tr(a). – farm. tinctura tinktúra.
trabecula, ae, f. − [l. trabs trám] trámček.
Trabecula carneae − svalová trámčina.
Trabecula corporis cavernosorum (corporis spongiosi) − trámčina hubovitého telesa, trámčeky
vnútri corpus spongiosus penisu pretkané hladkou svalovinou.
Trabecula lienis − väzivové trámčeky sleziny.
Trabecula septo|marginalis − svalová Iišta idúca v pravej konore srdca od septa k spodine m. papillaris
anterior.
Trabeculae splenicae − väzivové trámce vychádzajúce z puzdra a hílu do sleziny.
trabecularis, e − [l. trabecula trámček] tabekulárny, trom-cový, tromcovitý.
trabecul|ectomia, ae, f. − [l. trabecula trámček + g. ektomé odstrániť] trabekulektómia, operácia
glaukómu s utvorením flstuly, odobná goniotómii.
trabeculum corneosclerale − zahustený prstenec zo zahusteného väaziva v oblasti limbus corneae.
Trabest (Hoei) − antihistaminikum; klemastín.
tracé alternant − [franc.] výraz EEG spiacich novorodencov: výboje pomalých vín, premiešaných niekedy
s ostrými vlnami a obdobiami relat. pokoja.
tracer − [angl. trace stopa] indikátor, stopovač, umelá alebo špeciálne (väčšinou rádioaktívnym izotopom)
označená látka, kt. po vpravení do ţivého organizmu umoţňuje alebo uľahčuje rozličné vyšetrenia bez toho,
aby ovplyvnila prirodzené funkcie organizmu; por. marker.
®

Tracilon (Savage) − glukokortikoid, antiflogistikum; triamcinolón.
Tracosal (Ciba-Geigy) − antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum; oxprenolol.
®

Tracrium 25 a 50 inj. (Glaxo Wellcome Operations Ltd., Dartford, Kent) − Atracurii besylas 10 mg v 1
ml rozt.; periférnme svalové relaxans.
tract/o − prvá časť zloţených slov z 1. tractus dráha.
tract|ectomia, ae, f. − [tract- + g. ektomé odstrániť] →traktektómia.
tractio, onis, f. − [l. trahere ťahať] -atrakcia.
®

Tractoclle 7,5 mg/ml inj. a inf. konc. (Ferring AB, Limham) − inj.: Atosibani acetas 7,04 mg (= 6,75
mg atozibanu) v 1 fľaštičke 0,9 ml; inf. kone: Atosibani acetas 39,1 mg (=37,5 mg atozi banu) v 1
fľaštičke; gynekologikum, tokolytikum. Pouţíva sa v th. hroziaceho potratu.
tracto|tomia, ae, f. − [tracto- + g. tomé rez] →traktotómia.
®

Tractur (Damor) − antibiotikum; kys. pipemidová.
tractus, us, m. − [l.] 1. trakt, oddiel, ústroj, sústava; 2. skupina alebo zväzok, najmä nervových vláken, kt. majú
spoločný pôvod a zakončenie a slúţia tej istej funkcii; skr. tr.; →fasciculus, →lemniscus.
Tractus anterolaterales − prednobočné dráhy, syn. lemniscus spinalis miechova slučka; zahrňuje
miechovolôţkové vlákna (fibres spinothalamicae), miechovosieťkovité vlákna (fibres spinoreticulares),
miechovostrednomozgové vlákna (fibres spinomesencephalicae), (miechovopokrývkové a miechové
okolokanálové vlákna), miechovopodlôţkové vlákna (fibrae spinohypothalamicae) a miechovohľuzové
vlákna (fibrae spinobulbares) s miechovoolivovými vláknami (fibrae spinoolivares).
Tractus Becheterewi − tr. tegmentalis centralis.
Tractus Brucei-Muiri − fasciculus septomarginaiis.
Tractus bulboreticulospinalis − hľuzovosieťkovomiechová dráha, skupina retikulospinálnýyeh
nervových vlákebn vo funículus lateralis miechy, kt. axóny vychádzajú z nervových buniek predĺţenej
miechy.
Tractus Burdachi − fasciculus euneatus medullae spinalis.

Tractus centralis thymi − centrálna dráha v dreni týmusu; nepravidelné väzivové vlákna okolo krvných
ciev, kt. sa upínajú na lobuly týmusu.
Tractus cerebelloreticularis − mozkočkovosieťková dráha, eferentná dráha mozočka, kt. sa dostáva
do formatio reticularis mozgového kmeňa; na ňu nadväzuje tr. reticulospinalis.
Tractus cerebellorubralis − mozočkovočervená dráha, eferentná dráha mzočka, skupina nervových
vláken, kt. vychádzajú najmä z ncl. dentatus mozočka a projikujú sa do druhostranného ncl. ruber
stredného mozgu cestou pedunculus cerebellairs superior. Impulzy sa potom prepájajú do formatio
reticularis a miechy. Na túto dráhu nadväzuje tr. rubros-pinalis.
Tractus cerebellothalamicus − mozočkovolôţková dráha, tr. dentatothalamicus, eferentná dráha
mozočka, kt. sa cez pedunculi cerebellares craniales dostáva do talamu. Nadväzuje na ňu ascendentná
dráha z talamu do motorickej kôry telencefala. Touto cestou mozoček pôsobí na činnosť najvyšších
kôrových motorických ústredí.
Tractus cerebellovestibularis − mozočkovopredsieňová dráha, eferentná dráha mozočka, kt. prebieha cez pedunculi cerebellares caudales k vestibulámym jadrám spodiny IV. komory. Nadväzujúci tr.
vestibulospinalis zostupuje k motorickým štruktúram miechy.
Tractus corticohypothalamicus − kôrovopodlôţková dráha, difúzny zväzok vláken, kt. vychádzajú z
rôznych častí čelového laloka a distribuujú sa priamo do hypotalamu.
Tractus corticointerstitiovestibularis − vsunutá kôrovopredsieňová dráha, nepriama kôrová
motorická dráha, začína sa v motorickej frontálnej oblasti (area 8 a 17), prebieha cez capsula interná a
končí sa v ncl. interstiťialis Cajali a ncl. Darkševiči. Zabezpečuje prenos integrovaných zrakových a
vestibulárnych vzruchov.
Tractus corticonuclearis − kôrovojadrová dráha, kôrovohľuzová dráha, tr. corticobulbaris,
jednoneurónová kôrová motorická dráha tvorená kortikonukleámymi vláknami pyramídovej dráhy, kt.
vychádzajú z mozgovej kôry, zostupujú v capsula interná a tvoria synapsie v rôznych motorických jadrách
mezencefala, ponsu a predĺţenej miechy. Vlákna z kôrovej motorickej oblasti pre svaly hlavy a krku
(inervované hlavovými nervami) idú do motorických jadier hlavových nervov; vlákna z dolnej tretiny gyrus
postcentralis (z prim. somatosenitívnej oblasti – area 3, 1, 2 – pre tvár, hlavu a krk) idú do senzitívnych
jadier hlavových nervov spolu s pyramídovou dráhou. Jadrá hlavových nervov sa kríţia: n. V. − II, n. VII.
− vlákna II., X., n. IX. a X. − vlákna II a X, n. IX. − vlákna X, n. III., IV. a VI. – vlákna II. Vlákna z
motorickej kôry vyvolávajú vôľové pohyby svalov inervovaných z príslušného jadra, vlákna zo senzitívnej
kôry sú súčasťou kontrolného systému prenosu senzitívnych vzruchov.
Tractus corticoreticularis − kôrovosieťková dráha, nepriama kôrová motorická dráha, začína sa v
primárnej motorickej kôre (area 4) a primárnej somatosenzitívnej oblasti (area 3, 1, 2). Prebieha cez
capsula interná, väčšina vláken sa kríţi a končí sa v mediálnom systéme formatio reticularis. Jej
funkciou je aktivácia tr. reticulospinalis.
Tractus corticorubralis − kôrovočervená dráha, nepriama kôrová motorická dráha, začína sa v
kôrovej motorickej oblasti (area 4, 6) a senzitívnej arei 5, prebieha cez capsula interná a končí sa v ncl.
ruber Aktivuje tr. rubrospinalis.
Tractus corticospinalis − kôrovomiechová dráha, tr. pyramidalis, kortikospinálna, pyramídová
dráha, jednoneurónová kôrová motorická dráha, kt. spája mozgovú kôru s miechou, hlavná
descendentná motorická dráha človeka. Začína sa v hlavnej motorickej oblasti mozgovej kôry v
gyrus praecentralis na veľkých motoneurónoch a v priľahlých častiach najmä frontálneho laloka
(area 4, 6 − 60 %, area 5, 7 − 40 %. Tvoria ju axóny stredných a veľkých pyramídových buniek
(Betzove bunky 0 aţ 80 m) obsahuje ~ 1 milón vláken; je fylogenetický mladá, myeiinizuje aţ do 4.
r. ţivota.
Dráha prebieha descendentne tesne za génu capsula interná stredom erura cerebri; na rozhraní medulla
oblongata a medulla spinalis sa 80 % vláken kríţi. Toto kríţenie, decussatio pyramidum, je viditeľné z
povrchu ako šikmo kríţom prebiehajúce prúţky hmoty v miestach fissura mediána ventralis. Skríţené
vlákna sa dostávajú do funiculus lateralis, kde utvárajú mohutný tr. corticospinalis lateralis.
Neskríţené vlákna pokračujú vo funiculus anterior (ventralis) blízko strednej čiary ako tr. corticospinalis
anterior (ventralis). Vlákna obidvoch časti kortikospinálnej dráhy sa končia priamo alebo

prostredníctvom vmedzerených interneurónov na motoneurónoch predných stĺpcov sivej hmoty
miechy. Dráha sa postupne ukončuje podľa motorickej inervácie v miechových segmentoch. T. c.
sprostredkúva vedomé, vôľou regulované pohyby tela, vyvolané kontrakciou priečne pruhovaného
svalstva.
Tractus corticospinalis anterior − predná kôrovomiechová dráha, tr. pyramidalis anterior s. lateralis,
skupina nervových vláken v prednom povrazci miechy, kt. vychádzajú z mozgovej kôry.

Priečny rez miechou

Priečny rez miechou s vyznačenými dráhami

Obr. Tractus corticospinalis (pyramidalis) anterior (22, neskríţené časti pyramídových dráh po stranách fissura
mediana anterior). 1 – columna posterior; 2 – cornus posterius; 3 – apex; 4 – caput; 5 – cervix; 6 – basis; 7 –
substantia gelatinosa; 8 – substantia visceralis secundaria; 10 – columna lateralis; 11 – columna intermediolateralis
(autonomica)(cornu laterale videné priestorovo); 12 – substantia (grisea) intermedia centralis; 13 – substantia (grisea)
intermedia lateralis; 14 – columna thoracica; 15 – ncl. parasympathici sacrales; 16 – formatio reticularis; 16a –
commissura grisea anterior/posterior; 17 – substantia alba; 18 – commissura alba anterior; 18a – commissura alba
posterior; 19 – funiculus anterior; 20 – fascicululi proprii anteriores; 21 – fasciculus sulcomarginalis; 23 – tractus
vestibulospinalis (vlákna v prednom povrazci pre podnety z orgánu rovnováhy); 24 – tractus reticulospinalis
(prichádza z formatio reticularis mozgového kmeňa, tvorí nepresne ohraničený pruh uprostred predného povrazca
a končí sa v prednom rohu); 25 – tractus spinothalamicus anterior (vlákna vzostupujúce do talamu pre vedenie
pocitov tlaku a dotyku)); 26 – funiculus lateralis; 27 – fasciculi proprii laterales; 28 – tractus corticospinalis
(pyramidalis) lateralis (bočná, skríţená, pyramídová dráha uloţená pred zadným rohom, pre prenos vedomých
podnetov k pohybu); 29 – tractus rubrospinalis Monakow (ide z ncl. ruber k bunkám predných rohov a leţí pred
pyramídovou dráhou; ; 30 – tractus bulboreticulospinalis (u človeka nie je dokázaná); 31 – tractus
pontoreticulospinalis (dráha u človeka nedokázaná); 32 – tractus tectospinalis (vlákna z lamina tecti v prednej
oblasti bočného povrazca; kríţi sa v mozgovom kmeni a končí v predných rohoch miechy); 33 – tractus
olivospinalis (dráha priloţená k vláknam predných koreňov, z oblasti olivy; je len v krčnej mieche)

Tractus corticospinalis lateralis − bočná kôrovomiechová dráha, skríţená kortikospinálna alebo
pyramídová dráha, tr. pyramidalis lateralis, skupina nervových vláken v bočnom povrazci miechy, kt.
vychádzajú z mozgovej kôry.
Tractus corticospinalis ventralis − predná kôrovomiechová dráha, tr. corticospinalis anterior.
Tractus corticotectalis − kôrovopokrývková dráha, nepriama kôrová motorická dráha, začína sa v
motorickej frontálnej oblasti (area 8, 6, 17, 18, 19) a senzitívnej arei 7. Končí sa v tectum
mesencepnali. Jej funkciou je prevod integrovaných, najmä zrakových a sluchových vzruchov.
Tractus Deitersi − tr. vestibulospinalis.
Tractus dentatothalamicus − mozočkovolôţková dráha, tr. cerebellothalamicus, skupina nervových
vláken, kt. vychádzajú najmä z ozubeného jadra (ncl. dentatus) mozočka a projikuje sa do ncl. ventralis
lateralis druhostranného talamu cestou pedunculus cerebellaris cranialis; impulzy sa potom prepájajú do
čelového laloka.
Tractus dorsolateralis − zadnobočná dráha, fasciculus dorsolateralis, zóna marginalis Lissaueri,
skupina nervových vláken v bočnom povrazci miechy dorzálne od columna dorsalis, kt. sa skladá z časti

vedúcej noci-ceptívne a termické podnety, vstupujú do miechy, prekonávajú vzdialenosť niekoľkých
segmentov v tr. dorsolateralis a potom tvoria synpasie v columna dorsalis.
Tractus Flechsigi − tr. spinocerebellaris posterior.
Tractus frontopontinus − čelovomostová dráha, nervová dráha spájajúca kôru frontálneho laloka s
pons Varoli.
Tractus Golli − fasciculus gracilis medullae spinalis.
Tractus Gowersi − tr. spinocerebellaris anterior.
Tractus habenulo-interpeduncularis − uzdičkovomedzistopková dráha, tr. habenulopeduncularis,
fasciculus Meynerti, Meynertov zväzok, zväzok nervových vláken, kt. vychádzajú z ncl. habenularis a
smerujú rostroventrálne do ncl. interpeduncularis, kde sa vlákna prepájajú do formatio reticularis
mesencephali.
Tractus Helwegi − tr. olivospinalis.
Tractus hypothalamohypophysialis − podlôţkovohypofýzová dráha, hypotalamohypofýzová
dráha, skupina nervových vláken, kt. tvoria eferentnú dráhu hypotalamu, vychádzajú z
hypotalamických jadier a končia sa na rôznej úrovni v eminantia mediána, infundibule a
neurohypofýze;
obsahuje
podskupiny
vláken:
tr.
paraventriculohypo physialis
a
tr.
supraopticohypophysialis; tr. tuberohypophysialis.
Tractus iliopubicus − bedrovolonová dráha, hrubší zväzok tkaniva, kt. spevňuje dolnú časť anulus
inguinalis profundus a tvorí bázu fascia spermatica interná.
Tractus iliotibialis − bedrovopíšťalová dráha, tr. Maissiati, iliotibiálna dráha, zosilnený pruh fascia
lata stehna idúci aţ k tíbii.
Tractus interstitiospinalis − vsunuvá miechová dráha, motorická dráha, kt. sa začína v ncl.
interwstitialis Cajali, prebieha vo fasciculus longitudinalis medialis a končí sa v lamina VII. − VIII. (krčné
segmenty). Jej funkciou je ovplyvňovanie krčného svalstva na základe zrakových a vestibulárnych
vzruchov.
Tractus Lissaueri − tr. dosotaeralis.
Tractus Maissiati − tr. iliotibialis.
Tractus Marchii − tr. tectospinalis.
Tractus mesencephalicus n. trigeminalis − stredomozgová dráha trojklanného nervu, skupina
senzorických vláken vstupujúceho trojklanného nervu, kt. pokračuje rostrálne pozdĺţ mediálnej strany
pedunculus cerebellaris superior; telá ich buniek sú uloţené v ncl. tr. mesencephalicus.
Tractus mesencephalicus trigeminalis
mesencephalicus n. trigeminalis.

−

stredomozgová

dráha

trojklanného

nervu,

tr.

Tractus Meynerti − tr. habenulo-interpeduncularis.
Tractus Monakowi − tr. rubrospinalis.
Tractus nervosís associationis − asociačná dráha, spájajúca navzájom jednotlivé časti CNS na tej istej
strane.
Tractus nervosi commissurales − komisúrová dráha, prebiehajúca cez strednú rovinu a spájajúca
miesta na pravej a ľavej strane CNS.
Tractus nervosi projectionis − projekčná dráha, spájajúca časti mozgu medzi sebou a s miechou v
obidvoch smeroch.
Tractus olfactorius − čuchová dráha, je dvojneurónová, je súčasťou čuchového ústroja (organon
2
olfactum), kt. sa začína v čuchovej sliznici (regio olfactoria tunicae mucosae) s plochou 4 − 6 cm a
hrúbkou ~ 10 m, kt. sa nachádza na obidvoch stranách nosovej dutiny a nosovej priehradky.
Čuchová sliznica sa skladá: a) nízkych kubických z bazálnych, kt. leţia na bazálnej membráne, z nich sa
môţu obnovovať čuchové bunky a regenerovať čuch; b) z vysokých, cylindrických podporných buniek;

c) z čuchových buniek (u človeka 10 − 20 miliónov, u psa 225 miliónov); čuchová bunka je vlastne
bipolámy neurón; z tela bunky smerom k povrchu sliznice vystupuje 6 − 8 stereocílií; z bazálneho konca
bunky olfactoria (10 − 15 zväzkov); tieto zväzky prebiehajú ako nn. olfactorii (I. hlavový nerv) cez lamina
cribrosa ossis ethmoidalis do lebky, končia sa na bunkách bulbus olfactorius a tvoria /. neurón.
Synaptické spoje sú veľmi zloţité a tvoria sa tu veľké charakteristické útvary, glomeruli olfactorii (0 0,1
mm), zdruţujúce stovky synaptických zápojov a vláken. V bulbus olfactorius su 4 druhy buniek: mitrálne a
chumáčikovité (vysielajú svoje neurity do tr. olfactorius), granuláme a periglomerulárne (majú funkciu
interne-urónov). //. neurón predstavujú axóny mitrálnych buniek bulbus olfactorius, pokračuje cez tr.
olfactorius do gyrus paraterminalis, cez stria olfactoria lateralis do gyrus semilunaris a kôry v okolí gyrus
parahippocampalis. Tieto oblasti sú súčasťou limbického systému.
Vlastný tractus olfactorius tvorí úzky trojuholníkovitý pás v sulcus olfactorius čelového laloka, kt.
vychádza z bulbus olfactorius, smeruje dozadu a končí sa rozdelením na stria olfactoria medialis et
lateralis (laterálna stria sa končí v prim čuchovej kôre).
K prim. kôrovej čuchovej oblasti patrí: 1. trigonum olfactorium; 2. substantia perforata anterior; 3. uncus
gyri hippocampi (area 51); 4. area praepiriformis; 5. sek. kôrová čuchová oblasť zahrňuje gyri orbitales.
V sliznici regio olfactoria (regio respiratoria) sa vetvia senzitívne vlákna n. maxillaris; pomocou ich
voľných zakončení vedú niektoré čuchové podnety (čpavok, chlór). Pod sliznicou regio olfactoria
prebieha n. terminaiis (nerv O, u človeka rudimentárny), kt. spolu s fila olfactoria prechádza do
centrálneho nervového systému do area perforata anterior. Prepojením II. neurónov do corpus
amygdaloideum a septum verum sa tr. olfactorius spája so štruktúrami limbického systému, kde čuchové
vnemy získavajú emočné zafarbenie; spojenia s hypotalamom sprostredkúvajú vegetatívnu odozvu.
Človek je schopný rozlíšiť aţ 3000 druhov čuchových vnemov s vekom (viac u fajčiarov) táto schopnosť
klesá.
Tractus olivocerebellaris − olivovomozočková dráha, vychádza z olivy, prechádza na druhú stranu
preniká druhostrannou olivou a vstupuje do mozočka cez jeho pedunculus inferior.
Tractus olivocochlearis – olivovoslimáková dráha, fasciculus olivocochlearis, skupina vláken, kt.
vychádzajú z ncl.olivaris superior a končia sa pri vlasových bunkách organon špirále cochleae.
Tractus olivospinalis − olivovomiechová dráha, tr. triangularis Hellwegi, skupina nervových vláken v
bočnom povrazci, kt. je na priečnom reze miechou viditeľná ako trojuholníkovitá plôška. Zostupuje z ncl.
olivaris do predĺţenej miechy k horným krčným segmentom.
Tractus opticus − zraková dráha: prvé 3 neuróny leţia mimo mozgu v sietnici oka. Nervová časť
sietnice sa však vyvinula z odštiepenej časti diencefala, preto sa pokladá za súčasť centrálneho
nervového systému.
Prvý neurón predstavujú svetlocitlivé bunky sietnice, tyčinky a čapíky, usporiadané do stratum
neuroepitheliale retinae. Vzruch prevádzajú na druhý neurón, na bipolárne bunky stratum
ganglionare retinae a tie na tretí neurón, na veľké multipolárne bunky stratum ganglionare n. optici.
Ich axóny opúšťajú sietnicu a očnú guľu a tvoria zrakový nerv, n. opticus (n. II). Pravý a ľavý n. opticus
vstupujú cez canalis opticus do lebky a spájajú sa v chiasma opticum. Tu sa časť vláken z
mediálnych polovíc sietníc kríţi, vlákna z laterálnych polovíc sietníc sa nekríţia. Skríţené i
neskríţené vlákna pokračujú dorzálne ako tr. opticus. Ľavý tr. opticus teda obsahuje vlákna z ľavých
polovíc obidvoch sietníc, t. j. pravých polovíc zorného poľa, pravý tr. opticus vlákna z pravých
polovíc sietnice, t. j. ľavých polovíc zorného poľa. Okolo 80 % vláken tr. opticus sa končí v corpus
geniculatum laterale. Štvrtý neurón zrakovej dráhy prebieha z corpus geniculatum laterale ako
radiatio optica Gratioleti do zrakového kôrového centra v okolí sulcus calcarinus v záhlavnom laloku.
Malá časť zrakových vkláken sa nekončí v corpus geniculatum laterale, ale z tr. opticus odbočuje do
colliculus cranialis v tectum mesencephali, do ncl. interstitialis Cajali alebo do hypotalamu. Význam
spojení do colliculi craniales je pri primátoch a u človeka sporný. Spoje do ncl. interstitialis nadväzujú na
funkcie fasciculus longitudinalis medialis. Vlákna do hypotalamu majú pp. význam pri integrácii
zrakových vnemov a informácií s funkciami hypotalamu ako nadradeného autonómneho a
endokrinného centra.
So zrakovou dráhou má spoločné prvé tri neuróny dráha pupílárneho reflexu:

Vlákna tretieho neurónu sa však nekončia v corpus geniculatum laterale, ale oddeľujú sa od tractus
opticus a dostávajú sa do ncl. praetectalis v rostrálnej časti tectum mesencephali.
Štvtrý neurón siaha z ncl. praetectalis do ncl. accessorius n. oculomotorii (Edingerovo-Westophalovo
jadro) v tegmen mesencephali.
Piaty neurón ide z Edingerovho-Wastphalovho jadra cestou n. oculomotorius (n. III) do ggl. ciliare v
očnici.
Axóny šesteho neurónu vstupujú cestou nn. ciliares breves do očnej gule, kde inervujú m. sphincter
pupillae a m. ciliaris.
Tractus paraventriculohypophysialis − prikomorovohypofýzová dráha, časť hypotalamohypofýzovej
dráhy, kt. vychádza z ncl. paraventricularis hypotalamu; niekt. vlákna sa končia v infundibule, iné dosahujú
zadný lalok hypofýzy, kde svoj sekrečný materiál uskladňujú vo forme oxytocínu, kým ho neuvoľnia do
systémového obehu.
Tractus Philippei-Gotnbaulti − Gombaultov-Philippov trojuholník.
Tractus pontoreticulospinalls − mostovosieťkovomiechová dráha, skupina ponteretikulárnych
nervových vláken v bočnom povrazci miechy, kt. vychádzajú z pontobulbárnej oblasti.
Tractus pyramidalis − 1. pyramídová dráha vychádzajúca od pyramídových buniek motorickej oblasti
mozgovej kôry; 2. niekt. z tr. corticospinalis anterior a tr. corticospinalis lateralis.
Tractus pyramidalis anterior − predná pyramídová dráha, tr. corticospinalis anterior.
Tractus pyramidafis laterafis – bočná pyramídová dráha, tr. corticospinalis lateralis.
Tractus pyramidalis ventralis − predná pyramídová dráha, tr. corticospinalis anterior.
Tractus reticulospinalis − sieťkovomiechová dráha, tr. reticulospinalis anterior s. ventralis, pochádza z
formatio reticularis mozgového kmeňa, kt. je ústredím zloţitých reflexov. V mieche prebieha ako rozsahom
malá skupina vláken v hĺbke funiculus lateralis a funiculus ventralis. Dráha ovplvyňuje svalový tonus a má
pp. význam pri motorických reflexoch súvisiacich s mimovôľovými dýchacími pohybmi.
Tractus rubrospinalis – červenomiechová dráha, motorická dráha, začína sa v ncl. ruber mezencefala. V mieche prebieha vo funiculus lateralis v tesnej blízkosti pyramídovej dráhy. Funkčný význam u
človeka je sporný, hoci ncl. ruber dostáva nadradené vlákna z motorických oblastí mozgovej kôry (tr.
corticorubralis) a vlákna z mozočka.
Tractus reticulospinalis anterior s. ventralis − predná sieťkovomiechová dráha, motorická dráha,
skupina vláken, kt. vychádzajú najmä z formatio reticularis mezencafala, ponsu a predĺţenej miechy; vlákna,
najmä homolaterálne, zostupujú v prednom a bočnom povrazci k väčšine úrovní miechy. Jeho funkciou je
regulácia svalového tonusu, motorických reflexov (prenos motorických vzruchov z mozgovej kôry, mozočka,
tekta a vestibulámych jadier najmä na motoneuróny , prevaţne prostredníctvom interneurónov) a
mimovôľových dýchacích pohybov.
Tractus rubrospinalis − červenomiechová dráha, tr. reticulospinalis anterior s. ventralis, nervová dráha
vznikajúca v červenom jadre (ncl. ruber, pars magnoceilularis), skoro sa kríţi v decussatio tegmentalis
anterior, zostupuje a končí sa pri motorických bunkách predných rohov miechy v lamina IV. − VI. (basis
columnae posterioris). V mieche prebieha vo funiculus lateralis v tesnej blízkosti pyramídovej dráhy. Ncl.
ruber dostáva vlákna z nadradených motorických oblastí mozgovej kôry (tr. corticospinalis) a z mozočka.
Funkciou t. r. je excitácia motoneurónov flexorov a inhibícía motoneurónov extenzorov.
Tractus solitarius medullae oblongatae − osamotená dráha predlţenej miechy, zostupná dráha v
predĺţenej mieche, ventrolaterálne od kaudálnej časti IV. komôr, blízko dorzálneho jadra n. vagus a n.
glossopharyneus, obsahuje prim. viscerálne aferentné vlákna z n. facialis, n. glossopharyngeus a n. vagus.
Tractus spinalis n. trigeminalis − miechová dráha trojklanného nervu, descendentná dráha
trojklanného nervu, kt. siaha od úrovne vstupu senzorického koreňa trojklanného nervu do ponsu k horným
krčným segmentom miechy. Leţí laterálne od ncl. tractus spinalis n. trigeminalis, v kt. jej vlákna tvoria
synapsie; dráha vedie najmä nociceptívne a termické podnety z tváre.
Tractus spinocerebellaris anterior − predná miechovomozočková dráha, columna Gowersi, tr. e.
fascicu-lus spinocerebellaris ventralis, skupina nervových vláken v bočnom povrazci miechy, kt.

