlastností sa delia na niekoľko podskupín: a) vírus ţltej
zimnice; b) vírus horúčky dengue; c) komplex vírusov japoneskej encefalitídy; d) komplex vírusov
kliešťovej encefalitídy.

Togaviridae
Alfavirus Vírus Chikungunya

Afrika, juhovýchAzia

komár (Aedes, Mansonia)

Vírus ONyong

Afrika

Vírus Ross-River

Austrália, Oceánia

Aedes, Culex

Vírus horúčky Sindbis

Afrika, Austrália

Culex

India, Škandinávia
Vírus horúčky Mayaro

Juţ. Amerika

Mansonia

Vírus EEE*

Vých. USA, Karibik

Aedes

Vírus WEE**

Záp. USA, Argentína

Culex

Vírus VEE

Str..a Juţ. Amerika

Culicinae

Flavivirus Vírus Murray-Valler
Vírus St. Louis. encefalitídy

Austrália
USA, Karibik Argentína Vých. Ázia

Vírus japonskej encefalitídy

Culex
Culex

Vírus encefalitídy Rocio

Juţ Amerika

Aedes

Vírus ţltej zimnice

Stred. Afrika,

Aedes aegypti
Haemagogus

Vírus Dengue (1-6)

Juhových. Ázia

Aedes aegypti,

Afrika, Amerika

Culicinae

India
Vírus západonílskej horúčky

f Afrika, Blízky

Cuiex

Východ
Vírus FSME

Európa

Ixodes

Vírus RSSE

Vých. Európa

Ixodes
Dermacentor

Vírus Louping-ill

Írsko, Wales

Ixodes

Anglicko
Vírus Powassan

Sev. Amerika

Ixodes,
Dermacentor

Vírus kyasanurského lesa

India

Ixodes
Haemaphysalis

Vírus omskej hemorag.j encefalitídy Záp. Sibír

Dermacentor

*EEE – East Equine Encephalitis; VEE – Venezuelian Equine Encephaľrtis;
**WEE – West Equine Encephalitis

Alfavírusy a flavivírusy sa predtým nazývali arbovírusy. Jednotlivé vírusy sa nazvali podľa choroby, kt.
vyvolávajú (vírus ţltej zimnice) alebo podľa geografickej oblasti, kde sa prvýkrát izolovali (západonílsky vírus, vírus údolia Murray, St. Louis). Známych je > 450 arbovírusov, z toho pre človeka
patogénnych - 50, väčšinou exotických.
V patogenéze ľudských arboviróz sa predpokladá pomnoţenie vírusov v bráne vstupu a
regionálnych lymfatických uzlinách, rozsev krvou a pomnoţenie vo vnútorných orgánoch, sek. virémia a príp. napadnutie cieľového orgánu. Virémia je nevyhnutná pre udrţanie vírusu v prírode. Z
patogenézy vyplýva aj výrazná dvojfázovosť arbovírusových infekcií: po fáze nešpecifických
príznakov, kt. zodpovedá virémii, po krátkej remisii nasleduje typická klin. choroba s postihnutím
cieľového orgánu.
a) Vírus žltej zimnice (Flavivirus febricis) sa vyznačuje sklonom k postihnutiu vnútorných orgánov,
najmä pečeni. Nekróza hepatocytov sa prejaví ikterom a hemorágiami so sek. poškodením obličiek.
Vyskytovala sa v tzv. mestskej forme, keď vírus koloval len medzi ľuďmi a prenášal ho komár Aedes
Aegypti. V súčasnosti je choroba zriedkavá a vyskytuje sa v Stred. a Juţ. Amerike, Afrike ako tzv.
dţungľová forma, keď vírus koluje v prírodných ohniskách nákazy medzi opicami a prenášajú ho
iné druhy moskytov. Človek sa môţe ľahko nakaziť v oblastiach, kde bol Aedes aegypti vyhubený,
riziko vzniku mestskej formy ani epidémia nehrozí. Nebezpečie zavlečenia vírusu alebo komára do
iných krajín však trvá, pretoţe ţltá zimnica podlieha prísnym medzinárodným zdrav. opatreniam. Uţ
pred 2. svetovou vojnou sa vyvinula účinná oslabená vakcína proti ţltej zimnici, kmeň 17D. Pri
laborat. dg. je metódou voľby izolácia vírusu z krvi pacienta na cicajúcich myškách.
b) Vírusy horúčky dengue – existujú v 4 antigénnych typoch. Vyskytujú sa na Strednom východe
a juhových. Ázii, kolujú pp. len medzi ľuďmi a ich prenášačom je Aedes aegypti a i. komáre.
Horúčka dengue je väčšinou benígne ochorenie, obvykle s makulopapulóznou vyráţkou, niekedy však
prebieha pod obrazom hemoragického šoku. Nákaza vzniká pp. pri sek. infekcií organizmu
precitliveného predchádzajúcou, príp. aj inaparentnou infekciou heterogénnym typom vírusu. Vznik
šoku sa vysvetľuje uvoľnením mediátorov pri väzbe C3 zloţky komplementu na komplex vírus–
protilátka kolujúci v krvi.
c) Komplex vírusov japonskej encefalitídy – pozostáva z vírusu japonskej encefalitídy B,
západonílsklej encefalitídy, encefalitídy údolia Murray (Austrália) a saintlouiskej encefalitídy (USA).
Manifestné ochorenia vyvolané týmito vírusmi majú obvykle ťaţký priebeh.
• Komplex vírusov kliešťovej encefalitídy – zahrňuje antigénne príbuzné vírusy, prenášané na
rozdiel od ostatných flavivírusov (predtým arbovírusov skupiny B) kliešťami:
• Vírus stredoeurópskej kliešťovej encefaíitídy – izoloval ho Gallia a Krejčí r. 1949 a je naším
najdôleţitejším arbovírusom. Svojimi vlastnosťami sa nelíši od ostatných arbovírusov. Pred
inaktiváciou ho výrazne chráni prostredie s bielkovinovými látkami. Vírus aglutinuje husie krvinky.
Najvnímavejším objektom je myš, najmä cicajúca. Na mnoţenie v kuracom zárodku (na CAM a v
ţĺtkovom vaku) a tkanivových kultúrach vyţaduje obvykle adaptáciu.
V prírodnom ohnisku koluje vírus medzi drobnými hlodavcami (napr. hrabošmi) i vtákmi a prenášajú

ho rozličné vývojové štádiá kliešťov najmä druhu Ixodes ricinus. Infikovaná kliešťová samička prenáša
vírus aj transovariálne na potomstvo. V ohnisku býva infikovaných asi 1 % klieštov. Kliešte môţu
nakaziť aj dobytok pasúci sa v ohnisku, najmä kozy, kt. vírus vylučuje mliekom.
Človek sa nakazí najčastejšie štípnutím infikovaným kliešťom Ixodes ricinus v prírodnom ohnisku
nákazy. Obdobie aktivity kliešťov u nás trvá od neskorej jari do začiatku jesene. Výnimočne sa môţe
človek nakaziť vdýchnutím infekčného aerosólu v laboratóriu. Následky laboratórnych infekcií sú
závažné.
Manifestácia infekcie u človeka prebieha najčastejšie dvojfázovo; 1. fáza pripomína chrípku, po
niekoľkodňovej remisii sa stav zhorší a zjavia sa príznaky z postihnutia meningov a mozgu. Po
chorobe zostávajú často neurol.následky. Mortalita je aţ 5 %.
Na aktívnu imunizáciu sa pouţíva inaktivovaná očkovacia látka. V štádiu skúšok je atenuovaná
vakcína pripravená z vírusov Langat. Podanie gamaglobulínou má význam pred nástupom neurol.
príznakov.
Priamy dôkaz je moţný izoláciou na mladých myškách, a to vo viremickej fáze z krvi, neskôr z
likvoru. Po smrti moţno vírus dokázať v mozgu. Izolovaný kmeň sa určí neutralizačným testom na
myšiach. Nepriamy dôkaz sa pouţíva častejšie a spočíva v sledovaní dynamiky tvorby protilátok.
Pouţíva sa súbeţne KFR i HIT. Inhibítory hemaglutinácie v sérach sa musia odstraňovať napr.
kaolínom. Pri hodnotení výsledkov sa zohľadňuje skutočnosť, ţe komplemenfixačné protilátky sa
zjavujú značne neskôr (~ v 3. týţd. choroby), kým hemaglutinačne inhibičné protilátky uţ v prvých d
choroby a dlho pretrvávajú.
• Vírus louping Ill z Britských ostrovov, kt. koluje najmä medzi ovcami a u človeka vyvoláva benígnu
chorobu CNS
• Vírus ruskej jarno-letnej encefalitídy; kt. sa vyskytuje najmä vo vých. častiach býv. ZSSR a
vyvoláva ťaţké infekcie s následnými obrnami.
• Vírus omsklej hemoragickej horúčky.
®

Togiren (Sehwarzhaupt) − antibiotikum; eiytromycínestolát.
®

Tochlorine − antiseptikum; chloramín-T.
Toisonov roztok − [Toison, J., 1858 − 1900, franc. histológ] tekutina, kt. sa pouţíva na zriedenie
vzorky pri počítaní erytrocytov; obsahuje genciánovú violeť, NaCl síran sodný, glycerín a vodu.
®

TOK (Room & Haas) − herbicídum; nitrofén.
tok − fyz. chémia pohyb molekúl kvapaliny v smere gradientu hydrostatického tlaku. Rozoznáva sa
laminámy t., pri kt. sa jednotlivé vrstvy pohybujú v priestore rovnobeţne a turbulentný t, pri kt. sa v
okrajových vrstvách objavujú víry. Na rozlíšenie tokov slúţi Reynoldsovo číslo.
Svetelný tok (p) − mnoţstvo svetelnej energie, ktoré prechádza určitou plochou za jednu sekundu.
Hlavnou jednotkou je lúmen (Im).
Tok tekutín − je pohyb tekutín, kt. výsledkom je ich premiestňovanie
vnútri systému. Systémy na dopravu tekutín sú potrubia a kanály.
V potrubiach je t. t. úplne ohraničený stenami systému, v kanáloch
sčasti stenami, sčasti voľnou hladinou. Mnoţstvo pretransportovanej
tekutiny, sa udáva hmotovým prietokom (m) ako hmotnosť tekutiny
pretransportovanej za jednotku času; objemovým prietokom V=
m/pfako objem tekutiny pretransportovanej za jednotku času;
priemernou rýchlosťou w = VIS, kde S je plošný obsah kolmého prierezu prúdom tekutiny.

Vzťahy riešenia dopravy tekutín
rovnica kontinuity a Bernouilliho
vzťahom: f1.w1.S1 = f2.w2S2=
vyplýva, ţe pri t. kvapaliny (pn
priemer potrubia (V1 = V2).

vyplývajú zo zákonov hydrodynamiky; najvýznamnejšia z nich je
rovnica. Rovnica kontinuity pri ustálenom toku sa dá formulovať
konšt, kde indexy (1), (2) vyznačujú hranice systému. Z rovnice
= pn) potrubím je priemerná rýchlosť tým väčšia, čím je menší

Z Bernouilliho rovnice sa vyčísľuje práca, kt. treba do systému dodať strojom, aby sa zabezpečil
poţadovaný prietok tekutiny.
Stroje na dopravu kvapalín sú čerpadlá, na dopravu plynov kompresory a dúchadla (vyššie tlaky),
ventilátory (menšie tlaky). Čerpadlo rozdeľuje dopravný systém na 2 časti – nasávaciu a výtlačnú;
pracuje tak, ţe kvapalinu zo zásobnej nádrţe nasáva a do výtlačného potrubia vytláča. Rozdiel tlaku
na hrdlách čerpadla zodpovedá pracovnej výške (hW) : (p02 – p01)/fg), kde p02 je tlak vo výtlačnom
hrdle a poi tlak v nasávacom hrdle. Tlak v nasávacom hrdle nemôţe byť ľubovoľne nízky; stabilný t.
kvapaliny je zabezpečený len vtedy, keď p01 > ps, kde ps je tlak nasýtenej pary čerpanej kvapaliny pri
danej teplote. Pri rovnosti p01 = ps kvapalina v nasávacom hrdle čerpadla vrie, to má za následok
kavitáciu čerpadla, neţiaduci jav, s kt. súvisí pokles dávkovania kvapaliny a opotrebovanie čerpadla. V
praxi sa najčastejšie pouţívajú odstredivé, piestové a rotačné čerpadlá.
T. t. je ustálený, keď rýchlosť pohybu elementov tekutiny nezávisí od času, alebo neustálený, keď sa
v určitom mieste systému mení s časom. T. reálnej tekutiny je sprevádzaný výmenou hybnosti; jej
mechanizmus súvisí s charakterom 1.1.
Výmena hybnosti pri faminárnorn 1.1. sa odohráva ako mikroskopický dej na úrovni molekúl;
mikroelementy sa pohybujú paralelne vo vrstvách alebo prúdových vláknach, kt. sa nemiešajú.
Grafickým znázornením rozloţenia rýchlostných vektorov po priereze prúdom tekutiny medzi 2 tuhými
plochami je parabola, pri toku v potrubí kruhového prierezu rotačný paraboloid. Max. rýchlosť
tekutiny je v osi systému. V priamom kontakte s povrchom tuhej plochy je rýchlosť tekutiny relat. k
pohybu plochy nulová. (Stredná rýchlosť molekúl na fázovom rozhraní má relat. k pohybu rozhrania
určitú hodnotu len pri toku veľmi zriedených plynov v jemných kapilárach, kde stykový povrch s
ohľadom na objem je veľmi veľký; výsledkom je plazivý i). Pri laminárnom t. prevládajú viskózne sily,
kt. potláčajú akýkoľvek vzruch prameniaci zo zotrvačných síl. Tieto nadobúdajú na význame s
rastúcou rýchlosťou a po prekročení určitej hodnoty zapríčiňujú nestabilitu t
Nestabilita t sa prejavuje chaotickým pohybom makroskopických objemových elementov v prúde
tekutiny-turbuienciou. Veličina, kt. charakterizuje stabilitu t. je Reynoidsovo kritérium (Re, pomer
zotrvačných a viskóznych síl). Štatisticky určená hraničná hodnota Re pri 1.1. v potrubiach je 2300.
Pri Re < 2300 je t. laminárny; pri Re > 10 turbulentný. Medzi týmito hodnotami je charakter t. t.
prechodný. Pri turbulentnom t t. v potrubiach je jej rýchlosť v blízkosti povrchu nepohybujúcich sa
stien malá. Tekutina tu prúdi laminárne a utvára laminárnu podvrstvu, kt. prudko klesá rýchlosť
smerom k medzifázovému povrchu. Laminárna podvrstva sa tvorí na fázovom rozhraní vţdy, keď sú
v styku fázy s rôznym pohybovým stavom (filmová teória prechodu látky). Zmeny rýchlosti objemových elementov po priereze prúdu tekutiny smerom k osi potrubia mimo laminárnej podvrstvy sú
malé. Táto oblasť prúdenia tekutiny je medzná vrstva. V jadre toku (v okolí osi potrubia) je rýchlosť
tekutiny v smere prúdenia po priereze konštantná. V turbulentnom jadre t. veľmi prudké vírenie má
za následok intenzívnu výmenu hybnosti, látky a energie (tepla). Aj pre turbulentný t platí
konštitutívna rovnica tvarovo zhodná s Newtonovou rovnicou pre laminárny t % = (r\t + TI) dv/dŕ, kde
rŕje zdanlivá (turbulentná) viskozita. Táto veličina na rozdiel o molámej viskozity (TI) nie je látkovou
charakteristikou a závisí od charakteru t a mení sa so vzdialenosťou od rozhrania.
Charakter t. má podstatný vplyv na odpory a stratu tlaku pri doprave tekutín, a tým na rýchlosť dejov pri
výmene tepla a difúznych operáciách. S charakterom t. súvisí priebeh mnohých operácií, ako je
filtrácia, fluidizácia, miešanie, usadzovanie. Mechanizmom t. nene-wtonovských tekutín sa zaoberá

reológia.
Tokové vlastnosti látok
Deformačnými a tokovými vlastnosťami sa charakterizujú rozličné látky, od kvapalných po takmer
tuhé. Vo farm. sú významné reotogické charakteristiky disperzných systémov a z nich pozostávajúcich
liečivých prípravkov. Rozlišujú sa newtonovské od nenewtonovských systémov. Ako newtonovské
kvapaliny, čiţe ideálne viskózne kvapaliny sa správajú nízkomolekulové kvapaliny (voda, lieh atď.) a
pravé rozt. Ich viskozita nezávisí od tangenciálneho napätia. Nenewtonovské systémy majú časovo
závislý toka sú to o. i. hrubé a koloidné disperzie a početné makromolekulové látky. Ich tokové
vlastnosti sú určitým spôsobom závislé od veľkosti pôsobiaceho tangenciálneho (dotýčnicového,
šmykového) napätia. Systémy s časovo závislým tokom sa podľa toho delia na pseudoplastické,
dilatantné a plastické. Nenewtonovské systémy s časovo závislým tokom vykazujú ďalej výraznú
závislosť tokových vlastností od trvania tečenia, príkladom sú tixotropné gély (bentonit).
Zákl. t. v. tangenciálne (dotyčnicové, šmykové), napätie T a rýchlostný spád D alebo iné veličiny sa
zisťujú pomocou reometrov a číselne vyjadrujú ako konzistencia. Keďţe reologické vlastnosti látky
sa menia so zmenou jej zloţenia, je reometria vhodná aj na sledovanie stability farm. prípravkov.
Meria sa odpor meranej vzorky proti vonkajším silám, kt ju nútia tiecť alebo inak sa deformovať. Na
zistenie tohto odporu sa vyuţívajú reometre s meniteľným šmykovým napätím alebo relat. a technické
reometre.
Absolútne reometre − rotačné viskozimetre sú reometre, kt. merajú rýchlosť toku kvapaliny;
→viskozimeter.
Relatívne reometre − merajú namiesto rýchlostného spádu rýchlosť toku kvapaliny. Kvapalinu núti k
toku teliesko pretláčané ňou pôsobením závaţia. V kvapaline vzniká napätie úmerné pôsobiacemu
závaţiu (tzv. relat. šmykové napätie). Meria sa nimi dynamická viskozita kvapalín a vlastnosti toku
nenewtonovských kvapalín.
Sem patrí Höpplerov reoviskozimeter. Je to viskozimeter s tlačnou guľôčkou. Pri meraní sa guľôčka
pri definovanom zaťaţení pohybuje meranou vzorkou výstredné. Kvapalina prúdi laminárne štrbinou v
najuţšom priemere medzi meracou nádobkou valcovitého tvaru a výstredné vedenou guľôčkou.
Guľôčka je spojená s tyčinkou výkyvné zavesenou na jednom konci dvojramennej
páky, kt. je v indiferentnej rovnováhe. Premenlivé šmykové napätie sa dosahuje
pridávaním závaţí na misku zavesenú na tom istom ramene. Druhý koniec
dvojramennej páky je spojený s meračom dráhy. Na stupni tohto merača sa
sleduje pohyb guľôčky. Vztlak, ktorým pôsobí meraná vzorka na guľôčku, sa
kompenzuje posunovateľným závaţím na stupnici hustoty. Konštantná teplota
sa zabezpečuje vloţením meracej nádobky do ohrievacej ná
dobky, v kt. cirkuluje temperovaná kvapalina. Zisťuje sa čas, kt. prejde guľôčka dráhu 30 mm alebo
jej časť. Toková rýchlosť sa vypočíta vydelením dĺţky dráhy guľôčky časom. Dynamická viskozita rj
newtonovských látok sa vypočíta podľa vzťahu r\ = P t K [mPa.s], kde Pje zaťaţenie na závaţiach v
g.cm (relat. šmykové napätie), f čas v s a K konštanta udávaná pre kaţdý merací valec výrobcom. Na
podobnom princípe je zaloţený Höpplerov →konzistometer.
Technické reometre − sú prístroje, kt. imitujú spôsob skutočného namáhania materiálov vo
výrobnom procese a umoţňujú jednoducho a rýchlo merať odpor, kt. mu kladie meraná vzorka. Tento
odpor sa vyjadruje konvenčnými číslami (penetrometrický stupeň, extenzometrická hodnota ap.),
výsledky meraní sú za dodrţania podmienok porovnateľné, nedajú sa však prepočítať na fyz. jednotky.
Podľa spôsobu namáhania sa rozlišujú r. deformujúce vnikajúcim telesom, kývavým pohybom telesa,
tlakom a ťahom.
Penetrometer − deformuje meranú vzorku vnikajúcim kovovým kuţeľom alebo ihlou. Meraná vzorka

sa naplní do normovanej nádobky, temperuje sa v termostate a zmerajú penetrometrické stupne, kt.
sa pouţívajú vo farm. ako akostný znak vazelíny.
Masťové kyvadlo − deformuje masť alebo krém kývavým pohybom kovového valca spojeného s
kyvadlom dlhým 175 cm. Meria sa výchylka kyvadla z rovnováţnej polohy. Odpor vzorky nanesenej
na dosku proti rozotieraniu sa prejaví skracoyaním dráhy kyvadla a zmenšovaním počtu jeho kyvov do
zastavenia. Kritériom odporu je pomer počtu kyvov kyvadla rozotierajúcehq masť a počtu kyvov
voľne kývajúceho telesa z rovnakej začiatočnej polohy. C im je tento pomer väčší, tým je vzorka
menej viskózna. Jestvuje aj prístroj na meranie vytlačiteľnosti prípravku z tuby.
Extenzometer − je technický reometer deformujúci tlakom; →extenzometer.
Dukíilimeter − je r. deformujúci ťahom, spočíva vo vyťahovaní látky na vlákno. Meraný znak je
vláknotvorná schopnosť (duktibilita). Mierou je max. dosiahnuteľná dĺţka vlákna.
tokainid – tocainidum, 2-amino-N-(2,6-dimetylfenyl)propánamid, C11H16N2O, Mr 192,26;
antiarytmikum. T. je analóg lidokaínu. Po podaní p. o. sa dobre vstrebáva, má len min. negat.
inotropný účinok, avšak mnoho závaţných neţiaducich účinkov; biol. t0,5 je asi 14 h; z ½ sa vylučuje
obličkami.

Tokainid

Indikácie − komorové arytmie ohrozujúce ţivot (najmä pri výrazne zhoršenej funkcii ľavej komory) u
pacientov nereagujúcich na inú th. alebo pri kontrain-dikácii inej th.
Kontraindikácie − AV-blokáda II. a III. stupňa. Nežiaduce účinky -tras, závraty, kŕče, nauzea,
vracanie, exantém, horúčka, sy., podobný lupus erythematosus systemicus, ftbróza pľúc,
agranulocytóza, aplastická anémia, trombocytopénia; vzhľadom na ich závaţnosť sa má pouţívať len
pri uvedených indikáciách.
interakcie − kombinácia s p-blokátormi a labetalolom môţe vyvolať bradykardiu a zhoršiť srdcovú
dekompenzáciu.
Dávkovanie − p. o.: 600 mg/d; parenterálne: 500 – 750 mg veľmi pomaly (15 min) i. v., potom sa
prechádza na perorálne podávanie alebo i. v. infúziu 1200 – 1500 mg/d.
®

Prípravkv − DL-forma hydrochlorid C11H17CIN2O – W-3609^ Taquidil , Tonocard
®
®
®
Tonocard inj. Astra, Tonocard tbl. Astra, Xylotocan .

®

inf. Astra,

tokamfyl − tocamphyl; kombinácia 1-[1-(4-metylfenyl)etyl-esteru kys. 1,2,2-trimety 1-1,3®
cyklopentandikarboxylovej s 2,2'-imidobis[etanolom] (1:1), C23H37NO6, Mr 423,53;choleretikum (Bilagen ,
®
®
®
®
®
®
Hepasynthyl , Hepatoxane , Licarbiri , Lymethor , Syncuma , Synthobilin ).

Tokamfyl

tokelau − [Tokelau, atol v juţ. tichomorí] tinea imbricata.
token economy − [angl. token odmena, kt. podmieňuje posilňovanie] behaviorálny prístup, program, kt.
vyuţíva operantné podmieňovanie v inštitucionálnych zariadeniach (klin. oddelenie, školská trieda
ap.). Posilňuje správanie, kt. je ţiaduce formou uznania (pochvala, dar, finančná odmena, ale aj

rôzne výhody, ako je priepustka, dajaká výhoda v reţime oddelenia ap.). Dosiahnutý „zisk" si
jedinec môţe vymeniť za iný, napr. nákup, lepšie jedlo a i. výhody (Walkera Buckley, 1974).
Token Test − [angl.] test afatickej poruchy chápania reči (Vignolo, 1962; Cohen a spol, 1976).
Pacientovi sa predriekavajú pokyny, kt. má akusticky chápať, spracovať a reagovať na ne
manipuláciou so známymi tabuľkami. Ide o 20 kruhovitých a pravouhlých foriem 2 veľkostí a 5
farieb. Tabuľky sa majú zloţiť podľa formy a veľkosti, príp. podľa farby. Test postihuje akýsi
všeobecný faktor reči (rečovo komunikačné schopnosti). Afatik, má vyjadriť pochopenie
sémantického významu slova Test zachytáva aj supramodálnu funkčnú poruchu afázie.
Tokijská deklarácia − deklarácia o pokusoch a výskumoch na človeku prijatá svetovým zdruţením
lekárov r. 1975. Okrem toho sa schválili smernice týkajúce sa mučenia, týrania a i. neľudských činov,
kt. lekári musia odmietnuť, podobne ako nátlak, napr. pri nútenej psychiatrickej th. alebo násilnom
podávaní umelej výţivy väzňom odmietajúcim potravu, ako aj pouţitie násilia, kt. by poniţovalo
ľudskú dôstojnosť.
„Preambula: Najvznešenejšou úlohou lekára je vykonávať svoje povolanie v sluţbách ľudskosti,
zachovávať a prinavracať človeku telesné a duševné zdravie a zmierňovať jeho utrpenie bez
ohľadu na to, o koho ide. Lekár si aj pod nátlakom musí zachovať najväčší rešpekt k ľudskému
ţivotu. Lekár nikdy nesmie pouţiť svoje vedomosti v rozpore so zákonmi ľudskosti.
Deklarácia: V zmysle tejto deklarácie sa pod mučením rozumie zámerné, systematické alebo
svojvoľné fyzické alebo psychické týranie jednej alebo viacerých osôb, a to z vlastnej vôle alebo na
príkaz, ktorým sa má prinútiť iná osoba vyzradiť informácie, priznať sa, alebo sa ním sleduje nejaký
iný cieľ.
1. Lekár nesmie pripustiť mučenie, týranie alebo iné činy proti ľudskej dôstojnosti, ani sa na nich
sám podieľať, a to bez ohľadu na motívy činu, z kt. je obeť podozrivá, obvinená, či ktorého
spáchanie jej bolo dokázané. To platí pre všetky situácie vrátane ozbrojených konfliktov a civilných
nepokojov.
2. Lekár nesmie prepoţičať svoje priestory, nástroje, pomôcky ani vedomosti na účely, kt. by umoţnili
mučenie alebo činy proti ľudskej dôstojnosti alebo by oslabili odpor obete proti takýmto činom.
3. Lekár sa nesmie zúčastniť na akcii, pri kt. hrozí mučenie alebo spáchanie činov proti ľudskej
dôstojnosti.
4. Pri rozhodovaní o th. pacienta, za kt. je zodpovedný, lekár musí byť klin. úplne nezávislý. Lekár
je za kaţdých okolností povinný uľahčovať utrpenie svojim blíţnym. K tomuto najvyššiemu cieľu sa
nesmie pridruţiť nijaká iná pohnútka osobnej, spoločenskej alebo politickej povahy.
5. Ak väzeň odmieta potravu a lekár ho povaţuje za schopného posúdiť dôsledky dobrovoľného
odmietania potravy, je neprípustné podávať mu umelú výţivu. Súdnosť väzňa musí zhodnotiť
najmenej jeden ďalší nezávislý lekár. Lekár musí väzňa poučiť o dôsledkoch jeho konania.
6. Svetové zdruţenie lekárov poskytne podporu lekárovi a jeho rodine v prípade hrozby alebo ujmy,
kt. by mu vznikla odmietnutím účasti na mučení alebo iných činoch proti ľudskej dôstojnosti.
Zdruţenie apeluje na medzinárodné spoločenstvo, národné stavovské organizácie a celý lekársky
stav, aby
tak tieţ urobili.―
®

Tokiocillin (Isei) − antibiotikum; ampicilín.
®

Tokiolexin − cefalosporínové antibiotikum; cefalexín. toko- — prvá časť zloţených slov z g. tokos pôrod.
®

Tokocin (Meiji Seika) − antibiotikum; dibekacín.
tokodynagrafia − [tocodynagraphiä] TKG, znázornenie napätia, kontrakcie maternicovej svaloviny v
priebehu pôrodu pomocou špeciálneho prístroja—tokodynamometra.

tokodynamometer − [tocodynamometer] prístroj na meranie amplitúdy, trvania a frekvencie
kontrakcií maternicovej svaloviny počas pôrodu.
tokoferoly →vitamín E.
-tokoferol − syn. kumotokoferol, neotokoferol, -xylotokoferol; 3,4-dihydro-2,5,8-trimetyl-2(4,8,12trimetyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol, C28H48O2, Mr 416,66; vitamín E. Sprevádza - a -tokoferol
z prírodných zdrojov. Je menej účinný ako -tokoferol. Je to viskózny olej bledoţltej farby.