vychádzajú najmä z druhostrannej sivej hmoty a vystupujú k mozočku cestou prednej časti bočného
povrazca miechy a potom pedunculus cerebelli superior; vedú senzorické impulzy aktivované nervovými
zakončeniami v koţi, svaloch, šľachách a kĺboch.
Tractus spinocerebeflaris dorsalis − zadná miechovomozočková dráha, tr. spinocerebellaris
posterior.
Tractus spinocerebellaris posterior − zadná miechovomozočková dráha, tr. spinocerebellaris
dorsalis, priama alebo zadná spinocerebelárna dráha, skupina nervových vláken v bočnom povrazci
miechy, kt. vychádzajú najmä z columna thoracica a vystupuje k mozočku cestou zadnej časti bočného
povrazca a potom pedunculus cerebelli inferior; vedie senzorické impulzy aktivované nervovými
zakončeniami v koţi, svaloch, šľachách a kĺboch.
Tractus spinocerebellaris ventalis − predná miechovomozčková dráha; tr. spinocerebellaris
anterior.
Tractus spinoolivaris − miechovoolivová dráha; ascendentná dráha z nervových vláken vo funiculus
lateralis miechy, kt. vychádzajú zo sivej hmoty zadných stĺpcov miechy a idú do ncl. olivaris.
Tractus spinoreticularis − miechovosieťková dráha; ascednentná dráha, kt. pozostáva z nervových
vláken vychádzajúcich z funiculus lateralis miechy, kt. prebiehajú k formatio reticularis mozgového kmeňa.
Tractus spinotectalis – miechovopokrývková dráha, skupina nervových vláken vo funiculus lateralis
miechy, väčšinou skríţených, vystupujú ku colliculum superius et inferius a vedú somatosenzorické
impulzy.
Tractus spinothalamicus − miechovolôţková dráha, tr. spinothalamicus lateralis, spinotalamická
dráha, skupina nervových vláken v funiculus lateralis miechy, kt. vychádza z druhostrannej sivej hmote a
vystupuje k talamu, prebieha spolu s lemniscus lateralis v mozgovom kmeni; idú ňou senzitívne impulzy
aktivované nocíceptívnymi a terrmickými podnetmi.
Tractus spinothalamicus anterior − tr. spinothalamicus ventralis, predná miechovolôţková dráha,
skupina nervových vláken vo funiculus anterior miechy, kt. pokračovaním je tr. spinothalamicus;
vychádzajú z kontralaterálnej sivej hmoty a vystupujú k talamu; spájajú lemniscus medialis v mozgovom
kmeni; vedú senzorické impulzy aktivované ľahkým dotykom.
Tractus spinocerebellaris dorsalis − zadná miechovomozočková dráha vedúca vzruchy z kĺbových
interoceptorov.
Tractus spinocerebellaris ventralis − predná miechovomozočková dráha vedúca vzruchy z
kĺbových interoreceptorov.
Tractus spinothalamicus lateralis − bočná miechovolôţková dáha; tr. spinothalamicus.
Tractus spinothalamicus ventralis − predná miechovolôţková dráha; tr. spinothalamicus anterior.
Tractus spiralis foraminosus − špirálovitá oblasť fundu meatus acusticus internus, pod crista
transversa a pred area vestibularis inferior; korešponduje s bázou slimáka a je perforovaná početnými
otvorčekmi, kt. slúţia na prechod vetiev n. vestibulocochlearis.
Tractus Spitzkae-Lissaueri − tr. dorsolaterlis.
Tractus subarcuatus − oblasť obsahujúca malé bunky pod oblúkom canalis semicircularís superior.
Tractus supraopticohypophysialis − nadzrakovohypofýzová dráha, skupina vláken hypotalamohypofýzového traktu, kt. vychádza z ncl. supraopticus talamu; niekt. z vláken zostupujú a končia sa v
infundibule, iné aţ k zadnému laloku hypofýzy, kde sa ich neurosekrečný materiál ukladá ako ADH, kým
sa neuvoľní do systémového obehu. Týmto názvom sa označuje aj skupina vláken
hypotalamohypofýzového traktu vstupujúcich do infundibula bez ohľadu na miesto zakončenia a na
označenie hypotalamohypofýzového traktu, kt. vychádza z ncl. supraopticus a ncl. paraventricularis (tr.
paraventriculohypophysialis).
Tractus systematis nervosi centralis − nervové dráhy CNS.
Tractus tectospinalis − pokrývkovomiechová dráha, motorická dráha, začína sa v sivej hmote
mezencefala pod štvorhrbolím v tectum tegmentalis superior (tectum opticum niţších stavovcov), kríţi sa

ihneď v mezencefale (decussatio tegmentalis posterior, Meynertovo kríţenie) a zostupuje do miechy do
predných povrazcov miechy (skríţené vlákna podľa polohy na priereze miechy nazvaný tr.
sulcomarginalis) i do postranných povrazcov miechy (neskríţené vlákna) a končia sa väčšinou
prostredníctvom vsunutých buniek pri motorických bunkách predných stĺpcov miechy v lamina IV. − VII.
(najmä v krčnej oblasti). Je to fyologeneticky veľmi stará a kedysi dôleţitá dráha. Dostávala vzruchy z
prim. zrakových (a pp. aj sluchových) centier v mezencefale a viedla ich k motorickým bunkám miechy.
U človeka je málo vyvinutá, netvorí kompaktný zväzoček a končí sa uţ v krčnej mieche. Ovláda motoriku
hlavy a krku, najmä na zrakové podnety.
Tractus tegmentalis centralis − ústredná pokrývková dráha, Bechterewova dráha, zloţená nervová
dráha, kt. vychádza z tegmentum mesencephali, periakveduktovej sivej hmoty a ncl. ruber; zostupuje v
tegmente a retikulámej formácii a končia sa v dolnom olivovom komplexe. Obsahuje ascendentnú zloţku
z formatio reticularis.
Tr. thalamocorticalis − lôţkovokôrová dráha, tvorí III. neurón chuťovej dráhy. Ním sa končia vlákna v
kôrovej chuťovej oblasti (area 43), v pars opercularis gyrus frontalis superior. Druhý neurón sa začína z
buniek ncl. gustatorius, pokračuje v lemniscus medialis, v mozgovom kmeni sa kríţia, prebiehajú do
talamu, kde sa končia v ncl. ventralis posteromedialis. Prvý neurón tvoria dendrity pseudounipolámych
buniek ganglí hlavových nervov: a) ggl. geniculi (n. facialis) z predných 2/3 jazyka v n. lingualis ako
chorda tympani do ggl. geniculi; b) ggl. n. glossopharyngeus zo zadnej tretiny jazyka a isthmus faucium; c)
ggl. n. vagus z epiglottis. Axóny buniekz týchto ganglií cestou tr. solitarius vstupujú do kraniálnej časti ncl.
solitarius, tzv. ncl. gustatorius. Chuťové podnety snímajú zmyslové bunky chuťových pohárikov.
Tractus triangularis − trojuholníková dráha, tr. olivospinalis.
Tractus trigeminothalamicus − trojklanolôţková dráha, lemniscus trigeminalis.
Tractus vestibulocerebellares − predsieňovomozkočková dráha, skladá sa z 3 dráh: a) priama dráha (t.
v. directus), odovzdáva signály priamo z ggl. vestibulare do kôry mozočka; b) nepriama dráha (t. v.
indirectus) odovzdáva signály nepriamo z ggl. vestibulare do všetkých vestibulámych jadier a z nich do
kôry mozočka; obidve dráhy idú do mozočka cestou pedunculus cerebellaris inferior; c) tr.
cerebellovestibularis -priama aj nepriama kontrola vestibulámych dráh z mozočka.
Tractus vestibulospinalis − predsieňovomiechová dráha, motorická dráha, prichádza do miechy od
vestibulámych jadier (ncl. vestibulospinalis lateralis, čiastočne medialis, inferior, Deitersovho jadro)
rombencefala, prebieha descendentne v prednej a mediálnej časti funiculus ventralis a končí sa v lamina
VII. – VIII., najmä na interneurónoch, modulujúcich aktivitu motorických neurónov predných rohov sivej
hmoty miechy (pohyby svalstva zadnej časti krku, chrbta a časti svalstva končatín pre udrţovanie
rovnováhy, vzpriamené postavenie trupu a krčnej chrbtice). Prostredníctvom vestibulámych jadier sa tak k
motorickým útvarom miechy dostávajú informácie z rovnováţneho aparátu vnútorného ucha a mozočka
ako podklad reflexov udrţiavania rovnováhy.
Tr. Vicq ďAzyri − fasciculus mamillothalamicus.
Tracyho-Welkerova metóda − metóda deproteinácie moču pomocou hydorixdu amónneho.
tradícia − [traditio] odovzdávanie mravov, náboţenského presvedčenia, morálne hodnotových predstáv a
kultúrnych zvyklostí z generácie na generáciu. Ide o zvyky, názory, spôsoby, správanie, inštitúcie ap., kt.
vznikli v minulosti a zachovávajú sa generáciami, aj keď neraz nemajú v súčasnosti reálny spoločenský
význam a predstavujú aj konzervatívny prvok brzdiaci vývoj v niekt. oblasti. Je to súbor významností alebo
systémov hodnôt a správaní, kt. z nich vyplývajú, beţné v minulosti a prenášajúce sa ďalej ako súčasť
obsahu socializácie.
tradicionalizmus − učenie, rozšírené v 19. stor., podľa kt. človek ďakuje za všetky, alebo aspoň za
mravné a náboţenské pravdy t. vracajúce sa späť aţ boţskému prazjaveniu. V širšom zmysle ide o fixovaný
stav chápania a zvyklostí, kt. sa uzatvárajú pred nevyhnutnosťou občasnej aktualizácie (tzv.
konzervativizmus). Táto nehybnosť nevyhnutne provokuje práve tak, ako jednostranné odmietanie
všetkých tradícií (progresivizmus)
®

Tradon (Beiersdorf) − stimulans CNS; pemolín.
®

Trafarbiot (Novofarma) − antibiotikum; ampicilín.

®

Trafuril (Ciba) − miestne vazodilatans; turfylnikotinát.
®

TrafuryI − miestne vazodilatans; turfylnikotinát.
tragakant − tragant, ČSL 4.
tragakantín − komplex polysacharidov, →tragant.
tragant − [tragacantha] stvrdnutý sliz niekt. druhov rodu kozinca Astragallus (Fabaceae), ČSL 4, Mr ~ 840
000, vysušený ţivicový exsudát z Astragalus gummifer Labill. a i. ázijských druhov Astragalus,
Leguminosae. Materskou rastlinou sú tŕnité kry rastúce v Malej Ázii. Drogu obsahuje najmä druh
Astragallus gummifer, A. verus a A. microcephalus. Sliz sa tvorí premenou buniek strţňa a strţňových
lúčov ako bunkový sliz. Po náhodnom alebo úmyselnom poranení (narezávaní kôry) vyteká sliz a pritom
strháva so sebou škrobové zrná a na vzduchu tvrdne. Komerčne sa triedi podľa tvaru a farby (najlepší je
lístkový a biely). Drogu tvoria lístkové biele, ploché kusy rohovitej konzistencie, niekedy ţltkasté a často
jemne pásikované; sú asi 0,5 − 3 cm široké a 1 − 3 mm hrubé. Droga nemá pach, chutí mdlo, slizovito.
Mikroskopicky na priečnom reze vidieť silne vrstvené slizovité blany uzatvárajúce v sebe guľaté škrobové
zrná veľkosti 6 – 10 m, výnimočne 20 m. Droga nesmie obsahovať prímesi najmä Gummi arabicum a
menejcenný sliz (najmä indický tragant). Droga obsahuje zmes polysacharidov, v kt. 60 − 70 % tvorí
bassorín, napúčajúca látka a tragakantín. Kys. tragantová tvorí lineárny reťazec esterov kys. -Dgalakturónovej a bočné reťazce zo xylózy, glukóza,a galaktózy. Droga obsahuje 1 − 3 % škrobu. T. sa
pouţíva najmä ako mucilaginózum, mierne laxatívum a spojivo uľahčujúce rozpadovosť tbl.,
emulgátor, zloţka mnohých krémov, najmä kozmetických a hydrofilný masťový základ, ako prostriedok na
zmiernenie účinnosti dráţdivých a leptavých látok, na prípravu lubrikačnej masti na zavádzanie katétrov a
sond ap. V stomatol. sa pouţíva ako tmel. Pouţíva sa aj v analyt. chémii, kozmetike a potravinárstve.
Tragia − rod jedovatých rastlín z čeľade Euphorbiaceae (T. urens a i.), rastúcich v juţných oblastiach
USA.
tragi/o- − prvá časť zloţených slov z g. tragos cap; týka sa vyvýšeniny na ušnici
tragion − cefalometrický bod uloţený na hornom okraji vyvýšeniny na ušnici.
tragi|pilus, i, m. − [tragi- + l. pilus chlp, vlas] chĺpok rastúci na ušnici.
trago|maschalia, ae, f. − [trago- + g. maschalé pazucha] bromidróza.
trago|phonia, ae, f. − [g. tragos cap + g.phóne hlas] trago-fónia, bronchoegofónia.
trago|podia, ae, f. − [g. tragos cap + g.pús-podos noha] génu valgum.
tragus, i, m. − [l.] cap; hrbček, vyvýšenina na ušnici. Tragi − chĺpky rastúce na tragu.
trache/o- - prvá časť zloţených slov z 1. tracheiá priedušnica.
trachea, ae, f. − [g. tracheiá (arteria) drsná tepna] priedušnica, nepárový dutý orgán v sluţbách respirácie.
Začína sa pri dolnom okraji prstencovej chrupavky vo výške tela Ce, zostupuje zhruba v strednej čiare
krku (pars cervicalis t.) a mediastínom (pars thoracicae t.), kde sa vo výške Th4−5 vetví (bifurcatio t) na
pravý a ľavý bronchus. Sleduje zakrivenie krčnej a hrudnej chrbtice, a je preto na začiatku na povrchu,
pri fossa jugularis v hĺbke − 5 cm, v mediastíne uţ značne dorzálne. Je to rúra dlhá ~ 9 − 15 cm, široká 1,5
− 2,5 cm, uprostred a pri bifurkácii širšia.
Steny t. vystuţuje vpredu a na bokoch 15 − 20 podkovovitých prstencov z hyalínovej chrupky (cartilagines
tracheales), spojených väzivom (ligg. anularia trachealia). Chrupkové prstence sú vysoké asi 2 – 4 mm, na
vonkajšej strane ploché, dovnútra mierne vyklenuté. Prvé 3 sú nepravidelné, vysoké a svojimi koncami
zrastajú alebo sa rozdvojujú, príp. sa spájajú širokými mostíkmi. Dolný okraj posledného prstenca vybieha
vpredu uprostred k bifurkácii t. do ostrého jazyčka.
Dorzálne, medzi koncami chrupavky, je rozopnutá väzivová stena, paries membranaceus, v kt. namiesto
chrupaviek sú snopce hladkého svalstva, kt. prebieha prevaţne transverzálne (m. transversus ŕ.), vonku
aj longitudinálne. Tieto svaly uţ svojím tonusom, tým viac svojou kontrakciou zuţujú priesvit trachey, kt. je
preto u ţivých uţší ako na mŕtvole. Po uvoľnení svalov (napr. pri hlbokom dýchaní) pruţné chrupavky t sa
roztvárajú a rozširujú priesvit najmä v kraniálnom oddeli t. (napr. pri zvýšenom tlaku pri kašli).
Sliznica t. je hladká, v rozsahu paries membranaceus do pozdĺţnych rias. Je bledoruţová, pokrytá
viacradovým epitelom s riasínkami, kt. kmitajú smerom k hrtanu; medzi epitelovými bunkami sú početné

pohárikovité bunkami. Väzivová tunica propria sliznice má početné elastické vlákna, obdobne ako riedke
podsliznicové väzivo, zhluky lymfatického tkaniva a drobné seromucinózne, tuboalveolárne ţliazky
(glandulae tracheaies), kt. zasahujú aţ do pod-sliznicového väziva. Ţliazky sú vyvinuté najmä v pars
cervicalis tracheae, v rozsahu ligg. anularia a paries membranaceus, kde preráţajú aţ svalovú vrstvu.
Topograficky t. pozostáva z 2 častí: 1. pars cervicalis; 2. pars thoracica.
Pars cervicalis tracheae siaha od prstencovej chrupavky k apertura thoracis cranialis. Ventrálne je
pokrytá dolnými svalmi jazylky a infrahyoidnou fasciou, pod nimi sa kladie na tracheu istmus štítnej ţľazy (v
rozsahu 2. – 4. prstenca) a vv. thyreoideae inferiores, príp. a. thyreoidea ima. Dorzálne je uloţený
paţerák, vychýlený trocha vľavo. V štrbine medzi t. a paţerákom prebieha na kaţdej strane n. recurrens.
Po stranách t. sú bázy lalokov štítnej ţľazy (aţ k 6. prstencu), ďalej zvonka nervovocievny krčný zväzok.
Pars thoracica tracheae je uloţená v zadnom mediastíne pred paţerákom, kt. ho oddeľuje od chrbtice.
Prednú stranu t. kríţi v. brachiocephalica sinistra a zvyšky týmusu; kaudálne arcus aortae, kt. sa kladie
na jej ľavý bok tesne nad bronchus sinister a podmieňuje tu malú impressio aortica. Aj odstupy 3
artériových kmeňov z oblúka aorty sú najprv pred t, vyššie divergujú a prikladajú sa na jej boky. Na
pravom boku t. zostupuje v. brachiocephalica dextra, n. vagus dexter, v. cava superior a v. thoracica
longitudinalis dextra. Na ľavej strane t. je okrem oblúka aorty a. subclavia sin. a n. recurrens sin.
Artérie kraniálneho oddielu trachey sú vetvy z a. thyreoidea inf., z a. bronchalis dx. Ţily odtekajú do vv.
oesophageales; lymfatické cievy najmä do paratracheálnych a tracheobronchiálnych uzlín, sčasti aj do
pretracheálnych a prelaryngových uzlín. Nervy trachey sú z n. vagus a krčného sympatika; vágové vetvy
odstupujú priamo z kmeňa, ako aj z jeho n. recurrens.

Trachea. 1 – cartilagines tracheales (podkovovité chrupky priedušnice); 2 – ligg. anularia, trachealia (väzivové
mostíky medzi susednými chrupkami preidušnice); 3 – bifurcatio tracheae (asymetrické rozvidlenie trachey na dve
priedušky, vo výške Th4); 4 – paries membranaceus (membranózna zadná stena priedušnice s väzivom a hladkou
svalovinou); 5 – carina tracheae (hrana vnútri bifurkácie, kt. vyčnieva do priesvitu trachey; má aerodynamickú
funkciu); 6 – glandulae tracheales (zmiešané ţliazky priedušnice uloţené v submukóze); 7 – tunica mucosa
(sliznica priedušnice, krytá viacradovým cylindrickým epitelom s riasinkami, s vloţenými pohárikovými bunkami; 8 –
m. trachealis (hladká svalovina medzi zadnými voľnými koncami chrupiek priedušnice)

trache|algia, ae, f. − [trache- + g. algos bolesť] bolesť priedušnice.
tracheálna rúrka − prostriedok na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest v bezprostrednom
ohrození ţivota pri neodkladnej resuscitácii alebo náhlej respiračnej insufí-ciencii, najmä v ústavných
podmienkach. Zavádza sa pri priamej laryngoskopii.
Pri intubácii ústami má pacient hlavu v miernom záklone, záhlavie spočíva na podloţke. Pred zavedením
lyţice laryngoskopu sa široko roztvoria ústa pacienta prekríţeným palcom a ukazovákom pravej ruky.
Horné rezáky sa chránia pred poškodením zloţeným pruhom náplasti. Laryngoskop sa drţí ľavou rukou.
Lyţicu laryngoskopu sa zavádza najprv sprava pozdĺţ tvrdého podnebia, aţ sa jej koniec priblíţi k zadnej
stene hrtana; jazyk sa odsunie smerom doľava. Zahnutá lyţica laryngoskopu sa zavádza pred epiglottis,

do vallecula epiglottica, rovná lyţica sa zavádza pod epiglottis. Po zavedení sa dvíha laryngoskop ťahom
nahor a vedome zniţuje tlak na horné rezáky, príp. čeľusť. Koreň jazyka sa stlačí a do zorného poľa sa
dostáva väčšia časť hlasovej štrbiny. T. r. sa potom zasunie hrtanom do trachey tak, aby jej vnútorný
koniec bol asi uprostred medzi hlasivkami a bifurkáciou. Po zasunutí t. r. sa treba presvedčiť o jej správnom
zavedení: pri stlačení subklavikulárnej oblasti na obidvoch stranách je počuteľné voľným uchom priloţeným
k vonkajšiemu ústiu rúrky prúdenie dýchacej zmesi.
Zahryznutiu rúrky sa predchádza zavedením chrániča (u novorodencov zo stomatol. tampóna
obtočeného náplasťou). T. r. sa fixuje pruhom náplasti, kt. sa vedie od ušnice cez líce a po 2 obtáčkach
okolo t. r. na druhé líce. Na t. r. s nasunutou spojkou je napojený dýchací okruh. Pri predýchavaní
pacienta sa opäť overuje správne umiestenie vnútorného konca rúrky nad karinou posluchom nad
obidvoma hemitoraxmi u dojčiat a novorodencov lepšie v obidvoch axilách. Správne umiestenie spojky sa
nekontroluje rtg ako u dospelých.
Pri intubácii novorodenca a dojčaťa je najlepší laryngoskop s rovnou krátkou lyţicou. Hlava dieťaťa je
umiestená na molitanovom krúţku v tzv. neutrálnej polohe, príp. miernom predklone. Koniec lyţice sa
zavádza pod epiglottis, jemným zdvihnutím sa odkryje zadná komisúra hrtana a aryteoidné hrbolčeky.
Voľným malíčkom ľavej ruky, v kt. spočíva rukoväť laryngoskopu, uľahčíme intubáciu miernym tlakom na
prednú plochu krku; vstup do laryngu sa dostáva do zorného poľa.
Orotracheálna intubácia nie je vhodná na zabezpečenie prichod-nosti dýchacích ciest na > 24 h,
pretoţe pacienti v povrchnom bezvedomí alebo pri vedomí ju obvykle zle znášajú, dixácia t. r. je ťaţšia,
nadmerné pohyby zle fixovanej rúrky dráţdia hltan a tracheu, čo môţe vyvolať vágové reflexy, ľahšie
sa rúrka extubuje, ústny vzduchovod je zdrojom dráţdenia, väčšie zakrivenie rúrky sťaţuje odsávanie
sekrétu.
Pre novorodenca sa volí t. r. s 0 4,5 mm, u detí > 2-r. sa pouţije vzorec: 20 + vek (r.): 4 vnútorný 0 rúrky v mm. Pre dospelých sú vhodné t. r. s vnútorným priemerom 7,5 − 8 mm u ţien,
8 − 9 mm u muţov.
Intubácia nosom sa t. r. po predchádzajúcom odsatí sekrétov zavedie nosovým priechodom do
hypofaryngu a ďalej uţ pod kontrolou zraku v priamej laryngoskopii. Volí sa hrot t. r. s menším
priemerom ako pri intubácii ústamii. Dĺţka zasunutej časti má zodpovedať ~ 1,5 vzdialenosti tragu od
nosového priechodu. Metóda je vhodnejšia pre dlhodobú intubáciu (ľahšia fixácia, menšie riziko
extubácie, ľahšie odsávanie sekrétov z dolných dýchacích ciest a ošetrovanie úst a hltana, vylúčenie
moţnosti zahryznutia rúrky a lepšia tolerancia pacientom). Nevýhodou je pomerne náročné zavádzanie,
moţnosť poškodenia nosovej priehradky, akút. sínusitídy, zápalu Eustachovej rúry s následnou otitídou a
krvácania z nosovej dutiny, prenesenej infekcie z horných dýchacích ciest do dolných.
trache|itis, itidis, f. − [trache- + -itis zápal] tracheitída, zápal priedušnice.
Tracheitis haemorrhagica − hemoragický zápal priedušnice.
trachel/o— prvá časť zloţených slov z g. trachélos hrdlo, šija, čapík.
trachel|ectomia, ae, f. − [trachel- + g. ektomé odstránenie] trachelektómia, amputácia čapíka
maternice; cervikektómia.
trachel|ematoma, trachel|haematoma, tis, n. − [trachel- + haematoma krvný výron] traehel(h)ematóm,
hematóm v m. sternoeleidomastoideus.
trachel|ismus, i, m. − [trachel- + -ismus] tonické kŕče krčných svalov pri epileptickom záchvate s
obmedzením dýchania a krvného obehu.
trachel|itis, itidís, f. − [trachel- + -itis zápal] trachelitída, zápal hrdla maternice; cervicitída.
traehelo|cele, es, f. − [trachelo- + g. kelé prietrţ] tracheokéla.
tracheio|cyliosis, is, f. – [trachelo- + g. kyllósis krivenie] trachelokylóza, torticollis.
trachelo|cyllosís, is, f. − [trachelo- + g. kyrtos skrivený + -osis stav] trachelokylóza, trachelokyfóza.
traehel|odynia, ae, f. − [trachel- + g. odyné bolesť] trachelodýnia, bolesť v šiji.
trachelo|graphia, ae, f. − [trachelo- + g. grafien písať] trachelografla, znázornenie maternicového hrdla
pomocou rtg s pouţitím kontrastnej látky.

trachelo|kyphosis, is, f. − [trachelo- + kyphosis] trachelokyfóza, abnormálne zakrivenie krčnej chrbtice.
trachelo|logia, ae, f. − [trachelo- + g. logos náuka] trachelológia, náuka o šiji, jej chorobách a úrazoch.
trachelo|pexia, ae, f. − [trachelo- + g. péxis upevnenie] chir. fixácia krčka maternice k niekt. inej časti tela.
trachelo|plastica, ae, f. − [trachelo- + g. plastike (techné) tvárne umenie] tracheloplastika, plastická
operácia maternicového hrdla.
trachelo|rrhaphia, ae, f. − [trachelo- + g. rhafé šev] zošitie lacerovaného krčka maternice.
trachelo|rrhecter, eris, m. − [trachelo- + g. rhéktér štípač] trachelorekter, prístroj na preťatie krčnej
chrbtice pri embryotómii.
trachelo|schisis, is, f. − [trachelo- + g. schisis rázštep] tracheloschíza, kongenitálny rázštep krčka.
trachelo|syringo|rrhaphia, ae, f. − [trachelo- + g. syrinx píšťala + g. rhafé šev] trachelosyringorafia,
trachelorafía pošvovej fistuly.
trachelo|tomia, ae, f. − [trachelo- + g. tomé rez] trachelotómia, chir. preťatie hrdla maternice.
tracheo|aero|ce!e, es, f. − [tracheo- + g. air vzduch + g. kelé prietrţ] tracheoaerokéla, prietrţ trachy, kt.
obsahuje vzduch.
tracheo|bronchialis, e − [tracheo- + g. bronchos prieduška] tracheobronchiálny, týkajúci sa priedušnice a
priedušiek.
tracheo|bronchitis, itidis, f. − [tracheo- + g. bronchos priedušnice + -itis zápal] tracheobronehitída, zápal
priedušnice a priedušiek.
tracheo|broncho|graphia, ae, f. − [tracheo- + g. bronchos priedušnica + g. grafein písať]
tracheobronchografla, znázornenie priedušnice a priedušiek rtg pomocou kontrastnej látky.
tracheo|broncho|megalia, ae, f. − [tracheo- + g. bronchos prieduška + g. megas-megalú veľký]
tracheobronchomegália, difúzne rozšírenie priedušnice a priedušiek.
tracheo|broncho|oesophago|scopia, ae, f. − [tracheo- + g. bronchos prieduška + g. oisofagos paţerák
+ 1. skopein pozorovať] tracheobronchoezofagoskopia, optické vyšetrenie priedušnice, priedušiek a
paţeráka.
tracheo|broncho|scopia, ae, f. − [tracheo- + g. bronchos prieduška + g. skopein pozorovať]
tracheobronchoskopia, vyšetrenie priedušnice a priedušiek zrakom pomocou osobitného endoskopu,
traeheobronchoskopu.
tracheo|cele, es, f. − [tracheo- + g. kelé prietrţ] tracheokéla, vakovitá vy dutina priedušnice.
tracheo|ectasia, ae, f. − [tracheo- + g. ektasis rozšírenie] tracheoaektázia, dilatácia priedušnice.
tracheo|fístulisatio, onis, f. − [tracheo- + I. fistula píšťala] tracheofistulizácia, operácia, pri kt. sa utvára
permenantný otvor v trachey komunikujúci s koţou na krku.
tracheo|gramma, tis, n. − [tracheo- + g. gramma zápis] tracheogram, rtg kontrastná snímka priedušnice.
tracheo|graphia, ae, f. − [tracheo- + g. grafein písať] trache-ografia, rtg kontrastné vyšetrenie priedušnice.
tracheo|laryngealis, e − [tracheo- + g. larynx hrtan] trache-olaryngový, týkajúci sa priedušnice a hrtana.
traecheo|laryngo|tomia, ae, f. − [tracheo- + g. larynx hrtan + g. tomé rez] traeheolaryngotómia, chir.
otvorenie priedušnice a hrtana.
tracheola, ae, f. − [l.] malá trubička naplnená tekutinou, ktorou sa končia priedušnice niekt. článkonoţcov,
obsahujúce vzduchové bunky a pretekajú nimi všetky telové tekutiny.
tracheo|malacia, ae, f. − [tracheo- + g. malakos mäkký] tracheomalácia, zmäknutie chrupavky
priedušnice.
tracheo|mastoideus, a, um − [tracheol + g. (processus)
tracheomastoidový, týkajúci sa priedušnice a hlávkového výbeţku.