-tokoferol

-tokoferol − syn. 7,8-dimetyltokol; o-xylotokoferol; 3,4-dihydro-2,7,8-trimetyl-2-(4l8f12-trimetyltridecyl)2H-1-benzopyran-6-ol;C28H48O2, Mr 616,66; sprevádza - a -tokoferol v prírodných zdrojoch. Je biol.
menej účinný ako -tokoferol.

-tokoferol

-tokoferol − syn 8-metyltokol; 3,4-dihydro-2,8-dimetyl-2-(4l8,12-trimetyltridecel)-2H-1-benzopyran-6o!, C27H46O2, Mr 402,64; zloţka komplexu vitamínu E, tvorí asi 30 % tokoferolov v oleji zo sójových
bôbov, 5 % oleja z klíčkov a nachádza sa aj v bavlnenom a arašídovom oleji. Má najväčší
antioxidačný účinok z tokoferolov, pri Evansovom resorpčnom teste na sterilitu má však len 1/100
účinku prirodzeného a-tokoferolu.

-tokoferol

-tokoferol − syn 5-metyltokol; 3,4-dihydro-2,5>8-trimetyl-2-(4,8I12-trimetyl-3,7,11-tridekatrienyl)2H-1-benzopyran-6-ol; C28H42O2, Mr 410,62; izoloval sa z otrúb a oleja z klíčkov.

-tokoferol

1-tokoferol − syn. trimetyltokotrien-3',7,11'-ol, C29H44O2, Mr 424,64; izoloval sa z pšeničných
slupiek(1955).

-tokoferol

2-tokoferol − syn. 2,5,7-trimetyltokol; 3,4-dihydro-2,5,7-trimetyl-2-(4,8,12-trimetyltridecyl)-2Hbenzopyran-ol, C28H48O2, Mr 416,66; izoloval sa z ryţe (1956).

-tokoferol

-tokoferol − syn. 7-metyltokol; 3,4-dihydro-2,7-dimetyl-2-(4,8, 12-trimetyltridecyI-2H-benzopyran-6ol, C27H46O2, Mr 402,64; izoloval sa z ryţe (1956).

-tokoferol

-tokoferol sukcinát − sukcinát vitamínu E, C33H54O5, Mr 530,76; vzniká zahriatím -tokoferolu s
anhydridom kys. jantárovej v pyridíne.

-tokoferolsukcinát

tokoferyl − acylový radikál tokoferolu.
tokofóbia − [tocophobia] chorobný strach pred pôrodom.
tokografta − [tocographia] grafické znázornenie kontrakcií maternicovej svaloviny počas pôrodu.
tokogram − [tocogramma] záznam činnosti maternice počas pôrodu.
®

Tokokin − estrogén; estrón.
tokol − 3,4-dihydro-2-metyl-2-(4, 8,12-trimetyltrizopyran-6-ol, C26H44O2, Mr 388,61; antioxidant.

Tokol

tokológia − [tocologia] náuka o pôrode, pôrodníctvo.
tokolytiká − [tocolytica (remedia)] lieky, kt. inhibujú, uvoľňujú kontrakcie maternice. K t. patrí
albuterol, feno-terol, hexoprebnalín, ritodrín a terbutalín.
tokolýza − [tocolysis] inhibícia, uvoľnenie kontrakcií maternice pri jej predčasnej alebo nadmernej
aktivite. T. sa dosahuje 2 spôsobmi: 1. dlhodobé podávanie 2-sympatikomimetík (fenoterol), príp. aj
inhibítorov prostaglandínov, sedatív, spazmolytík a progesterónu (senzibilizácia adrenergických pre-ceptorov), MgSO4 i. v. (kardioprotektívny a tokolytický účinok); indikáciou sú najmä predčasné
pôrodné bolesti, operácie na maternici (serkláţ, fetálne transúfzie krvi), hroziaci predčasný pôrod; 2.
krátkodobá aplikácia beta-2-sympatikomimetík; indikáciou sú najmä komplikácie pôrodu (pôrodná
dystokia a intrauterinná reanimáda).
Kontraindikácie tokolýzy − 1. horúčka; 2. pošvové krvácanie; 3. pdozrenie na predčasné odplúpnutie
placenty; 4. hypertyreóza a výrazná struma; 5. srdcové chyby, myokarditída, tachykardia; 6. diabetes
mellitus; 7. hyperkalciémia; 8. hepatitída; 9. nefropatria s retenciou vody; 10. gestóza (edémy,
proteinúria, hypertezia); 11. gravidita v 37. – 38. týţd.; 12. bránka > 4 mm.
tokománia − [tocomania] puerperálna psychóza; zastar.
®

Tokoptiarm − vitamín E.
tokotrienol − séria štruktúrne podobných zlúč. odvodených od tokolu, z kt. aspoň niekt. majú
účinnosť vitamínu E; podobajú sa tokoferolom, ale ich bočné izoprenoidové reťazce sú
nenasýtené.

®

Toksobidin (Polfa) − reaktivátor cholínesterázy; obido-xímchlorid.
®

Tokuderm (Niehiban) − glukokortikoid;betametazón.
®

Toladryl − antihistaminikum; p-metyldifénhydramín.
®

Tolamine − antiseptikum, dezinficeins; chloramín T.
tolamolol − -lytikum, kt. sa pouţíva ako koronárne vazo-dilatans v th. angina pectoris a
antiarytmikum.
®

Tolanase (Upjohn) − antidiabetikum; tolazamid.
Tolaesin® − narkotické analgetikum; meperidín.
tolazamid − N[[(hexahydro-1H-azepín-1-yl)-amino]karbonyl]-4-metylbenzénsulfónamid, C14H21N3O3S, Mr
311,41; derivát sulfonylmočoviny I. generácie, antidiabetikum. Včasným účinkom stimuluje sekrécou
inzulínu B-bunkami pankreasu, neskorým extrapankreatickým účinkom zlepšuje citlivosť
periférnych tkanív na inzulín.
Tolazamid

Po podaní p. o. sa úplne, ale pomaly resorbuje, max. hodnoty v palzme dosahuje asi za 4 – 6 h. Pri
dlhodobom podávaní sú hodnoty v plazmé úmerné podávaným dávkam, s glykémiou nalačno však
nekorelujú. Distribučný objem je malý, na plazmatické bielkoviny sa viaţe 87 – 94 %. Metabolizuje sa
v pečeni na min. 6 metabolitov, z kt. 3 sú hypoglykemicky účinné. Vylučuje sa vo forme metabolitov
najmä močom (85 %), ţlčou a stolicou (7 %). Biol. polčas eliminácie je ~ 7 h, účinok trvá asi 10 h. T. sa
nedialyzuje.
Indikácie - mierne aţ stredne ťaţký stabilný diabetes mellitus typu 2, kt. vznikol v dospelosti, pri prim. a
sek. zlyhaní monoterapie inými derivátmi sulfonylmočoviny alebo pri th. biguanidoma pri ich intoleran-cii;
kombinovaná th. biguanidom.
Kontraindikácie-absol.: ketoacidóza, kóma, juvenilný alebo latentný diabetes mellitus, urémia,
choroby pečene, obličiek a endokriných ţliaz; infekcie, ťaţké úrazy, operácie, gravidita. Relat:
podávanie podvyţiveným, debilným a starším osobám, uţívanie derivátov pyrazolu, salicylanov,
inhibítorov MAO, alkoholu. Opatrnosť je ţiaduce pri prechode z th. inými perorálnymi antibiotikami.
Nežiaduce účinky − hypoglykémia, najmä pri nepravidelnom príjme potravy a diéte s príliš nízkym
obsahom sacharidov, pri nevhodne určenej dávke tolazamidu alebo pri neadekvátnej telesnej záťaţi.
Koţné alergické reakcie, ťaţkosti zo strany GIT (nauzea, vracanie) bolesti hlavy, fotosenzitivita.
Prejavy hepatotoxickosti (zmeny pečeňových testov, cholestatický ikterus). Intolerancia alkoholu, riziko
vzniku „disulfiramovej" reakcie.
Interakcie − pri súčasnej th. inými liekmi treba starostlivo sledovať metabolický profil diabetika. T.
predlţuje účinok barbiturátov, hyp-notík a sedatív. Riziko nadmernej hypoglykémie vzniká pri súčasnej
th.
derivátmi
pyrazolidínu
(fenylbutazón),
salicylanmi,
antiuratikami,
perorálnymi
antikoagulanciami, chloramfenikolom, tetracyklínmi, cyklofosfamidom, inhibítormi MAO, klofibrátom,
(betablokátormi (môţu maskovať prejavy akút. hypoglykémie s výnimkou potenia). Účinok t zoslabujú
kortikoidy, tiazidy, barbituráty, fenytoín, hormóny štítnej ţľazy, kys. nikotínová, (betamimetiká, blokátory
vápni-kového kanála, izoniazid. Nevhodná je kombinácia s a-metyldopou. Počas th. treba dodrţovať
diétu ako zákl. th. opatrenie.
Dávkovanie − je prísne individuálne, začína sa malými dávkami (125 − 250 mg/d) ráno pred
raňajkami, kt. sa v prípade potreby zvyšujú v 1-týţd. intervaloch o 125 mg, pokiaľ sa nedosiahne

kompenzácia diabetu. Celková dávka je obyčajne 500 − 1000 mg/d, pri väčších dávkach sa dávky
rozdeľujú na 2 alebo viaceré čiastkové dávky; dms 500 mg, dmd 1000 mg. Pri dávke inzulín > 20 IU
sa denná dávka inzulínu zníţi na 1/2 a začína sa podávať t, pričom sa dávky inzulínu klesajú, t.
stúpajú. Pri zmene inzulínu na t. treba sledovať min. 3-krát/d cukor a acetón v močí, glykémiu denne.
Pri zjavení sa acetónu treba prejsť okamţite na inzulín v plnej dávke. Pri stredne ťaţkej renálnej
insuficiencii sa prechádza na inzulín.
®

®

®

®

®

®

Prípravky − U 17835 , Diabewas , Norglycin , Tolanase , Tolinase , Tolonase .
Tolazolamide

®

− antidiabetikum; tolazamid.

tolazolín − 4,5-dihydro-2-(fenylmetyl)-1H-imidazol; fenylemtylimidazol, C10H12N2, Mr 160,21;
antidrenergikum, -sympatikolytikum, spazmolytikum, vazodilatans. T. je imidazolový derivát s
priamym vazodila-taôný účinkom na hladké svalstvo ciev, blokátor -adrenergických receptorov.
Zvyšuje periférne prekrvenie, a tým zniţuje TK v a. pulmonalis a periférnu rezistenciu ciev.
Má priamy stimulačný účinok na myokard. Po podaní p. o. sa max. účinok dostavuje za 45 – 100 min,
po i. m. aplikácii za 30 – 60 min a pretrváva niekoľko h. Rýchlo sa vylučuje močom prevaţne
nezmenený. Biol. polčas je 2 h, u novorodencov aţ 10 h.
Indikácie − funkčné a org. poruchy periférnych ciev, obehové poruchy v sietnici, cievnatke a pri
chorobách zrakového nervu; zle granulujúce rany, predkolenové vredy, dekubity, omrzliny;
vazospastické afekcie vnútorného ucha, pľúcna hypertenzia.
Kontraindikácie − precitlivenosť na účinnú látku, gravidita v 1. trimestri, laktácia, vredová choroba,
glomerulonephritis acuta, koronárna insuficiencia, ťaţké poruchy myokardu, krvácavé stavy.
Nežiaduce účinky − nauzea, zvýšená ţalúdková sekrécia, vracanie, hnačky, bolesti brucha, aktivácia
gastroduodenálneho vredu, ţltačka, slabosť, závraty, zvýšené potenie, ortostatická hypoten-zia,
tachykardia s arytmiou a palpitáciami.
Interakcie − 1. zosilňuje -lytický účinok niekt. psychofarmák a -mimetický účinok adrenalínu,
súčasná infúzia dopamínu môţe prehĺbiť hypotenzný účinok t; nevyhnutné je tu monitorovanie TK.
Dávkovanie − 12,5 − 25 mg/d pri jedení alebo po ňom, podľa reakcie aţ 100 mg, v ťaţkých
prípadoch 50-100 mg v 3 − 4-h intervaloch. Inj. moţno podávať s. c, i. m., i. v., i. a. v dávkacvh 1050 mg aţ 4-krát/d, pri očných afekciách subkonjuktiválne alebo retrobulbárne v dávke 5-10 mg po
predchádzajúcom znecitlivení; dmd 200 mg.
®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky − Artonil Benzidazol , Divascol inj., tbl., Kasimid , Lambril , Olitensol , Prefaxil , Príscol ,
®
Priscoline .
®

Tolazul – hemostatikum; tolóniumchlorid.
®

Tolban (Ciba-Geigy) − herbicídum; profluralín.
®

Tolbet (Adelpha) – prorálne antidiabetikum; tolbutamid.
tolboxán − 5-metyl-2-(4-metylfenyl)-5-propy 1-1, 3,2-dioxaborinán, C14H21BO3, Mr 232,13; trankvilizér
®
®
(IS Clarmil Clarphoril ).
®

Tolbusal − antidiabetikum; tolbutamid.
tolbutamid − syn. tolysulfonylbutylurea; N-[(butylamino)karbonyl-4-metylbenzénsulfónamid,
C12H18N2O3S, Mr 270,34; perorálne antidiabetikum. T. je derivát sulfonylmočoviny, stimuluje
vyplavenie endogénneho inzulínu z (3-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu. Účinná
látka prechádza placentovou bariérou a do materského mlieka (môţe vyvolať u dojčaťa
hypoglykemiu).

Tolbutamid

Indikácie − nekomplikovaný diabetes mellitus 2. typu dospelých a pacientov vyššieho veku, u kt.
dodrţiavanie diétneho reţimu nestačí na kompenzáciu. Moţná je aj kombinácia s biguanidmi.
Kontraindikácie − inzulíndependentný diabetes mladistvých, dekompenzované stavy s acidózou,
hroziacou kómou, obehová alebo respiračná nedostatočnosť, gangrény, zníţená funckia obličiek,
nadobličiek a pečene, dojčenie.
Nežiaduce účinky − najčastejšie ťaţkosti zo strany GIT (nauzea, bolesť v epigastriu), bolesti hlavy,
závraty, slabosť, parestézie, zmätenosť, depresia; koţné reakcie asi v 20 % (pruritus, exantém);
fotosenzibilita, ojedinelé ţltačka, veľmi zriedka krvné dyskrázie (leukopénia, trombocytopénia,
aplastická anémia, agranulocytóza), intoleranda alkoholu (riziko anafylaktického šoku).
Interakcie − predlţuje účinok barbiturátov, hypnotík a sedatív vrátane alkoholu; jeho účinok zvyšujú
pyrazolónové deriváty (azopropazón, salicyláty, antiuratiká, perorálne antikoagulanciá, chloramfenikol,
in-hibítory MAO, alkohol − disulfiramová reakcia, klofibrát; jeho účinok zniţujú kortikoidy, estrogény,
barbituráty, fenytoín, hormóny štítnej ţľazy, mení účinok perorálnych antikoagulancií, jeho účinok
modifikujú tiazidové diuretika, sulfónamidy, fenotiazíny, -lytiká. Pri súčansnej th. t. s inými liekmi treba
monitorovať metabolický profil diabetika.
Dávkovanie − pacientom, kt. nie sú pri diétnom reţime a príp. redukcii hmotnosti kompenzovaní, sa
podáva ráno a na obed 500 mg. Po 3 − 5 d sa dávka upraví podľa glykemického profilu alebo
odpadu cukru močom (zbieraným v 3 porciách); dmd 1,5 g. pri zmene th. z inzulínu pri dávke < 40
lU/d moţno prerušiť podávanie inzulínu a súčasne začať podávať t Pri dávke inzulínu > 40 lU/d treba
postupne zniţovať dávky inzulínu. U pacienta sa pritom monitoruje cukor a acetón v moci a
glykémia. Pri zjavení sa acetónu v moci alebo neuspokojivej glykémii alebo odpade cukru močom
treba ihneď podať inzulín v plnej dávke. Pri th. t. sa pacient kontroluje raz/týţd., neskôr raz/mes.
(glykémia, glykozúria, acetón v moci, KO a pečeňové testy).
®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky − D-860 , U 2043 , Artosin , Diaben , Diabesan , Diabetamid , Diasulfon , Dolipol ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Glyconon , Ipoglicone , Mobenol , Ombel . Omlin , Orínase , Oterben , Pramidex , Rastinon ,
®
®
®
®
®
®
Tarasina , Tolbel , Tolbusal , Tolbutone , Toluina , Wilbutamide ).
Tolbutone − antidiabetikum; tolbutamid.
®

ToIcasone (Toho lyaku) – diuretikum, antihypertenzívum; trichlórmetiazid.
tolciklát − O-(1,2,3,4-tetrahydro-1,4-metanonaftalen-6-yl)-ester kys. metyl(3-metylfenyl)karbamotiovej, C20H21NOS, Mr 323,46; derivát tiokarbamátu, miestne antimykotikum s vysokou liposolubilitou.
T. inhibuje biosyntézu ergosterolu niekt. patogénnych húb. Pôsobí fungistatic k y, a le le n n a
dermatofyty (rod Epidermophyton, Trichophyton a Mlcrosporon).

Tolciklát

Indikácie − dermatomykózy, najmä tinea capilitii, tinea dyshidrosiforme pedis, tinea unguium, tinea
imbricata.
Kontraindikácie − alergia na zloţky prípravku.
Nežiaduce účinky − niekedy lokálna iritácia so začervenaním a pocitom pálenia, zriedka kontaktná

dermatitída. Dráţdi sliznice, najmä očnú spojovku.
Dávkovanie − aplikuje sa 1 − 3-krát/d na postihnuté miesta a 1 − 2 cm lem okolitej zdravej koţe
počas 4-6 týţd.
®

®

®

®

Prípravky − KC 9147 , Fungifos , Kilmicen , Tolmicen .
®

Tolcil − relaxans kostrového svalstva; mefenezín.
tolcyklamid − syn. cyklamid; glycyklamid; N-[(cyklohexylamino)karbonyl]-4-metylbenzénsulfónamid,
®
®
C 14H 20N 2O3S, Mr 296,39; antidiabetikum (K386 ,Diaboral ).

Tolcyklamid

toldimfos sodný – sodná soľ kys. (4-dimetylamino-o-tolyl)fosfónovej, C 9H 13NNaO 2P, M r 221,16;
®
®
®
®
®
tonikum (trihydrát − Novofosfan , Phiniphos , Phosodyl , Tonofosfan , Tonophosphan ).

Toldimfos
®

Tolectin cps. (McNeil; Cilag-Chemie) − Tolmetinum natricum, zodpovedá 200 alebo 400 mg bázy v 1
cps.; nestero-idové antireumatikum; analgetikum
tolerancia − [tolerantia] postoj znášanlivosti k správaniu, presvedčeniu, viere a postojom iných ľudí;
trpezlivosť; rešpektovanie cudzieho názoru.
Ide o správanie človeka, kt. je odhodlaný nepotláčať u druhých presvedčenie, najmä svetonázorového a
morálneho druhu, a ich prejavy, ak ich pokladá za zlé alebo zavrhnutia hodné. Neznamená to súhlas s
takýmito presvedčeniami ani ľahostajnosť voči pravde a dobru, ani to nevyhnutne nespočíva na
agnosticizme.
Poţiadavka t. sa zdôvodňuje slobodou osoby, ktorej prislúcha súdiť o pravde a lţi, o mravnom dobre a
zle z vlastného pochopenia, a nesporným faktom všeobecnej ľudskej schopnosti mýliť sa. Preto sa t.
poţaduje od spravodlivosti, kt. kaţdému dáva, čo mu patrí. Právo, na kt. sa tu dbá, nie je právom
omylu ((práva patria len osobám), kt. sa mýli alebo vo svojom omyle pretrváva. Ten nemá právo na
omyl, ale na presvedčenie spočívajúce na vlastnom názore, pričom omyl v danom prípade sa musí
brať do úvahy, pretoţe inak ono osobné právo sa nedá postrehnúť.
Náboţenstvom poţadované presvedčenie viery postavené na autorite neodporuje tomuto právu osoby,
ak viera v náboţenskú autoritu sama ostáva nezávislým, nevynúteným aktom, kt. sa úplne zakladá
na osobnom súde − alebo − ako u primitívnych národov všetkých čias - na základe bezvýhradne
prijatého skupinového poňatia. T. má hranice tam, kde je ohrozený princíp t, t. j. právo osoby konať
z vlastného pochopenia. Pretoţe právo osoby nie je neohraničené, ale je obmedzené právami iných
osôb, nemusí takéto konanie, uskutočnené s odvodíaním sa na slobodu svedomia, zjavne však
odporujúce právu jedotlivca alebo spoločenstva, tieto osoby prijať. Nikto však nesmie byť nútený ku
konaniu, kt. odporuje súdu jeho svedomia.
Adoptívna tolerancia − imunol. t. vyvolaná pasívnym prenosom lymfoidných buniek z darcu
tolerantného voči antigénu na oţiarené zviera−príjemcu.
Drogová tolerancia − miera znášanlivosti organizmu ku konkrétnej droge. Pri väčšine drog s časom
uţívania sa zvyšuje, na vyvolanie toho istého účinku sú potrebné vyššie dávky; výnimočne t. klesá.
Ekologická tolerancia − schopnosť organizmu vyrovnať sa s vplyvmi prostredia.

Frustračná tolerancia − termín S. Rosenzweiga (1944); schopnosť znášať situáciu, kt. vyvoláva
ťaţkosti, kladie prekáţky, otupuje alebo bráni jedincovi v jeho snahách dosiahnuť cieľ. Ide odolnosť
predovšetkým voči frustrácii, v širšom zmysle voči konfliktom, stresom a psychol. záťaţi vôbec.
Hladina t inter- a intraindividuálne kolíše, závisí od konštitúcie a výchovy. Ovplyvňuje tieţ ţivot
skúseností, emocionálnu podporu (partner, skupina), psychoterapiu. Obvyklý spôsob ako sa
vyrovnávať s realitou situácie je adaptácia. Autoprotektívne psychol. manévry zahrňujú obranné
mechanizmy.
Glukózová tolerancia − normálna hodnota glykémie nalačno alebo výsledok orálneho glukózového
tolerančného testu u zdravých; jej porucha svedčí o chem., latentnom, predklin. alebo subklin.
→diabetes mellitus.
Imunologická tolerancia − imunol. odpoveď, kt. spočíva vo vývoji špecifickej nereaktivity
lymfoidného tkaniva ba určitý antigén, kt. za iných okolností môţe vyvolať humorálnu alebo bunkami
sprostredkovanú imunitu. Je následkom predchádzajúceho styku a neovplyvňuje odpoveď na
neskríţene reagujúci antigén. T. vyvoláva podanie antigénu imunol. nezrelému zvieraťu (plody,
novorodenec). U dospelých sa dá t. vyvolať opakovaným podaním veľkých dávok antigénu
(vysokodáyková t.) alebo malými dávkami, kt. sú pod prahom potrebným na stimuláciu imunitnej
reakcie (nízkodávková t). Najčastejšie sa t. vyvoláva rozp. antigénmi, kt. sa podávajú i. v.; jej
vyvolanie podporuje imunosupresia.
Skrížená tolerancia − zníţená vnímavosť voči jednej droge alebo jedu, kt. jedinec vykazuje po
získaní tolerancie voči inej droge alebo jedu.
tolerans, antis − [I. tolerare znášať] tolerančný, vzťahujúci sa na toleranciu, prípustný, neohrozujúci
zdravie jedinca; tolerantný, znášanlivý, trpezlivý.
tolerantia, ae, f. − [1. tolerare znášať] tolerancia.
tolerogén − antigén, kt. sa pouţíva na navodenie tolerancie, osobitná forma antigénu (obyčajne rozp.
forma), kt. vyvoláva toleranciu, na rozdiel od imunogénu, inej formy (obyčajne nerozp.), kt. vyvoláva
imunitu.
®

Toleron (Mallinckrodt) − hematinikum; fumarát ţeleznatý.
®

Tolestan (Roemmers) − anxiolytikum; kloxazolam.
®

Tolfedine (Vetoquinol) − antiflogistikum, analgetikum; kys. tolfenámová.
®

Tolferain (Aschler) − hematinikum; fumarát ţeleznatý.
®

Tolhart − relaxans kostrového svalstva; mefenezín.
®

Tolhexamide – antidiabetikum; toleyklamid.
o-tolidín − 3,3'-dimetyl-[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamín, C14H16N2, Mr 212,28; pokladá sa za karcinogén;
pouţíva sa pri výrobe farbív, citlivé činidlo na detekciu zlata (1:10 miliónom) a voľného chlóru vo vode.

o-tolidín
®

Tolifer (Marion) − hematinikum; fumarát ţeleza.
®

Toliman (Corvi) − blokátor vápnikových kanálov; cinarizín.
®

Tolinase tbl. (Upjophn) − Tolazamidum 250 mg v 1 tbl.; derivát sulfonylmočoviny, antidiabetikum;
tolazamid.

tolindát − O-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)ester kys.metyl (3-metylfenyl)karbamotiovej, C18H19NOS, Mr
R
297,42; antimykotikum (Dalnate ).

Tolindát

toliodium chloridum →toljódiumchlorid.
toliprolol − 1-[(1-metyletyl)amino]-3-(3-metylfenoxy)-2-propanol, MHIP, C13H21NO2, Mr 223,32; blokátor
betaadrenergických receptorov, antianginózum, antihypertenzívum (hydrochlorid C13H22CINO2 –
®
®
®
®
ICI45763 , Ko 592 , Doberol , Sinorytmal ).

Toliprolol

Tolisartine

®

(Kowa) − myorelaxans; tolperizón.

®

Tolit – trinitrotoluén.
toljódiumchlorid − toliodium chlridum; bis(4-metylfenyl)jodóniumchlorid, C14H14CII, veter. prídavok
do krmiva.
®

Tolkan (Rhône-Poulnec) − herbicídum; izoproturón.
Tollensovo činidlo − amoniakálny rozt. oxidu strieborného; pouţíva sa v analyt. chémii na kvantít,
stanovenie aldehydov redukujúcich kovové striebro na strieborné zrkadlo.
®

Tolmene − antiflogistikum; tolmetín.
tolmetín − kys. 1-metyl-5-(4-metylbenzoyl)-1H-pyroloctová, C18H15NO3, Mr 257,30; nesteroidové
antiflogistikum s analgetickým a antiagregačným účinkom. Inhibuje tvorbu prostaglandínov a i.
mediátorov zápalu. Dobre sa resorbuje po podaní p. o. Max. hodnoty v plazme dosahuje za 30 – 60
min. Distribučný objem je 91 a 99 % sa viaţe na plazmatické bielkoviny. Preniká placentovou bariérou a
do materského mlieka. Metabolizuje sa prevaţne v pečeni. Plazmatická eliminácia je dvojfázová:
rýchla fáza s polčasom 2 h a pomalá s polčasom 5 h.

Tolmetín

Indikácie − artrózy, reumatoidná artritída, Bechterewova choroba, periartrithritis humeroscapularis,
epikondylitída, distorzie, traumatické synovitídy, juvenilná chron. polyartritída.
Kontraindikácie − precitlivenosť na zloţky prípravku a i. nesteroidové antireumatiká (asthma
bronchiale, ţihľavka, rinitída). Relat: vredová choroba GIT (aj v anamnéze).
Nežiaduce účinky – ťaţkosti zo strany GIT, cefalea, závraty, depresie, koţné alergické prejavy,
retenda tekutín.
Dávkovanie − 0,8 − 1,6 g/d po jedení rozdelené na 4 dávky.
®

®

®

®

Prípravky − McN-2559 ; sodná soľ dihydrát C15H14NNaO3 − McN-2559-21-98 , Reutol , Tolectin ,
®
Tolmene .

®

Tolmicen crm. a lot. (Farmitalia) − Tolciclatum 1 g (1 %) v 100 g krému, resp. 100 ml rozt.;
dermatrologikum, miestne antimykotikum.
tolnaftát − syn. naťtiomát T; O-2-naftalenylester kys. metyl(3-metylfenyl)karbamotiovej, C19H17NOS, Mr
307,43; miestne antimykotikum, pouţiva sa v th. rozličných foriem koţnej tiney. Prípravky − Sch
®
®
®
®
®
®
®
®
®
10144 , Alfate , Focusan , Fungistop , Hi-Alazin , Chinofungin , Sorgosa , Sporiline , Timped ,
®
®
®
Tinactiin , Tinaderm , Tonoftal .

Tolnaftát
®

Tolnate − antipsychotikum, antihistaminikum; protipendyl.
®

Tolonase − antidiabetikum; tolazamid.
tolonidín − N-(2-chlór-4-metylfenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2 -amín, C 10H 12CIN 3, M r 209,68;
perorálne účinné antihypertenzívum, štruktúrne príbuzné klonidínu (nitrát C10H13CIN4O3 − CERM
®
®
10,137 ; Eyctan ).

Tolonidín

tolóniumchlorid − syn. toluidínová modrá O; bluténchlorid; dimetyltolutionínchlorid; 3-amino-7-(dimetylamino)2-metylfenotiazín-5-umchlorid, C15H16CIN3S, MT 305,83; hemostatikum, pouţíva sa na dg. orálneho
karcinómu, biol. farbivo.

Tolóniumchlorid
®

Tolopelon (Daiichi) − antipsychotikum; timiperón.
®

Tolosate − myorelaxans; mefenezín.
Tolosov-Huntov syndróm →syndrómy.
toloxatón − 5(hydroxymetyl)-3-(3-metylfenyl)-2-oxazolidinón, C11H13NO3, Mr 207,23; antidepresívum
®
®
®
®
(69276 MD , MD 690276 , Humoryl , Perenum ).

Toloxatón

toloxychloral →toloxychlorinol.
toloxychlorinol − syn. toloxychloral; 1,1'-[(o-toloxy-metyl)etyléndioxy]te[2. 2.2-trichlóretanol],
®
®
C13H16CI6O5, Mr 47X02 (NC 1318 , Myavan ).

Toloxychlorinol

®

Toloxyn − relaxans kostrového svalstva; →mefenezín.
tolperizón − syn. mydetón; 2-metyl-1-(4-metylfenyl)-3-(1-piperidinyl)-1-propanón, C16H23NO, Mr 245,35;
®
®
®
®
®
myorelaxans (hydrochlorid C16H24CINO – N-553 , Abbsa , Atmosgen , Arantoick , Besnolite ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Isocalm , Kineorl , Menopatol , Metosomin , Minacalm , Muscalm , Mydocalm , Naismeritin ,
®
Tolisartine ).

Tolperizón
131

131

tolpovidón
I − 1-(-p-jód- I-benzylpolyetylén)-2-pyrolidinón; jódovaný p-toluidínpolyvinyl131
®
pyrolidón; rádiojódovaný ( I) tolpovidón (Raovin ).

Tolpovidón

131

I

tolpronín − 3,6-dihydro--[(2-me-tylfenoxy)metyl]-1-(2H)-pyridínetanol, C15H21NO2, Mr 247,33; analgetikum
®
(Proponesin ).

Tolpronín

tolpropamín − N,N,4-trimetyl--fenylbenzénpropamín, C18H23N, Mr 253,37; miestne antihistaminikum,
®
®
antipruriginózum (Pragman , Tylagel ).

Tolpropamín

tolrestat − syn. tolrestatín; N-[[6-metoxy-5-(trifluórmetyl)-1-naftalenyl]tioxometyl]-N-metylglycín,
C16H14F3NO3S, Mr 357,35; orálne účinný inhibítor aldózareduktázy, pouţíva sa v th. diabetickej
®
®
neuropatie (AY 27773 , Alredase ).

Tolrestat

tolrestatín →tolrestat.
®

Tolseram (Squibb) − relaxans kostrového svalstva; mefenezín.
®

Tolserol (Squibb) − relaxans kostrového svalstva; mefenezín.
®

Tolseron (Squibb) - relaxans kostrového svalstva; mefenezín.
toltrazuril − 1-metyl-3-[3-metyl-4-[4-[(trifluórmetyl)-tio]fenoxy]fenyl]-1,3,5-triazín-2,4,6-(1H,3H,5H)®
®
trión, C 18H14 F3N3O4S, Mr 425,38; triazíntriónové kokcidiostatikum (Bay Vi 9142 , Bayox ).

Toltrazuril

toluazotoluidín − syn. o-aminoazobenzén; anilínová ţltá.
toluén − metylbenzén; toluol; fenylmetán, C7H8, Mr 92,13; horľavá, svetlolomivá kvapalina, zápachu
podobného benzénu. Pouţíva sa pri výrobe kys. benzoovej, benzaldehydu, výbušnín, farbív a i. org.
látok, ako rozpúšťadlo farbív, lakov, ţivíc, na extrakciu rôznych princípov z rastlín; prídavok do
benzínu. Vo vysokej koncentrácii pôsobí narkotický. Pouţíva sa pri výrobe kys. benzoovej,
benzaldehydu, výbušnín, farbív, lakov, ţivíc, pri extrakčných procedúrach a ako prídavok do
benzínu. Čuchanie t. patrí k toxikomániám, kt. sú najviac rozšírené v preadolescencii a adolescencii.
Opísali sa degeneratívne zmeny mozočka. Poškodenie CNS sa môţe nesprávne dg. ako afekcia
mozgu, mozočka alebo miechy, v ranej fáze ako psychická alterácia; →závislosť.

Toluén

toIuén-2,4-diizokyanát − TDI, 2,4-diizokyanátotoluén, C9H6N2O2, Mľ 175,14; kvapalina ostrého zápachu,
pary dráţdia oči, koţu a dýchacie cesty; pokladá sa za karcinogén.

Toluén-2,4-diizokyanát

o-toluidín − 1-metylbenzamín; 2-aminotoluén; 2-metylanilín; o-aminotoluén, C 7H9N, Mr 107,15;
svetloţlté kryštáliky, kt. na vzduchu hnednú. Pouţíval sa na stanovenie glukózy; pokladá sa za
karcinogén.

o-toluidín

toluidínová modrá − tolóniumchlorid.
®

Toluina − perorálne antidiabetikum; tolbutamid.
®

Tolulexin − relaxans kostrového svalstva; mefenezín.
®

Tolulox − relaxans kostrového svalstva; mefenezín.
toluyl- − jednomocný kyselinový radikál CH3.C6H4.
toluylénová červená − neutrálna červená.
toluylén − stilbén.
toluylénová
modrá
−
N-[4-[(2,4-diamino-5-metylfenyl)-imino]-2,5-cyklohexadien-1-ylidén]-Nmetylmetanamíniumchlorid, C15H19ClN4, Mr 290,79; biol. farbivo.

Toluylénová modrá

tolyl – jednomocný radikál CH3.C6H4, izomerický s benzylom.
tolylhydroxid − krezol.
®

Tolvin (Organon) − antagonista sérotonínových receptorov, antidepresívum; myanserín.
Tolvon

®

(Orgnaon) − antagonista sérotonínových receptorov, antidepresívum; myanserín.

®

Tolycar (Jugoremedija) − cefalosporínové antibiotikum III. generácie; cefotaxím.
tolykaín − tollycainum, metylester kys. 2-(2-dietylaminoacetamido)-m-toluovej, C15H22N2O3, Mr 278,34;
®
lokálne anestetikum (hydrochlorid C15H23CIN2O3 − Baycain ).

Tolykaín

tolylhydrazín − C7H10N42, Mr 122,17; činidlo na stanovenie galaktózy.

Tolylhydrazín
®

Tolyprin (Du Pont) − antiflogistikum, analgetikum; apazón.
®

Tolyspaz − relaxans kostrového svalstva; mefenezín.
®

Tomabef (Aandersen) − širokospektrálne cefalosporínové antibiotikum III. generácie; cefoperazón.
®

Tomahawk (Coopers) − insekticídum; pirimifos-etyl. -tóm - koncovka zloţených slov z g. tomé rez, kt.
označuje; 1. nástroj na rezanie; 2. segment.
®

Tomanol inj. (Byk Gulden) − Isopyrinum 1,2 g + Phenyl-butazonum natricum 650 mg v 1 amp.;
nesteroidové antireumatikum.
®

®

Tomapyrin tbl. a Tomapyrin C tbl. eff. (Boehringer Ingelheim Pharma KG) − tbl: Paracetamolum
200 mg + Coffeinum 50 mg v 1 tbl.; tbl. eff.: Ac. acetylsalicylicum 300 mg + Paracetamolum 200 mg +
Ac. ascorbicum 300 mg v 1 efervescentnej tbl.; analgetikum, antipyretikum.
®

Tomaset − kys. 3'-metylftalanilová, pouţíva sa na zabránenie predčasného opadávania plodov; po
poţití sa hydrolyzuje na w-toluidín, kt. môţe vyvolať poškodenie obličiek, anémiu a
methemoglobinémiu.
tomatidín − (3,5,22,25S)spirosolan-3-ol, C27H45NO2, Mr 415,64; vzniká pri hydrolýze tomatínu. Izoloval
sa z koreňov Lycopersicon esculentum Mill., kultivar ,,Ruttgers―.

Tomatidín

tomatín − lykoperzicín, C50H83NO21, Mr 1034,22; vyskytuje sa v extrakte z listov divých rajčiakov;
precipitačné činidlo pri stanovení steroidov (namiesto digitonínu).

®

Tombran (Boehringer) − antidepresívum; trazodón.
tomentum, i, n. − [l.] zriedka pouţívaný výraz pre sieť drobných ciev pia mater a mozgovej kôry; t.
cerebri.
Tomes, John sír − (1815 − 1895) angl. anatóm; po ňom sú nazvané:
Tomesova vrstva − granulárna Tomesova vrstva, nedostatočne kalcifikované dentínu, kt. tvoria malé
interglôobulárne priestory pod dentínovo-cementovou junkciou zubného koreňa.
Tomesove vlákna − výbeţky odontoblastov.
Tomesové výbežky − [Tomes, Charles Sissmore, 1846 – 1928, angl. anatóm a dentista] prstovité
výbeţky ameloblastov, kt. sa zjavujú počas sekrečnej fázy bunky v priebehu amelogenézy, prebiehajú z
bodu oddelenia priľahlej bunkovej membrány k distálnemu voľnému povrchu.
®

Tomieze (Yoshimoto; Green Cros) − pellotín, látka izolovaná z kaktusa Lophophora williamsii (Lemaire)
Coult, Cactaceae.
®

Tomil − antipsychotikum, trankvilizér; promazín.
®

Tomiporan (Toyama) − inj. cefamycínové antibiotikum; cefbuperazón.
®

Tomiron (Toyama) − orálne účinné cefalosporínové antibiotikum III. generácie; cefteram.
tomit − [tom- + g. mitos niť] voľne plávajúce výţivové štádium alebo forma ţivotného cyklu niekt.
bičíkovcov, kt. vzniká z tomontu; je druho závislá, vyvíja sa z neho foront, teront alebo trofont.
tomizmus − [Tomáš Akvinsky, 1225 − 1274] filozofický teologický systém a škola, kt. sa upevnila od
14. stor. V širšom zmysle, v uţšom zmysle protiklad suarezianizmu a učenia o praedeterminatio
physica. Na rozdiel od augustinianizmu 13. stor. prijíma Tomáš Aristotelovu náuku o poznaní a
metafyzike. Vzdáva sa augustínskej náuky o poznaní ako dotyku s Boţími ideami a vysvetľuje ich inak.

Prvé
dojmy
čerpá človek sponánnou silou činného uvaţovania nie z ducha, ale zo zmyslov a ich pomocou bez
osobitného Boţieho prispenia dospieva k istote o prvých zásadách. K apologetickým dielam patrili aj
,,Suma proti pohanom― namierené najmä proti Arabom (,,0 zdôvodnení viery proti Saracénom,
Grékom a Arménom―; „Proti omylom Grékov―).
Dôleţitá je jeho polemika s averroistami (O jednote intelektu proti averro-istom), kt. hlavným
predstaviteľom v 13. stor. na paríţskej univerzite bol Siger Barbantský. Arabský filozof A verrroes totiţ
vysvetľoval Aristotela spôsobom, kt. odporovali kresťanstvu: Averroes hlásal večnosť sveta (namiesto
stvorenia^ látku, v kt. sú formy uţ potenciálne obsiahnuté, úpopieral nesmrteľnosť jednotlivej duše,
nachádzal vyššiu a čistejšiu pravdu vo filozofii.
Metafyzika spočíva na analógii bytia. Učenie o potencii a akte neaplikuje Tomáš len na látku a
formu, pričom látka (uvaţovaná pre seba) sa chápe ako čistá potencia, ale aj na pomer bytnosti a
pobytu v stvorenom bytí, ktorého obmedzenie sa zakladá v potenciálnej bytnosti. Princípom individuácie je časovopriestorovo určená látka. Nesmrteľná duchovná duša je zároveň formou, a to jedinou
bytostnou formou tela, takţe človek vyrastá z nej a z látky, ako jediných bytostných princípií. Reálny
rozdiel bytnosti a pobytu, učenie o indivudácii a o duši ako jedinej bytostnej forme sú
charakteristické pre t. v uţšom zmysle.
Tomáš je presvedčený, ţe existuje usporiadaná ríša skutočnosti, kt. je poznateľná. Tomáš bol
empirik: naše poznanie získavame len skúsenosťou na základe zmyslového poznania. Avšak len
materiál. Činný rozum tento metriál ďalej utvára. Naše poznanie je podľa neho objektívne a pravdivé,
nad ríšou poznania sa však klenie ríša nadprirodzenej pravdy, kam patria práve vlastné tajomstvá
kresťanskej viery: trojjdedinosť Boha, vtelenie Jeţiša a vzkriesenie tela. Tieto pravdy môţeme prijať
len za základe viery ako obsah Boţieho zjavenia.
Medzi vedením a vierou nemôţe nastať rozpor. Kresťanská pravda rozmum síce presahuje, ale nie s
ním v rozpore. Pravda môţe byť len jedna, pretoţe pochádza od Boha. Argumenty, kt. sa uvádzajú
rozumom proti kresťanskej viere, musia odporovať najvyšším oprineípom samého rozumového
myslenia a moţno ich preto vyvrátiť rozumovými prostriedkami.
Sú aj také pravdy o Bohu, kt. môţe rozum poznať sám zo seba, napr, ţe Boh existuje a ţe môţe byť
len jeden. Väčšina ľudí však pre slabé nadanie, lenivosť alebo aj preto, ţe myusia svoje sily
venovať rozmanitým úlohám sebazachovania a starosti o rodinu, nie je schopná intenzívne
premýšľať a dospieť k týmto pravdám. Preto boţská múdrosť a pravdy viery, kt. môţu byť poznané
samy o sebe rozumom, učinila spolu s nadprirodzenými pravdami obsahom zjavenia.
Pretoţe naša viera presahuje rozum, nemoţno ju rozumovými dôvodmi dokázať; pretoţe je však
pravdivá, a teda nie je y rozpore s rozumom, nemoţno ju takýmito rozumovými dôvodmi ani vyvrátiť.
Kresťanskí apologéti sa nemôţu usilovať o to, aby dokázali pravdu viery, ale skôr o to, aby vyyracaním námietok protivníkov ukázali, ţe katrolícka viera nie je nepravdivá.
Existenciu Boha moţno dokázať rozumom. Odmieta však ontologický dôkaz Anselma z Canterbury, kt.
chcel existenciu Boha dokázať uţ z jeho pojmu. Veta „Boh existuje" nie je podľa Tomáša pravdou, kt.
bola rozumu bezprostredne jasná evidentná ani nie je pre človeka yrodená.Treba ju aţ dokázať. Suma
teologická obsahuje 5 bezprostredne súvisiacich dôkazov existencie Boha (-ateizmus).
V
istom dokázateľnom vedení stúpa človek od stvorenia k Bohu, prvému hýbateľu, najvyššej
príčine, k absolútne nevyhnutnému, od seba a v sebe stojacemu bytiu (essesubstistens, actuspurus),
k princípu všetkého poriadku a účelnosti, kt. je zároveň cieľovýnm dôvodom stvorenia a najmä človeka.
Tieto znaky pojmu Boha sú však len analogické, t. j. určiteľné len prostredníctvom podobnosti so
stvoreným, kt. je však bytostne narušená nepodobnosťou. Ľudské vedenie neodporuje viere v
nadprirodzené zjavenie, ale je len prepokladom a vierou sa taktieţ zdokonaľuje. Cieľom človeka je

večná blaţenosť, kt. spočíva v poznaní Boha v posmrtnom ţivote (primát poznania pred chcením).
Tomáš sa pridrţiava geocentrického obrazu sveta. Jadro jeho psychologického systému ľudská duša,
kt. je pre Tomáša predmetom láskyplného a intenzívneho skúmania a uvaţovania. Východiskom je
aj tu Aristotelovas náuka o pasívne látke a aktívnej forme, pôsobiacom princípe. Duša je formujúci
princíp.
V etike a náuke o spoločnosti spája Tomáš Aristotelovu náuku o ctnosti s kresťanským
augustínskym postojom, pričom kriticky vyuţíva aj myšlienky stoikov a novoplatonikov. Podľa Tomáša
nieje moţné, aby bol človek dobrý, keby nemal správny vzťah k spoločnému dobru. Pri veľkom počte
ľudí a snahe jadnotlivca konať egoistický pre svoj súkromný záujem by sa ľudská spoločnosť
rozpadla, keby nebolo nikoho, kto by sa staral o spoločné dobro spoločnosti. Tým Tomáš odlôvodňuje
nevyhnutnosť sociálnej autority. Pretoţe ľudskú prirodzenosť, ktorá činí štát nevyhnutným, stvoril
Boh, je Boh pôvodcom vrchnosti. Tomáš prijíma Aristotelovo delenie na monarchiu, aristokraciu a
politeiu, ktorým zodpovedajú úpadkovú formu tyranie, oligarchie a demokracie. Idealizuje pritom
monarchiu. Kráľ musí byť v svojej ríši tým, čím je duľa v tele a Boh vo svetel. Najhoršia zo všetkých
foriem je tyrania, ak je však nastolená, odporúčqw sa národu mať trpezlivosť, pretoţe násilná zmena
vedie väčšinou k ešte väčšiemu zlu.
Ctnosť znamená mieru a vyrovnanie protirozumových protikladov. Spočíva v dodrţovaní rozumového
poriadku, kt. ako výraz stvoreného bytia a jeho cieľového smeru zároveň zodpovedá Boţej vôli a
zákonu. Ľudská pudovosť sa v protiklade k stoícizmu hodnotí pozitívne. Manţelstvo a súkromné
vlastníctvo nezávisia vo svojom bytostnom trvaní od ľubovôle štátnych orgánov. Štátna pospolitosť s
cieľom všeobecného blaha je výrazom prirodzeného mravného poriadku; ich autorita nepochádza z
cirkve, ale má základ v prirodzenom mravnom zákone. K spáse potrebuje človek tri veci: vedieť, v čo
má veriť, vedieť čo má ţiadať a vedieť čo má robiť. Ako predpoklad mravného konania zdôrazňuje
slobodu vôle. Od Grékov preberá 4 cztnosti: rozumnosť, statočnosť, umiernenosť a spravodlivosť a
pripája k nim 3 kresťanské ctnosti: vieru, lásku a nádej. Dobrým človekom je ten, čo má dobré
poznávacie schopnosti, ale ten, kto má dobrú vôľu.
„Milovať priateľa ako priateľa a nepriateľa ako nepriateľa by bolo dačo rozporné. Ale milovať priateľa i
nepriateľa, pokiaľ obidvaja sú od Boha, to nie je rozporné". Vzhľadom na to, čo je pod nami, poznanie
je vznešenejšie ako láska, preto filozof stavia vyššie ctnosti poznania ako mravné. Avšak vzhľadom na
to, čo je nad nami, predovšetkým vzhľadom na Boha, stojí láska vyššie ako poznanie, preto
prevyšuje vieru.
Po smrti Tomáša začal boj o vedúce postavenie t. y dominikánskom ráde. Odpor kládla najmä
františkánska teológia, kt. sa orientovala na Augustína. R. 1322 bol Tomíš vyhlásený za svätého a r.
1879 bol t povýšený na oficiálnu filozofiu katolíckej cirkve a r. 1931 sa pápeţovým nariadením jeho
filozofia a špekulatívna filozofia prenášala na teologických fakultách. Novotomizmus znamená
renesanciu v rámci tzv. novoscholastiky v 19. a 20. stor., kt. sa rozšírila v celom katolíckom svete,
najmä v Taliansku, Francúzsku, Belgicku a Nemecku a snaţila sa zjednotiť výsledky modernej vedy
a filozofie so základmi katolíckeho obrazu sveta, kt. utvoril Tomáš.
Tommaselliho choroba − [Tommaselli, Salvatore, 1834 − 1906, talebo lekár] pyrexia a hematúria
následkom, nadmerného uţívania chinínu.
tomo- − prvá časť zloţených slov z g. tomé rez.
tomografía − [tomographia] dg. metóda, pri kt. sa pomocou rtg lúčov zobrazujú orgány v jednotlivých
vrstvách. T. je skiagrafická metóda, kt. sa pouţíva na zobrazenie určitej vrstvy tela (hrudníka, kostí,
brušných orgánov). Z 3 zloţiek, kt. sa zúčastňujú na tvorbe rtg snímkovaní (rôntgenka, objekt,
zobrazovací materiál a film) sa pri t. počas expozície 2 pohybujú v protismere, zvyčajne rôntgenka a
film. Zvolená vrstva sa zobrazí zreteľne, ostatné sa nezobrazia. Hrúbka vrstvy je určená uhlom kyvu

rôntgenky, t. j. uhlom, pod kt. dopadá rtg lúč počas expozície na rovinu filmu. Zvyčajne je to 30 − 50°.
T. s malým uhlom kyvu (5 − 20°) sa nazýva zonografia. Zachytáva hrubšie vrstvy s viacerými
štruktúrami. Podľa spôsobu pohybu uvedených 3 súčastí sa rozoznáva t. s lineárnym, resp.
multidimenzionáinym (plošným) rozmazávaním a transverzálna t
Klasická t. sa pouţíva na presnejšie zisťovanie polohy, tvaru, veľkosti, obrysov a štruktúry
normálnych a patol. zmenených orgánov a tkanív. Skiaskopické sledovanie zvolenej vrstvy na
monitore v reálnom čase sa nazýva tomoskopia.
Jednofotónová emisná počítačová tomografia - angl. single-photon emission computed
tomography, SPECT, je typ t, pri kt. sa podávajú pacientovi rádionuklidy emitujúce y fotóny a potom
sa detegujú jednou alebo viacerými gamakamerami rotujúcimi okolo pacienta. Zo série utvorených
2-rozmemých obrazov počítač rekonštrukruuje 3-rozmerný obraz. Metóda má vysokú rozlišovaciu
schopnosť a niţšiu interferenciu prekrývajúcimi sa orgánmi.
Nukleárna magnetická rezonančná tomografia − NMR t., vyuţíva výlučne jadrá vodíka pre ich
vysokú koncentráciu vo všade prítomnej vode a tukoch, ako aj najvhodnejší gyrometrický pomer, v
dôsledku čoho sa hovorí o protónovej NMR tomqgrafii. Tomografý NMR sa skladajú z týchto častí: 1.
magnet; 2. vysielač a prijímač rádiofrekvenčného ţiarenia; 3. systém gradientových cievok; 4.
vyhodnocovacia časť; 5. medicínske vybavenie.
Magnet je najdôleţitejšou časťou tomografu. Od veľkosti a homogenity magnetického poľa totiţ
závisí rozlišovacia schopnosť prístroja. Pre potreby NMR tomografie sa konštruujú magnety
produkujúce magnetické pole 0,1 − 2,0 T. Spočiatku sa pouţívali najmä rezistentné magnety < 0,2 T, v
súčasnosti sa preferujú supravodivé magnety s magnetickým poľom 0,5 − 1,5 T.
Vysielač a prijímač rádiofrekvenčného ţiarenia obsahujú hlavovú a celotelovú cievku. Na
rádiofrekvenčné pulzy sa kladú prísne poţiadavky z hľadiska tvaru aj časového pôsobenia pulzu. Pri
niekt. lokálnych vyšetreniach (oko, chrbtica, koleno, vnútorné ucho ap.) sa kvôli zvýšeniu rozlišovacej
schopnosti pouţívajú tzv. povrchové cievky.
Systém gradientových cievok v smere kartézskych súradníc x, y, z umoţňuje modifikovať pôvodné
statické magnetické pole, čím utvára predpoklad na priestorovú lokalizáciu signálu NMR.
Riadenie činnosti celého tomografu a spracovanie signálov vyţaduje pouţitie veľmi výkonných a
spoľahlivých počítačov a špeciálnych obrazových procesorov. Obrazy moţno archivovať na
magnetických a optických diskoch, magnetických páskach aj na filmoch s pouţitím multiformátovej
kamery. Tomograf ovláda obsluha pomocou operátorskej konzoly.
Med. vybavenie tomografu NMR zahrňuje automaticky ovládaný pacientský stôl v malých presne
definovaných objemoch meraného objektu, čím sa dá získať priestorová mapa protónovej hustoty.
Väčšina mäkkých tkanív má však veľmi podobné koncentračné zastúpenie vody. Preto je
nevyhnutné merať okrem protónovej hustoty aj relaxačné časy T1 a T2, kt. sú vo väčšine mäkkých
tkanív veľmi rozdielne, čím sa získava výborný kontrast na zobrazenom reze organizmom. Obraz
rezu sa konštruuje podobnými metódami ako pri CT, rez však na rozdiel od CT moţno konštruovať
prakticky ľubovoľným smerom (transverzálne, koronárne, sagitálne) bez zmeny polohy pacienta.
Výhodou NMR tomografie je aj prakticky absol. neinvazívnosť. Nenastáva radiačná záťaţ.
Nevýhodou je však vysoká cena.
Počítačová tomografia − PT, angi. computed tomography, CT, rtg vyšetrovacia metóda, pri kt. sa
tvorí obraz zvolenej vrstvy ľudského tela pomocou počítača. Má vysokú kontrastnú a plošnú
rozlišovaciu schopnosť. Je schopná odlíšiť napr. bielu hmotu mozgu od sivej, tekutinu mozgových
dutín od mozgového tkaniva, v priečnej, frontálnej, pozdĺţnej i šikmej rovine. Oslabenie intenzity
ţiarenia sa po prechode vyšetrovaným objektom zmeria v sústave detektorov, prevedie sa na elekt.

signál, ďalej sa číslicové hodnoty, kt. sa potom mat. spracúvajú v počítači ako číslicová hodnota
vyšetrovaných vrstiev v podobe numerickej matrice. Tento záznam sa potom prostredníctvom
digitálnoana-lógového meniča mení na čiernobiely alebo farebný obraz na TV monitore. Výsledný
obraz prierezu s moţnosťou ďalšej úpravy kvality sa môţe zaznamenávať na polaroidný film, rtg film
alebo diskový magnetický záznam s moţnosťou vyuţitia pamäťových prvkov počítača pri uchovaní a
opätovnom vybavovaní obrazu. Pomocou CT sa dá znázorniť aţ 4000° denzity a odhaliť loţiská s 0 <
1 mm. CT sa vyuţíva najmä na lokalizáciu patol. procesov, najčastejšie hlavy a orgánov brušnej
dutiny (→počítačová tomografia).
Počítačová osová tomografia − angi. eomputerized axial tomography, CAT, ST sken, t. pri kt. sa
rtg lúče vystupujúce z rôntgenky zaznamenávajú scintilačným počítačom; elekt. impulzy sa
zaznamenávajú na magnetický disk a potom spracúvajú minipočítačom.
Pozitrónová emisná tomografia − angl. positron emission tomography, PET, uskutočňuje sa
detekciou y-lúčov emitovaných z tkaniva po podaní prirodzenej biochem. látky (napr. glukózy,
karboxylových kys.), do kt. sa inkorporovali izotopy emitujúce pozitróny. Dráhy -lúčov, kt. vznikajú
následkom zráţok pozitrónov a elektrónov, interpretuje počítač a výsledný tomogram predstavuje
lokálne koncentrácie látok obsahujúcich izotop.
Ultrazvuková tomografia − ultrasonografická vizualizácia priečnych rezov definovanej roviny tela
lineárnym skenovaním pomocou ultrazvukovej sondy umiestenej vo vyšetrovanom mieste a
znázorňuje sa na B-skene.
Tomografia s vysokou rozlišovacou schopnosťou − angl. high-resolution computed
tomography, HRCT, je CT, kt. obraz má vysokú priestorovú rozlišovaciu schopnosť a zobrazuje
anat. detaily pomocou rýchleho skenera, tenkých rezov a špeciálneho algoritmu na rekonštrukciu
obrazu.