mastoideus

hlávkový

výbeţok]

tracheo|megália − megatrachea idiopathica, trachiectasia, tracheomegalia, tracheobronchomegalia,
Mournier-Kuhnov sy. Ide o vrodenú tracheomegalia s divertikulózou. Prvé príznaky sa zjavujú v detstve

alebo v adolescencii. Typický je silný kašeľ s väčším mnoţstvom spúta, chron. dýchavica, recidivujúce
bronchopneu-mónie, niekedy spontánny pneumotorax. Bronchoskopicky sa zisťuje veľké rozšírenie
trachey a bronchov, značná poddajnosť zadnej membránovej steny trachey (tzv. „vianie" trachey). Dg.
sa potvrdzuje bronchografiou.
tracheo|pathia, ae, f. − [tracheo- + g. pathos choroba] ne-špecifickovaná choroba priedušnice.
Tracheopathia chondroplastica − chondroplastická tracheopatia, charakterizovaná prítomnosťou
abnormálnych chrupavčitých štruktúr v stene priedušnice.
Tracheopathia osteoplastica − osteopatická tracheopatia, stav charakterizovaný prítomnosťou
kostných a chrupkových štruktúr v sliznici priedušiek.
tracheo|pharyngealis, e − [tracheo- + g. pharynx hltan] tracheofaryngitída, zápal priedušiek a hltana.
Trachheophilus cymbius − pásomnica, kt. parazituje v priedušnici kačíc v Európe a Ázii.
tracheo|phonia, ae, f. − [tracheo- + g. phoné hlas] tracheofónia, auskultačný fenomén počuteľný nad
priedušnicou.
tracfieo|plastiea, ae, f. − [tracheo- + g. plastike (techné) tvárne umenie] tracheoplastika, plastická
operácia priedušnice.
tracheo|pyosis, is, f. − [tracheo- + g.pyon hnis] tracheopy-óza, purulentná tracheitída.
tracheo|rrhagia, ae f. − [tracheo- + g. rhagiá od rhégnynai výron] tracheorágia, krvácanie z priedušnice.
tracheo|rrhaphia, ae, f. − [tracheo- + g. rhaphé šev] trache-orafia, reparácia incidovanej alebo poranenej
priedušnice.
tracheo|scopia, ae, f. − [tracheo- + g. skopein pozorovať] tracheoskopia, vyšetrenie priedušnice zrakom
pomocou špeciálneho prístroja →tracheoskopu.
tracheo|schisis, Is, f. − [tracheo- + g. schizein štiepať] tracheoschíza, trhlina priedušnice.
tracheo|spasmus, i, m. − [tracheo- + g. spasmos kŕč] trachoespazmus, kŕčovité stiahnutie svalstva
priedušnice.
tracheo|stenosis, is, f. − [tracheo- + g. stenos úzky] tracheostenóza, zúţenie priedušnice.
Tracheostenosis cicatricosa − jazvovité zúţenie priedušnice.
Tracheostenosis compressiva − zúţenie priedušnice vyvolané tlakom na jej vonkajšiu stenu (napr.
strumou).
Tracheostenosis postinflammatoria − pozápalové zúţenie priedušnice.
tracheo|stomia, ae, f. − [tracheo- + g. stoma ústa] tracheostómia, vyústenie priedušnice navonok. Ide o
plánovaný výkon, kt. sa uskutočňuje v celkovej anestézii na operačnej sále za sterilných podmienok,
najmä ak treba zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest u novorodencov > 30 d, u dojčiat > 3 týţd., u
batoliat a predškolských detí > 2 týţd., u väčších detí 7 − 10 d a u dospelých 4 − 7 d. K výhodám t. patrí
ľahké ošetrenie dolných dýchacích ciest, menšia traumatizácia laryngu, dobrá tolerancia pacientom a
skutočnosť, ţe pacient nemusí byť upútaný na posteľ. Dobre fungujúca kanyla sa nevymieňa.
Indikácie − 1. zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest, 2. prevencia ašpirácie u pacienta v
bezvedomí alebo pri vedomí s poruchou svalového tonusu a útlme alebo vymiznutí obranných reflexov
dýchacích ciest; 3. retencia sekrétov v dolných dýchacích cestách, kt. sa neeliminujú prirodzenou cestou;
4. podpora ventilácie alebo umelá pľúcna ventilácia.
Nepriaznivé následky − 1. strata účinného kašľa vyradením hlasiviek; 2. baktériová kontaminácia
tracheobronchiálneho stromu; 3. zvýšený odpor v dýchacích cestách; 4. znemoţnená verbálna
komunikácia; 5. psychická deprivácia.
Strieborné kanyly a gumové rúrky sa uţ nepouţívajú, nahranidili ich plastové (teflon, nylon, polyetylén,
PVC, silikón). Margillove rúrky bez tesniacej manţety sa pouţívajú najmä u detí, rúrky s tesniacou
manţetou u dospelých. Pri resuscitácii sa pouţívajú rúrky z veľkoobjemovou, nízkotlakovou manţetou.
Coleho rúrky sú tvarované tak, aby periférna zúţená časť ľahšie prenikla medzi hlasové väzy a rozšírená
časť spočívala na väzoch a zabraňovala endobronchiálnej intubácii. Ich nevýhodou je moţnosť zasunutia

rozšírenej časti pod hlasové väzy, nadmerný odpor v dýchacích cestách a riziko obturácie rúrky
inšpirovanými sekrétmi.
Pri t. môţu nastať rôzne komplikácie. Najčastejší je nadmerný únik plynov, nechcená extubácia
(dekanylácia) a obštrukcia rúrky (kanyly). Komplikácia moţno rozdeliť na včasné, oneskorené a neskoré
komplikácie. Včasné komplikácie (< 24 h) sú krvácania tracheostomickej rany, ţilové alebo závaţnejšie
tepnové krvácanie, kt. vyţaduje okamţitý chir. výkon, plenumotorax z poranenia kupoly pleury,
vzduchová embólia a poodkoţný alebo mediastínový emfyzém, príp. tenzný pneumotorax. K
oneskoreným komplikáciám (< 48 h) patrí infikovanie tracheostomickej rany, krvácanie z tracheostomickej
rany alebo z trachey, ţivot ohrozujúce krvácanie z erodovanej artérie (truncus brachiocephalicus), ďalej
obštrukcia dýchacích ciest vyvolaná uzáverom stómie, napr. vyklznutím kanyly po preťatí 2. − 4.
chrupavky, skĺznutím tesniacej manţety, herniáciou mäkkej, nadmerne tesniacej manţety upchávajúcej
distálne ústie kanyly a tacheoezofágová fistula z tlakovej nekrózy.
Ku komplikáciám dlhodobej t. patri;
a) chrapot a pálenie za sternom po intubácii ustúpi po 2 − 3 d pri dobrom zvlhčovaní okolitej atmosféry;
b) glotický edém − vyskytuje sa častejšie u detí následkom poranenia pri intubácii, v dôsledku tracheálnej
rúrky nadmernej veľkosti, nedostatočnej starostlivosti v priebehu intubácie, toxicky pôsobia ceho materiálu
rúrok po opätovnej sterilizácii etylénoxidom a alergickej reakcie; postihuje epiglottis, arytenoidná oblasť,
aryepiglotické kíby a hlasové väzy, môţe vzniknúť v priebehu niekoľkých h po extubácii a prejavuje sa
inspiračným stridorom a respiračnou insuficienciou; v prevencii edému je dôleţité zvlhčovanie vdychovanej
zmesi plynov, aplikácia kortikoidov pri opätovnej t, o extubáciu sa moţno pokúsiť neskôr;
c) subglotický edém − častejšie sa vyskytuje u detí (najuţším miestom je subglotický priestor na úrovni
prstencovej chrupavky, nie rima glottidis ako u dospelých) a vzniká napr. poranením pri
intubácii a vyţaduje si väčšinou opätovnú intubáciu;
d) ulcerácia sliznice trachey, najčastejšie následkom tlaku naplnenej tesniacej manţety alebo
naliehajúceho hrotu tracheovej rúrky; prejavuje sa bolesťou, zriedka hemoptýzou;
e) ulcerácia na väzoch, granulóm, polyp − prejavuje sa chrapotom, kt. trvá dlhšie ako 1 týţd. po extubácii,
častejšie sú jednostranné, vyvolané poranením pri intibácii, rúrkou tesne naliehajúcou na
hlasové väzy, pretrvávajúcim kašľom, reakciou na materiál rúrky alebo pouţitým lubrikansom; dg. sa
potvrdí nepriamou laryngoskopiou, th. je chir.;
f) jednostranná obrna hlasových väzov vzniká pri chir. výkonoch na krku, obojstranná vyvoláva dlhodobé
naliehanie tubusu tracheálnej rúrky (kanyly) na pars membranacea, kade často prebieha n.
recurrens (nie tlak na väzy);
g) tracheoezofágová fistula − vyskytuje sa v závislosti na dĺţke intubácie, resp. t. a celkovému stavu
pacienta. Najčastejšie býva v mieste naliehania manţety (kanyly) na príslušnú oblasť paţeráka
so zavedenou ţalúdkovou sondou; prejavuje sa zatekaním ţalúdkového obsahu, ašpiráciou, prienikom
vzduchu do ţalúdka pri umelej pľúcnej ventilácií, bublavým grganím; dg. sa opiera o dôkaz zatekania
sfarbeného ústneho obsahu metylénovou modrou, o tracheoskopické a ezofagoskopické vyšetrenie a
fistulografiou; k neodkladným výkonom patrí pouţitie dvojmanţetovej tracheostomickej kanyly alebo
vystuţenej tracheálnej rúrky, ţalúdková sonda, odsatie ţalúdkového obsahu a dýchacích ciest,
gastrostómia; definitívnym riešením je paţeráková endoprotéza alebo operačný uzáver, kt. vyţaduje
spoluprácu hrudného chirurga a anestéziológia, náročnú pooperačnú starostlivosť, pokiaľ moţno bez umelej
pľúcnej ventilácie a zavedenia cudzieho telesa do trachey a paţeráka. Spontánne uzavretie fistuly môţe
nastať len výnimočne pri čerstvých a malých defektoch. Neriešenie fistuly sa končí letálne;
h) malácia trachey − vyvoláva ju deštrukcia jednej alebo viacerých priedušnicových chrupaviek; pri
bronchoskopii sa zisťuje paradoxný kolaps trachey počas inspíria;
i) stenóza trachey zapríčiňuje ju jazvovitá deformácia pri hojení defektu priedušnice; vzniká za 1 týţd. aţ
2 r. po intubácii alebo t, a to pri pouţití tracheotomických kanýl bez tesniacej kanyky asi v 2 % prípadov,
pri pouţití kanýl a rúrok s tesniacou manţetou v 5 % prípadov, v prípade umelej ventilácie a zabezpečení
dolných dýchacích ciest tracheálnou rúrkou s tesniacou manţetou vzniká v 1 − 20 %; asi v 1/2 prípadov
prebieha stenóza asymptomaticky ~ v 1 % vyţaduje chir. úpravu; klin. sa prejavuje dýchavicou, stridorom a
opakovanými pneumóniami; dg. sa stanovuje tracheoskopiou, tracheografiou a CT trachey; stenózu v

mieste stómie vyvoláva nadmerná veľkosť kanyly alebo opakované drobné traumy nedostatočne
fixovanou kanylou.
V mieste naliehania tesniacej manţety môţe pôsobiť jej nadmerný tlak. U dospelého je perfúzny TK v
artériovej časti kapilárnej siete tracheálnej sliznice 4,2 kPa, v ţilovej obklasti kapilár 2,4 kPa, tlak na
sliznici trachey >4,2 kPa preruší artériový prítok a vyvolá ischémiu. Pri TK >2,4 nastáva obštrukcia
ţilového odtoku s kon-gesciou sliznice, pri TK >0,66 obštrukcia lymfatického obehu s opuchom sliznice.
Trvalý tlak na sliznicu trachey > 2,66 kPa môţe uţ po 3 d vyvolať ireparabílné zmeny. Pri cirkuiárnej
deskvamácii sliznice vzniká stenóza trachey pravidelne. Vznik stenózy uľahčuje aj pokles systémového
artériové-hoTK, infekcia, nadmerná pohyblivosť tra-cheálnej rúrky alebo kanyly, nedostatočné odvetrávanie
polyvinylových kanýl a rúrok po sterilizácii etylénoxidom.
tracheo|tomia, ae, f. − [tracheo- + g. tomné rez] tracheotómia, preťatie priedušnice, kt. umoţňuje dýchanie
pri nepriechodnosti horných dýchacích ciest (najmä v oblasti koreäňa jazyka a hrtana) al. v hornej časti
priedušnice. Rozlišuje sa horná a dolná t. (nad a pod istmom štítnej ţľazy).

Koniotómia (1) a tracheotomia superior ( 2), media (3) a inferior (4)

tracheo|tomum, i, n. − [tracheo- + g. tomé rez] traeheotóm, nástroj na vykonávanie
tracheotómie.
Trachiplesitophora − prvok, kt. sa zaraďuje medzi →mikrosporídiá.
trach/y- − prvá časť zloţených slov z g. trachys drsný.
trachóm − [trachoma] syn. Arltov t., egyptská, granulárna alebo traehomatóza konjunktivitída, ophthalmia
egyptica s. granularis, keratoeonjunctivitis trachomatosa, zápal očnej spojovky a povrchovej vrstvy
rohovky vyvolaný Chlamydia trachomatis; →chlamydiózy. Ide o chron. infekciu, kt. postihuje špecificky
epitel spojovky a rohovky. Charakteristická je tvorba zŕn, hypertrofia spojovky vrátane bulbárnej spojovky
a karunkuly. Choroba postihuje 1/2 miliardy ľudí na svete. Epidemický sa vyskytuje najmä v oblasti
Stredozemného mora a Ďalekého Východu, v Juţ. Amerike a v menšej miere v juţ. Európe. U nás sa
vyskytuje sporadicky, zväčša u cudzích štátnych príslušníkov.
Kolónie chlamýdií sa zisťujú v bunkách epitelu spojovky ako Halberstädtove-Prowazekove inklúzne
telieska okolo jadra. Prenos sa uskutočňuje vlhkou cestou, napr. uterákom, prstami, príp. vektormi
(hmyzom).
Klin. obraz − môţe mať 3 formy: a) sporadický t. (TRS); b) t. s ťaţkým priebehom po reinfekcii (TRG –
zapríčiňuje slepotu); c) hyperplastický t. (TRH). Choroba prebieha v 4 štádiách. Podozrenie na t.
{trachoma dubium, TrD) sa vyslovuje pri nejasných klin. príznakoch zápalu v rozsahu tarzálnej spojovky
s hyperémiou a miernou infiltráciou a hypertrofiou, avšak bez folikulov. V 1. štádiu (TR1) sa na
hyperemickej a infiltrovanej spojovke mihalníc aj mimo tarzálnej spojovky zjavujú typické uzlíčky s
priemerom 1 – 3 mm s huspeninovitým ţltkastým obsahom. Prítomná je aj hypertrofia papíl. Súčasne sa
na rohovke zisťuje jemný panus, bunkový infiltrát spojený s novotvorenými cievami prerastajúcimi zhora
medzi epitelom a Bowmanovou membránou rohovky. 2. štádium − je najinfekčnejšie, vyznačuje sa
úplným rozvojom folikulov na tarzálnej spojovke, v prechodných záhyboch a v oblasti karunkuly (obraz
ságových zŕn). Niekt. sa zlievajú a môţu utvárať aţ vysoké hrebeňovité papilárne útvary v prechodných
záhyboch spojovky, iné praskajú. Pri zatlačení sa vyoprázdňuje obsah uzlíkov v podobe hustej ţltobelavej
hmoty. Na rohovke je plne vyvinutý panus. 3. štádium (Tr III) charakterizuje prevládanie regresívnych
prejavov nad zápalom. Na miestach prasknutých uzlíkov vzniká jazvenie, folikuly a panus vykazujú
regresiu. Prvé 3 štádiá môţu trvať 2 − 3 i viac r. a môţu prebiehať s periodickými vzplanutiami a a
ďalším jazvením. 4. štádium (Tr IV) predstavuje končiacu sa fázu jazvenia bez zápalových príznakov.
Nevyskyujú sa uzlíky a pokladá sa za neinfekčné. Jazvenie sa pozoruje najmä na hornej mihalnici

paralelne s okrajom (Arltova jazva). Jazvenie vyvoláva prevrátenie mihalnice dovnútra (entropium) a rast
cílií proti rohovke (tríchiasis) môţu poškodiť povrch rohovky, kt. uţ býva následkom prerastania panusu
hrubo jazvovito zmenená. Môţu byť prítomné chlamýdie v bunkách epitelu, kt. sa môţu aktivovať napr. po
lokálnej kortikoterapii.
Schematické znázornenie štádií trachómu. N – fyziol. nález; TR 1– 1. štádium: hyperémia spojoviek, ojedinelé
zrná, náznak panusu rohovky; TR 2 – 2. štádium: mnoţstvo nerovnako veľkých uzlíkov (,,ságové zrná―) + panus
rohovky; TR 3 – 3. štádium: jazvenie s tvorbou Arltovej jazvy na tarze s výrazným panusom na rohovke; TR 4 – 4.
štádium: rozvoj komplikácií (najmä na rohovke, okraj mihalnice sa pre prehnutý tarzus obracia proti bulbu a vznikajú
ulcerácie epitelu)(podľa Černáka, 1992)
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nálezu
folikulov
a
papilárnej
hypertrofie spojovky s jazvením a
panusu. Dg. potvrdzuje mikroskopický
nález intracytoplazmatických inklúzií v
epitelových bunkách spojovky pri
farbení
Mayovou-GrunwaldovouGiemsovou-Romanovského
metódou, Lugolovým rozt. a p. Sérol.
sa
dg.
potvrdzuje
komplementfixačnou
reakciou
a
izoláciou chlamýdií.
Dfdg. − treba odlíšiť paratrachóm
novorodencov (conjunetivitis paratrachomatosa, paratrachoma neonatorum), inklúzna blenorea, kt.
imituje kvapavkovú konjunktivitídu. Pôvodcom choroby sú mikróby z rodu Chlamydacea, kt. sa
nachádzajú v urogenitálnom ústroji matky a dieťa sa infikuje počas pôrodu. Na rozdiel od kvapavky sa
začína neskoršie (6. − 12. d). U dospelých treba odlíšiť plavárenskú konjunktivitídu (paratrachoma
adultorum). Pôvodcom sú chlamýdie z rodu Chlamydacea z močovopohlavných ústrojov človeka. Vzniká
po inkubačnom období 8 − 14 d. Postihuje viac spojovku dolnej mihalnice a dolného prechodného
záhybu. V uzlíkoch sa nachádza mnoţstvo lymfocytov, plazmatických buniek, eozinofilov a ţírnych buniek.
Na rozdiel od t. sa nevysktuje ruptúra uzlíkov a jazvenie. Následkom chlórovania vody v bazénoch tento
zápal vymizol. Th. spočíva v lokálnej aplikácii tetracyklínových antibiotík.
Th. − [ spočíva v dlhodobej miestnej a celkovej aplikácii sulfónamidov alebo tetracyklínových antibiotík.
Th. trvá 2 − 3 mes., lokálna aj viac.
trach|oma, tis, n. − [ [trach- + -oma bujnenie] →trachóm.
T. Arlti − [Arlt, Carl Ferdinand Ritter von, 1812 − 1887, rak. oftlamológ] trachóm.
T. Türcki − [Türck, Ludwig, 1810 − 1868, rak. neurológ a laryngológ] laryngitis catarrhalis chronica.
T. plicae vocafes − vývoj uzlíkovitých zdurenín v hlasivkách.
Trachybdella bistriata − brazílska pijavica, kt. napáda človeka a niekt. zvieratá.
trachy|chromaticus, a, um − [trachy- + g. chróma farba] silne a tmavo sa farbiaci.
®

Trachyl − narkotické analgetikum, antitusikum, chemotikum; →etylmorfín.
trachy|onych|ia, ae, f. − [trachy- + g. onyx-onychos necht + -ia] ťaţká dystrofia nechtov, postihujúca
väčšinou vľšetkých 20 nechtových platničiek („twenty nail dystrophy―). Prejavuje sa drsnosťou nechtov so
zašpicatením a rázštepmi, často spojená s psoriázou, alopecia areata a lichen planus.
trachy|phonia, ae, f. − [trachy- + g. fóné hlas] trachyfónia, chrapot, chraptivosť.
trajektória − 1. dráha, l. tractus; 2. oblasť so zahustenou kostnou trámcovinou na niekt. ksotiach lebky,
zodpovedajúza nmiestam zvýšeného tlakového zaťaţenia. Ţuvací tlak sa tak prenáša cez čeľusťový kĺb
a oblúky zubov na bázu i klenbu lebky. Na maxile ide o tzv. piliere (očný, zygomatický, pterygoidový), kt.
obolesujú a zosilňujú priestor tvorené čeľusťovou dutinou.
trakcia − [tractio] naťahovanie, natiahnutie. Pasívna fyzioterapeutická procedúra, pri kt. mechanická sila
vyvoláva centrifugálny ťah v ose chrbtice alebo koreňového kíbu; ak centrifugačná sila pôsobí v ose

končatiny, ide o →extenziu.
Ide o pôsobenie ťahu na poddajné tkanivá pohybového systému – väzy, svaly, šľachy, kĺbové puzdra.
Ťah môţe byť vyvolaný druhou osobou (terapeutom), tiaţou inej časti tela, závaţím alebo
elektromotorom. Najčastejšie sa vykonávajú t. bedrovej a krčnej chrbtice, t. plecového a bedrového kíbu.
Podľa zdroja sily sa t. delia na prístrojové a ručné, podľa priebehu na kontinuálne a prerušované.
Prístrojové t. sa vykonávajú pomocou závaţí, laniek, kladiek a zariadení na fixáciu za telový segment. Na
krčnej chrbticu sa uprednostňujú ručné t.
Fixačné zariadenia môţu byť: 1. pevné (stabilné) – pomocou kovového materiálu sa zavádzajú do
kosti drôty, skrutky, klince); 2. mäkké (snímateľné) − fixácia náplasťou, objímkami, bedrovým pásom,
Glissonovou slučkou. T. sa môţu kombinovať so závesmi, ich časťou alebo naopak celého tela, kt. slúţi na
odľahčenie zavesenej časti a fixáciu určitej polohy segmentu alebo postavenia v kĺbe. Formou
celotelového závesu sú aj špeciálne lôţka so vzduchovou, vodnou, gélovou alebo pieskovou poduškou
rozkladajúcou gravitačné sily pôsobiace na povrch tela leţiaceho pacienta, čím slúţia na prevenciu
→dekubitov.
Redresné polohovanie − spočíva v pouţití ťahu za segment v ose pohybu proximálneho kíbu (stála sila
závaţia pôsobiaca na páku segmentov) na zväčšenie alebo udrţanie rozsahu pohybu v kĺboch
zväčšeného redresnými cvikmi. Hmotnosť závaţia sa stanovuje na základe subjektívnych pocitov
pacientov a podľa sily potrebnej na dosiahnutie efektu. Závaţie môţe nahradiť hmotnosť segmentu alebo
celého tela (napr. pri redresnom polohovaní členkových kĺbov státím na šikmej plodloţke (tzv. státie na
kline). Na redresné pôsobenie síl na klby s obmedzenou pohyblivosťou sa pouţívajú aj vrecká s pieskom
alebo olovenými guličkami (brokmi) alebo napnuté popruhy, kt. sila pôsobí priamo cez kĺb alebo jeho
okolie.
Trakcia krčnej chrbtice − môţu sa vykonávať: 1. tradične pomocou Glissonovej slučky ťahom
závaţia v leţiacej alebo sediacej polohe, s naklonením trakčného stola, po kt. sa kíţe telo pacienta
pôsobením zemskej tiaţe; 2. ručnou t., kt. je najšetrnejšia.
Trakcia bedrovej chrbtice − vykonáva sa podobne ako t. krčnej chrbtice v leţiacej polohe na
chrbte pri fixácii panvy bokovkou. V prípade vyrovnanej bedrovej lordózy treba podloţiť predkolenia
tak, aby boli bedrové kfby a kolená v pravom uhle (t. do flexie). T. moţno vykonávať aj pri
natiahnutých dolných končatinách (t. do extenzie).
Pred t. treba vţdy vykonať tzv. ručný trakčný test. Test krčnej chrbtice sa vykonáva u pacienta
sediaceho na leţadle chtbom k lekárovi. Hlava sa uchopí tak, ţe palce smerujú dozadu na spodnú
časť záhlavnej kosti, ostatné prsty sú vpredu na sánke a lícnej kosti, predlaktiami sa lekár opiera o
plecia pacienta, addukciou laťov sa vykoná mierny tlak na pacientove plecia a jeho hlava sa veľmi mierne
vyťahuje kraniálne.
Pri trakčnom teste bedrovej chrbtice pacient leţí na bruchu (úľavová lordóza) alebo chrbte s
flektovanými a podloţenými dolnými končatinami (úľavová kyfóza). Lekár uchopí pacienta podhmatom za
členky. Pri t. do flexie má pacient opreté stupaje o stehná, nohy sa uchopia podhmatom pod kolenami.
Pacient sa pridrţiava okraja leţadlá (fixácia hornej polovice tela) a lekár vykoná nenásilný ťah za dolné
končatiny. Pri t. do flexie sa ťah vykoná záklonom trupu. Pacient v priebehu testu udáva zmiernenie
ťaţkostí.
Sila pri t. chrbtice vykonávanej pomocou trakčného stola závisí od sklonu stola, hmotnosti pacienta a trenia
medzi pacientom a povrchom stola. Uhol sklopenia stola je nepresným kritériom sily, preto sa odporúča
medzi pevný úpon Glissonovej slučky alebo bokovky vloţiť silomer a riadiť sa podľa jeho údajov.
T. chrbtice ovplyvňuje skôr celú chrbticu a len min. pôsobí na postihnutý segment, kt. je obyčajne navyše
fixovaný →svalovým hypertonusom. Môţe tak pôsobiť dokonca škodlivo vyťahovaním štruktúr ostatných
segmentov. Mnohí autori ju preto akoth. metódu lokalizovaných segmentových porúch odmietajú. Je
indikovaná len v prípadoch, keď treba odľahčiť celú chrbticu a pri dobrej svalovej relaxácii (vôľovej,
medikamentóznej alebo vyvolanej termoterapiou). Preto sa tesne pred t. odporúča aplikovať napr. solux,
ultrazvuk, tepelné obklady alebo interferenčné prúdy s vyššou kombinovanou amplitúdovo-frekvenčnou
moduláciou. Naopak nevhodné sú všetky nízkofrekvenčné, interferenčné alebo len amplitúdovo
modulované prúdy s frekvencioiu asi 59 Hz a nízkofrekvenčné prúdy s intenzitou prahovo motorickou a
vyššou.