Obr. Tomografická snímka s lineárnym rozmazávaním. Röntgenka a filmová kazeta sa pohybujú lineárne
proti sebe. Všetky body leţiace v rovine vrstvy sa pritom zobrazujú vţdy na tom istom mieste filmu ako ostré
(bod A), kým body leţiace mimo roviny vrstvy na rozličných miestach, sú málo osvetlené a nekontrastné (bod B)

tomogram − [tomogramma] rtg obraz štruktúr vrstvy vyšetrovaného tkaniva leţiacej v rovine osi
otáčania röntgenky a filmu pri ich rovnomernom a protismernom pohybe počas expozície pri
tomograflckom vyšetrení.
tomogramma, tis, n. − [g. tomé rez + g. gramma zápis] →tornogram.
tomolgraphia, ae, f. − [g. tomé rez + g. grafein písať] tomografia.
Obr. Tomografická snímka s lineárnym rozmazávaním. Röntgenka a filmová kazeta sa pohybujú
proti sebe. Všetky body leţiace v rovine vrstvy sa pritom zobrazujú vţdy na tom istom mieste

filmu ako ostré body (bod A), kým body leţiace mimo roviny vrstvy na rozličných miestach, sú málo
osvetlené a nekontrastné (bod B)
tomomania, ae, f. − [g. tomé rez + g. maniá vášeň] tomománia, chorobná
túţba dať sa operovať; prehnaná snaha vykonávať chir. výkony (napr.
Münchhausenov sy.).
tomont − [tom- + g. ontos bytosť] nevyţivujúce, deliace sa štádium alebo ţivotná forma prvoka, kt. sa
typicky encystuje a pri delení produkuje tomity.
®

Tomorin (Ciba-Geigy) − rodenticídum; kumachlór.
TOMS − skr. angl. Total Ozóne Mapping Spectrometer mapovací spektrometer celkového ozónu.
Pomocou TOMS monitoruje celkový ozón a vulkanický oxid siričitý satelit Nimbus-7 r. 1978 a Meteor-3,
kt. bol v prevádzke do decembra 1994. V ostatných r. sa dokázal vplyv priemyslenýeh
chlórfluórokarbónov (CFC) na depléciu ozónu, kt. sa prejavila náhle vzniknutou ozónovou dierou v
Antartíde a stratami globálneho ozónu. Koncentrácia chlóru v stratosfére vrcholila koncom min.
storočia a začala klesať po prijatí Montrealského protokolu.
®

Tomudex inj. sicc. (AstraZeneca) − Raltitrexedum 2 mg suchej substancie v 1 fľaštičke; cytostatikum,
kt. sa pouţíva v paliatívnej th. pokročilého kolorektálneho karcinómu.
Ton − kremičitan hlinitý.
tón − zvuk s určitou presnou hodnotou frekvencie: napr. 440 Hz (komorné A). Častice hmotného
prostredia pri šírení zvuku kmitajú periodickým harmonickým kmitavým pohybom (analogicky s kruhovým
pohybom), vyššie harmonické tóny majú frekvencie s celočíselným násobkom frekvencie zákl. tónu
(napr. 2 440 Hz, 3 440 Hz atď.). Pri súčasnom zaznení tónu s určitým % zastúpením jednotlivých
vyšších harmonických tónov vzniká zloţený zvuk, pri kt vnímame novú subjektívnu kvalitu − farbu. Podľa
nej vieme napr. rozlíšiť rovnaké zvuky rôznych hudobných nástrojov, alebo hlas dieťaťa a dospelého.
tónafázia − [tonaphasis] neschopnosť súpomenúť sii, aký tón zodpovedá napísanej note.
®

Tonaril − antihistaminikum; tripelenamín.
®

Tonarsan − herbicídum; kys. metánarzónová.
®

Tonedron (Grimault) − anorektikum, stimulans CNS; metamfetamín.
Tonegawa, Susumii − (*1939) jap. imunológ pôsobiaci v USA; r. 1987 mu bola udelená Nobelova
cena za med. a fyziol. za objavy gen. princípov týkajpcich sa tvorby špecifických protilátok účinných
proti akémukoľvek z miliónov rozličných patol. látok.
®

Tonephin (Angelini Francesco) − lokálne anestetikum; tetrakaínhydrlochlorid.
®

Tonexol liq. (Pharmaton) − Tetracaini hydrochloridum 6 g + Ethacridini lactas 2,5 mg v 100 ml
vodného rozi; povrchové anestetikum.
®

Tonexol spr. (Pharmaton) − Tetracaini hydrochloridum 6 g + Ethacridini lactas 2,5 mg + Ethanolum
55,6 g + Propylenglycolum ad 100 ml; povrchové anestetikum.
®

Toney red − sudan III.
Tonibral (Sobio) − antidepresívum; deanol.
toni/o- − prvá časť zloţených slov z g. tonos napätie.
tonicita − efektívny osmotický tlak telových tekutín vzhľadom na krvnú plazmu. Tekutina, kt. má
rovnaký osmotický tlak ako plazma je izotonická, s niţším osmotickým tlakom je hypotonickä a s
vyšším osmotickým tlakom hypertonická.
®

Tonicorin (Lematte et Boinot) − analeptikum; kamfotamid.

tonicus, a, um − [g. tonos napätie] tonický, posilňujúci; týkajúci sa tonusu, napätia, osmotického tlaku.
DeToniho-Debrého-Fanconiho syndróm →syndrómy.
tonín − enzým konvertujúci -angiotenzín-I ( -AT-I). Líši sa od renínu schopnosťou tvoriť angiotenzín
II (AT II) priamo z angiotenzinogénu štiepením väzieb Phe−His. Premieňa aj AT I na AT II. Objavil ho
v submaxilárnych ţľazách potkanov Boucher a spol. a Genest a Koiw (1972). Mr stanovená gélovou
filtráciou je 31 400, rovnováţnou sedimentačnou metódou 28 700.
tonitrofóbia − astrapofóbia, chorobný strach z hromu.
®

Tonka Bean Camphor − kumarín.
®

Tonocalcin (Sciaparelli) − regulátor vápnika; syntetický kalcitonín.
®

Tonocard inf., inj. a tbl. (Astra) − Tocainidi 10 mg v 1 ml infózneho rozt., 50 mg v 1 ml inj. rozt, resp.
400 alebo 600 mg v 1 tbl.; antiarytmikum; tokainid.
tonofibrilla, ae, f. − [tono- + l. fibrilla niť, vlákenko] tono-fíbrila, eytoplazmatieké, jemné vlákenko, kt.
prebieha v periférnych častiach buniek v paralelne usporiadaných zväzočkoch.
tonofilamentum, i, n. − [tono- + l. filamentum niť, vlákno] tonofílament, mikrofílament, kt. plní funkciu
cytoskeletu, napr. v bunkách epidermis.
®

Tonofosfae − tonikum; toldimfos sodný.
®

Tonoftal − antimykotikum; tolnaftát.
tonogenes, es − [tono- + g. gennán tvoriť, g. gignesthai vznikať] tonogénny, vznikajúci z vysokého
tlaku, vyvolávajúci zvýšenie tlaku.
tonografía − [tonographia] meranie a registrácia tlaku, napr. vnútroočného, pomocou tonometra.
Dózovateľná kompresia oka tonometrom so známou hmotnosťou za určitý čas. Umoţňuje
posudzovať výšku vnútroočného tlaku z dynamického pohľadu.
tonographia, ae, f. − [tono- + g. grafein písať] tonografía.
®

Tonocholin B − cholínergikum; acetylcholínbromid.
®

Tonolift (Teisan) − adrenergikum; norfenefrín.
tonometer − [tonometron] tlakomer, prístroj alebo zariadenie na meranie tlaku, napr. krvného,
vnútroočného ap. V oftalmológii sa pouţíva najmä v dg. glaukómu a sledovaní jeho prie behu.
Jeho meranie sa zakladá na skuenosti, ţe stlačiteľnosť sklérokorneálneho obalu oka pôsobením
vonkajšieho tlaku závisí od tlaku vnútri oka. Vnútroočný tlak za normálnych okolností dosahuje
hodnoty 2,0-2,3 kPa (15 aţ 17 Torr). V praxi sa pouţíva niekoľko typov t., ako je impresný,
aplanačný a bezkontaktný t.
Aplanačný tonometer − meria vnútroočný tlak stanovením sily potrebnej na sploštenie guľovej
plochy na plôške s presne stanoveným priemerom. Princíp jeho činnosti vychádza z ImbertovhoFickovho-Maklakovovho zákona, kt. vyjadruje závislosť sploštenia guľového útvaru s nekonečne
tenkou stenou pri pritlačení na rovinnú plochu. V Maklakovovom t. sa pôvodne merala veľkosť časti
plochy sploštenej daným tlakom. V novších prístrojoch sa meria veľkosť tlaku, kt. je potrebný na
sploštenie rohovky na plochu danej veľkosti.
Zariadenie sa zvyčajne dodáva ako súčasť štrbinovej lampy. Zväčšovacou sústavou lampy sa po
predchádzajúcom znecitlivení rohovky pozoruje obraz utvorený dvojitou prizmou tlakovej plochy. Na
zvýraznenie obrazu sa do spojovkového vaku dáva trocha rozt. fluoresceínu a pozoruje sa v kobaltovom svetle. Pozorovaný obraz sa skladá z 2 polkruhov postavených proti sebe, kt. sa majú pri
správnom nastavení dotýkať vnútornými okrajmi. Vtedy sa na otočnom kotúči prístroja odčíta
nastavená hodnota tlaku.

Bezkontaktný tonometer − angl. air-puff, napr. NIDEK, vyuţíva tlak dávky vzduchu, vyfúknutej proti
rohovka. Veľkosť tlaku najprv rovnomerne narastá a potom sa rovnomerne zniţuje na nulu. Keď jeho
hodnota dosiahne veľkosť vnútroočného tlaku, pozoruje sa deformácia rohovky, kt. sa meria opticky.
Moderné prístroje sú upravené tak, aby sa po dosiahnutí potrebnej hodntoy tlak ďalej nezvyšoval a oko sa
zbytočne nezaťaţovalo. Majú tieţ bezpečnostnú zaráţku, kt. zabraňuje priamemu dotyku vzduchovej
trysky s rohovkou.
Pre prístroj platia tieto meracie rozpätia: 0-30 mm Hg (0-4000 Pa), 0-60 mm Hg (0-8000 Pa), najmenší
krok 1 mm Hg (133 Pa). V automatickom reţime sa meranie spúšťa po dosiahnutí optimáinejo
zamerania, v ručnom reţime po stlačení štartovacieho tlačidla. Meracie vzdialenosť je 11 mm.
Namerané hodnoty sa môţu vytlačiť v zabudovanej tepelnej tlačiarni a pristroj je vybavený aj
sériovým rozhraním na prenos dát. Priebeh merania a všetky informácie sa zobrazujú na čiernobielej
obrazovkej.
Gärtnerov tonometer − prístroj na meranie TK pomocou prstencovej manţety, kt. sa aplikuje n a
prst.
Goídmannov aplanačný tonometer − prístroj na meranie vnútroočného tlaku, kt. eliminuje účinky
odporu skléry.
Impresný tonometer − intendačný t, elektronický t, je t Shiotzovho, McLeanovho alebo MacKayMargovho typu, napr. TS3. Meria ynútroočný tlak určením prehnutia (vklesnutia) rohovky, kt. je
vyvolané tyčinkou s presne stanoveným priemerom a presne definovaným zaťaţením.
T. má 3 hlavné časti: 1. pelotu (valcová tyčinka) s krátkym ramenom páky, ukazovateľom (ručička,
tvorí dlhé rameno páky) a pridavnýmu závaţiami; 2. základné teleso (rám nosníka) so stupnicou a
základňou; 3. drţiak.
Pohyb peloty oproti základni je pákovým mechanizmom zväčšený 20-krát, pričom jednému dieliku
stupnice zopovedá vysunutie peloty o 0,05 mm. Pretoţe pri meraní prilieha základňa na rohovku,
vysunutie peloty zodpovedá prehnutiu rohovky. Pelota je zabezpečená proti vypadnutiu základným
závaţím, kt. je označené hodnotou 5,5 g. Do tejto hodnoty je zahrnutá aj hmotnosť celého pákového
systému (pelota, závaţie, krátke rameno páky, ukazovateľ). Údaj na závaţí zodpovedá tiaţovej sle,
ktorou pôsobí pelota na rohovku.
Vlastný prístroj je posuvne uloţený v drţiaku, a to tak, aby nevyvolávalo trenie. Tým sa
zabezpečuje, ţe prítlak peloty, resp. základne na rohovku neovplyvňuje sila, s akou vyšetrujúci
manipuluje s prístrojom. T. sa ukladá do umývateľného puzdra.
K príslušenstvu t. patria prídavné závažia na prítlak zodpovedajúci 7,5 a 10 g a sklená kalibračná
plocha. Polomer plochy je 15,00 mm. Pouţíva sa na správne nastavenie polohy ukazovateľa na
stupnici. Pri dobre nastaveneom prístroji by sa mal odčítať údaj −1,0 dielika (sklerá sféra je na
rozdiel od rohovky oka nestaňlačiteľná). T. podlieha certifikácii a dodáva sa s overeným osvedčením o
skúške presnosti.
Postup pri vyšetrení: pacient je v leţiacej polohe. Rohovka sa pred vyšetrením znecitlivie. T. sa priloţí
na oko a drţiak sa posunie o 0,5 cm smerom dole. Tým sa prístroj z drţiaka uvoľní a na oku
spočíva len svojou hmotnosťou. Prístroj musí byť pri meraní v zvislej polohe a jeho základňa musí
byť kolmá na stred rohovky. Údaje o hĺbke vysunutia peloty odčítané na stupnici prístroja ešte
nevyjadrujú priamu hodnotu vnútroočného tlaku, ale musia sa upraviť pomocou kalibračnej krivky
alebo tabuľky, kt. sú súčasťou t.
MacKay-Margov elektronický tonometer − elektronický aplanačný t. na meranie vnútroočného
tlaku, vybavený plochou planţetou aplikovanou priamo na rohovku.
McLeanov tonometer − implanačný t.

Recklinghausenov tonometer − prístroj na pozorovanie oscilácií TK.
Schietzov tonometer − prístroj na registráciu vnútroočného tlaku priamo aplikovaný na rohovku;
odčitáva sa na stupnici, hodnoty v mm Hg sa odčítavajú z prevodovej tabuľky.
tonometria, ae, f. − [tono- + g. -metriá meranie] meranie tlaku (krvného, vnútroočného).
Digitálna tonometria − určenie hodnoty vnútroočného tlaku tlakom vyvíjaným prstom vyšetrujúceho
na bulbus
tonometron, i, n. − [tono- + g. metron miera, meradlo] tonometer.
®

Tonophosphan − tonikum; toldimfos sodný.
tonoplast − [tono- + g. plassein formovať] malé intracelu-lárne teliesko produkujúce osmoticky účinné
látky, z kt. vznikajú malé vakuoly (de Vrieš, 1885). Označuje sa ním membrána intracelulámych
vakuol.
®

Tonopress (Boehringer, Ingelheim) − vazokonstringens, antimigrenózum; dihydroergotamín.
Tonoquil − stimulans CNS; klofenciklán.
tonotopicus, a, um − [tono- + g. topos miesto] tonotopický, schopný priestorového usporiadania, takţe
určité frekvencie tónov sa prenášajú pozdĺţ jednotlivých častí štruktúr, napr. v ncl. cochlearis.
tonsill/o- − prvá časť zloţených slov z l. tonsilla mandle.
tonsilla, ae, f. − [l.] mandle.
Tonsilla adenoidea – l. pharyngealis.
Tonsilla cerebelli − malá, mierne prominujpca časť hemisféry mozočka priliehajúca bočné na úsek
červa mozočka.
Tonsilla intesfinalis − folliculi lymphatici aggregati.
Tonsilla linguaíis − jazyková mandľa, súbor jazykových folikúl (folliculi linguales) s Ú 1-4 mm. Kaţdý
folikul má centrálnu jamku (fossula tonsillarís). T. I. je vyvinutá najmä v mladosti. Je to platnička
lymfatického tkaniva uloţeného v lamina propria mucosae, zloţená z početných splývajúcich
lymfatických uzlíkov s reakčnými centrami. Početné lymfocyty z 1.1. prestupujú epitelom do ústnej
dutiny; iné lymfocyty sa hromadia v jamkách folikolov a dostávajú sa tieţ do sliny, v kt. tvoria tzv.
slinové telieska; -otráviaca sústava.
Tonsilla palatina − t. pharyngea, podnebná mandľa, lymforetikulárny orgán, kt sa vyvíja v mieste 2.
ţiabrovej vklasliny v sinus tonsillaris. Je to ovoidný oploštený útvar, rozmerov 20 X 15 x 12 mm, uloţený
medzi arcus glossopalatinus a arcus pharyngopalatinus, v trojuholníkovom sinus tonsillarís, kt. nevypĺňa
úplne: nad t. p. ostáva fossa supratonsillaris, pred ňou fossa praetonsillarís, ohraničené rovnomennými
sliznicovými riasami. Keď zasahuje lymfatické tkanivo aţ do bázy arcus glossopalatinus, fossa
praetonsillaris chýba a báza oblúka sa rozširuje do trojuholníkovitej plica tríangularís.
Mediálna plocha t. p., pokrytá sliznicou ústnej dutiny je zriasená, opatrená 10-30 jamkami - fossulae
tonsillares, kt. vedú do rôzne hlbokých, vetviacich sa krýpt. Krypty sú vyplnené odlúpanými
epitéliami, lymfocytmi (slinovými telieskami), neutrofilmi a baktériami. Pod epitelom, v lamina propria
sliznice, je vrstva adenoidného tkaniva, sprehýbaná prestupom krýpt do hĺbky. V tejto platni
adenoidného tkaniva, u detí neostro ohraničené proti epitelu, sa diferencujú uzlíky so zreteľnými
reakčnými centrami. Lymfocyty, kt. vznikajú z uzlíkov, sa dostávajú do epitelu, kde prechodne
zotrvávajú a tvoria ochranný val proti vnikajúcej infekcii. Po puberte sa redukciou lymfatického tkaniva
t. p. zmenšuje. Hlbšia riasa, plica tonsillaris, môţe t. p. rozdeľovať na 1 laloky.

Vonkajšia plocha t. p. je obklopená väzivovým puzdrom a priloţená k stene hltana (k vnútornej ploche
m. constrictor pharyngis superior), kt. môţe tlačiť t. p. mediálne proti istmu; naopak m. stylopharyngeus pripojený na puzdro t. p. môţe ju ťahať laterálne tak, ţe nie je viditeľná za
podnebnojazykovým oblúkom. Z väzivovéhjo puzdra sa dá t. p. ľahko vylúpnuť. Medzi puzdrom a
stenou hltana prebieha paratonzilová ţila, kt. pri tonzilektómii značne krváca. Od a. carotis int, kt. leţí
navonok od hltana, je t. p. vzdialená ~ 1 cm.
V puzdre t. p. bývajú ostrovčeky hyalínovej
chrupky, zvyšky 2. a 3: ţiabrového oblúka. V
kryoptách môţu byť tvrdé konkrementy.
Cievy prichádzajú k t. p. zo všetkých strán:
spredu r. tonsillaris a. lingualis, zozadu r.
tonsillaris z a. palatina ascendens, zhora vetvy
aa. palatinae minores, zozadu r. tonsillaris z a.
pharyngea ascendens. Žily odtekajú do
lingválnych ţíl a do hltanových ţilových spletí.
Lymfatické cievy t p. sú spojené s lymfatickými
cievami jazyka; odtekajú do hlbokých krčných
lymfatických uzlín, najmä do uzliny pri angulus
mandibulae (lymphonodus tonsillarís Woodi);
→tráviaca sústava.
Tonsilla penduia − hypertrofia podnebnej
mandle karfiolovitého alebo hroznového vzhľadu.
Tonsilla pharyngealis − hltanová mandľa; -otráviaca sústava.
Tonsilla lubaria − podsliznicové lymfatické tkanivo pri ústí sluchovej
trubice.
Tonsilla ventricuti laryngis − zmnoţenie lymfatického tkaniva vo forme mandle vo vychlípke
hrtanovej dutiny.
tonsillaris, e − [l. tonsilla mandľa] tonzilový, týkajúci sa mandlí.
tonsillectomia, ae, t − [t. onsilla mandľa + g. ektomé odstránenie] →tonzilektómia.
tonsiliitis, itidis, f. − [tonsill- + -itis zápal] →tonzilitída.
Tonsillitis caseosa − kazeózna tonziiitída, t. lacunaris.
Tonsillitis diphtherfca − záškrtová toznilitída.
Tonsillitis follicularis − tonzilitída, kt. postihuje najmä krypty, pokladané za folikuly.
Tonsillitis herpetica − lokálna manifestácia herpesu na mandliach.
Tonsillitis lacunaris − t. caseosa, tonzilitída, pri kt. sú krypty mandlí vyplnené zátkami
kazeózneho materiálu.
Tonsillitis lenta − chron. zápal mandlí, kt. vyvoláva chron. sepsu.
Tonsillitis lingualis − zápal lymfatického tkaniva na báze jazyka.
Tonsillitis mycotica − forma zápalu mandlí vyvolaná hubami.
Tonsillitis parenchymatosa − zápal celého parenchýmu mandle.
Tonsillitis praeglottica − zápal jazykovej mandle.
Tonsillitis pseudomembranacea − pseudomembranózny, pablanový zápal mandlí.