Intermitentná trakcia − t., pri kt. sa pacient upevňuje na 2 dieloch leţadlá odťahovaných od seba
meniacou sa silou (od 0 do nastavenej hodnoty). Táto sila ťahu pôsobí len na lanká vedúce k upínaciemu
zariadeniu na pacientovi. Na prístroji moţno nastaviť silu ťahu, trvanie dynamického ťahu a pokojového
intervalu, ako aj trvanie celej t. Pacient má v ruke vypínač, ktorým môţe prístroj vypnúť v prípade výskytu
nepríjmených pocitov alebo bolestí. Trakčné stoly sa môţu prispôsobiť na súčasnú aplikáciu tepla
(relaxácia svalov). Niekedy sa t. vykonávajú v teplej vode, v leţiacej polohe, pomocou stroja vyvíjajúceho
stabilné alebo meniacu sa silu, príp. v bazéne vo vertikálnej polohe tak, ţe sa pacientovi nasadí na krk
plávajúci golier a okolo pásu alebo na nohy sa mu pripevní závaţie. Táto procedúra umoţňuje zaujať
polohu, kt. pacientovi najlepšie vyhovuje, mierny pohyb pri t. a uplatnenie teploty vody a jej príp. liečivého
obsahu.
Pri t. sa má pacient snaţiť uvoľniť svaly a hlásiť zjavenie sa alebo zhoršenie nepríjemných pocitov, kt.
sú dôvodom na ukončenie procedúry. Po ukončení t. sa nemajú distrahované segmenty zaťaţiť aspoň
tak dlho, ako trvala t, a to pre uvoľnenie väzov, zhoršenie prekrvenia a svalovú relaxáciu počas t.
Kontraindikácie − pozit. trakčný test, sklon k ortostatickým kolapsom, neurovegetatívna dystónia,
hypertenzná choroba II a III podľa WHO, neschopnosť pacienta dokonale sa relaxovať.
trakčný − [l. traho, tractum ťahať] týkajúci sa ťahu, vznikajúci ťahom, napr. trakčný divertikul.
®

Trakipeal (Hishiyama) − anxiolytikum; →chlórdiazepoxid.
trakt − [tractus] 1. dráha v centrálnom nervovom systéme; tractus; 2. nespráv. označenie orgánových
systémov, ktorých základom je rad na seba nadväzujúcich dutých orgánov: gastrointestinálnych t. (GIT)
− tráviaca sústava; respiračný t. − dýchacia sústava; urogenitálny t. − močové a pohlavné ústroje.
traktektómia − [tractectomia] chir. odstránenie časti (nervovej) dráhy.
trakto|tómia − [tractotomia] preťatie (nervových) dráh, napr. dráh vedúcich bolesť, kt. je iným
spôsobom nezmierniteľná. Pri spitálnej t. trojklaného nervu sa pretína ncl. tractus spinalis v oblasti
predlţenej miechy.
®

Tral (Abbott) − anticholínergikum; hexocykliummetylsuifát.
®

Tralgon (Squibb) − analgetikum, antipyretikum; acetaminofén.
®

Tralin − anticholínergikum; hexocykliummetylsulfát.
tralkoxydím − 2-[(l-eto-xyimino)propyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimetylfenyl)-2-cyklohexen-1-ón, C20H27NO3, Mr
®
®
®
329,44; posternergentné herbicídum (PP604 , Grasp , Splendor ).

Tralkoxydím

tralonid − 9-11-dichlór-6,21-difluór-16,17-[(1-metyletylidén)bis(oxy)]pregna-1,4-dien-3,20-hexanol
hydrochlorid, C16H25NO2.HCI; analgetikum.
®

Tramabene 50 tobolky a kvapky cps. a gtt. (Merckle) − Tramadoli hydrochloridum 50 mg v 1 tob.,
resp. 100 mg v 1 ml rozt. (= 40 kv); analgetikum, anodynum; →tramadol.
®

Tramabene 50 a 100 injekcie inj. (Merckle) − Tramadoli hydrochloridum 50 mg v 1 ml inj. rozt.;
analgetikum, anodynum; →tramadol.
®

Tramacin (J & J) − glukokortikoid, antiflogistikum; →triamcinolónacetonid.
tramadol − 2-[(dimetylamino)metyl]-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanol, C16H25NO2, Mr 263,39; analgetikum,
anodynum. T. je stredne silné narkotické analgetikum (opioid). Má pomerne dobrú biol. dostupnosť po
parenterálnej aplikácii (70 % vo forme metabolitov), zvyšok sa vylučuje močom. polčas je asi 6 h,
aktívneho metabolitu asi 9 h. Distribučný objem 0,31 l/kg, na plazmatické bielkoviny sa viaţe 4 %.

Tramadol

Indikácie − stredne silné a silné bolesti rôzneho pôvodu, najmä v chir., pôrodníctve, onkológii,
reumatológii, ortopédii, neurológii a i.
Kontraindikácie − absol.: útlm dýchania, dojčiace matky a dojčatá; akút. intoxikácia alkoholom,
hypnotikami, analgetikami a psychofarmakami; súčasná th. inhibítormi MAO. Relat: 1. trimester gravidity.
Neţiaduce účninky- ospalosť, únava, nauzea, vracasnie, suchosť v ústach, závrat; môţe vzniknúť
závislosť.
Interakcie − môţe zosilňovať účinok látok pôsobiacich na CNS.
Dávkovanie- 50 − 100 mg i. m. alebo pomaly i. v. 2 − 3-krát/d (dmd 400 mg); deťom sa podáva 1 − 1,5
mg/kg. Nemá sa miešať v jednej striekačke alebo infúzii s diklofenakom, indometacínom,
fenylbutazónom, diazepamom, flunitrazepamom, midazepamom a glyceroltrinitrátom.
®

®

Prípravky − hydrochlorid C16H26CINO2 − Críspin , Tramal .
®

Tramadol kvapky AL gtt. a Tramadol AL 100® inj. (Allud Pharma GmbH und Co. KG, Laichingen) −
Tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1 ml rozt., resp. 1 amp. 2 ml; analgetikum, anódynum; →tramadol.
®

Tramadol 50 HF cps. (Hemofarm d.d., Vršac) − Tramadoli hydrochloridum 50 mg v 1 cps.;
analgetikum, anodynum; →tramadol.
®

Tramadol-K cps. a gtt.; 50/1 ml a 100/2ml inj. a supp. (Krka d.d., Novo Mesto) − Tramadoli
hydrochloridum 50 mg v 1 tob., resp. 100 mg v 1 ml rozt. (40 kv.); inj.: 50 mg v 1 ml, resp. 100 mg v 1 ml;
supp.: 100 mg v 1 čapíku; analgetikum, anodynum; →tramadol.
®

R

Tramadol Lannacher 100 mg/ml gtt.; 50 a 100 mg/ml inj.; 100 mg supp.; 50 mg tbl. flm. (Lannacher
Heilmittel GmbH, Lannach) − gtt.: Tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1 ml rozt. (40 kv.); inj.: Tramadoli
hydrochloridum 50, resp. 100 mg v 1 ml; tbl. flm.: 50 mg v 1 poťahovanej tbl.; analgetikum, anodynum;
→tramadol.
®

Tramadol Nycomed 50 mg cps.; 100 mg/ml gtt.; 100 mg/2 ml® inj. (Nycomed Christiaens S.A.,
Bruxelles) – Tramadoli hydrochloridum 50 mg v 1 tob.; gtt.: 100 mg (= 87,8 mg) v 1 ml rozt. (40 kv.); inj.
100 mg v 1 amp. 2 ml; analgetikum, anodynum; →tramadol.
®

R

Tramadol 50-Slovakofarma cps. a sol; 50 mg/l ml a 100 mg/2 ml® inj. a 100-Slovakofarma supp.
(Slovakofarma, Hlohovec) – Tramadoli hydrochloridum 50 mg v 1 tob., resp. 100 mg (= 88,2 mg
tramadolu) v 1 ml rozt.; 50 mg v 1 ml inj. rozt., resp. 100 mg v 1 čapíku; analgetikum, anodynum;
→tramadol.
®

Tramadol SVUS kapky gtt. (SVUS Pharma a. s, Hradec Králové) – Tramadoli hydrochloridum 100 mg
(87,8 mg tramadoiu) v 1 ml rozt.; analgetikum, anodynum; →tramadol.
®

Tramagit gtt. (Krewel Meuselbach GmbH, Eltorf) – Tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1 ml rozt. (= 40
kv.); analgetikum, anodynum; →tramadol.
®

R

Tramal cps., gtt. a supp. (Grunenthal; Léčiva a. s. Praha); Tramal 50 a 100 inj. (Léčiva a. s. Praha) –
Tramadoli hydrochloridum 50 mg v 1 ţelatínovej tob., 100 mg v Iml rozt., 100 mg v 1 čapíku, 50 mg a 100
mg v 1 ml inj. rozt.; analgetikum, anodynum; →tramadol.
®

Tramal Retard 100, 150 a 200 tbl. retard (Léčiva a. s. Praha) – Tramadoli hydrochloridum 100, 150
alebo 200 mg v 1 retardovanej tbl.; analgetikum, anodynum; →tramadol.
®

Tramat (Schering AG) – herbicídum; etofumezát.
tramazolín – 4,5-dihydro-N-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naftalenyl)-1H-imidazol-2-amín, C13H17N3, Mr 215,29;
®
®
®
®
adrenergikum (hydrochlorid monohydrát C13H18CIN3.H2O – KB 227 , Biciron , Ellatun , Rhinaspray ,
®
®
®
®
Rhinogutt , Rhinospray , Rinogutt , Towk ).

Tramazolín

trámce − l. trabeculae.
Trámce dutinkatých telies – angl. trabeculae of corpora cavernosa; l. →trabeculae corporum
cavernosorum.
Trámce hubovitého telesa – angl. trabeculae of corpus spongiosum; l. →trabeculae corporis
spongiosi.
Trámce miazgovej uzliny – angl. trabeculae of lymph node; l. →trabeculae nodi lymphatici.
Trámce pavúčnicové – angl. trabecule, arachnoid; l. →trabeculae arachnoideae.
Trámce sleziny – angl. trabecule, splenic; l. →trabeculae splenicae.
Trámce svalové – angl. trabeculae carneae; l. →trabeculae carneae.
trámcovina – l. stroma.
Trámcovina dúhovky – angl. stroma of iris; l. →stroma iridis.
Trámcovina ganglia – angl. stroma of ganglion; l. →stroma ganglii.
Trámcovina sklovca – angl. stroma, vitreous; l. →stroma vitreum.
Trámcovina štítnej ţľazy – angl. stroma of thyroid gland

; l. →stroma glandulae thyroideae

Trámcovina vaječníka – angl. stroma, ovarian; l. →stroma ovarii
trámec priehradkovookrajový – angl. trabecula, septomarginal; band, moderator; l. →trabecula
septomarginalis.
®

Tramisol (Am. Cyanamid) – anthelmintikum; tetramizol.
tram|itis, itidis, f. – [l. trama brechot + -itis zápal] tramitída, afekcia pľúc vo včasnom štádiu tbc, kt. sa na rtg
znázorňuje ako pleurálne zrasty, deviácia mediastína, sklerotické pruhy, kalcifíkované uzly a oblasti
zníţenej transparencie.
®

Tramundin Retard 100 mg tbl. ret. (Mundipharma) – Tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1
retardovanej tbl.; analgetikum, anodynum.
®

Trancalgyl – analgetikum; etenazmid.
®

Trancin (Schering) – antipsychotikum; ŕlufenazín. Trancolon - anticholínergikum;
mepenzolátbromid.
®

Trancopal (Winthrop) – anxiolytikum, relaxans kostrového svalstva; chlórmezanón.
®

Trancote (Sawai) – anxiolytikum, relaxans kostrového svalstva; chlórmezanón.
®

®

Trandate inj. (Alien & Hanburys; Medevale Pharma Ltd. Vale-of-Bardsley, Ashton)
Labetaloli
hydrochloridum 5 mg v 1 ml; kompetitívny inhibítor - a -adrenergických receptorov, antihypertenzívum;
→labetalol.
®

trandolapril – inhibítor ACE (Gopten ).
®

Tranex (Malesci) – hemostatikum; kys. tranexámová.
®

Tranexan (Taiyo) – hemostatikum; kys. tranexámová.
®

Traegorex (Labaz) – antiarytmikum, antianginózum; amiodarón.
®

Tranid – 5-chlór-6-[[[(metylamino)karboyl]oxy]imino]-bicyklo-[2?2,l]heptan-2-karbonitril, C10H12CIN2O2, Mr
®
241,68; insekticídum, miticídum (UC-20047 ).

Tranid

tranilast – 2-[[3-(3-dimetoxyfenyl)-1-oxo-2-propenyl]aminolbenzoová,
®
®
antialergikum (N-5' , Rizaben ).

C18H17NO5,

Mr

327,35;

Tranilast
®

Tranimul (Roche) – anxiolytikum, relaxans kostrového svalstva; diazepam.
®

Trankimazin (Upjohn) – anxiolytikum; alprazolam.
Trankvilan

®

– anxiolytikum; meprobamat.

®

Tranlisant – anxiolytikum; meprobamat.
trankvilizátory, trankvilizéry – [l. tranquillus pokojný] sedatíva rôznej chem. štruktúry, kt. vyvolávajú
uvoľnenie, upokojenie, zníţenie emočnej tenzie a úzkosti. S výnimkou enormnej dávky nezapríčiňujú
stratu vedomia. Na rozdiel od hypnotík spánok po podaní t. nepredchádza somnolencia a spánok je ľahký
a ľahko sa preruší. T. neovplyvňujú vegetatívne funkcie (dych, TK, srdcová frekvencia, telesná teplota).
Ich účinok závisí od somatopsychického stavu, kým účinok barbiturátov od dávky a spôsobu aplikácie.
Ani vyššie dávky nevyvolávajú narkotizačný účinok, kým pri vyšších dávkach barbiturátov sa zniţuje
bdelosť, spomaľuje intelektová aktivita, dostavuje sa zmätenosť, kóma a exitus. Podľa Klinea sa
rozoznávajú veľké (anti-psychotiká) a malé t. (sedatívne anxiolytiká).
Patria sem: 1. deriváty difenylmetánu (katodiamín, hydroxyzín, metyidigénhydramín, orfenadrín, ten
však pôsobí psychostimulačne); 2. deriváty difenylmetanolu (azacyklonol, benaktyzín, pipra-dol - pôsobí
psychostimulačne); 3. dibenzodiazepínové deriváty (díazepam, chlórdiazepoxid, izochinazepam,
nitrazepam, oxazepam, tranxilén a i.); 4. deriváty alifatických alkoholov (dioxaborán,
guajakolglycerínéter, meprobamat, metylpentynol, oxylidín, tybamat a i.); 5. fenylalkány (fenagiyukodol,
hydroxyfebnamát); 6. rozličné (deanol, chorotiazol, kvietidín, oxanamid); glutetimid a metachalón sú skôr
nebarbiturátové hypnotiká.
®

Tranpoise (Robins) – anxiolytikum; relaxans kostrového svalstva; mefenoxalón.
®

Tran-Q (Pfizer) – anxiolytikum, antihistaminikum; hydroxyzín.
trankv|an|algézia – [tranquanalgesia] stav kombinujúci uúpokojenie a tlmenie bolesti.
®

Tranquase (Azuchemie) – anxiolytikum; relaxans kostrového svalstva; diazepam.
®

Tranquilan – anxiolytikum; meprobamat.
®

Tranquilax – anxiolytikum; meprobamat.
®

Tranquilax (Hokuriku) – anxiolytikum; medazapam.
®

Tranquiline (Intra) – anxiolytikum; meprobamat.
tranquillans, antis – [I. trcmquillus pokojný] upokojujúci, utišujúci.
®

Tranquillin (Promonta) – anxiolytikum; oxazolam.
tranquillus, a, um – [l.] pokojný.
®

Tranquizine – anxiolytikum, antihistaminikum; hydroxyzín.
®

Tranquo-Puren – anxiolytikum, myorelaxans; diazepam.
®

Tranquo-Tablinen – anxiolytikum, myorelaxans; diazepam.
trans – 1. l. cez, za; 2. symbol pouţívaný v geometrickej izomérii (majú dva rovnaké atómy alebo
skupiny na opačných stranách roviny).

trans- – prvá časť zloţených slov z l. trans cez, za.
trans|abdominalis, e – [trans- + l. abdomen brucho] transabdominálny, prechádzajúci, prenikajúci
bruchom.
trans|acetylácia – chem. reakcia, pri kt. sa prenáša acetylová skupina; vyskytuje sa v mnohých
metabolických dráhach. Zahrňuje vznik acetylkoenzýmu A (Krebsov →cyklus).
trans|acetyláza – acetyltransferáza.
trans|actor, oris, m. – [trans- + l. agere konať] prostredník, sprostredkovateľ.
trans|acylácia – chem. reakcia, kt. spočíva v prenose acylové-ho radikálu medzi kys. octovou a vyššími
karboxylovými kys.
transacyláza – acyltransferáza.
transakčná analýza – Berneova koncepcia interakčnej psychoterapie jednotlivca i skupiny (1957). Berne,
ţiak P, Federna a E. Eriksena, utvoril systém opierajúci sa o poznatky Freuda a Adlera a humanistickú
psychológiu. Človeka určujú 3 hlavné potreby: 1. hlad po kontakte (fyzickom i psychickom, hunger for
strokes, recognition hunger, je motorom väčšiny sociálnych aktivít); 2. hladom po časovej štruktúre (hunger
for time structure, vyplýva z telesných rytmov, ako je spánok–bdenie, denný rytmus, menštruácia a i.
biorytmy); 3. hladom po stimuláciách (stimulus hunger, zákl. bio. potreba, ako je élan vital nášho ţivota).
T. a. rieši v podstate interpersonálne verbálne i nonverbálne komunikácie jedinca s inými osobami (napr.
medzi dvoma osobami je moţných 72 transakcií). Je to systematická analýza osobnosti, kt. si všíma skôr
pozorovateľné javy ako hypotetické konštrukcie.
T. a. rozlišuje 3 stavy ega: 1. ego–rodič: spôsoby správania, kt. čloyek preberá v detstve bez kritiky od
rodičov (to za našich čias nebývalo; prečo sa pýtaš, nevieš kde máme hodiny; všetko nechávaš na
poslednú chvíľu); 2. ego–dieťa: pozostatok vnútorných stavov človeka z detstva, jeho pocitov
bezmocnosti, strachu, protestu a radosti (môţem odísť, a potom si jedz čo chceš; povedal som šéfovi, ţe
takto sa naháňať nenechám; manţel mal dnes rokovanie na vláde); 3. ego–dospelý. spracované a
zhodnotené informácie na základe vlastnej skúsenosti a vlastného rozmu (vlak nám ide o jednej; mám
pocit, ţe Mišo má starosti, mali by sme ho pozvať na večeru?); kaţdá jednotlivá transakcia obsahuje
komunikačné oznámenie a rerakciu na ňu, verbálnu alebo neverbálnu. Niekt. gestá, polohy, manierizmy,
mimoka, intonácia, pocity a slová majú typicky patriť do níekt. z týchto stavov ega.
transakčná teória →teória.
trans|aldoláza – EC 2.2:1.2, enzým z triedy transferáz, kt. katalyzuje prenos dihydroxyacetónovej skupiny
(CH2OH–CO–CHOH–) z ketózafosfátu na aldozafosfát v reakcii pentózového cyklu. Týka sa najmä
fosfosacharidov a vyskytuje sa najmä v katabolizme sacharidov (pri oxidácii fosfoglukonátu).
trans|alveolárny – prechádzajúci cez alveoly (v pľúcach, čeľustiach).
trans|amidinácia – presun amidínovej skupiny z jednej zläč. Na druhú (pri biosyntéze kreatinínu je
donorom aminidínu arginín).
trans|amidináza – amidinotransferáza.
®

Transamin (Daichii) – hemostatikum; kys. tranexámová.
trans|aminácia – reverzibilný prenos aminoskupiny medzi oxo- a amikyselinou so súčasnou premenou
oxokyseliny na aminokyselinu a naopak; →aminokyseliny.
trans|aminázy – EC 2.6.1, podtrieda enzýmov z triedy transferáz, kt. katalyzujú prenos aminoskupiny z
darcu (vo všeobecnosti aminokyselina) na príjemcu (vo všeobecnosti 2-oxokyselina). Väčšina z nich sú
pyridoxalfosfátové proteíny; aminotransferáza.
trans|análny – [trans- + l. anus konečníkový otvor] cez (skrz) konečníkový otvor, napr. transanálny
prístup pri odstraňovaní polypov konečníka.
trans|animácia – [transanimatio] oţivovanie, resuscitácia dýchaním z úst do úst.
trans|animatio, onis, f. – [trans- + l. anima duša] →transanimácia.
®

Transanate (Teikoku Zoki) – anxiolytikum, relaxans kostrového svalstva; chlórmezanón.

trans|antralis, e – [trans- + l. antrum predsieň] transantrálny, prenikajúci antrom, napr. prístup pri
operácii antrum ethmoideum.
trans|anulárny – [trans- + l. anulus prstenec] cez (skrz) →anulus.
trans|aortalis, e – [trans- + l. aorta srdcovnica] transaortový, prenikajúci aortou, srdcovnicou, napr.
prísup pri operácii aortovej chlopne rezom cez stenu aorty.
trans|atrialis, e – [trans- + l. átrium predsieň] transátriový, prenikajúci predsieňou, napr. prístup pri operácii
srdcovej chlopne rezom cez stenu predsiene.
trans|axialis, e – [trans- + l. axis os] transaxiálny, smerujúci v pravom uhle k dlhej osi tela alebo jeho časti.
trans|axillaris, e – [trans- + l. axilla pazucha] transaxilárny, cez (skrz) pazuchu, napr. transaxilárna
katetrizácia.
trans|basalis, e – [trans- + 1. basis základňa] transbazálny, chir. prístup cez spodinu mozgu.
®

Transbilix (Guerbet) – rtg kontrastná látka; jodipamid.
®

Transbronchin (Homburg)-kukolytikuim, expektorans; karbocystín.
trans|brachialis, e – [trans- + l. brac(c)hium rameno] transbrachiálny, cez (skrz) brachiálnu tepnu, napr.
transbrachiálna katetrizácia).
trans|bronchialis, e – [trans- + l. bronchu prieduška] transbronchiálny, cez (skrz) priedušku, napr.
transbronchiálna biopsia vykonávaná pri bronchoskopii.
trans|callosus, a, um – [trans- +1. corpus callosum svorové teleso] transkalózny, vykonaný cestou
corpus callosum.
transceiver – [angl.] malý, prenosný vysielač-prijímač, v kt. sa vyuţívajú elektrónky a kmitavé okruhy
prepnutím alebo na vysielanie, alebo na prijímanie.
trans|cellularis, e – [trans- + l. cellula bunka] transcelulárny, cez (skrz) bunku.
Transcelulárna tekutina – tekutina ľudského organizmu, kt. vzniká prechodom bunkami. Patrí k nej
komorová voda v oku, mozgovomiechový mok, endolymfa a perilymfa vo vnútornom uchu, primárny
moč, tráviace šťavy v tráviacej rúre.
transcendencia – to čo prekračuje hranice tohto sveta, existuje mimo tento svet. Podľa Kanta
transcedentálna filozofia nevychádza z hraníc skúseností a nezaoberá sa predmetmi, svetom ,,vecí
osebe―, teda transcendentným, ale skúma náš spôsob poznania predmetov, najmä vopred dané
predpoklady, apriórne formy poznania; bez týchto apriórnych foriem sa nemôţe podľa Kanta uskutočniť
nijaké empirické poznanie. Pojem t. sa často chápe v rovnakom význame ako transcendentálny.
transcendentálie – pojmy, kt. sa týkajú nadzmyslového, nadprirodzeného, nadpozemského. V scholastike sa
ako t označovali pojmy, kt. sa neobmedzene vzťahovali na všetko jestvujúce (res – vec, ens – súcno,
verum – pravda, bonum – dobro, aliquid – niečo). Kant ním označoval vedecké výpovede, kt. prekračovali
oblasť moţnej skúsenosti, a preto sa nedali verifikovať. V marxisticko-leninskej filozofii nemajú t. nijaký
zmysel.
transcedentalizmus – idealistický filozof, smer, kt. sa zaoberá nadprirodzenými, abstraktnými javmi.
transcendentálny – nadzmyslový, nadpozemský, nadprirodzený.
Transcendentálna analýza – mat. diferenciálny a integrálny počet.
Transcendentálna meditácia — druh →meditácie, kt. patrí k metódam alternatívnej med. Pouţíva sa na
ovplyvňovanie psych. porúch, stresu, mobilizáciu vnútornej energie ap.
Transcendentálna metóda – metóda, kt. sa sama reflexné odôvodňuje; má zákl. význam pre
filozofovanie. Rozvinul ju /. Kant Začína sa pri ľudskom správaní ako to, čo je prvotne dané a vedie späť k
dôvodom, kt. ich umoţňujú v človeku samom, a tým k jeho vnútornej štruktúre. Pritom preniká k
najvnútornejšiemu základu, kt. ostal Kantovi skrytý, totiţ aţ k otvorenosti pre bytie samo, resp. bytie vôbec. Z
tohto koreňa dokáţe prekročiť k dôvodom, kt. umoţňujú človeka samého a majú svoje miesto uňho, ale
najmä nad ním. Konečným výsledkom je transcendentálna verifikácia empiricky neverifikovateľného, kt.
nepodlieha empirickej verifikácii, ale dokonca má nad ním prevahu; umoţňujúce dôvody sú totiţ zabezpečené

tým, ţe bez nich by ľudské pôsobenie nemohlo byť, resp. ich popieranie takéto pôsobenie ruší. Pretoţe
vykonávanie nášho pôsobenia neustále súhlasí s jeho umoţňujúcimi dôvodmi, sa ich explicitné popieranie
nevyhnuteľne implicitne vyvracia alebo v sebe nevyhnutne nesie implicitný súhlas s nimi.
Tanscendentnálne číslo – číslo, kt. nie je algebraické.
transcednentno – oblasť nadzmyslových, nadprirodzených javov.
transcendentný – [l.] transcendentálny, nadzmyslový, nadpozemský, nadprirodzený.
trans|centralis, e – [trans- + l. centrum ústredie] transcentrálny, pôsobiaci medzi centrami CNS.
trans|cervicalis, e – [trans- + l. cervix krček] vykonaný cestou krokového otvoru v maternici.
transcobalaminum →transkobalamín.
trans|condyloideus, a, um – [trans- + l. condylus kondylus, hlavica] transkondylový, prenikajúci
kondylom.
trans|corticalis, e – [trans- + l. cortex kôra] transkortikálny, spájajúci jednotlivé polia mozgovej kôry.
transcortinum →transkortín.
trans|cranialis, e – [trans- + l. cranium lebka] vykonaný cez lebku.
trans|cricothyreoideus, a, um – [trans- + l. membrána cricothyreoidea prstienkovoštítna membrána]
transkrikotyreoidový, cez membrána cricothyreoidea.
trans|criptio, onis, f. – [trans- + l. scribere písať] transkripcia, prepis.
trans|cutaneus, a, um – [trans- + l. cutis koţa] →transkutánny.
®

Transcycline – antibiotikum; →rolitetracyklín.
trans|cytosis, is, f. – [trans- + g. kytos bunka + -osis stav] transcytóza, spôsob transportu niekt. látok skrz
bunku. Látku bunka na jednej strane pohlcuje (endocytóza) a na druhej strane nezmenene vylučuje
(exocytóza).
trans|scriptus, us, m. – [trans- + l. scribere písať] transskript.
trans|dentálna fixácia – [trans- + l. dens zub + l. fixatio upevnenie] endodontické dlahovanie, spôsob fixácie
oslabených kýpťov al. koreňov. Koreňové čapy z inertných materiálov (titán, oxid hlinitý) sa zavádzajú
transapikálne a fixujú v periapikálnej kosti, ich orálné časti sa väčšinou spájajú strmeňom do dlahy. Snahou
je eliminovať čo najviac páčivé sily vznikajúce pri funkcii nasadajúcej náhrady, t. j. umiestniť osu rotácie
(páčenie) čo najhlbšie do alveolu.
trans|dermalis, e – [trans- + g. derma koţa] transdermálny, cez (skrz) koţu, tieţ perkutánny. Na
tyransdermánu aplikáciu látok do tela sa pouţívajú náplasti. Touto cestou sa podáva napr. nitroglycerín,
estrogény (TTS) al. nikotín v rámci odvykacej kúry u fajčiarov.
®