Tonsillitis pustulosa − pustulová tonzilitída.
Tonsillitis streptococcica − streptokoková tonzilitída.
Tonsillitis superficialis − zápal sliznice mandlí.
Tonsillitis suppurativa − akút. parenchymatózna tonzilitída.
Tonsillitis Vincenti − akút nekrotizujúca gingivitída postihujúca len mandle.
tonsilloadenoidectomia, ae, f. − tonziloadenoidektómia, odstránenie mandlí a adeno idných vegetácií.
tonsillohemisporosis, is, f. − [tonsillo- + Hemispora + -osis stav] tonzilohemisporóza, infekcia hubou
Hemispora.
tonsillolithos, i, m. − [tonsillo- + g. lithos kameň] →tonzilolit.
tonsillomoniliasis, is, f. − [tonsillo- + Monilia + -asis stav] tonzilomoniliáza, infekcia mandlí hubou
Monilia (Candidä).
tonsillomycosis, is, f. − [tonsillo- + g. myké huba + -osis stav] →tonzilomykóza.
tonsillopathia, e, f. − [tonsillo- + g. pathos choroba] tonzilopatia, nešpecifikovaná choroba mandlí.
tonsillopharyngitis, itidis, f. − [tonsillo- + g.farynx hltan] →tonzilofaryngitída.
®

Tonsillosan (Lösung) − acidifikačná látka; kys. DL-mliečna.
tonsiliotomia, ae, f. – [tonsillo- + g. tomé rez] —stonzilotómia.
tonsillotomum, i, n. − [tonsillo- + g. tomé rez] →tonzilotóm.
tonsillotyphoid − [tonsillo- + tyhoid] tonziloryfoid, faryngotyfoid, brušný týfus s príznakmi tonzilitídy.
tonsura, ae, f. − [l. tondere krájať, strihať] →tonzúra.
tonsurans, antis − [l. tondere strihať, krájať] krájajúci, strihajúci.
tonus, i, m. − [g. tonos napätie] napätie.
Tonus svalu − kaţdý sval aj bez vôľovej kontrakcie má určité napätie, kt. je východiskovým
predpokladom na vykonanie akéhokoľvek pohybu a udrţanie vzpriamenej polohy. Zabezpečujú a
udrţujú ho najmä proprioceptívne spinálne reflexy a -systém. Receptormi proprioceptívnych reflexov
sú svalové vretienka a šfachové telieska. Podráţdenie proprioceptorov prichádzajúce zo svalu sa
prevádza na motoneurón toho istého svalu. Reflexný oblúk sa teda začína a končí v tom istom svale
(svalové vretienko alebo šľachové teliesko aferentné nervové vlákno miechového nervu s bunkou v
spinálnom gangliu -motoneurón − efektor, v tomto prípade sval). Informácie prichádzajúce z
receptorov sa nekončia len pri motoneurónoch predných rohov miechy, ale odovzdávajú sa aj do
retikulárnej formácie mozgového kmeňa, mozočka, talamu a mozgovej kôry; →sy. svalovej
hypertónie. T. svalov je dôleţitý aj na zabezpečenie spätného návratu krvi do srdca.
®

Tonus-forte − hypnotikum; etodroxizín.
tonzilektómia − [tonsillectomia] skr. TE, odstránenie mandlí. Od TE sa upúšťa, pretoţe tonzily a
adenoidné tkanivo majú v tele dôleţité imunol. funkcie. Neplatí ani názor, ţe tonzilektomované deti
sú menej náklonné na prechladenie a i. choroby dýchacieho systému; je to skôr naopak.
Chir. th. má tieto indikácie: 1. > 7 epizód t. v priebehu 1 r. > 5 epizód t/r. v priebehu 2 r. alebo > 3
epizódy t/r. v priebehu 3 r.; 2. t, kt. nereaguje na th. antibiotikami; 3. stav po ťaţkej angíne s
komplikáciami a stav po peritonzilámej flegmóne alebo peritonzilárnom abscese; 4. chron.
tonzilitída s podozrením na fokálnu infekciu a komplikovaná reumatickou horúčkou alebo
glomerulonefrtiídou; 5. hypertrofické tonzily, kt. zapríčiňujú dýchacie alebo prehítacie ťaţkosti; 6.
bacilonosiči hemolytických streptokokov alebo toxických kmeňov difterických korynebaktérií, pri kt.

debacilizácia antibiotickou th. nebola úspešná.
TE sa vykonáva v miestnom znecitlivení alebo celkovej anestézii. K príprave pacienta na t. patrí
celkové vyšetrenie, vyšetrenie hemokoagulačných pomerov a premedikácia. T. sa dá vykonať aj
ambulantne. Po operácii v lokálnej anestézii zostáva pacient v sediacej polohe, nemá rozprávať
ani chrchlať, sliny vypľúva. Príp. krvácanie sa rýchlejšie zastaví, keď sa na krk pacientovi priloţí vak s
ľadom. Po operácii máva pacient bolesti v hrdle, príp. aj v ušiach. Osvedčujú sa tu ľadové obklady,
príp. zmrzlina, studené nápoje a studený zvlhčený vzduch (zvlhčovač sa však musí čistiť denne).
Bolesti po operácii s utišujú čapíkmi analgetík. Do 3. d môţe mať pacient resorpčné teploty do 38
°C, do 4.-6. d sa stav pacienta upravuje a prepúšťa do domáceho ošetrenia. Rekonvalescencia trvá
2 týţd.
tonzilitída − [tonsillitis] zápal mandle. Infekcia lymfoepitelového tkaniva Pirogovovho-Waldeyerovho
prstenca a sliznice hltana sa nazýva →angína. Pôvodcom t. je (-hemolytický streptokok, stafylokok a
pneumokok. Baktériová infekcia často nadväzuje na vírusovú (respiračné vírusy vrátane EpsteinovhoBarrovej vírusu, kt. vyvoláva mononukleózu). T. obyčajne postihuje deti vo veku 3 − 6-r., u kt. nie je
ešte úplne vyvinutý imunitný systém. Riziko t. je vyššie v školských kolektívoch, u fajčiarov i osôb
vystavených pasívnemu fajčeniu a nákazám horných dýchacích ciest. Rozoznáva sa samostatné a
symptomatické t, kt. sprevádzajú infekčné a krvné choroby a sú dôleţité pre dg. zákl. choroby.
Klin. obraz − na začiatku býv suchosť, škriabanie v hrdle a bolestivé prehltávanie. Paicnet je slabý,
malátny a má zvýšenú teplotu. Niekedy býva aj triaška a horúčky okolo 40 °Ca letargia. Objektívne sa
zisťuje začervenanie a zväčšenie tonzíl, niekedy s bielymi povlakmi, kt. nepresahujú okraje mandlí. U
detí je reakcia organizmu prudšia. Niekedy sú hypertrofované aj adenoidné tkanivo (nosné mandle nad
hltanovými mandľami). Zväôené a bolestivé na dotyk bývajú podsán-kové a krčné lymfatické uzliny. Po
opakovaných t môţu vzniknúť jazvy, deformácie krýpt tonzíl, ohraničené mikroabscesy, príp.
paratonzilámy infiltrát. V mandli sa utvára zápalové loţisko, z kt. sa občas vyplavujú do krvného obehu
baktérie a toxíny.
Komplikácie − neliečená t. môţe mať za následok nahromadenie hnisu (absces) medzi tonzilami a
mäkkými tkanivami okolo nich (peritonzilový absces). Veľký absces s okolitým edémom môţe
obturovať hltanovú bránku a vyvolať dysfágiu aţ dusenie. Zriedka nastáva hematogénna propagácia
do krku a hrudníka. Zdurené mandle alebo adenoidné vegetácie môţu obturovať dýchacie cesty a
sťaţovať dýchanie, príp. upchávať sluchovú trubicu s následným hromadením tekutiny, príp.
zápalom strecloušia, u detí s príp. poruchou sluchu a vývoja reči; inokedy zapríčiňujú chrápanie a
zhoršenie kvality spánku. Niekt. kmene streptokokov, kt. vyvolávajú t môţu mať za následok nefritídu
alebo reumatickú horúčku s postihnutím srdca, kĺbov, nervového systému a koţe.
Dg. − stanovuje sa na základe klin. vyšetrenia, príp. kultivácie výteru z hrdla. V 20 % prípadov však
býva nález pri streptokokovej infekcii negat.
Th. − pri posteľovom reţime sa podávajú antpyretiká, vitamíny a ovocné šťavy a ako vyplachovadlo
®
®
odvar rumenčeka alebo Stopangin , Tantum Verde ap. T. vyvolaná streptokokom sa lieči
penicilínom. Pri hltacích ťaţkostiach sa podáva i. m. Th. trvá 10 d, a to aj v prípade zlepšenia stavu.
Kratšie trvanie th. pomáha vývoju rezistentných kmeňov a zjaveniu sa príp. komplikácií. Vírusové
infekcie nareagujú na antibiotiká. Úplná úprava stavu trvá 7 − 14 d. Od tonzilektómie sa upustilo;
→tonzilektómia.
T. sama nebýva závaţnou chorobou, neliečená sa však môţe komplikovať. Hospitalizácia dieťeťa je
indikovaná v prípade vyššej teploty, anamnézy recidív t, refraktérnosti na antibiotiká, dýchacích alebo
hltacích ťaţkostí a zhoršenia stavu alebo zjavenia sa nových príznakov (bolesti hlavy, artralgie,
vyráţka, vracanie).
V prevencii infekcií nosohltana sa odporúča dodrţiavanie všeobecných hygienických zásad (dôkladné

umývanie rúk, zakrývanie úst pri kýchaní a kašli, hygiena stravovania), zvyšovanie odolnosti a telesnej
zdatnosti (dostatok odpočinku, spánku, pobytu na čerstvoim vzduchu). Adekvátna hydratácia
(dostatokteplých nápojov- čaju, slepačej polievky ap.). Pri bolestiach hrdla sa osvedčuje kloktanie teplou
slanou vodou niekoľkorát/d (1/2-1 polievková lyţica soli do 2 dcl teplej vody). Pri horúčke sa môţe
podať acetaminofén. Väčšie dávky však pôsobia hepatotoxicky. Deťom < 16-r. sa pre riziko Reyovho sy.
nemá podávať kys. acetylsalicylová. T. sa lieči doma niekolko d. Kým má dieťa pozit. výsledok bedside
testu (strep test), má ostať doma na antibiotikách ešte aspoň 24 h.
tonzilolit − [tonsillolithos] mandľový konkrement.
tonzilomykóza − [tonsillomycosis] plesňová choroba mandlí.
tonzilofaryngitída − [tonsillopharyngitis] zápal mandlí a hltana.
tonziloIit − [tonsillolithos] mandľový konkrement.
tonzilomykóza − [tonsillomycosis] plesňová choroba mandlí.
tonzilotóm − [tonsillotomum] prístroj na odstránenie mandlí.
tonzilojtómia − [tonsillotomid] preťatie mandlí.
tonzúra − [tonsura] hladko vyholené miesto.
tonzilotóm − [tonsillotomum] prístroj na odstránenie mandlí.
tonzóniumbromid − thonzonium bromidum; N-[2[[(4-metoxyfenyl)metyl]-2-pyridinylamino]etyl]-N,N®
dimetyl-1 -hexadekamíniumbromid, C32H55BrN4O, Mr 592,74; detergent (Thonzide ).

Tonzómiumbromid
,

,

tonzylamínhydrochlorid
−
N-[(4-metoxyfenyl)metyl]-N ,N -dimetyl-2-pyramidinyl-1,2®
etándiamínmonohydro-chlorid, C16H23CIN4O, Mr 322,83; antihistaminikum (Anahist , Neohetramine
®
®
®
hydrochloride , Novohetramin , Resistan ).

Tonzylamínhydrochlorid

Toothova choroba − [Tooth, Howard Henry, 1856 − 1925, angl. lekár] Charcotova-Marieho-Toothova
choroba.
top/o- − prvá časť zloţených slov z g. topos miesto.
topaesthesia, ae, f. − [top- + g. aisthésis cit, cítenieť] →topestézia.
topagnosia, ae, f. − [top- + g. alpha priv. + g. gnósis vedenie] topagnózia; 1. atopognózia; 2. styrata
schopnosti rozpoznávať známe prostredie.
topalgia, ae, f. − [top- + g. algos bolesť] bolesť na jednom mieste.
topás − nerast hexafluorosilikát hlinitý, fluorokremičitan hlinitý; karátový drahokam rozličných farieb.
topasolit − nerast, granát zelenkavo ţltej farby z Álp.
®

Topazone − antibiotikum; mrazolidón.

®

Topclip Parasol (Ciba-Geigy) − insekticídum, ektopara-ziticídum; cypermetrín.
topectomia, ae, f. − [top- + g. ektomé odstrániť] —žtopektómia
topektómia − [topectomia] syn. kortikektómia, frontálna gyrektómia; chir. odstránenie vymedzenej
časti kôry predného mozgu pri liečení epilepsie a niekt. duševných chorôb.
topenie − premena skupenstva látky z tuhého na kvapalné (opak tuhnutia).
Teplota topenia (t. t.) za normálneho barometrického tlaku, ak je merateľná, je jedným zo znakov
totoţnosti tuhej látky (napr. liečiva). Meria sa podľa liekopisného návodu zohrievaním práškovej
vzorky liečiva v kapiláre umiestenej v Thieleho skúmavke alebo kovovom bloku na Koflerovom
prístroji. Osobitným postupom sa určujú pribliţné t. t. polotuhých zmesí, voskov, tukov atď. Pri t. látka
pohlcuje príslušné skupenské teplo a podobne aj pri ďalších fázových premenách; na tom sa zakladá
stanovenie čistoty látky a zloţenia zmesí termickou analýzou. Chem. čistá (individuálna) kryštalická
látka má za určitého tlaku rovnakú a konštantnú t. t. Je to teplota, pri kt. existuje v rovnováhe tuhé a
kvapalné skupenstvo danej látky. Naproti tomu zmes alebo znečistená látka sa obyčajne topí (a
tuhne) v širokom teplotnom rozpätí, pričom začiatok t. je pri niţšej teplote ako je teplota t. čistej zloţky.
Čiastočnou výnimkou je eutektikum, kt. sa topí a tuhne pri rovnakej konštantnej teplote, podobne ako
individuálna látka, ale táto tzv. eutektická teplota je takisto vţdy niţšia aklo sú teploty t. jednotlivých
zloţiek eutektika. Vplyv beţných zmien barometrického tlaku na t. t. je zanedbateľný, veľkým
zvýšením tlaku sa zvyšuje t. t. látok, kt. hustota sa topením zmenšuje (väčšian látok), a naopak (voda).
topestézia − [topaesthesid] schopnosť lokalizovať hmatové podnety, presná lokalizácia dotykových
vnemov.
®

Top Form Wormer − anthelmintikum; tiabendazol.
tophaceus, a, um − [l.] tofový, 1. tvrdý, štrkovitý; 2. charakterizovaný tofami.
®

Tophol − obsol. antiuratikum, analgetikum, pouţíva sa v experimente na vyvolanie vredov;
cinchofén.
topholipoma, tis, n. − [tophus + lipoma] tofolipóm, lipóm, kt. obsahuje tofy.
®

Tophosan − obsol. antiuratikum, analgetikum, pouţíva sa v experimente na vyvolanie vredov;
cinchofén.
tophus, i, m. − [l. porézny kameň] tofus, uzol, zdurenie.
Tophus auricularis − ušnicový tofus.
Tophus dentalis − zubný „kameň".
Tophus syphiliticus − syfilitický uzol.
Tophus uraticus − dnavý tofus, loţisko soli kys. močovej v koţi, lokalizované najmä v okolí kĺbov, v
chrupavkách, kostiach, šľachách, podkoţí, ušnici; pôsobí ako cudzie teleso a vyvolávajú chron.
zápalovú odpoveď.
topica (remedia) − topiká.
®

Topicain (Chugai) − miestne anestetikum; oxetazaín.
®

Topicon (Pierrel) − miestne antiflogistikum; halopredónacetát.
®

Topicort(e) (Roussel-UNCLAF) − antiflogistikum, glukokortikoid; deoxymetazón.
topicus, a, um − [g. topos miesto] topický, miestny, vzťahujúci sa na určité miesto, pouţívaný na
určitom mieste (obklad, náplasť).
Topicycline® (Procter & Gamble) − antibiotikum; tetracyklín.

Topiderm® (Roussel-Armor Gil) − antiflogistikum, glukokortikoid; deoxymetazón.
®

Topifug (Wolff) − antiflogistikum; dezonid.
topiká − [topica (remedia)] prípravky aplikované na povrch tela, od kt. sa očakáva účinok len na
očetrebnom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Alternatívnym pojmom je externá, kt. sa
aplijkujú na vonkajší povrch tela, nieje však jasné, kde sa očakáva účinok.
®

Topilan (Syntex) − miestne antiflogistikum; chlórprednizón.
®

Topilar (Syntex) − glukokortikoid; flukloronid.
topinambur − [podľa indiánskeho kmeňa Topinambás] 1. cudzokrajná raastlina príbuzná slnečnici
Helianthus tuberosus L., Compositae; 2. jej jedlá hľuza; v sušine sa nachádza aţ 20 % polysacharidov
pouţiteľných ako sladidlo.
Topinardov uhol − [Topinard, Paul, 1830 − 1911, franc. lekár a antropológ] angulus
ophryospinalis.
Topinardovova čiara − [Topinard, Paul, 1830 − 1911, franc. lekár a antropológ] spojnica glabely s
pogonionom.
Topinkovej-Mellanovej test →testy.
topiramát − 2,3:4,5-bis-0-(l-metylidin)--D-fruktopyranóza; antiepileptikum. T. pôsobí pri refraktérnej
epilepsii; polčas > 8 h. Podáva sa v dávkach 1000 − 1200 mg/d. Nevyvoláva neţiaduce účinky, aţ
na ľahké kognitívne ťaţkosti.
®

Topisolon (Hoechst) − antiflogistikum, glukokortikoid; deoxymetazón.
®

Topitracin (Reed & Carnick) − antibiotikum; bacitracín.
top(o)aesthesia, ae, f. − [top(o)- + g. aisthésis cit, zmysel] →top(o)estézia.
topoanaesthesia, ae, f. − [topo- + g. alphapriv. + g. aisthésis cit, zmysel] topoanestézia, neschopnosť
presne lokalizovať dotyk na povrchu tela.
®

Topocaine (Lilly) − miestne anestetikum; cyklometykaín.
topoelectrocardiographia, ae, f. − [topo- + electrocar-diographia] topoelektrokardiografia.
topoelektrokardiografía − [topoelectrocardiographia] mapovanie izopotenciálnych línií elektrického
poľa srdca.
topofóbia − [topophobia] chorobný strach pred určitým miestom.
topografía − [topographia] opis tela, telových oblastí a vzájomného uloţenia telových orgánov
vzhľadom na miesto.
topografický − [topographicus] spojený s určitým miestom.
Topografický model − psychol. model osobnosti, kt rozoznáva jeho vedomé, predvedomé a
podvedomé zloţky, pričom kaţdá môţe ovplyvňovať správanie: 1. vedomé je to, čo sa v danej chvíli
nachádza vo vedomí, čo človeka práve zaţil, momentálne vnemy a myšlienky, je všetko to, čo si
človek práve myslí; 2. predvedomie zahrňuje spomienky a obsahy vedomia, kt. sa môţu dostať do
vedomia potlačené, väčšinou nepríjemné spomienky alebo nedovolené pudové ţelania; je všetko to,
na čo si človek nevie aktívne spomenúť; 3. nevedomé je všetko to, na čo si nevie človek
bezprostredne spomenúť (motívy, strach); nevedomé impulzy spochybňujú integritu, človek má proti
uvedomovaniu si nevedomých obsahov značný odpor, pretoţe kontakt s ním môţe vyvolať úzkosť.
Nevedomé sa dá vyvolať do vedomia pomocou -→psychoanalýzy
topographia, ae, f. − [topo- + g.grqfein písať] →topografia.

topographicus, a, um − [topo- + g. grafein písať] →topografický.
topochémia − chem. zloţenie špecifických miest nejakej štruktúry, ako je štruktúra bunkovej
membrány.
topoizomér − molekula DNA, kt. sa líši od inej len väzbovým číslom, resp. celkovým počtom vinutí
dvojreťazcovej DNA helixu.
topoizomeráza − enzým, katalyzuje vzájomnú premenu to-poizomérov DNA štiepením alebo
opätovným spojením jednej alebo viacerých fosfodiesterových väzieb, pričom menia celkový počet
vinutí dvojreťazcovej DNA. Typ I = DNA-t, typ II = DNA-t. (hydrolyzujúca ATP).
®

Topokain − lokálne anestetikum; prokaín.
topoľ čierny − Populus nigra L. (Salicaceae) (čes. topol čemý). Droga: Gemma populi nigrae; rovnocenné
drogy má topoľ balzamový (Populus balsamifera L.) a topoľ kanadský (Populus canadiensis Moench.).
Droga obsahuje fenolový glykozid salicín, populín a salicylopopulíny, flavónové glykozidy (chryzín,
tektochryzín), silicu (~ 0,5 %, s obsahom humulénu a karyofylénu), ďalej ţivicu, vosky a triesloviny.
Kôra obsahuje najmä trieslovinu, horčinu a glykozid populín. Vlastnosti: diuretikum, urologikum,
antireumatikum. Salicylové látky majú analgetické a antipyretické účinky. Fenolové glykozidy zvyšujú
vylučovanie kys. močovej a spolu s flavonoidmi zvyšujú diurézu. Pre dezinfekčný účinok sa pouţíva
pri zápaloch močových ciest a na vonkajšie aplikácie na zle sa hojace rany a zapálené hemoroidy,
pričom sa vyuţíva Šťava z lupeňov vo vhodnom vehikule. Zapar sa pripravuje z 0,5 g (1/2 kávovej
lyţičky) drogy na šálku vody, pije sa 2-krát/d po 1 šálke; Decoctum Gemmae populi z 1/2 lyţice drogy
na 1 pohár vody a uţíva sa dávke 1 − 2 lyţice 3 − 5-krát/d. Zvonka sa aplikuje v masťovom
základe, účinná je kombinácia s ostatnými antipyretickými a diaforetickými drogami. Rovnocenná je
droga Cortex salicis. Prekročenie th. dávok môţe vyvolať ţalúdkové ťaţkosti s vracaním. Odvodený
prípravok - Unguentum populi.
topologia, ae, f. − [topo- + g. logos náuka] 1. mat. odbor geometrie, kt. študuje vzájomný vzťah polohy
geometrických útvarov; 2. regionálna anatómia; 3. v molekulovej biológii mat. opis terc. štruktúry
dvojreťazcovej DNA, kt. konce nie sú schopné voľne rotovať; definuje sa ako L = I × W, kde L je
počet väzieb, celkový počet pravotočivých vinutí jedného reťazca okolo druhého, / je počet otáčok a
W počet superhelixových vinutí; 4. vzťah medzi naliehajúcou časťou plodu a pôrodným kanálom.
toponeuróza − [toponeurosis] tzv. orgánová neuróza.
toponomastika − [top- + onomastika náuka o vlastných menách] náuka o vlastných miestnych
menách.
toponym − názov oblasti na odlíšenie od nejakého orgánu.
toponymia − 1. toponymika; 2. toponomastika.
toponymika − súhrn zemepisných (vlastných) mien.
topophobia, ae, f. − [topo- + g.fobos strach] →topofóbia.
topopsychológia − topologická psychológia. Psychológia poľa, termín Kurta Lewinova; koncepcia
ţivotného priestoru (poľa), kt. zahrňuje osobu (jej gen. výbavu a doterajšie skúsenosti), jej konanie a
okolie (predmety, nálada skupiny, vzdelanostná výbava a i.), takţe kaţdé konanie je funkciou osoby a
jej okolia; vektor vyjadruje veľkosť a smer jednotlivých prvkov, kt. sa nachádzajú v ţivotnom poli.
toposkopia − [toposcopict] EEG metóda (Livanov), kt. vyuţíva 50-kanálový polygraf. Jeho záznamy
predstavujú 50 svetelných bodov, pričom ich intenzita udáva výkyvy individuálnych potenciálov
jednotlivých bodov. Bioleket. mozaika u zdravej osoby je vysoko dynamická a mení sa kaţdých 4080 ms.

®

Topostasin − lokálne hemostatikum; trombín.
topothermaesthesiometron, i, m. − [topo- + g. thermé teplo + g. aisthesis vnímanie + g. metron
meradlo] topotermesteziometer, prístroj na meranie miestnej citlivosti na teplo.
®

Topral (Delagrange) − antidepresívum; sultoprid.
®

Topsin − systémové ŕungicídum, anthelminitkum; tiofanát.
®

Topsin-M − systémové fungicídum, anthelminitkum; tiofanát.
®

Topsym − antiflogistikum, glukokortikoid; fluocinonid.
®

Topsym (rescinded) (Syntex) − miestne antiflogistikum; dimetylsulfoxid.
®

Topsymin (Grunenthal) − antiflogistikum, glukokortikoid; fluocinonid.
®

Topsyn(e) − antiflogistikum, glukokortikoid; fluocinonid.
topterón − 17-hydroxy-17-propylandrost-4-enón, C22H34O2, antiestrogén.
TOP V − skr. angl. poliovirus live oral trivalent trivalentná ţivá poliovírusová vakcína.
®

Toquilone − hypnotikum, sedatívum; metachalón.
tóra − [hebr.] 1. zákon; 2. pomenovanie päť kníh Mojţišových; 3. posvätná ţidovská literatúra vôbec; →judaizmus.
®

Toracizin − antideprsívum; fluacizín.
®

Toradol (Syntex) − analgetikum, antiflogistikum; ketorolak.
®

Toraflon − hypnotikum, sedatívum; metachlaón.
®

Torak (Hercules) − insekticídum, akaricídum; dialifor.
to rak/o- − prvá časť zloţených slov z g. thôráx hrudník.
torakalgia − [thoracalgia] bolesť hrudníka. torakálny - [thoracalis] hrudný, hrudníkový.
torakoabdominálny − [thoracoabdominalis] týkajúci sa hrudníka a brucha.
torakoakromiový − [thoracoacromialis] týkajúci sa hrudníka a nadplecka.
torakobronchotómia − [thoracobronchotomia] chir. preťatie priedušky pri otvorení hrudníka.
torakocentéza − [thoracocentesis] prepichnutie, napichnutie, punkcia hrudníka, nabodnutie
pohrudnicovej dutiny.
torakocervikálny − [thoracocervicalis] týkajúci sa hrudníka a šije.
torakodidymus − [thoracodidymus]podvojná anomália spojená v oblasti hrudníka.
torakodorzálny − [thoraco- + l. dorsum chrbát] uloţený v chrbtovej oblasti hrudníka.
torakodynia? ae, f. − [thoracodynia] bolesť hrudníka, to-rakalgia.
torakojepigastrický − [thoracoepigastricus] týkajúci sa hrudníka a nadbruška.
torakogastrický − [thoracogastricus] týkajúci sa hrudníka a ţalúdka.
torakogastroschíza − [thoracogastroschisis] vrodený rázštep hrudníka a brucha.
torakografía − [thoracographia písať] zaznamenávanie zmien objemu hrudníka pri dýchaní.
torakochirurgia − [thoracochirurgia] odbor chir., kt. sa zaoberá hrudníkom, hrudná chirurgia.
torakokaustika − [thoracocaustica] prerušenie pohrudni-cových zrastov pomocou termokautera.

torakolaparotomia − [thoracolaparotomia] chir. otvorenie hrudníka a brucha.
torakojlumbálny − [thoracolumbalis] týkajúci sa hrudníka a bedra.
torakolýza − [thoracolysis] prerušenie pohrudnicových zrastov. torakomeióza — [thoracomeiosis]
zmenšenie hrudníka.
torakometria − [thoracometria] meranie obvodu hrudníka pri dýchaní.
torakomyodýnia − [thoracomyodynia] bolesť hrudníkových svalov.
torakopagus − [thoracopágus] podvojná anomália spojená hrudníkom.
torakoplastika − [thoracoplastica] chir. výkon na hrudníku, pri kt. po vybratí niekoľkých rebier sa
obidva listy pohrudnice priloţia k sebe tak, ţe môţu zrásť.
torakoschíza − [thoracoschisis] vrodený rázštep hrudníka.
torakoskopia − [thoracoscopia] vyšetrovame pohrudnicovej dutiny zrakom pomocou špeciálneho prístroja
torakoskopu.
torakostenóza − [thoracostenosis] zúţenie hrudníka.
torakotómia − [thoracotomia] preťatie hrudníkovej steny.
®

Torantil (Winthrop) − histamináza.
torasemid − syn. torsemid;iV-[[(l-metyletyl)amino]- karbonyl]-4-[(3-metylfenylamino]-pyridínsulfónamid,
®
®
®
C16H20N4O3S, Mr 348,42; sulfónamidové slučkové diuretikum (AC 4464 , BM 02015 , JDL– 464 ).

Torasemid

torax − [thorax] hrudník.
®

Torate (Bristol) − narkotické analgetikum; butorfanol.
®

Torazina − antimetikum, antipsychotikum; chlórpromazín.
torbernit − [podľa nór. chemika Torberna] rádioaktívna medená uránová sľuda; chalkolit.
®

Torbugesic (C-Vet) − narkotické analgetikum; butorfanol.
®

Torbutrol (Bristol) − narkotické analgetikum; butorfanol.
torcularis, e − [l. torquere krútiť, 1. torculum lis] vylisovaný, stlačený, prázdny (o mieste po stlačení
tepny).
Torcular Herophili − confluens sinuum.
®

Tordon (Dow) – xylitol.
tordovaný – [l. torsio obrátenie, zakrútenie] krútený, točený.
®

Torecan dr., supp. (Krka; Sandoz) − Tiethylperazinum 6,5 mg v 1 dr., resp.v 1 čapíku; fenotiazínové
antiemetikuma antivertiginózum centrálneho typu; tietylperazín.
®

Torecan inj. (Krka) − Tiethylperazinum 6,5 mg v 1 amp. 1 ml; fenotiazínové antiemetikuma
antivertiginózum centrálneho typu; tietylperazín.
®

Torecan Maleate (Boehringer, Ing.) − anticholínergikum; tihexinol.
Torekova operácia − [Torek, Franz J. A., 1861 − 1938, amer. chirurg] 1. operácia nezostúpených

semenníkov; 2. excízia hrudníkovej časti paţeráka (má historický význam).
®

Torelle (Dow) − nernatocídum, insekticídum; fostietán.
toremifén − (Z)-2-[4-[4-chlór-1,2-difenyl-1-butenyl)fenoxy]-N,N-dimetyletánamín, C26H28ClNO, Mr 405,97;
®
nesteroidový antiestrogén podobný tamoxifénu, antineoplastikum (citrát C32H36CINO6 – FC-1175a ,
®
Fareston ).

Toremifén
®

Torental (Hoechst) − vazodilatans; pentoxifylín.
Toresove-Teixeirove telieska − inklúzne telieska v bunkách pri variola minor.
®

R

Toresten (Sandoz) − antriemetikum; tietylperazín. Torfan - antitustikum; racemetorfán.
®

Torfot inj. (Medexport) − Extractum sphagni (var. sepc.) v 1 amp. 1 ml. Nešpecifická popudová th.,
biogénny stimulátor. Podáva sa pri progredujúeej krátkozrakosti, myopickej chorioreti-nitíde, zákaloch
sklovca, začínajúcej pigmentovej degenerácii sietnice, keratitíde, konjunktivitíde; artritíde,
radikulárnych sy. a mylagiách. Podáva sa s. c. (1 amp. denne počas 30 – 35 d) alebo
subkonjukntiválne (0,2 ml obdeň 15 – 20 d v jednej sérii, kt. moţno opakovať o 6 − 8 týţd., a to 3 −
4-krát/r.
TORCH – skr. toxoplasmosis + rubeola (ruţienky) + cytomegalovirus + herpes virus. Skratka pre špecifické
infekcie, ktoré môţu nepriaznivo ovplyvniť vývoj plodu a priebeh gravidity, príp. pre sérologické vyšetrenia
týchto chorôb, resp. patogénov, kt. sa vykonávajú na začiatku gravidity; →STORCH.
®

Torch (Sanwa) − xylitol.
TORI − skr. angl. Trust-Openess-Realization-Interdependence faktory dôvery-otvorenosti-sebareahzácie a
vzájomného pôsobenia; ovplyvňujú správanie členov skupiny (Gibb a spol, 1964).
torianit − nerast obsahujúci tórium.
torica − 1- alebo 2-ročná bylina 30 − 100 cm vysoká z čeľade mrkvovitých.
®

Toricelocin − cefalosporínové antibiotikum; cefalotín.
torická šošovka − šošovka, kt. vzniká kombináciou 2 rôznych krivostí na tej istej ploche.
torilový olej − olej získaný z plodov jap. rastliny Torilis anthriscus (L.), Gmel., Umbelliferae;
anthelmintikum.
®

Torinal − hypnotikum sedatívum; metachalón.
®

Toripamid − antihypertenzívum, diuretikum; tripamid.
®

Toriseptin M − sulfónamid; sulfametyltiazol.
torit − [podľa škandinávskeho boha rozumu Thora] nerast, kt. obsahuje tórium.
tórium − thorium, prvok zn. Th, A r 232,0381, Z = 90, valencia 4. Prirodzený izotop s dlhým
polčasom 232, ostatné izotopy: 224 − 231; 233 − 235. Objavil ho Berzelius (1828). Vyskytuje sa v
232
neraste torit, torianit, orangit, yttrokrazit, monazitový piesok. Prirodzený iziotop Th sa rozpadá na
niekt. izotop olova pričom emituje ţiarenie ,  a . Je to sivobiely, lesklý, rádioaktívny kov, mierne
vodivý a kujný, T. t. 184 °C. Pri zahriatí na vzduchu horí za tvorby oxidu. Pouţíva sa vjedrových
235
233
reaktoroch obyčajne spolu s U. Pri ostreľovaní jadier Th nadbytkom neutrónov, vzniká
U, ako
238
potenciálne štiepiteľné palivo. Pri nadbytku jadier z Th vzniká
U. Slúţi na pokovovanie vláken v

ţeraviacich lampách a vákuových trubiciach; v org. syntéze ako katalyzátor, redukčné činidlo v
metalurgii.
Oxid toričitý − ThO2, Mr 264,05; je biela vo vode nerozp. kryštalická látka,  9,87 g.cm . Pripravuje
sa ţíhaním hydroxidu toričitého: Th(OH)4 = ThO2 + 2 H2O. Pouţíva sa pri výrobe Auerových
plynových pančúch, v rtg dg. ako kontrastná látka a na výrobu zmiešateľných katalyzátorov.
-3

Tetrakyanoplatinát toričitý(II) − tórium(4+)tetrakis(kyano-C)platinát(2-); tóriumplatinokyanid (1:2),
C8N8Pt2Th, Mr 830,35; pouţíva sa ako fluorescentný štít.
Torkildsenova operácia (skrat) − [Torkildsen, Arne, *1899, nór. neurochirurg]
ventrikulocisternový skrat (medzi cisterna magna a bočnou komroou), vykonáva sa pri hydrocefale.
Torkoš, Ján Justus – (1699 − 1773) mestský lekár v Bratislave, kde vlastnil aj lekáreň. Ţiak Mateja
Bela, med. vyštudovakl v Halle. R. 1745 na podnet magistrátu vypracoval miestny štvorjazyčný
farmaceutický sadzobník Taxa pharmaceutica Posoniensis (prvý svojho druhu v Uhorsku). Opísal
lekársko-chem. rozbor vody viacerých kúpeľov a prameňov, o. i. piešťanských a pezinských. Venoval
sa aj otázkam verejnej hygieny a chem. skúmaniu liečiv a rôznych minerálov.
torkrétovanie − strojový spôsob nanášania cementovej malty, ochrannej vrstvy, striekanie pomocou
cementového dela ap.
®

Torlamicina − antibiotikum; erytromycín.
tormentácia − skúška pevnosti zbrane pomocou vystreleného náboja s predpísaným zvýšeným
tlakom ako beţný náboj rovnakého druhu.
®

Tormentan spec. (Léčivé rostliny) − species, antidiaroikum, antidyspeptikum. Zloženie: Fructus
myrtilli 32 g + Radix tormentillae 20 g + Radix sanguisorbae 20 g + Flos chamomillae 7 g + Folium
Salyiae 7 g + Herba menthae piperitae 7 g + Radix liquiriíiae 7 g v 100 g čajovinovej zmesi. Má
adstrigentný, karminatívny, mierne spazmolytieký, antiflogistický a dezinfekčný účinok bez
dráţdivého pôsobenia na GIT.
tormilia, ae, f. − [pl.] kŕče, kŕčové bolesti, ťaţkosti.
T. urinae − rezavá, kŕčovitá bolesť pri močení.
®

Tormosyl (Sandoz) − agonista 2-adrenergických receptorov, bronchodilatans; bitolterol.
®

Tornalate (Sterling) − analgetikum; fluprochazón.
torn. – farm. skr. l. tornatus strúhaný, v hoblinách
tornádo − severoamerická pozemná víchrica; druh uragánu.
Tornwaldtova choroba − [Thornwaldt, Gustav Ludwig, 1843 – 1910, nem. lekár] chron. faryngová
burzitída charakterizovaná tvorbou cýst obsahujúcich hnis a stenózou nosohltana.
toroid − 1. prstencovité teleso (napr. pneumatika); 2. cieva tvaru prstenca, kt. všetky závity majú
rovnaký kruhový tvar a po celom obvode rovnakú hustotu.
torón − [thorori] tóriová emanácia, chem. zn. Tn, Aľ 222, Z = 86, nestály izotop tória.
Toroviridae − torovírusy. Navrhovaná čeľaď RNA-vírusov, kt. majú virión tvaru uzla, rozmery 35 x
70 nm, s obalom, veľké peploméry, kt. obkolesujú valcovitý nuklekapsid heliakálnej symetrie. Genóm
pozostáva z jedinej molekuly pozít. jednoreťazcovej RNA (20 kb). Patria sem vírusy Berne a Breda.
torpédo − náboj s vlastným pohonom pohybujúci sa pod vodou; 2. kuţeľ v hubici na drvenie,
plastikáciu, homogenizáciu a prenášanie tepla do spracúvanej hmoty; časť vytláčanej formy.
torpens, entis − [l torpere strpnúť] vyvolávajúci malátnosť, otupujúci.

torpidus, a, um − [l. torpere strpnúť, ustrnúť] torpídny, stŕpnutý, strnulý, ťaţko pohnuteľný, ochabnutý,
opadnutý, neprístupný liečeniu.
torpor, oris, m. − [l. torpere strpnúť, ustrnúť] stŕpnutosť, ochabnutosť, ľahostajnosť, apatia; syn. sopor,
stupor, semistupor. T. retinae − stav, pri kt. sa dá sietnica stimulovať len silnými svetelnými podnetmi.
®

Torque (Shell) – akaricídum; fenbutatínoxid.
torr − [podľa talebo fyzika Torricelliho, Evangelistu, 1608 − 1647] fyz. jednotka tlaku pouţívaná na
meranie malých rozdielov tlakov; mm ortuťového stĺpca; značka Torr (1 Torr = 101 325/760 Pa =
1/760 atmosfér).
Torreho syndróm − [Torre, Douglas Paul, *1919, amer. dermatológ] →syndrómy.
torrefactio, onis, f. − [L] proces pečenia alebo praţenia.
torsades de pointes − [franc. kolísanie okolo osi] polymorŕhá komorová tachykardia; →arytmie. V
záchvate sa zisťuje kontinuálna undulácia osi QRS okolo izoelektri. čiary v sekvencii 5 − 20
komplexov. Záchvat samovoľne v priebehu min ustúpi alebo degeneruje do komorovej fibrilácie. Medzi
záchvatmi majú pacienti pokročilú alebo kompletnäú AV blokádu alebo sy. dlhého intervalu Q−T.
Je to veľmi nebezpečný neţiaduci účinok mnohých liekov, kt. postihuje disponovaných jedincov.
Najčastejšie vzniká po antiarytmikách, častejšie u ţien ako muţov. Je väčšinou závislý od dávky.
Riziko značne zvyšuje hypokaliémia po hnačke, diuretikách alebo sladkom drievku. Preto sa odporúča
vyšetrenie EKG pred úpodaní týchto liekov. Za hornú hranicu intervalu Q−Tc sa pokladá 430 ms u
muţov a 450 ms u ţien, u detí < 15-r. 440 ms. Aj ked sa interval > 500 ms spája s vyšším rizikom
torsades de pointes, nejestvuje hranica, pod kt. je predĺţený interval Q−T bez rizika nebezpečných
arytmií. Riziko vzniku torsade de pointes by sa malo zváţiť uţ po podaní lieku a pacienta sledovať
počas jeho podávania.
Predĺţenie intervalu Q–Tc môţe mať aj iné príčiny, kt. môţe zvýšiť riziko lieku, ako sú kardiopatie
(insuficiencia
srdca,
ischémia,
myokarditída),
elektrolytové
poruchy
(hypokaliémia,
hypomagneziémia), cerebrovaskulárne choroby (subarachnoidálne krvácanie, iktus), ťaţká
bradykardia (kompletná blokáda srdca), hyper- a hypotyreóza. Dispozíciu k predĺţeniu intervalu Q−T
predstavuje kanalopatia podmienená mutáciami génov pre draslíkový kanál KCNQ1 (lokus LQT1) a
KCNH2 (lokus LQT2), ako aj pre sodíkový kanál SCN5A (lokus LQT3). Tieto kanalopatie môţe byť
príčinou náhlej smrti. Prejavujú sa ako veľmi nepríjmené palpitáee s frekvenciou 180 − 280/min.
Pociťuje sa pritom slabosť a závraty, môţu sa dostaviť synkopy. V záchvate je prítomná rýchla,
nepravidelná a samoiititujúca tachykardia. Na EKG sa medzi záchvatmi zosťuje predĺţenie intervalu
Q−T a komorové extrasystoly. Komorové extrasystoly vedú k predĺţeniu srdcového cyklu. Z toho
vzniká torsade de pointes. Následkom vysokej komorovej frekvencie klesá srdcový vývrh a môţe sa
vyvinúť komorová fibrjlácia s náhlym,exitom. Uvádza sa, ţe 2 − 3 % preskripcií liekov sa spája s
predĺţením Q, predĺţenie Q−T > 456 ms/h sa našlo v 8 % prípadov, v kt. sa podávali psychofarmaká.
Záchvat sa dá zručiť elekt. výbojom. V th. sa treba snaţiť odstrániť zákl. príčinu a korigovať
hypokaliémiu. V prevencii sa odporúča aplikácia 2 g MgSO4 i. v.
Lieky, kt. predlžujú interval Q−T môžu vyvolať torsade de pointes
Antiarytmiká: I. triedy: ajmalin, dizopyramid, chinidín, prokainamide, propafenón; III. triedy:
amiodarón, azimilid, dofetilid, ibutilide, N-acetylprokainamid, sematilid, sotalol
Vazodilatanciá/antianginóza: bepridil, lipoflazín, prenylamín
Psychofarmaká: amitryptilín, klomipramín, klozapín, chloralhydrát, chlór-promazin, citalopram,
dezipramín, doxepín, droperidol, fluoxetín, flufenazín, haloperidol, imipramín, lítium, maprotilín,
melperón, mezoriadazín, nortryptilin, olanzapín, paroxetín, pericyklín, pimozid, prochlórperazín,

kvetiapín, sertalín, sertindol, sulpirid, sultoprid, trazodón, tiaprid, tiorida-zín, timiperón,
trifluoperazín, venlafaxín, zimeldín, ziprasidón
Anťiparkinsoniká: amantadín, budipín
Antiepileptika: Felbamat, Valproinsäure, Muskelrelaxantien, Tizanidín
Antibiotiká: amantadín (aj pri m. Parkinson), erytromycín, flukonazol, grepafloxacín, halofantrín,
chlorochín, ketokonazol, klaritromycín, kotrimox-azol, pentamidín, chinín, spiramycín, sparfloxacín
Nesedatívne antihistaminiká: astemízol, difenhydramín, ebastin, hydrozín, terfenadín
Anorektiká: fenfluramín, sibutramín
Bronchodilatanciá: albuterol, metaproterenol, salmeterol, terbutalín
Antimigreniká: sumatriptan, naratriptan, zolmitriptan
Analgetiká: Celebrex
Fytofarmaká z Ephedra a ma huang
Iné: cisaprid, probukol, terodilín, zazopresín, albuterol, efedrín, adrenalín, dobutamín, izoproterenol,
norepinefrín, fenylefrín, fenylpropanolamín, pseudoefedrín, levometadón, tamoxifen.
®

Torsemid − diuretikum; torasemid.
torsio, onis, f. − [l. torquere krútiť] →torzia.
Torsio mesenterii − torzia mezentéria, okruţia.
Torsio uteri − torzia maternice okolo pozdĺţnej osi.
torsiometron, i, m. − [l. torquere krútenie + g. metron meradlo] torziometer, prístroj na meranie
stupňa rotácie chrbtice.
torsiospasmus, i, m. − [torsio + sposmus] sy. roţnej dystónie, krútivý kŕč. Ide o dlhodobý tonický kŕč
rotátorov šije, trupu a dolných končatín. Pokladal sa za neurózu hysterického typu, a to pre
neprítomnosť príznakov v leţiacej polohe a pokoji, postupný rozvoj v stojacej polohe a pri chôdzi,
ako aj značnú závislosť od emočných faktorov. Opísal ho Schwalbe (1909) a Ziehen (1910), org.
podstatu rozpoznal Oppenheim (1911), kt. zaviedol názov dysbasia lordotica progressiva, dystonia
musculorum deformans. Ako torznú dystóniu ju označil Mendel. Lokalizovanou formou torznej
dystónie je torticollis spasíica, tortipelvis. Ide o zánikový sy. ncl. caudatus.
torsiversio, onis, f. − [l. torquere krútiť + l. vertere obracať] torziverzia.
Torstenov Sjögrenov syndróm − [Torsten Sjôgren, Karí, skockholmský psychiater 20. stor.]
Sjôgrenov sy. II.
torticollis, is, m. − [l. torquere krútiť + l. collum krk] tortikolis, syn. caput obstipum, schýlená hlava,
naklonená hlava so sklonom hlavy na stranu a jej rotáciou na opačnú stranu. Príčinou t. môţe byť
vrodené skrátenie m. sternodeidomastoideus, v kt. sa nachádzajú loţiská fibrózneho tkaniva. Môţe
ísť o jazvenie po natrhnutí svalu pri pôrode, produktívny zápal alebo ischemické utlmenie rastu v
dôsledku tlaku ramienka v málo priestrannej maternici, príp. nesporávnej polohe plodu. Zriedka je
vrodený t. podmienené chybným vývojom krčných stavcov, najmä pri ich asymetrii alebo
vzájomnom zraste. Získaný t. môţe vyvolať spastická obrna v oblasti n. accessorius alebo chabá
obrna v tejto oblasti na opačnej strane. Ďalšou príčinou t. môţu byť postihnutia periférneho
nervového systému (torticollis neumlgicus), centrálneho nervového systému (torticollis spastieus s
klonickými kŕčmi kývačov), myozitídy a i. myopatie (torticollis muscularís), ochorenia kostry
(torticollis osseus). T. vzniká aj pri strabizme a i. očných chybách, kt. nútia postihnutého drţať hlavu

sklonenú na jednu stranu (návykový tortikolis).
Torticollis congenitalis − vrodený tortikolis, kt. vzniká následkom unilaterálneho úrazu m.
sternocleidomastoideus v čase pôrodu a jeho premeny na väzivový pruh, kt. sa s rastom šije
nepredlţuje.
Torticollis dermatogenes − tortikolis vyvolaný kontrakciou koţe šije.
Torticollis fixus − neprirodzené postavenie hlavy následkom aktuálneho alebo pretrvávajúceho org.
skrátenia svalu.
T. habitualis − návykový tortikolis.
T. hypertonicus − t. spasticus.
T. hysterica − „hysterický" torikolis pri konverzných poruchách.
T. intermittens − t. spasticus.
T. labyrinthicus − tortikolis následkom jednostranného dráţdenia polkruhovitých kanálikov.
T. mentalis − forma tiku alebo návykového spazmu, pri kt. ide o spastické kontrakcie šijových svalov,
vyvolávajúcich deviáciu hlavy. V leţiacej polohe sa zmierňuje a dá sa regulovať miernym tlakom.
Torticollis muscularis − tortikolis svalového pôvodu.
Torticollis myogenes − prechodný tortikolis následkom kontrakcie svalov pri reumatizme a po
pôsobení chladu.
Torticollis neuralgicus − tortikolis nervového pôvodu.
Torticollis neurogenes − t. spasticus.
Torticollis ocularis − tortikolis následkom vysokostupňového astigmatizmu alebo obrny m. obliquus
superior pri lézii n. trochlearis (naklonením hlavy pacient zabraňuje diplopii).
Torticollis osseus − tortikolis kostného pôvodu.
Torticollis reflectoricus − reflektorický tortikolis vyvolaná zápalom alebo hnisa-nínrvv oblasti šije,
zväčšením lymfatických uzlín alebo nádorom mandlí, šije alebo hltana.
Torticollis rheumatoides − reumatoidný tortikolis, pri postihnutí najmä m. sternocleidomastoideus a
priľahlých svalov.
Torticollis rigidus − t. spasticus.
Torticollis spasticus − t. hypertonicus, t. rigidus, tortikolis kŕčového pôvodu, rigidná, stuhnutá, zo
zvýšeného napätia svalstva.
Torticollis spurius − nepravý tortikolis, skrútenie alebo stuhnutie šije následkom tbc spondylitídy
(caries vertebrae cervicalis).
Torticollis symptomaticus − stuhnutosť šije následkom reumatizmu.
tortor, oris, m. – [l. torquere krútiť] mučiteľ.
Tortricidae − obaľovičovité. Čeľaď motýľov, kt. húsenice ţijú v ovocí (v-jablkách a slivkách). Sú
belavé, ruţové alebo červenkasté, hlavičky majpú čierne. Dospelé vyliezajú z plodov, spúšťajú sa na
hodvábnom vlákne na zem, kde sa kuklia. Hospodársky význam má obaľovač slivkový (Ernarmonia
funebrana) a obaľovač jablčný (Ernarmonia pomonella).
tortiplevis, is, f. − [l. torquere krútiť + l. pelvis panva] dystonia musculorum deformans.
tortuositas, atis, f. − [l. tortuosus skrútený] tortuozita, zvlnenosť, zakrútenosť, spletitosť.

Tortuositas vasorum − oftalmoskopický zistiteľné nápadné yinutie ciev sietnice pri nedostatočnom
raste bulbu v porovnaní s dĺţkou ciev.
tortuosus, a, um − [l.] skrútený, zvlnený, spletitý.
tortura, ae, f. − [l. torquere krútiť] krivenie, napínanie, mučenie.
Torula (ae, f.) histolytica − Cryptococcus neoformans, huba s bunkami s hlienovým puzdrom, kt. ich
dvojito kontúruje.
torularodín − torularhodinum; kys. 3',4'-didehydro-(-karotén-1,6-ová, C40H52O2, Mr 564,82;
karotenoidové tmavopurpurové farbivo získané z rastliny Torula rubra a kvasníc Rhodotula
mucilaginosa.

Torularodín

Torulopsis − rod nepravých húb čeľade Cryoptococcaceae, rad Moniliales, morfol. podobných
kryptokokom, nemajú však puzdro; osídľujú normálne dýchacie cesty, GIT a urogenitálny systém.
Torulopsis glabrata − oportunistický druh, plôvodca torulopsózy a i. infekcií, ako je meningitída,
pneumóniam cuystitída a fungémia; je súčasťou normálnej flóry úst, čreva a močových ciest.
Torulopsis histolytica − Cryptococcus neoformans.
Torulopsis pintolopesii − druh podobný T. glabrata, parazituje v GIT myší.
torulopsosis, is, f. − [Torulopsis + -osis stav] torulopsóza, infekcia tkanív podobná histoplazmóze,
vyvolaná Torulopsis glabrata.
torulosis, mycotorulosis, is, f. − [Torula histolytica + -osis stav] →torulóza.
torulospóra − guľatá bunka, kt. po kopulácii tvorí 2 hladké askospóry (výtrus vreckatých húb).
torulóza − [torulosis] mykotorulóza, infekčná choroba vyvolaná kvasinkami Cryptococcus neoformans, kt.
postihuje pľúca, nervový systém a koţu.
torulus, i, m. − [l.] hrbček, malá vyvýšenina, lalôčik.
Toruli tactiles – hmatová vyvýšenina.
torus, i, m. − [l.] 1. hrboľ, vyvýšenina, val, výrastok, zdurenina; poduška, loţisko; 2. mat. rotačná plocha
utvorená rotáciou kruţnice okolo priamky leţiacej v rovine tejto krnuţnice a nepretína ju; anuloid,
kruhový prstenec; 3. bot. zhrubnutá, rozšírená časť kvetnej stopky, na kt. sú umiestené kvetné časti; kvetné
lôţko.
Torus aorticus − vyvýšenie v anteriosuperiórnej časti steny a. coronaria dx., podmienené vrcholom
pravého cípu aortovej chlopne a sínusom.
Torus frontalis − protuberancia v strednej čiare koreňa nosa, na vonkajšej strane lebky.
Torus gemtalis − pohlavný val ako základ vonkajších pohlavných orgánov; u muţov z neho vzniká
miešok (scrotum), u ţien labia majora.
Torus intervenosus − intervenózny val medzi ústím obidvoch dutých ţíl v stene pravej predsiene
srdca.
Torus levatorius − sliznicová riasa, kt. pokrýva m. levator veli paiatini v laterálnej stene nosovej časti

hltana.
Torus mandibularis − kostný hrebeň na vnútornej ploche sánky na báze jej alveolárnej časti, priľahlej
k premolárom.
Torus occipitalis − vyvýšenina na záhlavnej kosti v oblasti linea nuchalis superior.
Torus palatinus − nekonštantná pozdĺţna vyvýšenina, polguľovitý kostný výrastok tvrdého podnebia pri
stredovej čiare na podnebnej ploche.
Torus tubarius − labium posterius ostii úharyngei tubae auditivae.
Torus urethericus − plica interureterica.
torutilín − vitamín T.
®

Toryn (SK & D) − antitusikum; karamifénetándisulfonát.
torzia − [torsio] obrátenie, zakrútenie; deformácia telesa vyvolaná tlakom; krútenie, krat; pozit. =
rotácia v smere, negat. = rotácia proti smeru hodinových ručičiek.
torziverzia − [torsiversio] krut alebo rotácia zuba okolo jeho pozdĺţnej osi.
torzo − trup bez hlavy a končatín.
®

Toscarna − antitusikum; karamifénetándisulfonát. tosifen – (S)-4-metyl-N-[(l-metyl-2fenyletyl)amino]kar-bonyl]benzénsulfónamid, C17H20N2O3S; antianginózum.
tosilas − [angl. tosilate] tosilát, tosylát, neregistrovaný medzinárodný skrátený názov pre soľ a ester kys. otoluénsulfónovej.
®

Tosmilen (Lentia) − cholínergikum; demakáriumbromid.
®

Tosnone (Nippon Shoji) − antitusikum; karbetapentán.
®

Tossimex (Siegfried) − expektorans, mukolytikum; bromhexín.
tost. – farm. skr. tostus praţený
®

Tostram – vazodilatans; itramíntosylát.
®

Tostrin – androgén; testosterónpropionát.
tosufloxacín −
kys. (±)-7-(3-amino-1-pyrolidinyl)-1-(2,4-difluórfenyl)-6-fluór-1,4-dihydro-4-oxo-1,8naftyridín-3-karboxylová, C19H15F3N4O3, Mr 404,35; trifluórované chinolónové antibiotikum (hydrochlorid
®
C19H16CIF3N4O3 − A-60969 ).

Tosufloxacín

tosylát − tosilas.
tosylchloramid sodný
antiseptikum, dezinficiens.

–

tot. – farm. skr. totus celý, vcelku.