Tranderm-Nitro (Ciba) – koronárne vazodilatans, antianginózum; nitroglycerín.
®

Transderm-V (Ciba) – koronárne vazodilatans, antianginózum; nitroglycerín.
trans|ducer – [trans- + l. ducere viesť] zariadenie, kt. premieňa jednu formu energie na inú, napr. tlak,
teplotu a pulz na elekt. signál. V prenesenom zmysle v biol. majú napr. funkciu t. zmyslové bunky.
Neuroendokrinný transducer – neurón, kt. má vlastnosti nervu aj ţľazy, ako napr. neurohypofýzový
neurón, kt. po podnete secemuje hormón, premieňa nervovú informáciu endokrinnú, následkom čoho sa
inhibuje alebo stimuluje sekrécia hormónu.
trans|ducín – molekula, kt. v tyčinke prenáša vplyv svetla na nervové impulzy; G-proteín sietnice, kt.
spája receptor fotónov, rodopsín s eMGP-fosfodiesterázou.
trans|ductio, onis, f. – [trans- + l. duce viesť] transdukcia, prevod; 1. v zmyslovom orgáne premena
podnetov na nervové impulzy, kt. sa vedú do mozgu, napr. na sietnici premena energie dopadajúceho svetla
(fotónov) v tyčuinkách a čapíkoch na impulzy vedené zrakovým nervom do zrakových centier mozgu (za
účasti transducínu); 2. prenos časti genetickej informácie (DNA) z jednej baktérie do druhej prostredníctvom
bakteriofága; 3. prenos signálu (napr. hormónového, tzv. druhého posla) do bunky; →transdukcia.

trans|ductio, onis, f. – [trans- + l. ducere viesť]
transdukcia – [transductio] prevod, prevedenie, priebeh; 1. prenos gen. informácie bakteriofágom z jednej
baktériovej bunky do inej; 2. premena jednej formy energie na druhú, napr. pri zmyslovom vnímaní; 3.
Sternov výraz pre primitívne usudzovanie. T. nepostupuje deduktívne, ale podľa bezprostredných
analógií; okrem tohto predpojmového usudzovania sa t. zakladá len na neúplných poznatkoch, preto
stroskotáva na kaţdej vratnej operačnej štruktúre. V t. je málo všeobecnosti predpojmu, má symbolickú
alebo názornú povahu, kt. umoţňujú transponovať činnosť do myšlienok.
Senzorická transdukcia – proces, kt. zmyslový receptor pramieňa podnet z prostredia na akčný
potenciál na prenos do mozgu.
Vírusová transdukcia – prenos DNA-sekvencie prostredníctvom vírusu z donorovej bunky do
recipienta, v kt. fenotype sa vnesená genetická informácia môţe prejaviť.
Vizuálna transdukcia – transformácia svetelnej energie na aferentné nervové podnety, kt. sa
uskutočňuje v tyčinkách a čapíkoch sietnice.
trans|duktant – označenie baktérie s bnovými vlastnosťami získanými transdukciou; →transductio.
trans|duodenalis, e – [trans- + l. duodenum dvanástnik] transduodenový, idúci cez (skrz) dvanástnik, napr.
transduodenový prístup k papilosfinkterótomii.
trans|duralis, e – [trans- + l. dura mater tvrdá pléna] transdurálny, prenikajúci tvrdou plenou.
trans|endothelialis, e – [trans- + l. endothelium endotel] transendotelový, cez (skrz) endotel, napr.
transendotelový prienik buniek.
®

Transene (Clin-Comar-Byla) – anxiolytikum; klorazapát.
trans|epidermalis, e – [trans- + l. epidermis pokoţka] transepidermový, cez pokoţku.
trans|epithelialis, e – [trans- + l. epitheliu epitel] transepitelový, cez (skrz) epitel. Transepitelový potenciál
v distálnom tubule obličky (luminálna časť je negatívne nabitá v dôsledku aktívnej reabsorpcie sodíkových
katiónov).
transesterifíkácia – premena jedného fosfátového esteru na iný, kt. prebieha bez hydrolýzy a za
neprítomnosti ATP alebo GTP.
trans|ethmoidalis, e – [trans- + l. os ethmoideum riečica] transetmoidový, vykonaný cez riečicu.
trans|ezofágový – [transoesophagealis] cez (skrz) paţerák, napr. t. elektróda al. sonda na sledovanie
niekt. funkcií srdca (EKG) al. na stimuláciu srdca (napr. pri záťaţovej echokardiografii).
trans|ezofágová echo|kardio|grafía – [echocardiographia transduodenalis] fyz. farebné Dopplerovo
mapovanie zobrazujúce krvné prúdy vo vnútri srdca a veľkých tepien v reálnom čase (z ezofágového
prístupu). Pracuje na princípe tzv. indikátorov pohyblivých cieľov, vyvinutom pôvodne pre radarové
systémy. Dopplerovská analýza rýchlostí, smeru a turbulencie prúdov sa uskutočňuje postupne vo
viacerých vzorkovacích miestach rozloţených v priebehu ultrazvukového lúča. Ten je súčasne rýchle
elektronicky vychyľovaný v nastavenom voliteľnom výseku (30 aţ 90). Získané informácie sa digitálne
spracovávajú technikou autokorelácie a potom sa špeciálnym zariadením menia na určité čiernobiele
alebo farebné charakteristiky, ľahko hodnotiteľné ľudským zrakom.
trans|faunatio, onis, f. – [trans- + l. fauna ţivočíšstvo] transfaunácia, prenos parazity z jedného hostiteľa na
iného.
trans|fectio, onis, f. – [trans- + l. facere konať] transfekcia, infekcia hostiteľskej bunky vírusovou nukleovou
kyselinou (bez proteínového obalu). Bunky kompetentné na t. sú schopné prijať vírusovú DNA, umoţňujú jej
replikáciou i zostavenie viriónu; →transfekcia.
trans|femoralis, e – [trans- + l. femur stehnová kosť] transfemorálny, cez stehnu, obvykle cez stehnuvú cievu
(a. femoralis, v. femoralis); transfemorálny prístup ku katetrizácii.
transfekcia – [transfectio] prenos dvojvláknovej DNA (obyčajne kóduje určitý gén alebo jeho časť)
prostredníctvom vírusu z donorovej bunky. Jej výsledkom je replikáeia a expresia proteínov kódovaných
touto DNA v hostiteľskej bunke.

Eukaryotická transfekcia – prenos DNA izlolovanej z buniek alebo vírusov do (kultúry) eukaryotických
buniek, v kt. fenotype sa potom vnesená gen. informácie môţe prejaviť.
Prokaryotická transfekcia – infekcia baktériovej bunky fágovou DNA zbavenou kapsidu, po kt.
nastáva replikáeia tejto DNA a tvorba fágových viriónov.
trans|fektóm – [transfectomä] lymfoidné bunky prenesené procesom transfekcie pomocou génov pre
imunoglobulín, kt. sú schopné produkovať molekuly protilátok oddelené od špecifickosti kódovanej ich
vlastnými génmi.
trans|fer – [trans- + l. ferre nosiť] →prenos.
Transfer lineárnej energie – angl. linear energy transfer, LET, disipácia energie ionizujúceho ţiarenia
na danú lineránu vzdialenosť. Prenikavé ţiarenie, ako sú lúče y, vyvolávajú veľmi malú koncentráciu iónov
a majú nízku LET, častice p a lúče X majú strednú LET a častice a majú pomerne vysokú LET.
Pasívny transfer – prenos imunity na neimúnneho hostiteľa alebo senzibili-zovaného darcu.
transferázy – trieda →enzýmov EC 2, kt. prenášajú chem. skupiny z jednej zlúč. (darca) na inú
(príjemca).
Terminálna transferáza – [deoxyribonukleotidyltransferáza, kt. sa pouţíva v génovom inţinierstve na
napojenie homopolymémeho fragmentu na konce DNA klonovacieho vektora a komplementárneho
hômo-polyméru na 3-konce cudzorodej DNA.
transferíny – transferrinum, skupina homologických nehémových glykoproteínov viaţucich ţelezo s Mr ~
16 000 aţ 81 000. Nachádzajú sa v rôznych fyziol. tekutinách a bunkách, najmä v sére stavovcov,
vajcovom bielku a cicavčom mlieku, slzách a leukocytoch. Zúčastňujú sa na transporte ţeleza k
3+
zrejúcim erytrocytom pri syntéze hemogobínu. Kaţdá molekula t. špecificky viaţe 2 ióny Fe za tvorby
ruţových komplexov; na tvorbe týchto komplexov sa zúčastňujú bikarbonátové a karbonátové ióny.
Patrí sem sérový t. (1-proteín viaţuci kovy, siderofilín; pozostáva z 2 homologických domén, z kt.
obidve obsahujú väzbové miesto na väzbu kovu), konalbumín (ovotransferín, Dianarcol; vyskytuje sa
vo vajcovom bielku), laktoferín (laktotransferín, dôleţitá zloţka ľudskébho mlieka s bakteriostatickým
účinkom; vyskytuje sa aj v slzách).
Satrurácia transferínu je podiel väzbovej kapacity transferínu (TIBC) aktuálne obsadený ţelezom. Za
fyziol. okolností je to asi 30 %. Zníţená je pri nedostatku ţeleza (stúpa TIBC a klsá koncentrácia
sérového ţeleza), zvýšená je pri hemochromatóze. Pri chron. infekciách je saturácia zvýšená aj
napriek koncentrácii ţeleza v plazme (zníţená je aj TIBC).
Indikáciou stanovenia t. je anemický sy. Referenčné hodnoty v sére sú 2,8 – 3,9 g/l. Zvýšené hodnoty
sa zisťujú pri sideropenickej anémii, v gravidite a po uţívaní antikoncepčných prostriedkov. Zníţené
hodnoty sa pozorujú pri podvýţive, konzumpčných chorobách (malígne nádory), stratách bielkovín
(nefrotický sy.), cirhóze pečene, akút. záťaţových situáciách (reaktant akútnej fázy), ako je infarkt
myokardu, úrazy, pri akút. a chron. infekciách, hemolytickej anémii, hemochromatóze, hemosideróze,
postrasnfúznych príhodách.
Sérová koncentrácia t. a najmä zmeny jeho mikroheterogenity sa vyuţívajú ako citlivý ukazovateľ chron.
alkoholizmu (konzumácie etanolu > 0,6 g/d, t. j. asi 40 g/d počas min. 5 d). Zmeny sú reverzibilné pri
abstinencii a vymiznú ~ za 2 týţd.
transferínový receptor – TfR, membránový receptor typu II viaţuci transferín. Typ I (TfR1, CD71) sa
exprimuje na väčšine buniek, jeho expresia je regulovaná mnoţstvom a potrebou ţeleza (jeho mRNA
,
obsahuje na 3 konci IRE); afinitu k transferínu ovplyvňuje HFE. Po nadviazaní transferínu prebieha jeho
exocytóza, v okyslených lyzozómoch sa ţelezo uvoľňuje a receptor recykluje do bunkovej membrány.
Výrazne je exprimovaný na bunkách erytroidného radu, na proliferujúcich bunkách vrátane nádorových.
Existuje aj v sérovej (solubilnej) forme (sTfR) 2. typ (TfR2) sa nachádza hojne v pečeni a erytroidnom
rade, nie je regulovaný ţelezom, má menšiu afinitu k transferínu, neviaţe HFE a jeho presnú funkciu
a reguláciu nepoznáme. Prepokladá sa jeho funkcia v regulácii kinetiky ţeleza a expresii hepcidínu. Nie
je schopný nahradiť TfR1, jeho mutácie zapríčiňujú zriedkavú hemochromatózu typu 3.
transferová RNA – tRNA; →RNA.
transferový faktor – [angl. transfer factor faktor prenosu] 1. ekol. empiricky zistená veličina na opis

výmenných procesov vzhľadom na chemické látky medzi kompartmentmi prostredia; 2. rádioekol.
bezrozmerné faktory závaţnosti, podľa kt. sa hodnotí prechod rádionuklidov z pôdy do rastlín a
následných článkov potravinového reťazca; 3. difúzna kapacita pľúc zisťovaná pri vyšetrovaní pomocou
oxidu uhoľnatého (DLCO); vykonáva sa nadýchnutím malého mnoţstva CO a jeho stanovením v artériovej
krvi; 5. liek pouţívaný na posilnenie imunity; dialyzovateľný extrakt zmes látok produkovaných aktivovanými
lymfocytmi a priznivo ovplyvňujúcimi činnosť imunitného systému (najmä bunkovej imunity); pomocou neho
sa dá preniesť bunková imunita na iné organizmy.
transferrinum – [trans- + l. ferrum ţelezo] →transferíny.
transfixio, onis, f. – [trans- + l. figere tĺcť] transfíxia, preťatie.
Transfixio iridis – transfíxia dúhovky, uvoľnenie zrastov dúhovky.
transfokátor – [špeciálny dvojšošovkový teleobjektív. Má plynulé meniteľnú ohniskovú vzdialenosť, čím
sa dosahuje poţadované zväčšenie obrazu. Najčastejšie sa pouţíva na televíznych kamerách
určených pre profesionálne štúdiá, lebo umoţňujú sledovať zmenu pohybu z veľkej vzdialenosti aţ
pred kameru bez toho, aby sa musela premiestňovať kamera a meniť ostrosť obrazu. V malom prenosnom vyhotovení ho pouţíva h ú aj amatéri.
transformácia – [transformatio] pretváranie, premieňanie, prestavba; priradenie prvkov jedného útvaru
mnoţine prvkov druhého útvaru.
Elektrická transformácia – zmena striedavého napätia transformátorom.
Genetická transformácia – prenos gen. informácie z jedného typu baktériovej bunky do druhého
pomocou DNA. Prokaryotická t. – gen. prenos gen. informácie (DNA alebo jej fragmentu) extrahovanej
z jedného typu buniek (napr. baktériovej) do príbuznej (baktériovej) bunky, v kt. sa vnesená gen.
informácia môţe fenotypovo prejaviť. V súčasnosti ide o chem. alebo elekt. proces, kt. sa hostiteľská
bunka prinúti prijať cudzorodú DNA tak, ţe sa táto stane stabilnou súčasťou jej genómu a prenáša sa na
dcérske bunky.
Transformácia lymfocytov – stimulácia pokojových lymfocytov antigénmi, cytokínmi, lektínmi alebo
inými mitogénmi, následkom čoho sa tieto podrobujú blastickejt s následným bunkovým delením,
proliferá-ciou a diferenciáciou na bunky produkujúce protilátky (B-lymfocyty) alebo cytokínmi a
cytotoxínmi (T-lymfocyty).
Neoplastická transformácia – premena somatickej bunky na nádorovú bunku; →nádory.
Prokaryotická transformácia – prenos DNA-sekvencie (izolovanej z donorovej baktériovej bunky) do
recipientnej bunky, vo fenotype kt. sa vnesená gen. informácia môţe prejaviť.
Psychologická transformácia – porucha čŕt →osobnosti. Napr. pacient si namýšľa ţe je cisárom,
neprekáţa mu však vykonávať jednoduché práce, napr. umývať riad, pritom však poţaduje pocty od
okolia; nejde len o zmenu myslenia (apersonalázáciu), ale o zmenu celej osobnosti. Pri nej sa hlboko
zmení pacientov charakter, záujmy, črty atď. Nejde teda len o vonkajšie správanie. Niekedy sa pacient
zlostne bráni proti označeniu priezviskom (porucha idiognózie). Tieto celkové transformácie sa môţu
vyvíjať pomaly bez vlasnej zmeny idiognózie. Pacient sa stáva inou osobnosťou, hoci neneguje svoju
identitu, ale hlboko preţíva celkovú zmenu zmýšľania a postojov. V rámci normálnej psychol. sa tým
vysvetľujú rozličné fenomény, napr. zjavenie, ale fakticky isú tieto zmeny osobnosti zriedkavejšie, ako sa
všeobecne myslí.
transformačná zóna – zóna prestavby, ŕyziol. premena citlivého cylindrického epitelu v oblasti ektrópia
krčka maternice (ectopia cervicis) na portio uteri na viacvrstvový nerohovatejúci dlaţdicový epitel.
Vzhľadom na vývodné cesty cervikalnych ţliaz sa označujú ako otvorené alebo uzavreté t. z.; v
uzavretých sa tvoria retenčné cysty (ovula Nabothi). Za suspektný kolposkopický nález sa pokladá
atypická t. z.: jódnegat. oblasti ţľazových vývodov so zhrubnutím epitelu, uzavretím ţľazových vývodov a
nepravidelnými kapilárami (vlásenkové cievy).
trans|formatio, onis, f. – [l. transformare premieňať] →transformácia.
transformátor – elektronické zariadenie, kt. pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie, slúţi na
zmenu veľkosti striedavého napätia a prúdu, pričom nemení jeho frekvenciu. Skladá sa z
feromagnetických cievok. Ak sú 2 izolované cievky na jednom, mäkkom ţeleznom jadre, potom striedavý

prúd prechádzajúci jednou cievkou sa indukuje v druhej. Pomer počtu závitov na prim. vinutí (N1) a sek.
vinutí (N2) určí pomer sek. napätia (V2) a prim. napätia (V1). Na prim. cievku s počtom závitom N1 sa
privádza vstupné napätie U1. Zo sek. cievky s počtom závitov N2 sa odoberá výstupné napätie U2, Podiel
N1/N2 sa volá transformačný pomer a rovná sa
N1 U1
––– = –––
N2
U2
Takto môţe t. zniţovať alebo zvyšovať napätie. Prúd sa pritom mení opačne. Princíp t. sa pouţíva na
diaľkový prenos elekt. energie. Napr. v generátori elekt. energie (rotor turbíny) sa vyrába striedavý prúd
s napätím asi 25 000 V. Na účinnejší prenos sa napätie pomocou t. zvyšuje aţ na 400 000 V, inak by
sa v prenosových vodičoch stratilo značné mnoţstvo energie. Elekt. energia z elektrární sa rozvádza
elektrizačnou sústavou pomocou vzdušných vedení. V transformovniach na jednotlivých miestach
sústavy sa napätie zniţuje na hladinu vhodnú na ďalší rozvod k odberateľom.
transfusio, onis, f. – [trans + l. fundere liať] →transfúzia.
transfúzia krvi – [transfusio sanguinis] prevod krvi. Zloţka hemoterapie, kt. cieľom je dosiahnuť
optimálnu th. účinnosť pri čo najmenšom ohrození pacienta vedľajšími účinkami potenciálne s ňou
súvisiacimi. T. k. plní zásadne len substitučnú úlohu. Chýbajúcu zloţku krvi treba nahradiť transfúznym
prípravkom s čo najmenšou prímesou ostatných zloţiek krvi.
Zásady účelnej hemoterpie vychádzajú z funkcií jednotlivých zloţiek krvi, kt. tvoria: 1. prenos
O2; 2. udrţovanie intravaskulárneho objemu; 3. hemostatická funkcia krvi; 4. imunol. funkcia krvi.
1. Prenos kyslíka – je úlohou hemoglobínu. Pri indikácii hemoterapie treba objasniť príčinu anémie a
kauzálne ju liečiť, k podaniu transfúzie sa pristupuje len v nevyhnutných prípadoch. Pri indikácii
koncentrátov Erc sa zohľadňujú hodnoty Hb a Htc, ako aj trvanie a príčina anémie, klin. stav a vek
pacienta. Pri akút. vzniknutej anémii toleruje pacient niţšie hodnoty Hb a Htc horšie ako pacienti s
chron. anémiami. U pacientov bez poruchy obehu alebo dýchania sa koncentrát Erc podáva pri
hodnotách Hb < 70 – 80 g/l, u mladších pacientov s normálnymi ţivotnými funkciami môţu hodnoty
Hb klesnúť < 60 g/l bez toho, aby sa zjavili príznaky hypoxického poškodenia. Hodnoty Hb 45 – 50 g/l
sú uţ kritické. Individuálne sa riešia pacienti s poškodením kardiovaskulárneho systému. Pri hodnote
Hb > 100 g/l je transfúzia Erc potrebná len zriedka.
2. Udrţanie intravaskulárneho objemu – podávanie plazmy a najmä celej krvi na udrţanie krvného
objemu je kontraindikované. Moţno podať príp. antivírusovo ošetrený albumín a i. umelé koloidálne
náhradné rozt. (napr. Haemacel, max. 1500 ml – pri aplikácii koloidných rozt. je dôleţitý objem
prípravku, pretoţe ide o priamy zásah do hemostatických procesov, zníţenie koncentrácie
koagulaných faktorov).
3. Hemostatická funkcia krvi – na →hemokoagulácii sa zúčastňujú trombocyty, koagulačné
faktory a cievy.
Indikácie podávania trombocytov (Tr) – u pacientov s prim. alebo sek. nedostatočnosťou kostnej drene
9
sa odporúča podávať koncentráty Tr aţ pri hodnotách 10.10 /l. U pacientov s horúčkou, infekciou a
9
plazmatickými koagulačnými poruchami uţ pri hodnotách 20.10 /l, pri prejavoch krvácaniu aj pri
9
vyšších hodnotách. Pri operáciách, orgánových biopsiách ap. by mali byť hodnoty Tr > 50.10 /!, pri
9
rizikových operáciách (oči, mozgu) > 80.10 /l.
Pri trombocytopénii následkom veľkej straty krvi a po masívnych transfúziách (> 1,5-násobná výmena krvi)
9
sa môţu koncentráty Tr podávať pri hodnotýách Tr 50.10 /!. Pri DIC sú koncentráty Tr indikované zriedka,
a to len ak nastalo manifestné krvácanie, kt. je podmienené nedostatkom Tr a lieči sa pôvodná príčina
DIC. Pri autoimunitnej trombocytopénii nie sú beţne koncentráty Tr indikované. Pri vitálnej indikácii treba,
vzhľadom na krátku ţivotnosť Tr, podávať veľké dávky (3 − 4 koncentráty pripravené separátorom).
Pri novorodeneckej aloimunitnej trombocytopénii treba nájsť vhodného darcu. Moţno pouţiť aj Tr matky
(avšak pozor na antitrombocytové protilátky v matkinej plazme, nevyhnutné je prepranie). Pri zriedkavých
vrodených poruchách funkcie Tr je náhrada Tr indikovaná výnimočne, napr. pri operáciách. Spontánne
krvácanie sa zjavuje zriedka.
Neúčinnosť th. môţe byť podmienená imunologický, napr. u pacientov s polytransfúziami a u ţien po

viacnásobnej gravidite, a to v dôsledku prítomnosti protilátok proti transfundovaným Tr (HLA
protilátkami, špecifickými antitrombocytovými protilátkami, príp. nesúhlasom ABO-systému). Z
neimunologických príčin je th. neúčinná najmä pri horúčke, DIC, sepse, splenomegálii alebo th.
antibiotikami.
Koagulačné faktory − ako ich zdroj je u nás stále najčastejšie pouţívaná čerstvo zmrazená plazma (CZP).
Jej indikáciou by však mali byť len prípady, pri kt. nie sú k dispozícii špecifické, antivíru
sovo ošetrené koncentráty jednotlivých faktorov.
4. Imunologická funkcia krvi
Indikácie normálnych imunoglobulinov: a) prim. imunodefícit (pozor na protilátky IgA); b) klin. relevantný
sek, imunodefícit pri malígnych lymfómoch a myelóme (profylaktické dávky zabraňujú sek. infekcie), HIV
infekcie malých detí, autoimunitné choroby a choroby neznámej etioiógie (idioaptická trombocytopenická
purpura, myasthenia gravis, Guillainov-Barrého sy. a i.), potransfúzna purpura; c) relat indikácie – sepsa,
profylaxia reakcie štep−príjemca v rámci alogénnej transplantácie kostnej drene, autoimunitná
hemolytická anémia, systémový lupus erythematosus, dermatomyositis, HIV infekcie u dospelých.
Sporná je substitúcia imunoglobulinov u nedonosených detí (tu je okrem humorálneho deficitu prítomný
aj celulárny imunodeficit).
Indikácia špecifických imunoglobulínov je zrejmá z ich špecifickosti (preparáty s protilátkou anti-DF, antiCMV, anti-HAV, anti-HBV, proti osýpkam, tetanu a i.).
Riziká transfúzie homologickýeh transfúznych prípravkov
1. Prenos infekcie − pri kaţdom odbere krvi sa vyšetrujú: HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1,2, protilátky proti
syfilisu a aktivita AT v sére. Nezachytia sa tým všekty infikované prípravky (dg. okno od infekcie po
utvorenie protilátok) a nevyšetrujú sa všetky infekcie prenášané (napr. malária, trypanozomiáza a i.).
2. Alominunizácia – po aplikácii homologického transfúzneho prípravku sa môţu tvoriť nepravidelné
protilátky, kt. komplikujú ďalšie transfúzie, príp. u ţien gravidity (pri výdaji prípravku sa zohľadňuje
väčšinou len kompatibilita ABO, Rh systému).
3. Imunosupresia – Lkc prítomné v homologickýeh prípravkoch, majú za následkom potlačenie imunity.
Čiastočnou prevenciou sú tu deleukotizačné filtre, príp. odstránenie vrstvy „buffy coat" počas spracovania.
4. Potransfúzne reakcie (hemolytické, baktériovo-toxické, alergické, pyretické atď.) − najťaţšie sú
hemolytické reakcie zavinené administratívnou zámenou. Preto je potrebná dôsledná dokumentácia a
dohľad: a) odber krvi pacienta do vopred označených skúmaviek s moţnou následnou identifikáciou
odoberajúceho; b) pri aplikácii kontroluje celú dokumentáciu lekár a poverená sestra; c) zabezpečovacia
skúška pred transfúziou − overenie krvnej skupiny; d) dohľad lekára pri transfúzii (biol. pokus).
5. Ostatné riziká spojené s transfúziou – napr. preťaţenie obehu, citrátová intoxikácia pri masívnych
transfúziách, potransfúzna purpura, reakcie štep−hostiteľ, akút. pľúcna insuficiencia (po transfúzii väčšieho
objemu plazmy obsahujúcej špecifické protilátky proti granulocytom), sek. hemosideróza a i.
Indikačné kritériá hemoterapie
Indikácie celej krvi – aktívne krvácanie so stratou > 25 % cirkulujúceho objemu, pri výmennej transfúzii a
operáciách s mimotelovým obehom. Prípravok sa pokladá za obsolétny, uvedené indikácie uţ nie sú
opodstatnené.
Indikácie erytrocytov
a) pred operáciou Hb < 80 g/l alebo Htc < 0,26;
b) strata, resp. pp. strata krvi počas operácie > 750 ml alebo 15 % objemu (uprednostniť
autotransfúziu);
c) aktívne krvácanie klin. významné;
d) anémia s klin. príznakmi;
e) anémia bez klin. príznakov
cerebrovaskulárnou chorobu;

u

pacientov

s

preexistujúcim

kardiopulmonálnym

alebo

f) anémia bez moţnosti špeciálnej th.: Hb < 80 g/l alebo Htc < 0,26, u novorodencov Hb < 100 g/l

alebo Htc < 0,3, kým u pacientov s vrodenou hemolytickou anémou Hb < 110 g/l alebo Htc < 0,33;
g) ťaţká myelosupresia a Hb < 100 g/l alebo Htc < 0,3, ak nie je nádej na rýchlu regeneráciu
hemopoézy;
h) výmenná t.
Indikácie trombocytového koncentrátu
9

a) trombocytopénia – počet Tr < 50.10 /l − s prejavmi krvácania, pred chir. výkonom a po ňom;
b) trombocytopatia − s prejavmi krvácania, pred chir. výkonom a po ňom;
c) AITP – ţivot ohrozujúce krvácanie;
9