N-chlór-4-metylbenzolsulfónamid,

C7H7ClNNaO2S,

Mr 227,66;

®

Totabin – anthelmintikum; netobimín.
®

Totacef (Bristol) – polosyntatické antibiotikum, derivát kys. 7-aminocefalosporínovej; cefazolín.
®

Totacillin (Beecham) – antibiotikum; ampicilín.
®

Total (Hoechst) – herbicídum; fosfmotricín.
®

Totalciclina (Benvegna) – antibiotikum; ampicilín.
totalis, e – [1. totus celý] totálny, celý, úplný, absolútny.
totaliter – [1. totus celý] úplne, celkom.
®

Totapen (Bristol) – antibiotikum; ampicilín.
Totazina – antibiotikum; kolistín.
TOTE – skr. Test-Operate-Test-Exit {Miller a spol., 1958; 1960) spätnoväzbová alternatíva za reflexný
oblúk. Autori utvárajú schéma TOTE ako „forth link of the reflex". TOTE mení starú schému reflexného
oblúka na reflexný okruh:
kongruita
TEST –––––––→ EXIT
↓
OPERÁCIA
,, Exit" nastupuje len vtedy, keď sa dosiahla kongruita alebo priradenie v testovej fáze a nezjaví sa ako
následok operácie alebo akcie per se.
Podstatnou charakteristikou senzorického mechanizmu je testovanie inkongruít a charakteristikou
efektívneho mechanizmu je operácia s inými jednotkami (vrátane prostredia) tak, aby sa zníţila
inkongruita v senzorickom mechanizme. Za miesto „predštartovej syntézy", resp. „akčných programov" sa pokladajú frontálne laloky. Tu sa spájajú tieto programy a výsledky akcie. Tieto mechanizmy
zodpovedajú Pavlovovej ,,motorickej analýze". Porucha týchto mechanizmov má za následok
poruchu „psychol. kontroly akcie", resp. „syntézy zacielených pohybov".
TOTE sa chápe ako jednotka riadenia správania „obrazom― a „plánom― . Subjekt, kt. vykonáva
cieľasmemú činnosť má určitý „obraz" o situácii a priebehu činnosti. Na základe toho vykoná operáciu,
kt. je overovaná, aţ sa dospeje ku konečnému správaniu.
Podľa Madsena (1973) sú „obrazy udalostí― premennými (stavmi alebo procesmi), kt. sa odohrávajú
na „plátne" („obrazovke") mozgovej kôry holografickými procesmi z vonkajších receptorových buniek.
Jednotky TOTE sú neurónové štruktúry, kt. fungujú ako seryomechanizmy. Holografický obraz je
komplikovanou interferenciou inhibícií a excitácií neurónových jednotiek. „Obrazovka" je
komplikovanou neurónovou štruktúrou (zodpovedajúcou senzorickým a asociačným areám kôry),
zloţenou z pamäťových stôp, resp. engramov. Sú to trvalé útvary molekulovej štruktúry
neurónových buniek a glie, podmienené a neskôr oyplyvenené elektrochem. procesmi v bunkách.
Madsen sa pokúsil o integráciu psychológie a neurofyziológie a upravil schému TOTE takto.

totem – kmeňový symbol primitívnych národov uctievaný v náboţenskej podobe. T. je indiánske slovo
kmeňa Odţibwä znamená príbuzenský pomer medzi vlastným pokrvným bratom a sestrou, neskôr
ním označovali zvieratá a predmety, kt. boli odznakom príbuzenského vzťahu a pokladal sa za predka

klanu alebo odznak klanu.
totemizmus – je primitívny náboţenský systém, kt. spája vzájomne skupinu k sebe; →totem.
Freud (Totem und Tabu, 1913) sa snaţil vyloţiť totemový systém z Oidipovho komplexu. Totemové
zviera je substitúciou otca, namiesto otcovskej skupiny nastupuje bratský klan spojený vinou
spoločného zločinu. Freud vychádzal z Darwina a i. a vyslovuje teóriu o prim. horde v dávnoveku,
vedené drsným a ţiarlivým otcom, ktorému patria všetky ţeny a ktorý vyháňa dospievajúcich synov. Tí
sa jedného dňa spoja, zabijú a zjedia krutého otca, čím sa končí primitívna horda ovládaná otcom.
Tým, ţe zjedia nenávidený a obávaný vzor pôvodného otca, prejaví kaţdý brat svoje prianie
identifikovať sa s otcom a preberá kus jeho sily. Je však pritom ambivalencia. Napriek tomu, ţe
nenávideli mocného otca, súčasne ho milovali a obdivovali. Potlačené kladné city sa začali prejavovať
ako pocity viny, a to, čomu otec bránil, ich teraz viedlo k utvoreniu psychických zábran, a tým
následnej poslušnosti prianí mŕtveho otca. Ako nádradu za otca utvárajú totemový systém, volia
určité totemové zviera, kt. ţivot treba chrániť, vzývať a okolo kt. vznikajú rôzne tabu. Otec teda ţije ďalej
v symbolickom zmysle a trvajúce pocity viny sa strácajú.
Freudove názory o pôvode t. vyvrátil Lévi-Strauss (1962). Poukázal na to, ţe rôznorodé viery a
zvyky zoskupené pod nálepkou t. sa nezakladajú na predstave substancionálneho vzťahu medzi
jednou alebo niekoľkými spoločenskými skupinami a prírodnými oblasťami. Sú príbuzné s inými
vierami a praktikami alebo spojené s klasifikačnými schémami, kt. dovoľujú ponímať svet ako
organizovanú totalitu. Omyl zástancov t. spočíval v tom, ţe ľubovoľne izolovali jednu klasifikačnú
rovinu a pripisovali jej platnosť inštitúcie: rovinu tvorenú referenciami k prírodným druhom. T. moţno
pokladať za kódy, kt. zabepečujú vo forme konceptuálnych systémov prevoditeľnosť správ prislúchajúcich jednotlivým rovinám, aj keby išlo o vzdialené správy Jednou z charakteristicík funkcií
totemického operátora je sprostredkovanie medzi prírodou a kultúrou. T. definuje autor ako jav, kt.
zahrňuje súčasné pouţívanie zvieracích alebo rastlinných pomenovaní, zápovedí, vzťahujúce sa na
príésluš-né druhy a zákaz sobáša medzi ľuďmi s tým istým menom a ten istý alimentámy zákaz. T.
stanovuje logickú ekvivalenciu medzi spoločenstvom prírodných druhov a svetom spoločenských
skupín.
T. predstavuje spoločenské zriadenie, kt. súvisí s náboţenstvom a spája, zdruţuje príslušníkov
kmeňa do celkov, viazaných skutočným alebo fiktívnym príbuzenstvom na základe predpokladaného
pôvodu z toho istého materského lona. To sú matriarchálne klany s prísnou exogamiou, v kt. sa
sústreďujú iniciačné obrady, slávnosti plodnosti a slávnosti, kt. utuţujú v klane vedomie príbuzenstva s
totemom a jeho transcendentálneho charakteru.
TOTFLF – skr. test obľuby tvaru a farieb liekovej formy (Drtil) metóda zaloţená na zistení, ţe
preferencia určitých liekových foriem je v populácii typicky rozloţená.
Zmeny preferencie ukazujú zmeny vzťahu vyšetrovaného k liekovej forme. Táto zmena môţe o. i.
signalizovať závislosť. Navyše informuje o pravdeo-podobnej charakteristike abúzu. Test sa musí
vyhodnotiť na základe dobrej znalosti vyšetrovaného a najmä jeho anamnézy.
Tóth, Imrich – (1844 – 1928) banský lekár, priekopník pracovného lekárstva. Pôsobil takmer
polstoročie v Banskej Štiavnici, kde sa zaoberal výskumom pracovných a sociálnych chorôb
baníkov, najmä anky-lostomiázou a olovienkou. Presadzoval profylaktické opatrenia (vetranie,
ochranný odev, skrátenie pracovného času v zdraviu škodlivom prostredí atď.).
Tothov príznak – očný príznak hypertenzie: ţily očného pozadia sú zúţené v miestach, kde sa
dotýkajú artérií.
®

Totifen (Master) – antiastmatikum; ketotifén.
Totiho operácia – [Toti, Addeo, 1861 – 1935, florentínsky oftalmológ] dakryocystorinostómia. Ide o

utvorenie spojenia medzi sĺznym vakom a nosovou dutinou pri obliterácii slzovodu resekciou jednej
kostičky za nosom a prišitie laterálnej nosovej sliznice k medíálnej sliznici slzovodu, aby sa
zabezpečil odtok slz.
totipotens, entis – [l. totus celý + l. potentia moc] totipotentný, schopný všestranného vývoja.
totipotentia, ae, f. – [l. totus celý + l. potentia moc] totipotencia, vlastnosť oplodneného vajíčka utvárať v
ranom štádiu vývoja všetky druhy tkanív.
®

Totomycin – antibiotikum; tetracyklín.
totus, a, um – [I.] úplný, celý. Ex toto – úplne, vcelku.
Touhyho kanyla – špeciálna peridurálna kanyla s mierne ohnutým hrotom; kanylou sa dá zaviesť
tenká plastová cievka kvôli kontinuálnej →periduránej anestézii
Touraimov-Solentov-Goléfio syndróm – [Touraine, Albert, 1883 – 1961, paríţsky dermatológ;
Solenie, G.; Golé, L., franc. lekári 20. stor.] pachydermoperiostitída, pachydermoperiostóza.
Touretteov syndróm – [Tourette, Gilles de la, 1857 – 1904, paríţsky neurológ] →syndrómy.
Tournayov príznak – [Tournay, Auguste, 1878 – 1969, franc. oftalmológ] unilaterálna dilatácia
zrenice abdukovaného oka pri extrémnej laterálnej fixácii.
tournesol – angl. lakmus.
Toutonove bunky – [Touton, Karí, *1858, nem. dermatológ pôsobiaci v Breslau a Wiesbadene] obrovské
viacjadrové bunky, kt. sa vyskytujú spolu s histiocytovými elementmi so širokou, vakuolizovanou (penovitou)
cytoplaznou v →xantóme. Ich početné jadrá sú zoradené do tvaru venca.
®

Tova (BDH) – kombinácia progestagén dimetisterónu s estrogénom etinylestradiolom.
®

Tovene (Kali-Chemie) – kapilaroprotektívum; →diozmín.
®

Towk (Tanabe) – adrenergikum; →tramazolín.
tox/i/o- – prvá časť zloţených slov z g. toxikon jed.
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toxafén – chlórovaný kamfén, kamfechlór, polychlórkamfén, zmes min. C10 polychlórových derivátov
všeobecného vzorca C10H10Cl8. Je to ţltá voskovitá látka, príjemného zápachu po ihličí, dráţdivá,
absorbuje sa koţou, stimuluje CNS a môţe vyvolať tras, konvulzie a exitus, v experimente je
hepatotoxická; insekticídum (Hercules 3956®, Alltox®, Geniphene®, Motox®, Penphene®,
Phenacide®, Phenatox®, Strobane-Tt Toxakil).
toxaemia, ae, f. – [tox- + g. haima krv] →toxémia.
®

Toxakil – insekticídum; toxafén.
toxalbumín – toxický lektín, hemaglutinín; abrín.
Toxascaris konina – [tox- + g. askaris škrkavka] →toxokaróza.
toxémia – [toxaemia] toxinémia, otrava krvi, prítomnosť toxínov v krvi.
toxicans, antis – [g. toxikon jed] vyvolávajúci otravu.
toxicatio, onis, f. – [g. toxikon jed] otrava.
toxicitas, atis, f. – [g. toxikon jed] →toxickosť.
toxickosť – [toxicitas] jedovatosť. Skúške na zvieratách na t. sa vo farm. podrobujú všetky
potenciálne liečivá. Tá rozhoduje, či sa pokračuje v ich farmakol. a neskôr klin. hodnotení. Rozlišuje
sa: 1. akút. t. (po jednorazovom podaní určenej dávky sa sleduje uhynutie zvieraťa a t. sa vyjadrí v

LD50); 2. subakút t. (po podávaní liečiva počas 2 týţd. aţ 3 mes.); 3. chron. t. (po 1 – 4-r. aplikácii na
základe zmien KO a funkcií orgánov). K skúškam t. patrí aj sledovanie teratogenity a mutagenity.
toxický tuk – tukové suplementy, kt. vyvolávajú sy. toxického tuku; →syndrómy.
toxicodermatitis, itidis, f. – [toxico- + g. derma koţa + -itis zápal] →toxikodermatitída.
toxicoIogia, ae, f. – [toxico- + g. logos náuka] →toxikológia.
toxicomania, ae, f. – [toxico- + g. maniá vášeň] →toxikománia.
toxkopatfaia, ae, f. – [toxico- + g. pathos choroba] →toxikopatia.
toxicophobia, ae, f. – [toxico- + g.fobos strach] →toxikofóbia.
toxicosis, is, f. – [toxic- + -osis stav] →toxikóza, toxonóza, súbor príznakov vznikajúcich pôsobením
jedovatých látok.
Toxicosis alimentaris – alimentárna toxikóza, hnačková choroba vyvolaná rozkladnými látkami z
potravy.
toxicum, i, n. – [g. toxikon jed] jed, jedovatá látka.
toxicus, a, um – [g. toxikon jed] toxický, jedovatý.
toxidermia, ae, f. – [toxico- + g. derma koţa] koţná choroba vyvolaná jedovatými látkami.
2+

toxiferín I – [C40H46N4O2] , Mr 614,80; látka pripravená z kalabašského kurare, izolovaná zo Strych nos
toxifera Schomb., Loganiaceae.

Toxiferín I

toxigenes, es – [toxi- + g. gignesthai vznikať] toxigénny, produkujúci jed, vyvolaný jedovatými látkami.
toxikodermatitída – [toxicodermatitis] zápalové koţné prejavy vyvolané pôsobením jedovatých látok.
toxikofóbia – [toxicophobia] chorobný strach pred jedmi, jedovatými látkami.
toxikológia – [toxicologia] náuka o jedoch, jedovatých látkach.
toxikománia – [toxicomania, angl. abusus] 1. vášnivá túţba po poţívaní jedovatých látok; 2.
zneuţívanie alebo nadmerné pouţívanie prirodzených alebo syntetických psyuchoaktívne
pôsobiacich látok, kt. vedie k →návyku, resp. →závislosti a vyvoláva u postihnutého negat. zdrav, a
spoločenské dôsledky; nadradený pojem pre narkomániu, farmakofíliu.
Obvykle sa t. vyvíja takto: styk s návykovou látkou, jej skúšanie (usuš), zneuţívanie (misúzus),
nadmerné pouţívanie (abusus) a konečne chorobná →závislosť. Či jedinec prepadne ak neprepadne
návyku, závisí od komplexnosti interakcie jeho osobnosti, so-ciokultúrneho prostredia a
farmakodynamizmoch danej látky.
Názory na t. nie sú jednotné (→alkoholizmus). Prelínajú sa tu dva prístupy: med. a sociálny. Pri t. ide
o procesuálnu chorobu, pri kt. vznik a vývoj procesu prebieha v jednotlivých štádiách. Bejerot (1970)

pokladá t. za stav, kt. si jedinec podmieňuje a sám vyhľadáva opakovaním, resp. trvalým prívodom
príslušných návykových látok; jeho konanie nieje motivované med. hľadiskami a je inadek-vátne, čo
vedie k intoxikácii CNS.
Podľa Kielholza (1954) treba rozlišovať medzi mototoxikomániu a polytoxikomániou. Komisia SZO
(1967) uvádza tioeto hlavné typy látok, kt. vedú k abúzu: 1. morfínový typ (napr. ópium, morfín,
heroín a i. deriváty morfínu a lieky syntetické pôsobiace podobne ako morfín); 2. barbiturátový typ; 3.
kokaínový typ; 4. hašišový typ (napr. marihuana, hašiš z indického konope); 5. amfetamínový typ
(napr. amfetamín, metamfetamín, fenmetrazín, dietylpropán); 6. typ katu (výťaţky z rastliny Catha
edulis, nápoje z kávy, čaja, koly); 7. halucinogénový typ (napr. psilocybín, mezkalín, LSD);
alkoholový typ.
K najčastejším t. podľa Leunera (1972) patria: 1. rozpúšťadlá a alkohol; 2. halucinogény (hašiš
mezkaiín, LSD, STP/DOM = 2,5-dimetoxy-4-metyIamfetamín), hyoscyamín; 3. budivé amíny (2®
®
kyánbenzylamino)-1-fenylpropán,
morazón
(Rosimom )
(Morazon ),
7-metyl-2®
®
®
fenyletyIaminoetyIteofylín
(Catagon ),
fenmetrazín
(Preludin ),
metyifenidát
(Ritalin ),
®
metylamfetamín (Pervitin ); 4. barbituráty a i. hypnotiká alebo sedatíva; 5. morfínové deriváty (opiáty:
®
®
®
kodeín, morfín, surové ópium, heroín, ketobenidóm − Cliradon ), detromoramid (Jatríum , Palfium ),
®
metadón (Polamidon ); 6. kokaín; 7. atropín.
Zgirski (1972) uvádza tieto formy t.: 1. analgetománia (fenacetinománia, pyramidonizmus); 2.
hypnománia (barbituratománia, glutetimidománia, glimidománia); 3. ataraktománia (bromizmus,
chlórdiazepoxidománia, diazepamánia, meprobamatománia, hydroxyzinománia); 4. euforománia
[alkoholizmus, amfetaminománia, dextromonoramidománia, efedrinománia, etanolizmus, eterizmus,
fenmetrazinománia, hašišizmus, heroinizmus, chloroformizmus, kafeinizmus, katománia,
kodeinizmus,
kokainizmus,
morfinizmus,
petidinománia
(dolantizmus),
palfiumizmus,
psychotonizmus)]; 5. dysleptománia (etylenomania, mezkalizmu, psilocybizmus, lyzergedománia,
harminizmus); 6. polytoxikománia.
SZO rozvíja spolupracovné programy hlásenia od r. 1974 z prostriedkov United Nations Fund for
Drug Abuse Control, v USA DARP.
toxikopatia − [toxicopathia] choroba vyvolaná jedovatou látkou.
toxikóza − [toxicosis] súbor príznakov, kt. vznikajú pôsobením jedovatých látok exogénneho alebo
endogénneho pôvodu; intoxikácia alebo autointoxikácia, napr. t. gravidných ţien (gestóza), dojčiat,
neurotoxikózy, tyreotoxikóza.
toxín − [toxinum] jedovatá látka tvorená niekt. ţivočíšnymi a rastlinnými bunkami (baktériami).
Endotoxíny − sú termostabilné komplexy lipopolysacharidov s proteínmi, zloţky vonkajšej
membrány gramnegat. baktérií, totoţné s antigénom O. V infikovanom org. vyvolávajú exotoxíny
rozličné reakcie ako ochabnutosť, hnačky, hypotenziu, šok končiaci sa aţ letálne, pyretické reakcie,
ovplyvňuje fagocytózu, zvyšujú permeabilitu ciev atď. Pri sterilizácii sa z baktériových buniek
exotoxíny uvoľňujú a liečivo sa stáva pyrogénnym.
Pozostávajú z polysacharidového jadra viazaného na lipid A, lipid B (fosfolipid) a polypeptidový
reťazec (antigén O). Lipopolysacharid je typickou amfipatickou molekulou – má hydrofóbnu a
hydrofilnú časť. Hydrofílnú časť tvorí polysacharidový reťazec, kým hydrofóbny koniec molekuly
predstavuje lipid A. Polysacharid sa môţe rozdeliť na polysacharidový reťazec s O-špecifickosťou a
na jadrový oligosacharid (R-špeeifické jadro).
Lipopolysacharidy majú funkciu permeabilnej prekáţky pre prestup látok z vnútra bunky von a
naopak. Ako antigény umoţňujú sérologickú typizáciu jednotlivých druhov a kmeňov baktérií. Môţu
ich produkovať rôzne baktérie, najmä však druhy čeľadí: Enterobacteríaceae (Salmonella, Shigella,

Escherichia, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Pateurella atď.).
K biol. účinkom endotoxínu patrí pyrogénnosť, zmeny počtu cirkulujúcich leukocytov, aktivácia
komplementu alternatívnou cestou, aktivácia makrofágov, agregácia trombocytov, mitogénny účinok,
indukcia tvorby interferónu, uvoľňovanie interleukínu 1, stimulácia nešpecifickej antiinfekčnej
rezistencie, nekróza nádorov (priamym účinkom na nádorovú bunku a prostredníctvom
tumoricídnych faktorov uvoľnených z makrofágov) a i.
S endotoxínmi prichádza organizmus do styku uţ v prvých dňoch po narodení – pri baktériovej
kolonizácii ich tráviacej rúry. Podmienkou preţitia človeka je utvorenie účinných obranných a detoxikačných mechanizmov proti endotoxínom. Endotoxíny na druhej strane stimulujú tvorbu protilátok,
kt. majú silný opsonizačný účinok. Pomocou komplementu a lyzozýmu môţu usmrcovať baktérie, kt.
steny obsahujú endotoxín.
Najlepšie je známa štruktúra endotoxínov salmonel. Bočný polysacharidový reťazec, kt. sa na
vonkajšom konci lipopolysacharidu skladá zo 40 opakujúcich sa oligosacharidov, kaţdý z nich má 3 –
5 monosacharidových jednotiek. Dĺţka bočných reťazcov môţe byť rozdielna, dokonca i na tej istej
baktériovej bunke. Zloţenie oligo-sacharidových jednotiek je charakteristické pre jednotlivé rody a
druhy gramnegat. baktérií.
Protilátky, kt. vznikajú po imunizácii endotoxínom, majú väzbové miesta špecificky
komplementárne ktýmtio oligosacharidovým jednotkám, z čoho je zrejmé, ţe ide o antigénové
determinanty.
Existencia týchto O-špecifických determinantov je podkladom sérol. klasifikácie viacerých
enterobaktérií. Pri salmonelách je napr. známa Kauffmannova a Whiteho schéma, kt. umoţňuje
zatriediť salmonely do niekoľkých sérologicky definovateľných sérotypov.
Súčasťou polysacharidovej zloţky endotoxínu sú beţné monosacharidy – glukóza, galaktóza,
ramnóza, glukozamín, galaktozamín, ale aj viaceré 3,6-dideoxyhexózy (abekvóza, 2-Oacetylabekvóza, kolitóza, paratóza, tyvelóza) a urónové kys. V kaţdej oligosacharidovej jednotke je
jeden tzv. imunodominantný monosacharid, kt. rozhodujúcou mierou prispieva k celkovej väzbovej
energii (afinite) medzi oligosacharidovým determinantom a väzbovým miestom špecifickej protilátky.
Pri salmonelózach sa v oligosacharide zodpovednom za O-antigé-novú špecifickosť najčastejšie
vyskytuje trisacharid manóza-ramnóza-galaktóza (Man-Rha-Gal). Opakujúca sa oligosacharidová
jednotka salmonel, kt. podľa Kauffmannovej a Whiteho schémy patrí napr. do skupiny B s Oantigénovými faktormi 4 a 12, má toto zloţenie
Abe

Glu

-1,3
-1,4
↓
↓
→Man→Rha→Gal→
V tomto oligosacharide sa abekvóza (Abe) viaţe 1,3-a-glykozido-vou väzbou na manózu, kt.
predstavuje imunodominantný monosacharid pre faktor 4. Medzi salmonelami moţno dokázať
niekoľko desiatok takýchto špecifických faktorov.
Oligosacharidové jednotky, kt. majú O-špecifickosť sa syntetizujú len v bunkových stenách tých
kmeňov baktérií, kt. sa nachádzajú v S-fáze rastu; nie sú prítomné v endotoxínoch izolovaných z Rkmeňov. Kolónie kmeňov rastúcich v S-fáze a R-fáze sa líšia navzájom morfol. i svojou virulenciou;
kmene rastúce v S-fáze sú patogénne, jeho mutant rastúci v R-fáze je spravidla nepatogénny.
Za O-antigénovú špecifickosť endotoxínu pri R-kmeňoch zodpovedá vonkajšia časť reťazca, kým
vnútorná časť predstavuje R-špecifické jadro. Tento R-špecifický jadrový oligosacharid salmonel

sa skladá z 10 monosacharidov, medzi kt. popri glukóze, galaktóze a A/-acetylglukozamíne je aj
heptóza a 8-uhlíkatý mono-sacharid 2-oxo-3-deoxyoktónová, prostredníctvom kt. sa jadrový
oligosacharid nadväzuje na lipid A.
Lipidovú zloţku endotoxínu tvorí lipid A so základným polysa-charidovým reťazcom, z kt. sa husto
rozvetvujú karboxylové kyseliny.
Stavebnou jednotkou polysacharidového reťaca lipidu A je disa-charid 4-fosfoglukozaminyl-p-1,5glukozamín-1 -fosfát. V kaţdej takejto subjednotke sú aminokyseliny substituované kys. 3-hydroxymyristovou a hydroxylové skupiny sú esterifikované laurovou, myristovou, palmitovou alebo inou
molekulou kys. 3-hydroxymyristovej. Jedna štruktúrna subjednotka lipidu A sa skladá z 2 molov
glukozamínu, 2 molov kys. fosforečnej a zo 6 molov nasýtených karboxylových kys. Okrem toho
obsahuje ešte fosforyletanolamín a 4- amino-4-deoxy-L-arabinózu.
K bunkám, citlivým na endotoxíny, pôsobiacim prakticky vo všetkých tkanivách, patria makrofágy,
polymorfonukleáme leukocyty, B-lymfocyty, trombocyty a fibroblasty. Vyvolávajú horúčku a tvorbu
interferónu.
Exotoxíny − sú t. produkované patogénnymi baktériami a i. mikróbmi. Baktériové exotoxíny sú
bielkoviny, vylučujú sa do prostredia a sú veľmi toxické. Kaţdý exotoxín má svoj typický účinok.
Exo-toxíny sú menej termostabilné a toxickejšie ako →endotoxíny. Mnohé exotoxíny patogénnych
húb vyvolávajú choroby rastlín (Fusarium), zvierat a človeka (námeľ, aflatoxín). K najvýznamnejším
exotoxínom patria:
• -toxín Clostridium perfringes − prvý t. identifikovaný ako enzým je fosfolipáza C (3.1.4.3), kt.
hydrolyzuje fosfatidylcholín alebo sfingomyozín za tvorby diacylglycerolu a cholínfosfátu alebo
ceramidu.
• Difterícký toxín − sa syntetizuje ako jednoreťazcový polypeptid a po sekrécii sa procesuje na
proteín Mr 62 000. Obsahuje dva vnútroreťazcové disulfidové väzby a pozostáva z 2 fragmentov:
fragmentu A − N-terminálneho peptidového reťazca (Mr 22 000) zodpovedného za enzýmovú aktivitu
toxínu a C-terminálneho peptidu – fragmentu B (Mr 40 000), ktorým sa toxín viaţe a vstupuje do
cieľovej bunky.
• Cholerový toxín − je enterotoxín (Mr 84 000) pozostávajúci z 2 podjednotiek. Fragment A má
+
vlastnosti NAD -ADP-ribozyItransferázy. Inhibuje proteosyntézu inaktiváciou elongačného faktora EF2, potrebného na translokáciu aminoacyl-tRNA; odštepuje nikotínamidovú časť NAD a prenáša
ADP-ribózu na EF-2:
+

+

NAD + EF-2 → ADPRib—F-2 + nikotínamid + H

• Toxín Pseudomonas aeruginosa − tento mikrób má početné extraceluláme proteíny, kt. sú
zodpovedné za jeho patogénnosť. Termolabilný toxín A, kt. secemuje ako inaktívny jednoreťazcový
polypeptid (Mr 66 000), obsahuje 4 vnútroreťazcové disulfidové väzby. Enzýmová aktivácia t.
nastáva pp. proteolytickým štiepením. Mechanizmus účinku t. je totoţný s mechanizmom účinku
difterického t. (ADP-ribozylácia EF-2).
Podjednotka A sa syntetizuje ako jednoreťazcový polypeptid (Mr 29 000), neskôr sa však hydrolyzuje
na fragment A1 a A2; je zodpovedný za enzýmovú aktivitu t. Podjednotka B pozostáva z 5 identických
polypeptidových reťazcov (Mr 11 600) a je zodpovedná za väzbu t. na vnímavé tkanivá. Väzbová časť
má špecifickú afinitu ku gangliozidu GM1, štruktúrnej zloţke membrán.
Štruktúra cholerového t. Podjednotky B sú agregované nekova-lentnými väzbami. Podjednotka A je
čiastočne zasunutá do kruhu B. Jej čiastočné prerušenie medzi 2 cysteínovými zvyškami účinkom
baktériovej proteinázy dáva vznik dvom fragmentom, A1 a A2.