d) preventívne pri trombocytopénii z hypoprodukcie − počet Tr < 10.10 /l, pri príznakoch infekcia počet Tr
9
< 20.10 /l. Pri koncenrátoch Tr sa dodrţuje ABO, Rh systém, len pri koncentrátoch Tr pripravených
z vrstvy „buffy coat" moţno v určitých situáciách podať aj inoskupi nové (v prípravku je len málo
plazmy). Koncentráty Tr majú exspiráciu 5 d, uschovávajú sa pri teplote +22 ± 2 °C za pravidelného
miešania.
Indikácia transfúzie čerstvej zmrazenej plazmy (ČZP)
a) substitúcia faktora V alebo XI (nie sú k dispozícii koncentráty týchto faktorov);
b) nevyhnutnosť rýchleho zrušenia kumarínového účinku, ak nemáme k dispozícii koncentráty
príslušných faktorov (PPSB – faktory protrombínového komplexu II, VII, IX, X a proteín C a S);
c) popôrodné krvácanie novorodencov vyvolané nedostatkom vitamínu K, ak nie sú k dispozícii
koncentráty príslušných faktorov (PPSB); súčasne sa podáva vitamín K;
d) výnimočne DIC vo fáze konzumpcie všetkých koagulačných faktorov; v kaţdom prípade je th.
pôvodného ochorenia prioritná;
e) pri operaných výkonoch, príp. biopsiách pri hepatopatiách s manifestnou koagulačnou poruchou koagulácie;
f) trombotická trombocytopenická purpura;
g) výmenná transfúzia u novorodencov, príp. intrauterinná transfúzia – pridáva sa ku koncentrátu
Erc;
h) výnimočne substitúcia masívnych th. plazmaferéz (ak nie je ohrozená koagulačná funkcia krvi,
substituuje sa albumínom alebo kryštaloidmi);
i) podmienené pouţitie ČZP môţe byť pri krvácaní alebo poruchách koagulácie pri masívnej transfúzii
(1,5-násobná náhrada pacientovho objemu krvi skladovanou krvou < 24 h).
j) predĺţenie tromboplastínového času o > 4 s a aktivovaného parciálneho tromboplastínového času o >
10 s, v dôsledku kombinovaného deficitu koagulačných faktorov: s prejavmi krvácania, v príprave na chir.
výkon a pooperačnom období
Pri príprave ČZP sa muzí zabezpečiť funkčnosť labilných koagulačných faktorov. ČZP musí prejsť tzv.
karanténou (3 mes.). Po tomto čase treba darcu opätovne vyšetriť na infekčné markery, pri negat.
výsledku moţno plazmu vydať. Karanténou by sa malo zníţiť riziko prenosu niekt. infekcií (napr., HIV,
HCV), keď na utvorenie protilátok treba niekoľko mes.
Podávanie ČZP nie je opodstatnené ako náhrada objemu, ako náhrada proteínov na udrţanie
onkotického tlaku ani na parenterálnu výţivu. Hlboko zmrazený vak je krehký. Rozmrazenie má byť čo
najrýchlejšie pri 37 °C. Do 1 h po rozmrazení sa má plazma aplikovať. Na dosiahnutie hemostatického
účinku treba u dospelého aspoň 3 – 4 transfúzne jednotky ČZP. Plazma sa podáva kompatibilná v ABO
systéme podľa prítomných aglutinínov. AB plazma sa pouţíva ako univerzálna. Na Rh faktor sa neberie
ohľad.
Exspirácia závisí od skladovanej teploty, napr. pri –30 °C aţ –40 °C je 1 r. Raz rozmrazená plazma sa
nesmie znova rozmrazovať a pouţiť.
Na th. niekt. hemokoagulačných porúch by sa mali pouţívať antivírusovo ošetrené koncentráty

jednotlivých faktorov (napr. PPSB, koncentráty F. VIII, F. IX, fibrinogénu, F. XIII, antitrombín III).
Indikácie antihemofilického kryoprecipitátu
a) deficit faktora VIII: krávcanie alebo chir. výkon pri nedostupnosti vhodného vírusového
inaktivovaného koncentrátu;
b) von Wildebrandova choroba: krvácanie alebo chir. výkon pri nedostupnosti vhodného vírusového i n
aktivovaného koncentrátu;
c) hypofibrinogenémia < 1 g/l: krvácanie alebo chir. výkon, ak nie je indikovaná čerstvá zmrazená
plazma a pri nedostupnosti vhodného vírusovo inaktivovaného prípravku.
Indikácie granulocytových koncentrátov
a) chron. granulomatóza vo floridnom štádiu;
b) novorodenecká sepsa;
c) výnimočná indikácie pri infkečnej komplikácii ťaţkej granulocytopénie, ak sú splnené nasledovníé
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kritériá: počet aranulocytov < 0,5.10 /l pri súčasnej trombocytopénii <20.10 /l, neúčinnosť parenterálnej
kombinovanej ATB liečby počas 72 h, nádej na regeneráciu granulopoézy alebo dostupnosť darcov na
denné transfúzie 5 d po sebe
Indikácie tranfúznych prípravkov chudobných na leukocyty
a) prevencia nehemolytických horúčkových potransfúzných reakcií u chorých s dokázanými
antileukocytovými protilátkami u pacientov bez dokázaných antileukocytových protilátok s najmenej dvoma
nehemolytickými potransfúznymi horúčkovými reakciami v anamnéze;
b) zníţenie rizika aloimunizácie antigénmi leukocytov.
Indikácie tranfúznych prípravkov zbavených leukocytov
a) prevencia aloimunizácie antigénmi leukocytov perspektívne polytransfundovaní chorí alebo pacienti s
perspektívnou transplantáciou kostnej drene alebo orgánovej transplantácie;
b) prevencia prenosu CMV-infekcie u novorodencov a pacientov s vrodenou alebo iatrogénnou
imunodeficienciou.
Indikácie oţiarených bunkových transfúznych prípravkov – prevencia reakcie štepu proti hostiteľovi,
pacienti s vrodenou alebo získanou imunodefícienciou a transfúzia od pokrvných príbuzných.
Autológna transfúzia krvi (ATK) – autotransfúzia, odporúča sa pri plánovaných operáciách s
predpokladanou substitúciou. Krv na ATK sa odoberá v 3 – 7-d intervaloch, poslednú ATK moţno odobrať
72 h pred operáciou, príp. tesne pred- alebo pooperačné – hemodilučným spôsobom.
Súčasne sa podávajú preparáty ţeleza aţ do pooperačného obdobia. ATK sa vykonávajú na transfúznych
staniciach. Kritériá na výber darcov na ATK sú širšie (napr. veková hranica).
Absol. kontraindikáciou ATK je infekcia s potenciálnou alebo skutočnou bakteriémiou. Ostatné
kontraindikácie: 1. hodnota Hb < 100 g/l; 2. dekompenzované metabolické poruchy; 3. org. ochorenia
nervovej sústavy; 4. ochorenia kardiovaskulárneho systému – nestabilná angina pectoris, tesná stenóza
aorty, stav po čerstvej koronárnej príhode do 3 mes. po akút. infarkte myokardu, pri koronarografickom
náleze významnej stenózy kmeňa, ejekčná frakcia < 30 %, signifikantná komorová arytmia, kongestívne
zlyhanie srdca (relat. kontraindikácia, ťaţká hypertenzia, tranzitórne ischemické záchvaty.
Pred transfúziou treba prísne uváţiť indikáciu, pri rozhodovaní sa treba riadiť stanovenými kritériami a
zvoliť najvhodnejší transfúzny prípravok. Kaţdá neindikovaná transfúzia sa pokladá za kontraindikovanú.
Indikačné kritériá hemoterapie určuje transfúzna komisia nemocnice, podľa niţšie uvedeného
odporúčania. Indikácia transfúzie musí byť uvedená na ţiadanke o transfúzny prípravok. Vhodné je
pouţívať ţiadanku s predtlačenými indikáciami.
Za dodrţiavanie zásad účelnej hemoterapie v rámci nemocnice je zodpovedný riaditeľ nemocnice, kt.
menuje členov transfúznej komisie.
V rámci klin. oddelenia je zodpovedný za hemoterapiu vedúci lekár. Plnenie zásad účelnej

hemoterapie kontroluje transfúzna komisia nemocnice. Jej členmi sú transfúzni lekári jednotlivých
oddelení, ako aj transfuziológ, pracovník príslušného krvného skladu, príp. transfúzneho oddelenia.
Ten predkladá riaditeľovi nemocnice najmenej 2-krát/r. rozbor hemoterapie za uplynulé obdobie,
vypracovaný na základe hlásenia (návratka) o uskutočnenej t. Uvedený rozbor sa prerokuje na schôdzi
transfúznej komisie nemocnice.
Metodické pokyny na vykonávanie koncepcie odboru hematológie a transfuziológie
Vestník MZ SR, čiastka 1 – 3/1994
Základné ustanovenia
1. Obdery krvi na ATK pred plánovanými operáciami a jej skladovanie sa uskutočňujú
• na transfúznych oddeleniach (TO)
• v krvných skladoch
• na posteľových oddeleniach nemocníc, ak sú utvorené predpoklady na túto činnosť, ako sa to uvádza
ďalej.
2. Za bezpečnosť padentov-darcov autológnej krvi, správnosť uskutočňovania odberov krvi a jej
skladovanie je zodpovedný lekár poverený touto činnosťou vedúcim pracoviska. Na TO a v krvných
skladoch je to lekár so špecializáciou v odbore HaT, na posteľo vých oddeleniach nemocníc transfúzny
lekár so špecializáciou v danom odbore (chirurgia, ortopédia, gynekológia, pediatria ap.), ktorého menuje
riaditeľ príslušnej nemocnice na základe návrhu vedúceho pracoviska a ktorý je zaškolený v danej
problematike v HTO.
3. Odber krvi uskutočňuje na tento účel zacvičená zdrav, sestra pod dohľadom lekára.
4. Pri uskutočňovaní odberov krvi na ATK je potrebná spolupráca s hematologickým a
imunohematologickým laboratóriom.
5. Na skladovanie autológnej krvi musí byť k dispozícii chladiace zariadenie so stabilnou teplotou +3 aţ +5
°C, vyhradené špeciálne na tento účel.
6. Personálne zabezpečenie odberov autológnej krvi závisí od počtu vykonávaných odberov a v súlade s
racionálnym vyuţívaním pracovných síl určuje vedúci pracoviska.
Organizačné zabezpečenie predoperačných odberov krvi na autologne transfúzie
1. Vedúci lekár pracoviska, na kt. sa uskutočňuje plánovaná operácia je zodpovedný za realizáciu
programu ATK:
a) kaţdý pacient − potenciálny príjemca t. k. v súvislosti s plánovaných chir. výkonom musí byť
informovaný o moţnosti a výhodách ATK, ako aj o komplikáciách odberov krvi, čo potvrdí
podpisom. Tento dukument je súčasťou zdrav, dokumentácie pacienta,
b) ošetrujúci lekár vyplní ţiadanku na autologne odbery krvi a s výsledok predoperačného vyšetrenia
odošle ambulantného pacienta na TO (v mieste bydliska alebo v mieste plánovaného chir. výkonu),
hospitalizovaného pacienta na TO alebo krvný sklad príslušnej nemocnice, alebo zabezpečí odbery na
danom posteľovom oddelení, ak sú utvorené predpoklady na túto činnosť. Prvý odber sa musí naplánovať
tak, aby bolo moţné odobrať poslednú jednotku krvi najneskôr 72 h pred plánovanou operáciou pri 5 – 7-d, v
krajnom prípade 3-d odstupe medzi jednotlivými odbermi,
c) na ţiadanke na autologne odbery krvi musí byť uvedené meno a priezvisko, rodné číslo a adresa
pacienta, dg., druh plánovanej operácie, meno ošetrujúceho lekára, adresa a telefónne číslo pracoviska,
na kt. bude pacient operovaný.
2. Zdrav, spôsobilosť na odber krvi na účely ATK posúdi lekár poverený vykonávaním odberov krvi na
autologne transfúzie na základe odporúčania ošetrujúce lekára, predoperačného vyšetre
nia a vyţiadaných laborat. a i. vyšetrení.
3. Lekár poverený vykonávaním odberov krvi poučí pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o význame
odberu autológnej krvi, ako aj súhlas s tým, ţe v prípade nepouţitia na autologne účely sa jeho
krv poskytne zdrav, priemyslu. Pacient musí byť informovaný o prípadnej moţnosti znehodnotenia
jeho krvi pri manipulácii a skladovaní.

4. Po zhodnotení zdrav, stavu a po získaní písomného súhlasu pacienat na odber krvi na účely ATK, určí
poverený lekár časový plán odberov pri dodrţaní odporúčaných intervalov, ako je uvede
né v bode 1 b).
5. Pacient je počas odberov krvi v dispenzárnej starostlivosti lekára povereného vykonávaním odberov krvi
na účely ATK. Na čas odberu sa môţe určiť jednodňová pracovná neschopnosť, kt. moţno predĺţiť
podľa potreby. Týţdeň pred odberom krvi, počas odberov a po operácii sa podávajú chorému dôleţité
preparáty, príp. iné lieky podporujúce krvotvorbu.
6. Pacient−darca, ktorému sa odoberá krv na ATK nie je evidovaný ako darca krvi a nie je za tieto odbery
vyznamenaný a odmeňovaný.
7. O kaţdom odbere sa pacientovi−darcovi poskytne malé občerstvenie – 3 dcl tekutinu (káva, čas,
minerálna voda, ovocná šťava) a pečivo alebo sušienky v hodnote ~ 10,-Sk.
8. Odbery na účely ATK moţno vykonávať v priestoroch urče ných špeciálne na tento účel alebo v
priestoroch určených na odbery od darcov krvi. Odbery krvi od hositalizovaných pacientov treba
však plánovať mimo dobu odberov od darcov krvi. V priestore, kde sa vykonávajú odbery krvi na uatológne
účely, musí byť základné vyvabavenie potrebné na resuscitáciu.
Zdravotná spôsobilosť na predoperačné odbery krvi na ATK
1. Na odbery krvi na ATK nieje vekové ohraničenie. Dolná hranica veku závisí od moţnosti spolupráce
dieťaťa pri odbere a k odberu je potrebný súhlas zákonného zástupcu.
2. Zdrav, kritériá, kt. platia pre pacienta−darcu sa hodnotia individuálne s rešpektovaním súčasných
vedomostí o vplyve odberu krvi na organizmus.
Absol. kontraindikáciou odberu krvi je septický stav a akút. infekt.
Zvýšenú pozornosť treba venovať indikovaniu odberov krvi u chorých s chlopňovými chybami, poruchami rytmu,
cievnou mozgovou insuficienciou, epilepsiou, srdcovou a pľúcnou insuficienciou, nedosta točnosťou obličiek,
prvotnými a druhotnými poruchami krvotvorby a hemokoagulácie, systémovými reumatickými ochorenia- mi,
malígnymi nádorovými ochoreniami, dekompenzovanými poruchami metabolizmu a výţivy, ďalej u osôb
liečených liekmi so známym myelotoxickým účinkom, u osôb pracujúcich s priemyselnými jedmi
poškodzujúcimi krvotvou a u osôb vystavených ionizačnému ţiareniu.
3. Odbery krvi počas gravidity sa vykonávajú v spolupráci s pôrodníkom zásadne na gyn.-pôrodníckom
oddelení s moţnosťou monitorovania príp. pôrodnej činnosti.
4. Vzhľadom na závaţnosť zhodnotenia zdrav, stavu a spôsobilosti na odber u detí treba, aby odber indikoval
a vykonával pediater s osobitnou erudíciou.
5. Odber krvi moţno uskutočniť pri min. hodnote Hb 110 g/l a Htc 0,33, a vtedy, ak predchádzajúci odber
nemal nepriaznivý vplvy na zdrav, stav darcu.
Vykonávanie odberov
a) Odbery krvi na účely ATK sa vykonávajú sterilným spôsobom do obalu registrovaného Štátnym
ústavom pre kontrolu liečiv obsahujúceho sterilný apyrogénny konzervačný rozt. pri dodrţaní platných
smerníc pre transfúznu sluţbu. V záujme moţnosti dlhšieho skladovania je vhodné pouţívať konzervačné
rozt. s adenínom (CPDA) umoţňujúce 35-d skladovanie Erc.
b) Objem odobratej krvi sa riadi hmotnosťou pacienta–darcu.
Naraz moţno odobrať max. 450 ml krvi. Pri odbere menšieho objemu krvi treba dodrţať ţiaduci pomer
krvi a konzervačného rozt.
c) Podľa potreby sa môţe autológna krv spracovať na krvné komponenty (Erc, plazma, trombocytový
koncentrát ap.).
d) O odberoch, spracovaní a expedícii autológnej krvi sa vedie dokumentácia rovnako ako o odberoch od
darcov krvi.
e) Všetky konzervy musia byť riadne označené. Štítok musí obsahovať nasledovné údaje:
• označenie ,,na autológnu transfúziu"
• meno a prezvisko pacienta–darcu

• krvná skupina ABO, D
• názov prípravku (celá krv, erytrocyty, trombocyty, plazma)
- objem prípravku v ml
• číslo odberu s označením AT (autológna transfúzia) pred číslom,
• označenie výrobcu (pracoviska)
• dátum odberu (príp. spracovania)
• dátum, exspirácie.
6. Skladovanie transfúznych prípravkov na autológne účely sa uskutočňuje oddelene od derivátov získaných od
darcov krvi, avšak za rovnakých podmienok.
7. V prípade nevyhnutnosti zabezpečenia väčšieho počtu krvných konzerv v intervale dlhšom ako
exspiračné obdobie, Erc, príp. v prípade hrozbu exspirácie pri presune termínu operácie moţno
pacientovi–darcovi v súvislosti s ďalším odberom retransfundovať Erc alebo celú krv s najkratšou
exspiráciou a odobrať dve jednotky krvi v jednom sedení.
8. Pri autológnych odberoch je nevyhnutné vyšetriť KO, pri prvom odbere skupiny ABO a D. Nieje
nevyhnutné vyšetrovať nepravidelné protilátky ALT, HBsAg, anti-HiV, anti-HCVa robiť vyšetrenie na
syfilis.
9. Pracovníci vykonávajúci odbery a spracovanie krvi na autotransfúziu musia byť poučení o zvýšenom
riziku prenosu infekcií krvou pacientov–darcov a dodrţiavať všetky opatrenia zamerané na pre
nos infekčných ochorení krvou (ochranné rukavice, odev ap.).
Transfúzia autológnej krvi
1. Lekár vykonávajúci transfúziu autológnej krvi overuje údaje uvedené na krvnej konzerve a u
príjemcu overuje orientačným testom krvnú skupinu ABO príjemcu a krvnej konzervy, vykonáva biol.
skúšku (záchyt moţnej baktériovo-toxickej reakcie). Všetko dokumentuje v chorobopise alebo inej zdrav,
dokumentácii.
2. Vyšetrenie kompatibility (kríţna skúška) nie je potrebné.
3. Zvyšok krvi po transfúzii sa uschováva 24 h v chladničke k prípadnému ďalšiemu overeniu.
Nepouţitá autológna krv
1. Ak pacient–darca nespĺňa poţiadavky na odbery od darcov krvi (anamnéza, medikácia ap.), nepouţitá krv
sa likviduje ako infekčný materiál. Vo výrobnom zázname autológnej krvi sa uvedie príčina
likvidácie.
2. Ak pacient–darca spĺňa poţiadavky na odbery darcov krvi a jeho krv sa nespotrebuje, dodatočne sa
vyšetria nevyšetrené predpísané parametre (ALT, HBsAg, anti-HCV, anti-HIV − 1+2, test na syfilis) a v
prípade negat. výsledku sa poskytne nepouţitá krv zdrav, výrobe ako náhradná surovina. V prípade
podozrenia na nádorové ochorenie pacienta treba vyčkať do času, kým sa ochorenie vylúči a zvyšnú plazmu
uschovávať oddelene. Údaje o vyšetrení sa uvádzajú vo výrobnom zázname a dodacom liste, kde sa
uvádza, ţe ide o náhradnú surovinu získanú z odberu krvi na autológne účely.
3. Pouţitie autológnej krvi na alogénne transfúzie (crossover) sa neodporúča.
Fakturácia autológnej krvi
− Cena krvi a krvných derivátov na autológne transfúzie sa určuje rovnako ako cena ostatných
transfúznych prípravkov Ministerstvom financií SR a MZ SR na zákalde nákladov potrebných na jej
produkciu.
− Krv odobratá na TO v mieste bydliska pacienta–darcu sa fakturuje priamo posteľovému oddeleniu, na kt.
sa vykonáva operácia a transfúzia, a to aj v prípade, ţe je krv dočasne uskladená na TO danej nemocnice.
− Pri dodávkach zdrav, priemyslu sa fakturácia vykonáva v rovnakej výške ako pri dodávkach ostatnej
náhradnej suroviny.
Iné metódy autológnej transfúzie
Intraoperačná hemodilúcia, intraoperačný a pooperačný zber a transfúzia autológnej krvi sa riadia
samostatnými predpismi a spadajú do kompetencie chirurga a anesteziológa.

Hlásenie a evidencia
1. Prípadné potransfúzne reakcie sa vyšetrujú a hlásia podľa inštrukcie o prevencii, sledovaní a
vyšetrovaní potransfúznych reakcií.
2. Prehľad o vykonaných autológnych krvných transfúziách sa vykazuje v rámci výkazu činnosti transfúznych
oddelení. Odbery autológnej krvi vykonané na posteľových oddeleniach sa hlásia na príslušné
transfúzne oddelenie.
3. Ďalšie spôsoby overovania zdrav, spôsobilosti pacientov s odberom krvi na účely autotransfúzie
budú predmetom klin. výskumu v tejto oblasti.
Metodický pokyn o prevencii, hlásení a vyšetrovaní transfúznych reakcií
Č. SOČ/6010/2002/N z 8. 10. 2002 Vestník MZ SR, čiastka 33 − 35 zo 4. novembra 2002
MZ SR podľa § 74 odst. 1 písmeno c zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdrav, starostlivosti v znení
neskorších predpisov vydáva tento metodický pokyn:
I. časť
Liečba krvnými prípravkami sa musí realizovať tak, aby sa v max. moţnej miere predchádzalo
potenciálnym rizikám, kt. hemoterapia so sebou prináša. Ide nielen o bezprostredné komplikácie (transfúzne
reakcie), ale aj dlhodobé komplikácie (aloimunizacia, prenos infekčných chorôb, potransfúzna reakcia štepu
proti príjemcovi).
Získanie validných výsledkov o transfúznych komplikáciách a ich príčinách slúţi na utvorenie stratégie
hemoterapie pre konkrétneho pacienta, ako aj na tvorbu globálnej stratégie prevencie komplikácií
hemoterapie.
Zárukou max. bezpečnosti a kvality krvných prípravkov je realizácia zásad správnej výrobnej praxe na
pracoviskách, kt. krv odoberajú, vyšetrujú a spracúvajú na krvné prípravky, kt. zabezpečujú ich
distribúciu a transport a ktorí zabezpečujú predtransfúzne vyšetrenie.
Dodrţiavanie zásad účelnej hemoterapie, vyuţívanie autológnych krvných prípravkov všade tam, kde je
to moţné a dodrţiavanie zásad uvedených v tomto metodickom pokyne sú nevyhnutné opatrenia, kt.
významne zniţujú riziko hemoterapie.
Kompatibilita
1. Celá krv/erytrocyty (Erc)
Pri transfúzii Erc a celej krvi sa zásadne dodrţiava rovnakoskupinovosť v systéme ABO a zhoda v
antigéne D medzi darcom a príjemcom transfúzie. Rh(D)-negat. príjemca by nemal dostať transfúziu od Cpozit. darcu, K-negat. príjemca by nemal dostať transfúziu od K-pozit. darcu. Toto treba dodrţať vţdy, ak
je príjemcom transfúzie dievča alebo ţena vo fertilnom veku.
Pre laborat potvrdenie kompatibility sa robí pred kaţdou transfúziou Erc/ce-lej krvi kríţová skúška
(Odborné usmernenie pre zákl. vyšetrovacie postupy v imunohematoterapii – Vestník MZ SR r. 2000,
čiastka 16-20).
Vo výnimočných situáciách, pri vitálnej indikácii transfúzie, moţno podať transfúziu Erc/celej krvi bez
vyšetrenia kríţovej skúšky. Obvykle sa na transfúziu pouţijú Erc skupiny 0 Rh(D)-negat. Ak je
nepochybne správne určená krvná skupina, môţu sa pouţiť Erc skupiny príjemcu. V kaţdom prípade sa
súčasne vykoná kríţová skúška a jej výsledok sa neodkladne doručí na príslušné klin. oddelenie.
Okrem podania 0 Rh(D)-negat. Erc moţno pri extrémnych nárokoch na hemoterapiu, kt. nie je moţné
pokryť rovnakoskupinovou transfúziou, v prípade vitálnej indikácie pristúpiť k transfúziám Erc inej krvnej
skupiny. Aj v týchto situáciách sa musí dodrţať kompatibilita overená kríţovou skúškou. V prvom rade sa
neberie ohľad na podskupiny A1, A2. Príjemca skupiny AB môţe dostať Erc skupiny A, B aj 0, príjemca
skupiny A Erc 0, skupiny B Erc 0. Príjemca skupiny 0 môţe dostať iba rovnakoskupinové Erc Rh(D)-pozit.
príjemca môţe vo výnimočných situáciách dostať bez akýchkoľvek problémov transfúziu Rh(D)-negat.
Erc.
Rh(D)-negat. príjemca nesmie dostať Erc od Rh(D)-pozit. darcu, pretoţe po transfúzii sa s vysokou
pravdepodobnosťou utvoria anti-D-protílátok. Výnimkou je vitálna indikácia, kď nie sú k dispozícii

Rh(D)negat, aj ABO inoskupi-nové kompatibilné ErcRh(D)-pozit. Erc môţe dostať Rh(D)-negat. príjemca iba
v prípade negativity kríţovej skúšky, teda v neprítomnosti anti-D-protilátok.
V záujme prevencie administratívnych omylov sa pred kaţdou transfúziou Erc/celej krvi povinne vykonáva
overenie krvnej skupiny ABO pacienta a Erc v transfundiovanej jednotke pri posteli pacienta. Toto
vyšetrenie sa robí aj v urgentných situáciách rovnako ako pri transfúzii autológnej krvi.
2. Trombocyty (Tr)
Pri transfúzii Tr sa dodrţiava rovnakoskupinovosť ABO a D(Rho) antigénu, bez laboratórneho overenia
kompatibility kríţovou skúškou.
Ak nemoţno zabezpečiť ABO, Rh(D) zhodné Tr, postupuje sa v prípade indikovanej transfúzie takto:
a) Pouţijú sa Tr bez ohľadu na Rh faktor. V záujme prevencie aloimunizácie anti-D u Rh(D)-negat. dievčat
a ţien vo fertilnom veku sa odporúča i. v. podanie 300 jixg imúnneho globulínu anti-D na kaţdých 20
transfúznycn jednotiek D-pozit. Tr z celej krvi alebo 5 koncentrátov z aferézy.
b) Pouţijú sa ABO inoskupinové, kompatibilné Tr.
c) Ak nie sú dostupné ABO kompatibilné Tr, môţe sa podať aj transfúzia ABO inkompatibilných Tr.
Pokiaľ obsahuje koncentrát Tr inkompatibilnú plazmu, odporúča sa jej mnoţstvo pred transfúziou
zredukovať, v prípade opakovaných transfúzií ABO inoskupinových Tr sa odporúča Tr preprať pred
transfúziou vo fyzioi. rozt.
Pri transfúziou Tr má rozhodujúci význam HLA kopmpatibilita, resp,. HPA kompatibilitra. V prípade
aloimunizácie príjemcu treba vyhľadávať HLA-zhodných, resp. kompatibilných darcov, kompatibilitu
laborat. overiť pred transfúziou lymfocytovou a trombocytovou kríţovou skúškou.
Pred transfúziou Tr sa uskutoční pri posteli overenie krvnej skupiny ABO príjemcu.
3. Plazma
Pri transfúzii plazmy sa dodrţiava rovnakoskupinovosť v ABO systéme. Rh(D)-negat. dievčatám a ţenám
vo fertilnom veku sa odporúča podávať plazmu od Rh(D)-negat. darcov. AB plazmu, kt, neobsahuje
aglutiníny, môţe dostať príjemca ktorejkoľvek krvnej skupiny.
Pred transfúziou plazmy sa nerobí predtransfúzne laborat. overenie kompatibility kríţovou skúškou. Pri
posteli sa uskutoční overenie krvnej skupiny ABO príjemcu.
4. Kryoprecipitát
Pri transfúzii kryoprecipitátu platia z hľadiska kompatibility rovnaké zásady ako pri transfúzii plazmy.
5. Granulocyty
Pri transfúzii granulocytov sa dodrţiava rovnokoskupinovosť v systéme ABO a D antigéne overená
predtransfúznym vyšetrením kompatibility kríţovou skúškou.
Pre úspešnosť transfúzie granulocytov je rozhodujúca kompatibilita HLA a granulocytových antigénov
overenáí lymfocytovou a granulocytovou kríţovou skúškou. Táto kompatiblita sa uprednostňuje pred
kompatibilotou v antigénoch Erc a v prípade kompatilbility v leukocytových antigénov moţno pristúpiť aj k
transfúzii ABO inkompatibilných granulocytov za predpokladu zabezpečenia prevencie príp. komplikácií.
Pred transfúziou sa pri posteli vykonáva overenie krvnej skupiny ABO.
Tento metodický pokyn sa nevenuje špecifickej problematike kompatibility koncentrátov kryotvorných
kmeňových buniek a koncentrátov lymfocytov pre účely DLIm (infúzie darcových lymfocytov).
II. časť
Transfúzia
1. Povinnosti lekára
Lekár, kt. indikuje alebo uskutočňuje transfúziu je zodpovedný za všetky bezpečnostné opatrenia, kt. sa
vykonávajú v záujme prevencie komplikácií.

Lekár, kt. indikuje transfúziu vyplní „Ţiadanku na krvný prípravok a predtran-sfrúzne vyšetrenie", zabezpečí
odber vzorky krvi na predtransfúzne vyšetrenie ta, aby preddišlo akejkoľvek zámene. Pokiaľ to situácia
dovoľuje, vyšetrenie krvnej skupiny by sa malo urobiť zo vzorky krvi odobratej pri inej príleţitosti, ako zo
vzorky krvi na vyšetrenie kompatibility.
Pred transfúziou lekár
a) overí výsledok vyšetrenia krvnej skupiny pacienta,
b) overí údaje na štítku krvného prípravku, osobitnú pozornosť venuje dá
tumu exspirácie,
c) pred transfúziou Erc/celej krvi skontroluje výsledok vyšetrenia kompatibility s údajmi na štítku krvného
prípravku s údajmi o pacientovi:
- meno, identifikačné číslo pacienta
- číslo krvného prípravku
- výsledok vyšetrenia
- dátum vyšetrenia
d) overí celistvosť obalu a vzhľad krvného prípravku,
e) overí, či sa dodrţali zásady zaobchádzania s krvným prípravkom, kt. sú
uvedené na štítku,
f) overí identitu príjemcu transfúzie dotazom na jeho meno (pokiaľ existuje aj iný systém identifikácie
pacientov, vyuţije aj túto moţnosť),
g) uskutoční overenie krvnej skupiny ABO pri posteli pacienta.
2. Zaobchádzanie s krvným prípravkom
Treba dodrţiavať odporúčania uvedené na štítku krvného prípravku. Pokiaľ je jednotka celej krvi/Erc mimo
chladiaceho zariadenia, musí sa podať do 3 h.
Transfúznu súpravu moţno pripojiť k vaku aţ tesne pred samotnou transfúziou, po súhlase lekára k výkonu
transfúzie. Pokiaľ sa pripojí skôr, transfúzia sa musí započať do 4 h. Transfúzna súprava pripojená k vaku
s krvným prípravkom sa nemá pouţívať dlhšie ako 6 h. Pre kaţdú transfúznu jednotku (okrem Tr z celej krvi,
pokiaľ nie sú poolované na transfúznom oddelení) sa pouţije nová transfúzna súprava.
Pri manipulácii s transfúznou súpravou treba dodrţať preventívne opatrenia z hľadiska rizika vzduchovej
embólie.
2.1. Ohrievanie krvi
Rýchla transfúzia chladnej krvi môţe byť nebezpečná. Akékoľvek pouţívané ohrievacie zariadenie treba
kontrolovať a monitorovať, aby sa zabezpečila správna teplota krvi (mar. 37 °C).
2.2. Pridávanie liečiv alebo infúznych rozt. do krvných prípravkov
Vzhľadom na riziko poškodenia zákl. zloţiek krvi nesmú sa do krvných prípravkov pridávať liečivá ani
infúzne rozt. Vo výnimočných prípadoch, na základe rozhodnutia lekára, moţno pridať do krvného
prípravku izotonický rozt. chloridu sodného (fyzioi. rozt.). Nikdy sa nesmie pridávať do vaku rozt. s
obsahom vápnika, kone. rozt. glukózy alebo hypotonický rozt.
2.3. Zaobchádzanie so zmrazenými prípravkami
So zmrazenými prípravkami treba zaobchádzať nanajvýš obozretne, pretoţe vaky môţu byť krehké a pri
nízkej teplote ľahko praskať. Rozmrazujú sa pri teplote 37 °C, obvykle vo vodnom kúepli. Po rozmrazení
zmrazeného prípravku sa skontrolu obsah vaku, aby sa zistilo, ţe sa kryoprecipitát rozpustil a/alebo z kt.
uniká obsah sa vyraďujú. Rozmrazené prípravky sa majú podať do 4 h a nesmú sa opäť zmraziť.
3. Vyšetrenie a sledovanie príjemcu transfúzie
Pred kaţdou transfúziou akéhokoľvek krvného prípravku a po nej sa u pacienta vyšetruje telesná teplota,
TK, pulz a moč chemicky.

Na začiatku tyransfúzie sa môţe uskutočniť biol. skúška, t. j. podať s 2− 3-min prestávkou 2− 3-krát 15− 20
ml krvného prípravku prúdom za sústavného sledovania pacienta lekárom a zdrav, sestrou. Potom sa
upraví rýchlosť podávania krvného prípravku. Obvykle transfúzia trvá 1-2 h, nemala by trvať dlhšie ako 4 h.
Počas transfúzie pacienta sleduje zdrav, personál. V prípade akýchkoľvek neţiaducich príznakov treba
transfúziu okamţite zastaviť s ponechaním venepunkcie a privolať lekára.
Po ukončení transfúzioe sa vak so zvyškom krvného prípravku so zavedenou a uzatvorenou transfúznou
súpravou uloţí na min. 24 h do chladničky.
4. Dokumentácia hemoterapie
Dokumentácia musí umoţniť spätné vyhľadanie kaţdého krvného prípravku a jeho príjemncu.
Kaţdý krvný prípravok prijatý na oddelenie musí byť zaevidovaný v denníku transfúzneho lekára, v kt. sa
uvedú zákl. údaje o krvnom prípravku - druh, číslo, krvná skupina, mnoţstvo, čas jeho prijatia na oddelenie,
dátum a čas transfúzie a meno lekára, kt. vykonal transfúziu. V prípade znehodnotenia krvného prípravku
sa uvedie príčina znehodnotenia.
V chorobopise sa vedie záznam o kaţdej transfúzii na predpísanom formulári. Originál je súčasťou
chorobopisu, kópia sa vracia do príslušného krvného skladu, slúţi na hodnotenie úrovne hemoterapie
nemocničnou transfúznou komisiou. V chorobopise musí byť písomný záznam lekára o indikácii krvného
prípravku.
III. časť
Transfúzine reakcie (TR), ich hlásenie a riešenie
Medzi transfúzne komplikácie patria TR a zlyhanie očakávaného liečebného účinku.
Pretoţe, kaţdá transfúzia krvného prípravku je samostatný biol. proces, ošetrujúci lekár je zodpovedný
za dôsledne dokumentovanie a hlásenie akejkoľvek neţiadúcej reakcie súvisiacej s transfúziou. Dôleţité je
aj sledovať účinnosť transfúzie dokumentovaním príslušných parametrov KO pred transfúziou a po nej.V
prípade nedostatočnej účinnosti treba pátrať po príčine a zabezpečiť jej odstránenie.
1. Hlásenie TR na lokálnej úrovni
Pokiaľ sa vyskytne počas transfúzie, niekoľko h, príp. dní po transfúzii akákoľvek neţiaduca reakcia, kt.
môţe súvisieť s transfúziou, treba ju liečiť, dokumentovať, hlásiť a doriešiť. O kaţdej transfúznej
komplikácii musí byť informovaný vedúci oddelenia. O ťaţkých TR (hemolytická TR, baktériovo-toxická
reakcia, anafylaktická reakcia, príp. iná klin. ťaţko prebiehajúca reakcia) a o úmrtí v súvislosti s
transfúziou musí byť okamţite informovaný aj riaditeľ nemocnice a/alebo jeho námestník pre LPS.
Po zistení TR sa okamţite transfúzia zastaví, venepunkcia sa udrţí infúziou fyziof. rozt. Privolaný lekár
začne th., zabezpečí odber vzorky krvi a preverí výsledky vyšetrenia pacienta pred ukončením (prerušením)
transfúzie a po ňom. Priebeh a th. TR dokumentuje v chorobopise. Vyplní dvojmo tlačivo Hlásenie TR a
zabezpečí jeho doručenie spolu so vzorkou krvi odobratej po transfúzii a zvyškom krvného prípravku do
príslušného skladu. Tento zaeviduje príjem hlásenia TR a zabezpečí jej doriešenie na krajskom pracovisku
transfúznej sluţby, ţe na toto pracovisko urýchlene odošle tlačivo obdrţané z klin. oddelenia so vzorkou krvi,
z kt. sa robilo vyšetrenie kompatibility (pokiaľ sa robilo), so vzorkou krvi odobratej po transfúzii a so
zvyškom krvného prípravku. Na poţiadanie odošle aj reagencie pouţité pri predtransfúznom
imunohematologickom vyšetrení.
2. Riešenie transfúznych reakcií
Za riešenie transfúznych reakcií je zodpovedný poverený lekár krajského pracoviska transfúznej sluţby.
K zákl. vyšetreniam pri riešení transfúznej reakcie patrí:
- overenie krvnej skupiny a skríning antierytrocytových protilátok vo vzorke krvi pacienta pred transfúziou a
po nej,
- priamy AGH test vo vzorke krvi pacienta pred transfúziou a po nej,
- overenie krvnej skupiny krvného prípravku,
- overenie kríţovej skúšky so vzorkou krvi od pacienta pred transfúziou a po nej, v prípade potreby aj

reagenciami pouţitými pri predtransfúznom vyšetrení,
- vyšetrenie antileukocytových, príp. aj antitrombocytových protilátok vo vzorke krvi pacienta pred
transfúziou a po nej,
- vyšetrenie antileukocytových protilátok v plazme krvného prípravku,
- pátranie po hemolýze erytrocytov v krvnom prípravku,
- bakteriol. vyšetrenie zvyšku krvného prípravku.
Lekár krajského pracoviska transfúznej sluţby, zodpovedný za riešenie transfúznych reakcií, rozhodne
podľa typu reakcie o spektre potrebných vyšetrení a urobí záver riešenia transfúznej reakcie. Výsledok
na tlačive Hlásenie transfúznej reakcie odošle čím skôr do príslušného krvného skladu, ako aj krajskému
odborníkovi MZR pre transfuziológiu. Výsledok riešenia transfúznej reakcie sa z krvného skladu odošle
na príslušné klin. oddelenie, ako aj členovi nemocničnej transfúznej komisie, kt. je zodpovedný za sledovanie komplikácii hemoterapie v danej nemocnici.
3. Hlásenie transfúznych reakcií na regionálnej a národnej úrovni
O výskyte TR a výsledkoch riešenia informuje lekár zodpovedný za riešenie TR krajského odborníka MZ
SR pre transfuziológiu, najmenej 3-krát/mes. O výskyte ťaţkej TR ho informuje okamţite. Krajskí
odborníci MZ SR pre transfuziológiu hlásia štvrťročne hlavnému odborníkov MZ SR pre transfuziológiu
výskyt a výsledky riešenia TR, v prípade ťaţkej TR alebo úmrtia v súvislosti s transfúziou pošle krajský
odborník hlavnému odborníkovi MZ SR pre transfuziológiu okamţite kópiu hlásenia a výsledkov riešenia
reakcie, v prípade úmrtia pacienta aj na MZ SR.
IV. časť
Nemocničné transfúzne komisie (NTK)
Kaţdá nemocnica musí mať zriadenú NTK. Jej zriadenie a kontrola činnosti je v kompetencii riaditeľa
nemocnice. NTK je garantom realizácie zásad účelnej hemoterapie, ako aj sústavného zvyšovania
kvality a bezpečnosti hemoterapie.
1. Zloţenie NTK
Predsedom NTK je námestník riaditeľa nemocnice pre LPS. Členmi NTK sú zástupcovia (transfúzni lekári)
klin. oddelení, na kt. sa podávajú transfúzie, lekár pracoviska transfúznej sluţby (krvného skladu,
transfuziologického oddelenia), hlavná sestra a vrchná sestra (laborantka) pracoviska transfúznej sluţby.
Podľa potreby sa privoláva zástupca ekonomického a právneho oddelenia nemocnice. Členov NTK
menuje riaditeľ nemocnice.
2. Hlavné úlohy NTK
1. Stanovenie indikačných kritérií hemoterapie špecifických pre jednotlivé klin. oddelenia nemocnice.
2. Audit transfúznej praxe na jednotlivých klin,, oddeleniach zameraný na
– dodrţiavania indikácií hemoterapie,
– dokumentáciu hemoterapie,
– zaobchádzanie s krvnými prípravkami,
– spotrebu jednotlivých druhov krvných prípravkov,
– vyuţívanie autotransfúzií,
– sledovanie výskytu transfúznych komplikácií.
3. Navrhovanie a kontrola realizácie nápravnýchj opatrení.
4. Vzdelávanie pracovníkov v transfúznom lekárstve.
5. NTK sa musí schádzať min. štvrťročne. S výsledkom jej rokovania musí byť oboznámené vedenie
nemocnice, ako aj vedúci lekári všetkých klin. oddelení a vedúci lekár pracoviska transfúznej sluţby.
transfúzna služba − TS, u nás sa TS riadi Koncepciou hematológie a transfuziológie (→hematológia)
a metodickými pokynmi na jej vykonávanie (Vestník MZ SR, čiastka 33 − 35/2002 z 4. 11.2002)
Metodický pokyn o preventívnych opatreniach na zabránenie prenosu infekcií krvou a krvnými
prípravkami

Č. SOČ: 5975/2002/N z 8. 10. 2002 Vestník MZ, čiastka 33 − 35 zo 4. novembra 2002
MZ SR podľa § 74 odst. 1 písmeno c zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdrav, starostlivosti v znení
neskorších predpisov vydáva tento metodický pokyn:
I. časť
Krvou a krvnými prípravkami sa môţe prenášať z darcu na príjemcu transfúzie celý rad pôvodcov
infekčných chorôb. Povinnosťou pracoviska transfúznej sluţby je zabezpečiť všetky preventívne
opatrenia vedúce k minimalizovaniu tohto rizika. Ide o zabezpečenie účinného postupu výberu odboratej
krvi a krvných zloţiek, laboratórne vyšetrovanie odobratej krvi a krvných zloţiek, karantenovanie plazmy na
liečebnú účely a usklutočňovanie systému spätnej kontroly.
Výber darcov − darovať krv alebo krvnú zloţku môţu len darcovia, kt. spĺňajú poţiadavky definované v
odbornom usmernení „Výber darcov na liečebné účely" (Vestník MZ SR 1996, čiastka 16).
Laboratórne vyšetrovanie odobratej krvi a krvných zloţiek
I. Všeobecne
1. Pracovisko, kt. je producentom krvných prípravkov (celá krv, erytrocyty, plazma, trombocyty, granulocyty,
lymfocyty, krvotvomé kmeňové bunky z kostnej drene, cirkulujúcej alebo pupočníkovej krvi) je povinné
zabezpečiť skríningové vyšetrenie jedotky krvi alebo krvnej zloţky, resp. krvi darcu na prítomnosť povrchového
antigénu vírusu hepatitídy B (HBV), protilátok proti vírusu hepatitídy C (HCV), protilátok proti vírusom
získaného imunodeficientného sy. (anti HIV1,2,0), protilátok proti Treponema paílidum, protilátok proti
cytomegalovírusu (anti-CMV) a katalytickú koncentráciu alanínaminotransferázy (ALT).
2. Vyšetrenia sa robia zo vzorky krvi odobratej pri odbere krvi alebo krvnej zloţky. Ak ide o plánovaný odber,
kt. produkt treba pouţiť bezprostredne, pripúšťa sa urobiť takéto vyšetrenie max. 7 d pred odberom. V
kaţdom prípade sa odoberie vzorka na vyšetrenie aj pri samotnom odbere a vyšetrenie sa uskutoční
dodatočne.
3. V prípade pupočníkovej krvi sa všetky vyšetrenia uskutočnia aj z krvi matky odobratej v čase pôrodu.
II. Laboratórne vyšetrenia
1. HBsAg sa vyšetruje pri kaţdom odbere testom navrhnutým Národným referenčným laboratóriom pre
vírusové hepatitídy (NRLVH) a schváleným MZ SR. Vzorky, kt. vykazujú negativitu, sa označia ako iniciálne
nereaktívne (INR). Vzorky, kt. vykazujú reaktivitu nad hranicu ,,cut off" sa označia ako iniciálne reaktívne
(IR) a musia sa vyšetriť opakovane vo dvojici. V prípade negativity oboch opakovaných vyšetrení sa
výsledok povaţuje za negat. a označí sa ako nereaktívny (NR). V prípade pozitivity jedného alebo oboch
opakovaných vyšetrení sa vzorka označí ako opakovane reaktívne (RR). Odošle sa na konflrmačné
vyšetrenie do NRLVH.
2. Anti HCV sa vyšetrujú pri kaţdom odbere testom navrhnutým NRLVH a schválenom MZ SR. Vzorky ,
kt. vykazujú negativitu, sa označia ako iniciálne nereaktívne (INR). Vzorky , kt. vykazujú reaktivitu nad
hranicu ,,cut off" sa označia ako iniciálne reaktívne (IR) a musia sa vyšetriť opakovane vo dvojici. V
prípade negativity oboch opakovaných vyšetrení sa výsledok povaţuje za negatívny a označí sa ako
nereaktívny (NR). V prípade pozitivity jedného alebo oboch opakovaných vyšetrení sa vzorka označí ako
opakovane reaktívna (RR). Odošle sa na konfirmačné vyšetrenie do NRLVH.
3. HIV1.2 sa vyšetruje pri kaţdém odbere testom navrhnutým Národným referkenčným centrum pre HIV
(NRCHIV) a schváleným MZ SR. Vzorky, kt. vykazujú negativitu sa označia ako iniciálne nereaktívne
(INR). Vzorky, kt. vykazujú reaktivitu nad hranicu ,,cot off" sa označia ako iniciálne
reaktívne (IR) a musia sa vyšetriť opakovane vo dvojici. V prípade negativity oboch opakovaných vyšetrení
sa výsledok povaţuje za negatívny a označí sa ako nereaktívny (NR). V prípade pozitivity jedného alebo
oboch opakovaných vyšetrení sa vzorka označí ako opakovane reaktívna (RR). Odošle sa na
konfirmačné vyšetrenie do NRCHIV.
4. Protilátky proti Treponema paílidum sa vyšetrujú pri kaţdom odbere jedným kardiolipínovým testom
(VDRL, RRR) a jedným špecifickým testom (TPHA alebo ELISA-IgM+lgG) navrhnutým Národným
referenčným centrom pre syfilis (NRCS) a schváleným MZR. Vzorky, kt. vykazujú negativitu, sa označia ako
iniciálne nereaktívne (INR). Vzorky, kt. vykazujú reaktivitu nad hranicu „cut off" sa označia ako iniciálne
reaktívne (IR) a musia sa vyšetriť opakovane vo dvojici. V prípade negativity oboch opakovaných vyšetrení

sa výsledok povaţuje za negatívny a označí sa ako nereaktívny (NR). V prípade pozitivity jedného alebo
oboch opakovaných vyšetrení sa vzorka označí ako opakovane reaktívna (RR). Odošle sa na konfirmačné
vyšetrenie do NRCS.
5. Katalytická koncentrácia ALT sa vyšetruje pri kaţdom odbere štandardným testom, kt. vyuţíva
princíp spriahnutej aminotransferačnej reakcie s malátdehydrogenázoou alebo laktátdehydrogenázou ako
indikátorovým enzýmom. Pokiaľ hodnota ALT neprekračuje 2-násobok hornej hranice referenčnej hodnoty
daného laboratória (so zohľadnením pohlavia darcu), výsledok sa povaţuje z hľadiska krvného prípravku
za negat.
6. Anti-CMV protilátky IgM+lgG sa vyšetrujú na pracovisku v rozsahu zodpovedajúcom poţiadavkám
na CMV negat. prípravky. Vzorky, ransfúzna sluţba, kt vykazujú negativitu, sa označia ako iniciálne
nereaktívne (INR). Vzorky , kt. vykazujú reaktivitu nad hranicu, ,cut off" sa označia ako iniciálne reaktívne
(IR) a musia sa vyšetriť opakovane vo dvojici. V prípade negativity oboch opakovaných vyšetrení sa
výsledok povaţuje za negatívny a označí sa ako nereaktívny (NR). V prípade pozitivity jedného alebo oboch
opakovaných vyšetrení sa vzorka označí ako opakovane reaktívna (RR). Konfirmovanie reaktívnych voriek
nie je povinné. Z hľadiska darcovstva krvi je opakovane reaktívny darca povaţovaný za pozit, vyšetrenie
protilátok anti-CMV sa pri ďalšom darovaní neopakuje. Vyšetrenie anti-CMV protilátok sa opakuje pri
poţiadavke na CM V- negat. krvné prípravky len u CMV-negat. darcov.
III. Prepustenie krvného prípravku
1. Prepustiť na expedíciu sa môţe iba prípravok po uskutočnení všetkých predpísaných skríňingových
testov (HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, protilátok proti Treponema pallidum a ALT), pokiaľ je výsledok
iniciálne nereaktívny (INR) alebo nereaktívny (NR) a hodnota ALT nepresahuje prípustnú hodnotu. Toto sa
nevzťahuje na vyšetrenie anti-CMV protilátok.
2. V prípade, ţe nie sú uskutočnené všetky vyšetrenia alebo je výsledok niekt. z testov iniciálne reaktívny,
prípravok musí byť zadrţaný (zablokovaný). Nesmie sa pouţiť na transfúziu.
3. V prípade opakovanej reaktivity niekt. z testov alebo ak hodnota ALT presahuje prípustnú hodnotu, prípravok
sa nesmie pouţiť na transfúziu a musí sa zabezpečiť jeho znehodnotenie, bez ohľadu na výsledok
konfirmačného testu.
4. V prípade vitálnej indikácie a nedostupnosti prípravku vyšetreného a prepusteného lége artis, moţno
expedovať prípravok skôr ako sú známe výsledky povinných vyšetrení. Lekár, kt. transfúziu indikuje, musí byť
písomne informovaný o tejto skutočnosti. Vyšetrenia sa urobia dodatočne, ale neodkladne a výsledok sa
oznámi na príslušné pracovisko písomne, pri pozitivite aj telefonicky.
5. V prípade opakovanej reaktivity anti-CMV sa krvný prípravok pouţje na beţné účely.
6. V prípade poţiadavky na CMV-negat. prípravok sa pri nedostupnosti CMV negat. prípravku vyuţije
deleukotizácia ako alternatívny postup prevencie prenosu infekcie CMV.
II. Časť
Starostlivosť o darcov
1. V prípade negativity všetkých povinných testov zostáva darca v registri aktívnych darcov.
2. Anti-CMV pozit. darca môţe zostať naďalej v registri aktívnych darcov. Odporúča sa vytvoriť register
CMV-pozit. darcov. V prípade poţiadavky na CMV-negat. prípravok sa musí potvrdiť jeho negativita pri
kaţdom novom odbere.
3. U darca, u kt. sa zistila hodnota ALT presahujúca hornú hranicu referenčnej hodnoty daného laboratória je
vyradený z odberu na min. 6 mes. Darcovi sa zabezpečí starostlivosť hepatológa alebo internistu. Ďalší odber
sa môţe uskutočniť aţ po vyšetrení ALT, pokiaľ je vyšetrená hodnota v rámci laboratórnej normy.
4. Darca, u kt. sa zistila opakovaná reaktivita niekt. z povinných sérol. testov, je vyradený z registra
aktívnych darcov.
5. V prípade pozitivity alebo nejasného výsledku konfirmačného testu uskutočneného v príslušnom
národnom referenčnom laboratóriu sa darca eviduje v registri trvalo vyradených darcov a odovzdá sa do
starostlivosti príslušného spádového odborného pracoviska.
6. V prípade negativity konfirmačného testu sa darca vyraďuje z registra aktívnych darcov na min. 1 r. V

záujme opätovného zaradenia do registra aktívnych darcov (reentry) sa postupuje takto:
– Na vyšetrenie anti-HIV protilátok sa takýto darca predvolá v priebehu roka na príslušné transfúzne
oddelenie 4-krát v 2 – 3-mes. intervaloch, na vyšetrenie HBsAg a anti-HCV 2-krát v 5 − 6-mes. intervaloch.
– Ak sa opäť zistí opakovaná reaktivita v skríningovom teste, bez ohľadu na výsledok konfirmačného testu
sa darca preradí do registra trvalo vyradených dracov a odošle na príslušné regionálne odbormé
pracovisko.
– Ak je v priebehu min. 1 r. skríningový test na anti-HIV 4-krát, resp. skríningový test na HBsAg, anti-HCV a
protilátky proti Treponema pallidum 2-krát negat., posledná negat,. vzorka sa podrobí vyšetreniu na prítomnosť daného vírusu, resp. Treponema pallidum (vyšetrením genómu, príp. aj vyšetrením špecifického
antigénu) v príslušnom národnom referenčnom centre/laboratóriu.
7. O výsledkom vyšetrení, resp. vyradenia z registra aktívnych darcov, je darca vhodnou formou
informovaný lekárom pracoviska transfúznej sluţby.
8. V prípade potvrdenej pozitivity HBsAg a anti-HCV sa odošle hlásenie na príslušný štátny zdrav, ústav.
III. Časť
Karantenovanie plazmy
1. Na klin. pouţitie moţno prepustiť plazmu aţ po opakovanom potvrdení negativity skríningových testov
(HBsAg, anti-HCV a anti-HIV1+2) pri vyšetrení darcu po 180 d (6 mes.) od uskutočnenia odberu.
2. V prípade zistenej opakovanej reaktivity niekt. z týchto testQv sa vyradí nielen aktuálna jednotka, ale aj
všetky jednotky plazmy od daného darcu, kt. sú v karanténe, bez ohľadu na výsledok konfirmačného testu.
3. Pokiaľ nemoţno vyšetrenia po 180 d uskutočniť pre nedostupnosť darcu, plazma sa pouţije na
frakcionáciu.
4. Plazma, kt. nesplnila podmienky karantenizácie, sa môţe vydať na klin. pouţitie len v prípade vitálnej
indikácie, pokiaľ boli všetky predpísané testy v čase odberu negat. a u darca sa pri ţiadnom z ďalších
odberov nezistila reaktivita niekt. z predpísaných testov. Informácia o tom, ţe plazma sa nepodrobila
karantenizácii, sa musí uviesť na štítku.
Systém spätnej kontroly (look back)
1. Odberatelia všetkých krvných prípravkov vyrobených z krvi darcu odobratej 6 mes. pred posledným
odberom spĺňajúcich všetky poţiadavky, musia byť informovaní o príčine spätnej kontroly a musia sa im
odporučiť príslušné opatrenia. Informácia sa posiela na klin. oddelenie len v prípade pozitivity sérol. testu
potvrdenej konfirmačným testom. Netýka sa hodnoty ALT.
2. Dodávateľ plazmy na priemyselné spracovanie sa riadi pri spätnej kontrole inštrukciami uvedenými v
poţiadavkách odberateľa na kvalitu plazmy na priemyslené spracovanie.
IV.časť
Rušiace ustanovenie
Ruší sa I. časť Metodických pokynov na vykonávanie odboru hematológie a transfuziológie pod názvom
„Vyšetrovanie darcov krvi, ľudských tkanív, orgánov a spermy za účelom zníţenia nebezpečenstva
prenosu infekčných ochorení― uverejnená vo Vestníku MZ SR, r. 1994, čiastka 1 − 3, č. 3878/93 -V/1Zz10. 8. 1993.
Správna výrobná prax v transfúznej sluţbe
Pracoviská TS − zriaďujú sa ako súčasť nemocníc alebo iných zdrav, zariadení, príp. ako samostatné
pracoviská. Plnia časť alebo všetky úlohy vyplývajúce z náplne činnosti TS. Vedúcim pracoviska musí byť
lekár-špecialista v T.
Za činnosti v pôsobnosti pracovísk TS sa pokladajú:
• odbery krvi na transfúzne účely od zdravých darcov,
• odbery krvi na autotransfúzie,
• hemaferéza (manuálna a prístrojová) u zdravých darcov,
• liečebná hemaferéza,
• spracovanie krvi na krvné komponenty,