+

Cholerový t. má vlastnosti NAD ADP-ribozyltransferázy. Proteín na, kt. sa prenáša ADP-ribozylová
skupina je stimulačnou jednotkou viaţucou guanidínové nukleotidy (Gs), čím sa inhibuje aktivita
GTPázy tohto proteínu. Následkom toho sa ireverzibilná stimulácia adenylátcyklázového systému s
trvalou tvorbou cAMP a zvýšená sekrécia tekutiny v GIT.
• Pertusické toxíny − Bordetella pertussis vyvoláva aspoň 20 rôznych účinkov na bunky a orgánové
systémy, z kt. väčšina je vyvolaná jedným proteínom, ostrovčeky aktivujúcim proteínom, IAP (islet
activating protein). Štruktúra tohto proteínu je podobná cholerovému toxínu; pozostáva z podjednotky
A zodpovednej za toxickosť a komplexu B, pentaméru, zodpovedného za väzbu toxínu na tkanivá.
+
T. má vlastnosti NAD ADP-ribozyltransferázy, ale na rozdiel od choierového toxínu modifikuje
inhibičnú jednotku, kt. viaţe guanínové nukleotidy (Gi) adenylátcyklázového systému, a tým stabilizuje
Gi v jeho inaktívnom stave s následnou neschopnosťou Gi inhibovať tvorbu cAMP.
Ďalší t. Bordetella pertussis má adenylátcyklázovú aktivitu, jeho vplyv sa uskutočňuje po invázii
baktérie do bunky a jeho aktivácii kalmodulínom.
• Antraxový toxín − t. Bacillus anthracis tvoria 3 zloţky: protektívny antigén (PA), letálny faktor (LF)
a edémový faktor (EF). EF má vlastnosti invazívnej adenylátcyklázy a podobne ako v prípade
choierového t. ho aktivuje kalmodulín.
• Toxíny Escherichia coli − niekt. kmene E. coli produkujú termolabilný t, podobný cholerovému t.
Toxická časť molekuly (Mr asi 24 000) stimuluje adenylátcyklázu v sliznici čreva. Iné kmene E. coli
tvoria termostabilnýt. (Mr asi 5000), kt. pp. stimuluje guanylátcyklázu v črevnej sliznici.
• Tetanový toxín − tetanospazmín patrí k najúčinnejším t. Pôsobí len na nervový systém, a to bez
toho, aby vyvolával morfol. zistiteľné zmeny. Podobne ako cholerový t ide o dimérický proteín (Mr asi
160 000), kt. toxický účinok závisí od väzby na špecifické gangliozidy. Toxická časť molekuly reaguje
s nervovými bunkami aţ po väzbe a vyvoláva charakteristické svalové kŕče.
Tetanický t. sa produkuje ako proteín (protoxín) s Mr 150 000, kt. vykazuje 30 – 40 % homológiu s
botulotoxínom. Štiepi sa na 2 podjednotky, ťaţký (Mr 100 000) a ľahký reťazec (Mr 50 000), kt. spája
disulfidová väzba. Dvojitý reťazec je účinnejší ako jednoduchý. Ľahký reťazec obsahuje motív viaţuci
tetrahydrický zinok, 2 molekuly histidínu, glutamát a molekulu vody. Sekvencia aminokyselín sa
podobá sekvencii endoproteáz podobných termolyzínu. Štiepenie synaptobrevínu zabraňuhe
uvoľneniu transmitera z presynaptických zakončení. C-terminálne ťaké reťazce sú imunogénne, viaţu
sa na neurónové bunky a gangliozidy; vykazujú retrográdny transport. N-terminálne reťazce sú
endozómy produkované klostrídiami za aneróbnych podmienok, uvoľňujú sa autolýzou prototoxínu.
Gen. informáciu obsahujú plazmidy. Spóry sú ubikvitárne, vyskytujú sa vo výkaloch dobytka a teplej,
pohnojenej pôde, ale aj v stolici ľudí.
T. sa viaţu na membránu neurónov. Receptorom! sú pp. gangliozidy s kys. neuramínovou, tzv.
GT1b, proteínový receptor. Na gangliozidy sa viaţe C-terminálny koniec tetanického ťaţkého
reťazca, vychytáva sa endocytózou a retrográdnym transportom sa dostáva k N-terminálnym pórom
lipidovej dvojvrstvy. Transsy-naptickým transportom sa dostáva k inhibičným presynaptickým
nervovým zakončeniam. Ľahké reťazce t. sa pohybujú z vezikúl do cytozolu. Transport vo vezikulách
uľahčuje nízke pH.
Ťaţké reťazce inhibujú uvoľnenie inhibičných transportérov glycínu alebo GABA a štiepia
synaptobrevin II, kt. sa uvoľňuje zo synaptických vezikúl, a to na glutamáte 76. Následkom toho
nastáva neobmedzená reflektorická aktivita kostrového svalstva a autonómneho nervového
systému. Tvorba t. je následkom prítomnosti plazmidu v niekt. C. tetani. Letálna dávka je 500 pg/kg.
Botulotoxín − Clostridium botulinom produkuje aspoň 8 imunol. odlišných proteínov (A, B, Ca, Cb,
D, E, F, G), kt. majú podobnú Mr (135 000 − 170 000) a pribliţne rovnakú neurotoxickosť. Najvyšší
neurotoxický účinok má typ A (tzv. hemaglutinujúca zloţka). Akceptory botulotoxínu, kt.

sprostredkúvajú ich internalizáciu, sú na zakončeniach motorických neurónov. Toxín ireverzibilné
inhibuje uvoľňovanie acetylcholínu z periférnych nervov; →botulotoxín.
• Stafylokokové toxíny − stafylokoky produkujú rôzne cytolytické t. deštruujúce membrány: toxín
 a leukocidín.
-toxín − pôsobí podobne, ale špecifickejšie ako ô-t. Pozostáva z väzbového fragmentu, kt. reaguje
špecificky so špecifickými receptormi membrány a hydrolytického fragmentu, kt. penetruje do
membrány a porušuje jej integritu. Nemá pp. enzýmovú aktivitu.
-toxín − je osobitne účinný proti membráne erytrocytov, je to hemo-lytický t. Má aktivitu Mg –
dependentnej sfingomyelín fosfodiesterázy (3.1.4.12), kt. štiepi sfingomyelín na ceramid a
cholínfosfát.
2

-toxín − je zloţitá bielkovina s vysokým podielom hydrofóbnych aminokyselín, kt. penetruje do niekt.
buniek, vyvoláva ich deštrukciu a lýzu. Jej účinok je menej špecifický ako betatoxín. Stimuluje tieţ systém
adenylátcyklázy, ale mechanizmom odlišným od cholerového t.
Leukocidín − cytologický t. polymorfonukleránych leukocytov a makrofágov. Pozostáva z 2
+
proteínov bez cukrovej a lipidovej zloţky. T. porušujú membrány, čo vyvoláva vtok K do bunky.
Epidermolytické toxíny − ET, exfoliatíny, produkujú ich najmä fágová skupina II S. aureus;
vyvolávajú exfoliatívnu dermatitídu. Patria sem ET A (Mr 30 000) a ET B (Mr 29 500).
Stafylokokové enterotoxíny − sú jednoreťazcové polypeptidy (Mr asi 26 000 – 30 000).
Identifikovalo sa 8 imunologický definovaných t. (A, B, C1, C2, C3, D, E a F).
Toxíny toxického šoku − produkujú ho niekt. kmene S. aureus. Ide o proteín (Mr 24 000), kt. má
podobné aminokyselinové zloţenie ako stafylokokový enterotoxín. Je nešpecifickým mitogénom Tbuniek.
• Toxíny citlivé na kyslík − skupina cytolytických t. produkovaných mnohými baktériami. Najlepšie
známy je streptolyzín O a t. 9 Clostridium perfringes.
Kanálové toxíny – látky s toxickým účinkom na membránové kanály. Patrí sem ciguatoxín,
konotoxíny, lidokaín, saxitoxín, tetrodotoxín a i.; →kanalopatie.
• Ciguaterové toxíny – jedy kanálov bunkových membrán, kt. sa vyskytujú v rybách ţijúcich
v Karibskom mori, Indickom a Tichom oceáne a okolo Austrálie. Vyvolávajú otravu, kt. v týchto
oblastiach dosahuje incidenciu ~ 10 000 aţ 50 000/r., v niekt. karibských a tichomor-ských ostrovoch
je aţ 10 %. Vyskytuje sa v malých skupinách pacientov, kt. poţili jednu al. niekoľko veľkých rýb.
Postihuje muţov častejšie ako ţeny, najmä v 2. a 3. dekáde a starších jedincov.
Akút. príznaky bývajú najťaţšie. Zdrojom otravy sú mikroskopické riasy kontaminované dru-hom
Gamberdiscus (Benthos z čeľade Dinoflagellata, zloţka planktónu, kt. ţije na mŕtvych koráloch).
Bylinoţravé ryby, kt. konzumujú kontaminované mikroskopické riasy a mäsoţravé ryby
kontaminované bylinoţravými rybami. Toxíny sa hromadia vo všetkých tkanivách mäsoţravých rýb,
najmä v pečeni a iných útrobách. Ciguaterovú chorobu vyvoláva poţitie veľkých (> 2 kg) rýb
obsahujúcich vysokú koncentráciu t. (> 1,1 ppb, t. j. 0,1 µg/kg).
Toxíny obsahujú aj korálové pstruhy (Plectropomus leopardus), španielske makrely (Scomberomorus commersom), Barracuda (Sphyraena jello), tresky (Epinephelus fuscoguttatus), úhora
(Lycodotis) a i. Otrava sa dostavuje po poţití kontaminovaných predátorových rýb. T. sú typu
termostabilného lipofilného cyklického polyéteru. Následkom liposolubility dlho pretrvávajú v lipidoch
membrán neurónov.
• Toxín Dinoflagellata (Gambierdiscus toxicus) sa vyskytuje v mŕtvych koráloch a zelenomodrých
riasach. Jestvuje > 20 rozličných druhov gambierových t. a ciguatoxínov. Ciguatoxíny sa viaţu v

polohe 5 transmembránového segmentu na -podjednotku Na -kanála. Predĺţujú trvanie otvárania
+
Na -kanála, blokuje ho. Produkuje sa vo forme prekurzora druhom Gamberdiscus toxicus a v rybách
sa biotransformuje na aktívny toxín.
+

Jestvuje tichomorský (Pacific-ciguatoxin-1, P-CTX-1) a karibský typ ciguatoxín (Caribbean+
ciguatoxin-1, C-CTX-1). Mechanizmus ich účinku spočíva v inaktivácii napäťovo-vrátkovaných Na kanálov a zvýšení excitability membrány nervu.
+

• Tetrodoxín (TTX) – TTX-senzitívne Na -kanály sa otvárajú pri hodnotách bliţšie k normálnemu
+
pokojovému membránovému potenciálu, kým TTX-rezistentné Na -kanály sa zotavujú rýchlejšie zo
stavu inaktivácie.
Klin. obraz otravy sa vyznačuje rýchlym začiatkom; uţ 4 – 16 h po poţití sa dostavuje vraca-nie,
hnačka, bolesti brucha. Môţu vzniknúť elektrolytové poruchy al. dehydratácia, najmä u detí. Stav sa
obyčajne upravuje spotánne po 36 h. Býva prítomná bradykardia a hypotenzia, mylagie, kŕče,
pruritus, bolesti hlavy. Niekedy sa prvé príznaky dostavia aţ po 12 h vo forme slabosti, artralgií a
mylagií, parestézií, najmä na končatinách s centrifugálnou propagáciou smerom od úst a jazyka, kt.
trvajú dni aţ mesiace. Dyzestézie sa môţu manifestovať reverziou pocitu tepla a chladu: studené
predmety vyvolávajú nepríjemný pocit pálenia a teplé, najmä tekutiny pocit chladu. Pacient môţe
mať dojem chýbania zubov, pociťuje kovovú príchuť v ústach. Bývajú bolesti končatín, koţe, kĺbov,
zubov, uretry. Svalová slabosť a myalgie môţu súvisieť s difúznou myozitídou. Ďalej sa udáva
hypersalivácia, dysfágia, laryngospazmus. únavnosť, mióza al. mydriáza. Z neurol. príznakov sa
môţu zjaviť (po 10 d) ataxia, tras, depresie, krátkodobá amnézia, nespavosť a v ťaţkých prípadoch
kóma aţ exitus.
Mortalita solitárných epizód dosahuje aţ 20 %, v Tichomorí ~ 1 %. Býva následkom šoku
a respiračného zlyhania. V priaznivých prípadoch sa stav upravuje v priebehu 6 – 24 mes. Najdlhšie
pretrváva svrbenie, artralgie a únavnosť. Toxín sa pp. akumuluje v tukovom tkanive. Exacerbácie
môţu nastať po poţití alkoholu, strese, námahe a strate hmotnosti.
Chron. syndróm sa vyskytuje v 3 aţ 20 % ťaţkých intoxikácií. Prejavuje sa únavnosťou, slabosťou,
depresiou, spavosťou. Nasledujúce epizódy sú ťaţšie ako prvá. Pacienti sa stávajú precitlivení na
niţšie dávky toxínu. Ryby by sa nemali jesť 6 mes. po iniciálnej epizóde a v gravidite (zvyšuje
pohyby plodu).
U novorodencov sa po expozícii dostavuje mierna slabosť, toxín prechádza do materského mlieka.
Symptomatická th. spočíva v aplikácii analgetík, antihistaminík, manitolu (prvých 48 h 1g/kg v
priebeho 1/4 aţ 4 h, túto dávku moţno opakovať 1 – 2-krát.
Dfdg. – klupeotoxizmus (z kupeidových rýb – sardiniek a haringov). Asociovaným organizmom býva
+ +
Ostreopsis siamensis (Dinoflagellata). Aktívnym princípom je palytoxín. Premieňa Na /K pumpy na
+
neselektívne katiónové kanály, vyvoláva depolarizáciu, hromadenie Na a preťaţenie bunky iónmi
2+
Ca .
Klin. obraz sa podobá sy. otravy ciguaterou. Môţe byť mierny al. fatálny. Prejavuje sa bolesťami
svalov a chrbta, zvýšenou aktivitou CK a tmavým močom. Na EMG sa zisťuje spomalené vedenie
vzruchu, vlny F, prolongované refraktérne periódy a repetície axónových výbojov. V miernych
prípadoch môţe byť EMG normálny. Po hyperventiklácii al. vyvolaní ischémie pretrváva latentná
tetánia > 2 min. Hodnoty cholínesterázy v plazme je zníţená v 80 % prípadov. K dg. prispieva biol.
skúška na myšiach (inj. extraktov z rýb) a imunoanalýza pomocou tichomorského ciguatoxínu 1.
Potvrdzuje sa kvapalinovou chromatografiou s hmot-nostnou spektrometriou. Histol. sa zisťuje edém
cytoplazmy Schwannových buniek.
• Konotoxíny – jedy kanálov bunkových membrán, kt. sa viaţu na receptory acetychlolínu (AChR).

Na svalové nikotínové receptory sa viaţu: GI, GIA, GII, MI, SI, SIA, SII, EI. MI sa viaţu na rozhranie
-podjdenotky, EI silnejšie na rozhranie -.-podjednotke ako na  podejdnotku. Na
+
+
neurónové receptory sa viaţe MII (na 32), IMI na 7 Na -kanálov. Konotoxín µ: viaţe sa na Na 2+
kanály, konotoxín na Ca -kanály; N-typ: GVIA , MVIIA , SVIA; N-, P- a Q-typ: MVIIC , MVIID
+

• Lidokaín – blokuje napäťovo vrátkované Na -kanály, závislý od pouţívania. Vyţaduje otvorenie
+
Na -kanálov. Účinky závisia od dávky: parciálna blokáda vyvoláva spomalenie nervového vedenia,
+
vysoké dávky jeho blokádu, veľmi vysoké dávky blokujú aj K -kanály.
toxin. – farm. skr. l. toxinum toxín.
toxinaemia, ae, f. − [toxin- + g. haima] →toxinémia.
toxinum, i, n. − [g. toxikon jed] →toxín.
toxipexis, is, f. − [toxi- + g. pexis upevnenie, spojenie] toxipexia, odstránenie, zneškodnenie toxínov.
toxitabel. – farm. toxitabella jedovatá tableta
toxitherapia, ae, f. − [toxi- + g. therapeiá liečenie] toxiterapia, vyuţívanie jedovatých látok na th. účely.
toxocarosis, is, f. − [Toxocara + -osis stav] toxokaróza.
toxoflavín − syn. xantotricín; 1,6-dimetylpyrimido[5,4-e]-1,2,4-triazín-5,7(1H,6H)-dión, C7H7N5O2, Mr
193,17; vysoko toxické antibiotikum izolované z kultúry Pseudomonas cocovenenans, kt.
produkuje kys. bongkrekovú.

Toxoflavín

toxohormón − termín Nakaharu a Fukuoku (1948) pre faktor produkovaný ţivými rakovinovými
bunkami, kt. sa uvoľňuje do obehu
vyvoláva pokles aktivity katalázy, tryptofánpyrolázy,
plazmatického feritínu a ţeleza.
toxokaróza − [toxocarosis] syn. larva migrans visceralis, LMV sy. (Beaver, 1952), larvová granulomatóza
(Karpin-ski, 1956), parazitická choroba vyvolaná škrkavkou Toxocara canis alebo T. cati (syn. T. mystax,
1788 Schrank) z radu Ascarida. Dospelý červ ţije v tenkom čreve mäsoţravcov a produkuje denne
niekoľko desiatok tisíc nezrelých vajíčok. Tie nachádzajú optimálne podmienky v pôde, kde v
priebehu 2 − 3 týţd. dozrievajú (embryonizujú): vyliahnu sa z nich larvy III. štádia. Druhý rezervoár
lariev je v mase a vnútornostiach paratenických (nepravých) hostiteľov, napr. králika. U detí vzniká
nákaza najmä pojedaním hliny a styk so šteniatmi. Tie sa nakazia intrauterinne od nakazenej matky.
T. je rozšírená po celom svete. U nás je séropozit. (ELISA) kaţdý 5. − 6. obyvateľ. Väčšia zamorenosť
je v teplých a vlhkých oblastiach s niţšou hygienicko-zdrav. úrovňou. V oblastiach s väčšou
séropozitivou býva menej klin. ochorení.
Larvy toxokár prenikajú z tenkého čreva do organizmu a prenikajú do pečene. Pri primoinfekcii sa tam
však dlho nezdrţia. Postupujú do pľúc, kde môţu vyvolať zmeny zodpovedné za klin. príznaky. Z pľúc
pokračujú do veľkého krvného obehu, kt. sa roznesú po celom tele, najmä do svalov a mozgu, príp. do
očí. Larvy schopné invázie sú schopné pretrvávať u človeka len obmedzený čas; vývoj pohlavne zrelého
červa u človeka obvykle nenastane. Pri mäsoţravcoch, kt. sú ich definitívne hostitele, prenikajú
tracheou do GIT. Ak sa infekcia opakuje o niekoľko týţd., zachytí sa značný počet lariev v pečeni.
Larvy sú potom síce obkolesené granulomatóznym tkanivom, ale väčšinou ostávajú naţive, hoci ich
ţivotné prejavy sú min. Migračnú schopnosť si však zachovávajú (tzv. larva migrans visceralis).
Obranné reakcie organizmu riadia T-lymfocyty prostredníctvom lymfokínov. Významnú úlohu má IgE

a eozinofiiy. Imunol. odpoveď organizmu je namierená proti exkrečno-sekrečnému antigénu larvy. Ten
však slúţi parazitom ako zásterka, a tým chráni ich ţivotne dôleţité zloţky. Jednou z nich je vnútorný
proteín s Mr 14 000. Imunitná odpoveď proti nemu sa pokladá za prejav účinnej obrany hostiteľa.
Klin. obraz − býva nenápadný a len zriedka sa dostavujú horúčky, hepatomegália, kašeľ, dýchacie
ťaţkosti, bolesti brucha, príp. nález pľúcnych infiltrátov a nervové príznaky. Inkubačné obdobie sa
odhaduje na 1 – 3 týţd.
Dg. − stanovuje sa sérol. (ELISA). Ide o protilátky namierené proti exkrečno-sekrečnému antigénu.
Aktivita choroby sa dá hodnotiť vyšetrením imunokomplexov s larvovými antigénmi, príp. rozp. v
sére chorých. Lokalizácia postihnutia larvami umoţňuje sonografia, CT a MRI. V krvi sa zisťuje
eozinofília a zvýšené hodnoty IgE.
Dfdg. − treba vylúčiť alergicko-atopické choroby, koţné afekcie, kolagenózy, sarkoidózu,
insuficienciu kôry nadobličiek a iné parazitárne choroby vrátane tropických. Larva migrans visceralis
sa vyskytuje aj pri askaridóze, strongyloidóze, pečeňovej kapilaróze, pečeňovej fascioóze,
hepatolienáinej schizstomze a fííarióze. Opísala sa aj omylom dg. apendicitída.
Th. − prirodzený priebeh larva migrans visceralis smeruje k spontánnemu vyliečeniu, najmä ak
nenastane reinfekcia, preto sa liečia len výrazne aktívne formy choroby. Podávajú sa benzimidazové
prípravky (napr. tiabendazol 25 mg/kg/d 5 d). V prevencii je dôleţité odčervovanie psov a mačiek
pomocou anthelmintík, osobná hygiena a hygiena pôdy, zeleniny, správna príprava mäsa a mäsových výrobkov.
toxoid − [toxoidum] toxín zoslabený formaldehydom alebo iným postupom, kt. si zachováva svoje
antigénové vlastnosti; antigénny (imunogénny), avšak netoxický derivát. Pouţíva sa ako antigén
na vyvolanie protektívnej imunity proti endotoxínom mikróbov, ako je napr. tetanotoxín alebo difterický
toxín.
toxoidum, i, n. − [tox- + g. eidos podoba] toxoid.
toxoinfectiosus, a, um − [toxo- + l. inficere nakaziť] toxo-infekčný, týkajúci sa jedu infekčného
pôvodu.
Toxoplasma gondii − prvok, kt. patrí k výtrusovcom. Nachádza sa po celom svete, častý je aj u nás.
Má kosákovitý tvar, veľkosť ~ 6 m. Obsahuje veľké jadro. Mnoţí sa v bunkách RES hostiteľa
binárnym delením, pričom nadobúda oválny tvar. Pri chron. infekciách tvorí pseudocysty, t. h.
vačky s mnohými bunkami parazita. Produkuje exocelulárny toxín. Obidve formy sú nepohlavné.
Ďalší vývoj (pohlavý) prebieha v mačkách. Z ich čreva sa vylučjú oocysty, kt. na vzduchu dozrievajú
na sporozoity. Tými sa nakazí mnoho ďalších ţivočíchov vrátane hospodárskych zvierat a človeka.

Obr. Toxoplasma gondii. Cysta z mozgu dieťaťa (1000×)

toxoplasmosis, is, f. − [Toxoplasma + -osis stav] →toxoplazmóza.
toxoplazma →Toxoplasma gondii.
toxoplazmóza − [toxoplasmosis] choroba zvuierat prenosná na človeka, vyvolaná prvokom
→Toxoplasma gondii. Človek sa infikuje priamym kontaktom s mačkami nakazenými akút. alebo
chron. toxoplazmózou alebo častejšie tepelne málo spracovaným mäsom infikovaných

hospodárskych zviera.T. prebieha často latentné. Človek sa môţe nakaziť uţ intrauterinne (kongenitálna t.) alebo neskôr (postnatálna t).
Kongenitálna toxoplazmóza postihuje ťaţko plod, vyvoláva často potraty. Plod pri akút. forme
máva hydrocefalus, kŕče, kalcifikácie v mozgu a poruchy sietnice, príp. vnútorné orgány (viscerálna
t.). Ani subakút. infekcie novorodenci dlho nepreţívajú. Pri chron. t. sa zisťujú poruchy a malformácie
najmä v oblasti očí.
Postnatálna toxoplazmóza sa vyznačuje pestrým klin. obrazom. Prejavuje sa ako exantém s
horúčkou, fatálnou pneumóniou alebo encefalitídou, inokedy len benígnou lymfadenitídou so
subfebrilitami, príp. ente-rokolitídou alebo chorioretinitídou. Chron. formy sa zisťujú náhodne napr. pri
vyšetrení očného pozadia. V anamnéze ţien bývajú potraty alebo pôrody mŕtvych detí, bez ďalších
zjavných príčin.
Toxoplazmovú meningitídu − meningitis toxoplasmodica, charakterizujú ju kŕče a zmätenosť s
kómou. V mozgu môţu vznikať cysty a nekrotické loţiská, príp. s hydrocefalom vyvolaným blokádou
likvorových ciest nekrotickým materiálom. Neliečená choroba býva fatálna, najmä u
imunokompromitovaných jedincov.
Toxoplazmová retinitída − retinitis toxoplasmodica, je zápal sietnice následkom infekcie
toxoplazmózou. rezervoárom nákazy sú najmä mačky. Môţe byť vrodená (u detí, kt. matka prekonala
infekciu počas gravidity); typicky ide o terčovitú jazvu v makulámej oblasti obklopenú pigmentovým lemom.
Infekcie získané v dospelosti sa prejavujú príznakmi periflebitídy, príp. osobitným loţiskom, najčastejšie
pri terči n. opticus (retinochorioiditis iuxtapapillarísJensen).
Dg. − opiera sa: 1. o mikroskopický dôkaz parazita (likvor, punktát kostnej drene, sleziny alebo post
mortem v orgánoch) po ofarbením metódou podľa Giemsu; 2. o pokus na myši (intraperitoneálna
aplikácia materiálu a mikroskopický dôkaz toxoplazmy po uhynutí); 3. o sérol. vyšetrenia SabinovýmFeldmanovým testom (protilátky proti toxoplazme zabraňujú farbiteľnosti buniek), komplementixačným
testom (KFR), precipitáciou v agare, tzv. MPA-testom, nepriamou fuorescenciou alebo nepriamo
hemaglutináciou formolizovaných krviniek (zvýšené titry protilátok pretrvávajú niekoľko r., kým titry
KFR klesajú).
®

Th. − toxplazma je citlivá na sulfónamidy, tetracyklíny, pyrimetamín (Daraprím ), spiramycín
®
(Rovamycin ) a i. Antibiotiká sa podávajú niekoľko týţd., niekedy súčasne s kortikoidmi.
toxopyrimidín − syn. pyramín; d-amimo-2-metyl-5-pyrimidínmetanol, C6H9N3O, Mr 139,16; metabolit
tiamínu.
Toynbeeho príznak − [Toynbee, Joseph, 1815 − 1866, angl. otorinolaryngológ] príznaky otosklerózy:
I − pacient nerozumie plnú reč prednášanú normálnou intenzitou hlasu; II − exostózy vo vonkajšom
zvukovode; III − hyposekrécia ušných mazových ţliaz.
toyokamycín − syn. uramycin B; vengicid; 4-amino-7--D-ribofliranozyl-7H-pyrolo[2,3-d]pyrimidín-5karbonitril, C12H13N5O4, Mr 291,26; antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces toyocaensis
®
®
(antibiotic 1037 , E-212 ).

Toyokamycín

tozalinón − thozalinonum;
antidepresívum (Stimsen ).

2-(dimetylamino)-5-fenyl-4(5H)-oxazolón,

C11H12N2O2,

Mr

204,22;

TP − 1. neotetrazóliumchlorid; neotetrazóliová modrá; 2. skr. tymopoetín.
TP 21 − antipsychotikum; tioridazín.
TPA − 1. skr. angl. 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate; forbol; 2. skr. angl. tissue polypeptide antigén
tkanivový polypeptidový antigén (polypeptid na bunkovej membráen niekt. nádorových buniek); 3. tissue
plasminogen activator tkanivový aktivátor plazminogénu.
t-PA − skr. angl. tissue plasminogen activator tkanivový aktivátor plazminogénu.
TPD − skr. angl. thiaminepropyl disulhid; prosultiamín.
T-P fenomén − zmeny EKG s relat. predĺţením úseku ST, takţe vlna P sa zjavuje na konci vlny T
predchádzajúcej systoly, príp. v klesajúcej časti vlny T.
TPHA-test − skr. angl. Treponema-pallidum hemaglutination test hemaglutinačný test na Treponema
pallidum.
TPI − skr. triose phosphate isomerase triózofosfátizomeráza.
TPI-test − Nelsonov test; →testy.
TPN − skr. trifosfopyridínnukleotid.
TPP − skr. angl. thiaminpyrophosphate tiamínpyrofosfát.
TPR − skr. angl. total peripheral resistance celkový periférny odpor.
®

TP-l-Serono inj. sicc. (Serono) − Thymostimuli 10, 25 alebo 50 mg suchej substancie v 1 amp.
TPRQ − skr. angl. Theprapist Personál Reaction Questionnaire inventár terapeutových reakcií. Ide o 2
škály po 35 poloţkách pre negat. a pozit. hodnotenie (Ashby, 1957).
TPTZ − 1. skr. angl. triphenyl tetrazolium chloride trifenyltetrazóliumchlorid; 2. skr. 2,4,6-tripyridyl-striazín.
TQ(CTQ) − Teacher Questionnaire (Conners Teacher Rating Seale) − dotazník Conner'sovej (1969) pre
učiteľov na selekciu hyperaktívnych detí v populácii, hodnotenie farmakoterapie, najmä stimulancii,
vrátane zmien pri farmakoterapii. Dotazník obsahuje poloţky o správaní v triede, skupine a postoj k
autoritám. Hodnotenie trvá 10 – 15 min.