• vyšetrenie krvi odobratej na transfúzne účely uskutočňované v záujme
prevencie prenosu infekčných ochorení transfúziami,
• imunohematologické vyšetrenie krvi odbratej na transfúzne účely,
• imunohematologické vyšetrenie príjemnov transfúzií a i. pacientov,
• antigény erytroctov a protilátky proti nim,
• testy kompatibility,
• riešenie potransfúznych reakcií,
• antigény leukocytov a protilátky proti nim,
• antigény trombocytov a protilátok proti nim,
• skladovanie a distribúcia krvi a transfúznych prípravkov,
• konziliárna činnosť v záujme správneho a účelného vyuţívania transfúznych prípavkov.
Na základe presne stanoveného rozsahu uvedených činností sa pri splnení priestorových, prístrojových a
personálnych podmienok udeľuje pracovisku TS povolenie na činnosti, výrobcom transfúznych prípravkov sa
prideľuje identifikačné číslo. Povolenie činnosti udeľuje MZ SR na základe odporúčania Rady TS SR, príp.
Štátneho ústavu pre kontrolu lidečiv na čas určitý. Dodrţiavanie podmienok povolenia na činnosti a zásad
správnej výrobnej praxe podlieha pravidelnej kontrole orgánom, kt. povolenie k činnosti odporučil, t. j. Rady TS
SR.
Prevádzka pracoviska TS − laţdé pracovisko musí mať vypracované štandardné pracovné postupy (ŠPP)
pre svoje činnosti, ich súčasťou musí byť návod na vnútornú kontrolu kvality. ŠPP musia byť dostupné
všetkým pracovníkom a sú pre ich činnosť záväzné. ŠPP schvaľuje vedúci pracoviska.
ŠPP sa vypracúvajú ako súčasť ţiadosti o povolenie k činnosti alebo predĺţenie jeho platnosti. Aktualizujú
sa najmenej raz/r. Musia byť dostupné kontrole.
Transfúzne pracovisko vedie výrobné, evidenčné a štatistické záznamu o svojej činnosti.
Výrobné a evidenčné záznamy sú tieto: „štandardné pracovné postupy―
• register aktívnych darcov na beţné účely
• register aktívnych darcov na špeciálne účely
• register darcov vyradených z darovania
– trvalé
– dočasne
• register darcov, ktorých krv sa zúčastňovala na hemoterapii u pacientov s následným výskytom
potransfúznej infekcie v prípade, ţe opakované vyšetrenia boli negat.
• údaje o darcoch krvi (vrátane anamnestických údajov, údajov o zdrav. stave darcu, výsledkoch laborat.
vyšetrení, dokladu o poučení darcu a potvrdenie súhlasu darcu s odberom)
• údaje o odbere krvi alebo jej súčasti a príp. komplikáciách
• údaje o spracovaní odobratej krvi alebo jej zloţiek
• záznamu výsledkov vyšetrenia odobratej krvi alebo jej zloţiek
• údaje o distribúcii transfúznych prípravkov
• záznamy KK
• ţiadanky o predtransfúzne vyšetrenie
• záznamu o predtransfúznom vyšetrení a i. imunohematologických vyšetreniach
• ţiadanky o transfúzny prípravok
• dodacie listy
• hlásenia o uskutočnenej transfúzii
• hlásenie a rozbor potransfúznych reakcií.
Výrobné záznamy sa musia robiť v bezprostrednej nadväznosti na danú činnosť, musia byť datované a
musia byť vedené prehľadne. Musia umoţňovať identifikáciu osoby, kt. danú činnosť robila.
Musia umoţňovať spätné vyhľadanie všetkých údajov o konkrétnom transfúznom prípravku vrátane o
darcovi, z krvi kt. sa transfúzny prípravok vyrobil.
Rovnako musia umoţňovať vyhľadávanie všetkých príjemcov transfúznych prípravkov vyrobených z krvi
konkrétneho darcu. Všetky údaje týkajúce sa konkrétneho darcu sa musia pokladať za dôverné.
Štatistické záznamy musia obsahovať

• údaje o registroch darcov a o aktivite evidovaných darcov
• údaje o mnoţstve vyrobených transfúznych prípravkoch a ich distribúcii
• údaje o znehodnotení transfúznych prípravkov a príčinách znehodnotenia
• údaje o exspirácii transfúznych prípravkov
• údaje o počte vyšetrených darcov
• údaje o počte predtransfúznych vyšetrení
• údaje o počte uskutočnených transfúzií v danej oblasti
• údaje o potransfúznych reakciách.
Výrobné a štatistické záznamy sa uschovávajú min. 5 r.
Pracoviská TS pouţívajú iba reagencie a spotrebný materiál charakterizovaný v ŠPP. Kontrole a
podrobnej evidencii podliehajú nasledovné reagencie a spotrebný materiál:
• antiséra a typové erytrocyty na imunohematologické výšetrenia erytrocyvých antigénov a protilátok
• súpravy a laborat. vyšetrenia uskutočňované v záujme prevencie prenosu infekcií transfúziami
• krvné vaky a sety na HF.
Pouţívať sa môţu iba reagencie a krvné vaky charakterizované v ŠPP a schválené na pouţívanie v TS
MZ SR al. Štátnym úradom pre kontrolu liečiv, príp. v spolupráci s príslušným referenčným laboratóriom.
Údaje o type, výrobcovi šarţí a exspirácii musia byť uvedené vo výrobných záznamoch tak, aby bolo
moţné presne identifikovať reagencie pouţité na konkrétne vyšetrenie al. materiál pouţitý na prípravu
konkrétneho transfúzneho prípravku.
Kontrola kvality (KK)
Vnútorná KK – Kaţdé pracovisko TS je povinné vypracovať taktiku KK svojich činností a produktov. Konkrétny spôsob uskutočňovania KK je obsahom štandardného pracovného postupu, za jeho realizáciu je
zodpovedná vedúci pracoviska.
1. KK laboratórnych techník
Všetky laborat. postupy musia byť štandardizované a kontrolované spôsobom uvedeným v ŠPP. Prístroje
sa kontrolujú z hľadiska správnej funkcie a musia byť pravidelne kalibrované spôsobom odporúčaným
výrobcom a uvedeným v ŠPP.
2. Kontrola postupov pri odbere krvi, jej spracovaní a skladovaní transfúznych prípravkov
• účinnosť dezinfekcie miesta venepunkcie v 0,25 % odberov, najmenej 3 vzorky/mes.
• čistota pracovných priestorov:
– na prácu v polootvorenom systéme je potrebné sterilné prostredie s počtom mikroorganizmov < 200/m
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– na prácu v uzatvrenom systéme je vhodné beţné laborat. prostredie
• funkcia prístrojov a technických zariadení
– pri chladiacich zariadeniach a termostatoch raz/mes.
– ostatné prístroje a zariadenia sa kontrolujú adekvátne spôsobu pouţitia a odporúčania výrobcu.
3. KK transfúznych prípravkov
a) Sterilita:
• pri práci otvoreným spôsobom (prípravky s 4-h exspiráciou a plazma zmrazená do 4 h po odbere):
kontrolujú, sa 3 % prípravkov,
• pri práci s uzavretým spôsobom (krvné vaky): kontrolujú sa 3 % odberov,
• spracovanie krvi otvoreným spôsobom na krvné deriváty určené na skladovanie sa neodporúča. V
prípade takéhoto postupu je optimálna kontrola sterility v kaţdom transfúznom prípravku,
b) Objem sa určuje v kaţdej jednotke celej krvi, erytrocytov, plazmy a krvinkového koncentrátu
pripraveného metódou hemaferézy a uvádza sa s presnosťou +10 ml na transfúznom prípravku. Pri

ostatných prípravkoch sa kontroluje objem v 3 %, najmenej v 4 prípravkoch za mesiac, na štítku sa
uvádza priemerný objem.
c) V jednotlivých prípravkoch sa ďalej kontroluje:
Celá krv – hematokrit v 0,5 % jednotiek odobratej krvi, najmenej 4-krát/mes.
Resuspendované erytrocyty – hematokrit v 1 %, najmenej 4-krát/mes.
Resuspendované erytrocyty bez buffy-coatu – hematokrit, obsah leukocytov, obsah trombocytov v 1 %,
najmenej 4-krát/mes.
Preprané erytrocyty, preprané erytrocyty chudobné na leukocyty – hematokrit, obsah leukocytov, obsah
trombocytov v 2 %, najmenej 8-krát/mes. Orientačný test na bielkovinu sa robí v kaţdom prípravku, kde
je cieľom odstrániť bielkovinové zloţku plazmy.
Filtrované erytrocyty chudobné na leukocyty, bez leukocytov – hematokrit, obsah trombocytov, obsah
voľného hemoglobínu v 2 %, najmenej 8-krát/mes.
Trombocytový koncentrát od náhodných darcov – obsah trombocytov, leukocytov, erytrocytov – v 3 %,
naj-menej 4-krát/mes., pH v deň exspirácie v 4 skladovaných koncentráciách za mesiac.
Trombocytový koncentrát pripravený metódou hemaferézy – obsah trombocytov, leukocytov a
erytrocytov sa vyšetruje v kaţdom prípravku, pH v deň exspirácie príleţitostne v skladovaných
koncentrátoch.
Granulocytový koncentrát – hematokrit, obsah granulocytov, obsah trombocytov sa vyšetruje v kaţdom
prípravku.
Čerstvá zmrazená plazma – obsah leukocytov, počet trombocytov, obsah celkovej bielkoviny,
koncentrácie faktora VIII v deň produkcie, obsah faktora VIII na konci exspiračného času, príp. počas
skladovania v 1 % produkcie, najmenej 4-krát/mes.
Antihemofilický kryoproteín – obsah celkovej bielkoviny, faktora VIII a fibrinogénu v deň produkcie a
obsah faktora VIII v deň exspirácie, resp. počas skladovania v 1 % produkcie, najmenej 4-krát/mes.
Ostatné neštandardné prípravky sa kontrolujú spôsobom uvedeným v štandarde pracovného postupu.
Výsledky KK musia byť dokumentované vhodným spôsobom a byť dostupné kontrole.
Vonkajšia KK – Povinnosťou kaţdého pracoviska je zúčastniť sa na organizovanej kontrole vybratých
laborat. postupov zameraných na prevenciu prenosu infekčných ochorení a vybraných
imunohematologických vyšetrení, pokiaľ sú tieto metódy obsahom činnosti daného pracoviska.
transfúzne prípravky – prípravky zhotovené z krvi odobratej od zdravých darcov v zmysle Metodických
pokynov na vykonávanie koncepcie odboru hematológie a transfuziológie (HaT) (Vestník MZ SR,
čiastka 1 – 3/1994 z 10. 8. 1993)
Odber krvi na transfúzne účely
Odoberať krv a spracúvať ju na transfúzne prípravky môţu na územi SR len zdrav. zariadenia
oprávnené na túto činnosť. Pracoviská musia byť vhodne priestorove, prístrojove a personálne
vybavené. MZ SR prideľuje kaţdému oprávnenému pracovisku identifikačné číslo kt. je uvedené na
kaţdom transfúznom prípravku.
Krv na transfúzne účely sa môţe odoberať len od spôsobu spĺňajúcich podmienky darcovstva krvi. Pri
odbere je treba dbať na riadne uskutočnenie venepunkcie tak, aby trvanie odberu nepresiahlo 10 min,
ako aj na riadne premiešavanie krvi s konzervačným rozt. Odber, kt. nespĺňa uvedené podmienky, sa
nesmie pouţiť na výrobu trombocytového koncentrátu, čerst-vej zmrazenej plazmy al. kryoprecipitátu.
S odberom krvi sa zároveň odoberú vzorky krvi na imunohematologické vyšetrenie, na vyšet-renia v
záujme prevencie prenosu infekčných ochorení, na vyšetrenie kompatibility a KO, ak sa pred odberom
krvi nevyšetril.
K transfúznym prípravkom patrí:
Celá krv – na transfúziu al. výrobu krvných komponentov je ľudská krv, kt. sa odobrala do
vyhovujúceho obalu registrovaného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv obsahujúceho steril-ný

apyrogénny konzervačný rozt. Objem prípravku sa vyjadruje v transfúznych jednotkách (T. U.), čo je
objem pripravený v jedného odberu 450 ml ± 10 % krvi.
Hematokrit celej krvi (vrátane protizráţavého a konzervačného rozt.) musí byť min. 0,3, kon-centrácia
Hb min. 97 g/l.
Krv sa odoberá asepticky a spôsobom, kt. bráni zbytočnej aktivácii koagulačných faktorov. Mnoţstvo
odobratej krvi musí byť úmerný objem protizráţavého a konzervačného rozt. Zloţenie rozt. musí splňať
poţiadavky ČSL a Európskej farmakopei.
Htc al. koncentrácia Hb sa kontroluje v 4 jednotkách za mesiac.
Skladovanie – krvná →banka.
Indikácie – plná krv sa v súčasnosti pokladá za obsolétny, kt. nemá opodstatnené indikácie.
Erytrocytové koncentráty – Erc na transfúziu sa pripravujú ako koncentrát Erc z jednotky celej krvi
odstránením väčšiny plazmy. Tekutou zloţkou prípravu je zvyšková plazma. Prípravok obsahuje
koncentrované Erc a väčšinu bunkových elementov krvi, z kt. bol pripravený. Účinnou súčasťou sú tu
morfolog. a funkčne intaktné Erc, ostatné súčasti (zvyšky plazmy, Lkc, Tr) nemajú th. účinok. Jedna
transfúzna jednotka (TU) je mnoţstvo pripravené z jedného odberu krvi.
a) Koncentrát Erc (KE) – (Erc s minimom plazmy, Htc 0,65 – 0,75.
Príprava – Erc sa od plazmy oddelenia centrifugáciou za aseptických podmienok, najlepšie
v uzatvorenom systéme kompresiou obalu. Htc sa kontroluje v 1 % prípravkov, najmenej 4-krát/mes.
Skladovanie – krvná →banka.
Erytrocytové koncentrácty– Erc sa skladujú pri teplote + 4 ± 2 °C. Ak teplota prípravku počas
skladovania al. dopravy presiahne + 10 °C na viac ako 3 h, musí sa pouţiť na transfúziu do 24 h, ak
teplota klesne pod + 1 °C, prípravok sa nesmie pouţiť na transfúziu. Dĺţka skladovania sa nesmie
pouţiť na transfúziu. Dĺţka skladovania je daná zloţením, konzervačného rozt. (ACD 21 d, ACDA 28 d,
CPDA 35 d). Pred expedíciou sa kontroluje značenie, neporušenosť obalu a makroskopický vzhľad
prípravku.
b) Resuspendovaný koncentrát Erc (RKE) – Htc 0,50 – 0,70. Prítomnosť aditívneho resuspenzného
rozt. zlepšuje energetickú výbavu Erc a stabilitu ich membrán, umoţňuje dlhšie skladovanie. Veľkou
nevýhodou je neodstrániteľný ,,buffy coat―. Exspirácia 28 – 42 d.
c) Resuspendovaný koncentrát Erc chudobný na Lkc (RKE BCF – buffy coat free) – po odstránení
,,buffy-coat― sa Erc resuspendujú v aditívnom rozt. Ku KE sa môţe pridať vhodný resuspendovaný
rozt., pričom sa odstráni väčší podiel plazmy, príp. aj buffy coat. Pridaním resuspendovaného rozt.
sa zníţi viskozita suspenzie Erc pričom v závislosti od pridaného rozt. sa skráti príp. aj predĺţi čas
skladovania. Jedna transfúzna jed-notka je objem pripravený z jedného odberu krvi. Htc má byť <
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0,6, počet Lkc v transfúznej jednotke < 1,2.10 /TU., Tr < 10.10 /TU.
Príprava – resuspenzný rozt. sa pridáva k Erc pred skladovaním prípravku. Všetky potrebné
manipulácie sa robia v uzavretom systéme. Htc, v prípade odstránenia vrstvy na rozhraní
erytrocytov a plazmy (,,buffy coat―) aj počet Lkc a Tr, sa kontroluje v 1 % produkcie, najmenej 4krát/mes.
Skladovanie – krvná →banka.
d) Koncentrát Erc chudobný na Lkc neresuspendovaný – počet Lkc po odstránení vrstvy ,,buffy coat―
9
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je < 1,2.10 /TU, Tr < 10.10 /TU. Nevýhodou je vyšší Htc (0,65 – 0,75) a kratší čas exspirácie (28 –
35 d). Prípravok sa pouţíva najmä v neonatológii.
e) Koncentrát Erc deleukotizovaný – špeciálnymi deleukotizačnými filtrami sa zníţi počet Lkc <
6
5.10 /TU, čím sa takmer eliminuje riziko imunizácie proti leukocytovým antigénom a moţnosť
prenosu niekt. intraleukocytových vírusov (napr. CMV). Včasná deleukotizácia v prvých d po odbere
zníţi aj mnoţstvo cytokínov, kt. sa uvoľňujú z Lkc počas skladovania. Cytokíny sú zodpovedné za
niekt. potransfúzne reakcie, napr. pyretické. Podľa potrieb pacienta sa pripravuje prípravok
8
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,,chudobný na Lkc―, t. j. s počtom Lkc < 5.10 / TU. al. ,,bez Lkc― s počtom Lkc < 5.10 /TU.
Poţiadavky na počet Lkc musí spĺňať 75 % kontrolovaných vzoriek.

Príprava – všetky potrebné manipulácie sa robia za aseptických podmienok. Počas prípravy
nesmie presiahnuť strata Erc 10 % pôvodného početu, pri vizuálnej kontrole sa nesmú zistiť
príznaky hemolýzy.
Skladovanie – krvná →banka.
Indikácie – 1. zníţenie výskytu nehemolytických febrilných potransfúznych reakcií, napr. pri dôkaze
cytotoxických HLA protilátok; 2. zníţenie rizika aloimunizácie – u pacientov chro-nicky
substituovaných krvou a krvnými prípravkami, pred transplantáciami orgánov a po nich a i.; 3.
zníţenie rizika prenosu infekcií, najmä CMV u CMV-séronegat. príjemcov, najmä pred
tranplantáciami orgánov, u nedonosených detí al. novorodencov, pri intrauterinných transfúziách, u
gravidných ţien, u detí po operácii srdca a veľkých ciev.
f)

Preprané Erc – premytím fyziol. rozt. sa zniţuje obsah plazmatických proteínov. V prepranom
koncentráte Erc sú Erc oddelené od plazmy a príp. aj vrstvy ,,buffy coat― (preprané Erc chudobné
na Lkc) a s následným prepraním fyziol. rozt., príp. aj opakovaným odstráne-ním vrstvy ,,buffy coat―
(3 – 5-krát). Po poslednom premytí sa Erc resuspendujú vo fyziol. rozt. tak, aby Htc nebol > 0,7.
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Preprané Erc chudobné na Lkc nesmú obsahovať menej ako 5.10 Lkc. V jednotkách, kt. sa
prepierajú s cieľom odstrániť bielkovinové zloţky plazmy, musí byť orientačný test na bielkovinu v
supernatante po poslednom prepraní pred konečnou resuspenziou negat.
Príprava – všetky potrebné manipulácie sa robia za aseptických podmienok. Orientačný test na
bielkovinu pomocou kys. sulfosalicylovej sa robí v kaţdom prepranom koncentráte Erc, kde sa
prepieranie robilo s cieľom odstrániť bielkovinové zloţky plazmy. Htc, počet Lkc a Tr sa kontroluje v
2 % prípravkov, najmenej 8-krát/mes.
Skladovanie – krvná →banka.
Indikácia – 1. prítomnosť protilátok proti plazmatickým proteínom (napr. protilátok proti IgA); 2.
hemolytické anémie s účasťou komplementu (napr. paroxyzmálna nočná hemoglo-binúria).
Prípravok sa musí podať do 24 h po príprave.

g) Preprané Erc ,,O― v AB plazme – sú určené na výmennú transfúziu al. transfúziu u novoro-dencov s
hemolytickou chorobou novorodencov v dôsledku AB0 inkompatibility. Ide o Erc resuspendované v
AB plazme po prepratí vo fyziol. rozt. tak, aby Htc resuspenzie bol 0,5 ± 10 %. Na prípravu sa môţu
pouţiť Erc 0 skladované max. 72 h.
Príprava – Erc sa raz preperú za aseptických podmienok po pridaní fyziol. rozt. Po odsatí
supernatantu sa resuspendujú v plazme skupiny AB. Htc sa kontroluje v kaţdom prípravku.
Skladovanie – krvná →banka.
Koncentráty Erc sa podávajú kompatibilné v AB0- a Rh-systéme, pri EKR BCF, kde je malý objem
plazmy, sa nemusí brať ohľad na protilátku v darcovej plazme, takţe skupinu 0 moţno podávať ako
univerzálnu. Príjemca AB môţe dostať EKR BCF akejkoľvek skupiny.
Po podaní 1 transfúznej jednotky KE sa zvýši Hb o 10 – 15 g/l, Htc o 0,03 – 0,04.
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Trombocytové koncentráty − beţná th. dávka je 2 − 4.10 Tr v prípravku.
a) Plazma bohatá na Tr (angl. platelet rich plasma, PRP) – pouţíva sa výnimočne (~ 200 ml
11
obsahuje 0,5.10 Tr). Na dosiahnutie th. účinku treba 1000 ml PRP).
b) Koncentrát Tr od náhodných darcov z plazmy bohatej na Tr – po centrifugácii sa odstráni časť
plazmy. Ich veľkou nevýhodou je vysoký obsah nefunkčných Lkc. Ide o koncentrát Tr pripravený z
beţného odberu do plastického vaku. Objem prípravku sa vyjadruje v transfúznych jednotkách (T.
11
U.), čo je objem pripravený z jedného odberu krvi. Počet Tr v nemá byť menej ako 0,5.10 /TU,
8
objem koncentrátu má byť 60 – 70 ml. Ak je počet Lkc menej ako 2.10 /TU, označuje sa prípravok ako
6
,,koncentrát Tr chudobný na Lkc―, ak je počet Lkc menej ako 5.10 /TU, označuje sa ako
„koncentrát Tr bez Lkc". Obvykle sa na transfúziu pouţije 4 – 6 jednotiek koncentrátu Tr.
Príprava – pri príprave z celej krvi sa Tr oddeľujú diferenciálnou centrifugáciou, medziproduktom je
plazma bohatá na Tr alebo buffy coat. Centrifugačné sily sa musia zvoliť tak, aby sa zachovala max.
vyťaţenosť Tr pri min. kontaminácii ostatnými bunkovými zloţkami krvi a aby nenastávala aktivácia Tr.
Kontaminácia prípravku Erc by mala byť len v takom rozsahu, aby nezapríčinia ruţové alebo červené

sfarbenie. Počet Tr, Lkc a Erc sa kontroluje v 3 % produkcie, najmenej v 4 prípravkoch/mes. pH sa
kontroluje v deň exspirácie v 4 skladovaných prípravkoch/mes.
Skladovanie – krvná →banka.
c) Trombocytový koncentrát od jedného darcu − pripravený pomocou separátora krviniek. Od
jedného darcu moţno výnimočne pripraviť 2 koncentráty Tr. Objem sa vyjadruje ako jedna jednotka Tr
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pripravená metódou prístrojovej hemaferézy. Min. th. dávka Tr pre dospelého je 1 . 1 0 . Ak obsahuje
8
koncentrát menej ako 2.10 Lkc, označuje sa ako „koncentrát Tr chudobný na Lkc―, ak obsahuje menej
6
ako 5.10 Lkc, ako „koncentrát Tr bez Lkc".
Príprava − postupuje sa podľa návodu výrobcu prístroja. Koncentráty musia spĺňať parametre uvedené
výrobcom. Kontaminácia erytrocytmi nesmie zapríčiniť ruţové alebo červené sfarbenie prípravku.
Skladovanie – krvná banka.
Čerstvá zmrazená plazma − je plazma zmrazená za podmienok, kedy sú labilné koagulačné faktory
max. zachované vo funkčnom stave. Objem prípravku sa vyjadruje v transfúznych jednotkch (T. U.),
jedna transfúzne jednotka je objem plazmu získaný pri jednom odbere.
Koncentrácia celkovej bilekoviny nesmie byť < 50 g/l, musí byť zachovaných min. 70 % aktivity F. VIII a
9
ostatných labilných koagulačných faktorov. Zvýškovy počet Tr nesmie presahovať 25.10 /!. Uvedené
parametre musí spĺňať 75 % kontrolovaných prípavkov. Plazma, kt. uvedené poţiadavky nespĺňa, nie je
vhodná ako transfúzny prípravok v indikácii čerstvej zmrazenej plazmy.
Príprava – Čerstvá zmrazdná plazma sa môţe získavať jedným z 2 spôsobov: oddelením po
centrifugácii jednotky krvi alebo manuálnou, príp. prístrojovou plazmaferézou. Centrifugácia sa uskutoční
tak, aby sa zaručilio max. odstránenie bunkových elementov vrátane Tr. Plazma sa musí oddeliť
sterilným spôsobom a musí sa zmraziť čo najrýchlejšie, najneskôr do 6 h po odbere krvi. Pri
zmazované treba pouţiť zariadenie zabezpečujúce zmrazenie plazmy na -25 °C a menej v priebehu 1
h.
V deň prípravy sa kontroluje v 3 % produkcie, najmenej 4-krát/mes., počet Lkc, Tr, koncentrácia
celkovej bielkoviny, po zmrazení a rozmrazení koncentrácia F. VIII. Na konci skladovacieho času sa
kontroluje obsah F. VIII v 3 % produkcie najmenej 4-krát/mes.
Skladovanie – krvná →banka.
Aby sa zabránilo kryoprecipitácii počas rozmrazovania, musí sa čerstvá zmrazená plazma pred
podávaním rozmraziť vo vodnom kúpeli pri kontrolovanej teplote 37 °C za stáleho premiešavania. Po
rozmrazení nesmie plazma obsahovať viditeľný precipitát.
Ostatné transfúzne prípravky – natívna plazma, kryoprecipitát, K plazma a i., ako čerstvá zmrazená
plazma sa nepokladajú za odporúčané transfúzne prípravky. Koncentrát Lkc, kostná dreň na
transplantáciu a koncentrát periférnych kmeňových buniek sa nepokladajú za štandardné transfúzne
prípravky.
Značenie transfúznych prípravkov – na kaţdom transfúznom prípavku musí byť označené: 1.
identifikačné číslo výrobku; 2. názov prípravku; 3. číslo odberu; 4. číslo identtífikujúce darcu (napr. rodné
číslo); 5. krvná skupina ABO; 6. krvná skupina Rh-D; 7. zloţenie a mnoţstvo konzervačného rozt.; 8.
dátum odberu a dátum, exspirácie (príp. aj hodina); 9. skladovacie podmienky; 10. záruka negativitu
vyšetrených testov.
trans|génne zvieratá – zvieratá, kt. majú vo svojom genóme transfekovaný cudzí gén. U ostatných
jedincov daného druhu sa líšia vlastnosťou, kt. kóduje tento gén. Najčastejšie sa konštruujú transgénne
myší na kt. sa sleduje účasť produktov týchto génov na regulácii imunitných odpovedí, onkogenézy,
patogenézy rôznych chorôb ap. Transgénny organizmus vzniká z oplodneného vajíčka, do kt. sa implantuje
mikroinjekciou cudzí gén (príp.akákoľvek klonovaná časť DNA) do jadra oplodnených vajíčok a tie sa
prenesú do pseudogravidných matiek. Takýto gén (resp. jeho časť) sa môţe zabudovať do vlastnej
dedičnej informácie aj náhodne. Najčastejšie sa pouţívajú transgénne myši.
trans|gen|osis, is, f. – [trans- + g. genos pôvod, rodina, kmeň + -osis stav] →transgenóza.
transgenóza – [trans genos is] prenos klonovaného génu (Menovanej DNA) do eukaryotického genómu.

transgestizmus – pouţívanie gest a mimiky typických pre druhé pohlavie; →tramvestitizmus.
transglukozidáza – branching enzyme, amylo-1,4→1,6-transglykozidáza.
transglukozyláza – glukozyltransferáza.
transhydrogenácia – chem. reakcia spojená s prenosom vodíka medzi dvoma látkami.
®

Transiderm-Nitro

(Geigy) – antianginózum; nitroglycerín.

®

Transidione (Dausse) – antikoagulans; oxazidión.
trans|illuminatio, onis, f. – [trans- + l. illuminare osvetľovať] transilumináeia, presvetľovanie dutín
tvárových kostí na dg. účely.
transistor, oris, m. – [l. transire prechádzať + l. sistire zastaviť] →tranzistor,
®

Transit (Inca) – diuretikum, antihypertenzívum; fiirosemid.
®

Transithal (M & B) – i. v. anestetikum; butalital sodný.
transitio, onis, f. – [trans- + 1. situs miesto] —^tranzícia.
transitivismus, i, m. – [l. transire prechádzať] tranzitiviz-mus, bludná predstava jedinca pokladajúceho
sa za zdravého, ostatných za chorých.
transitivus, a, um – [l. transire prechádzať] tranzitívny, prechodný, priestupný, spájajúci.
transitus, us, m. – [l. transire prechádzať] tranzit, prechod.
transkarbamoyláza – karbamoyltransferáza.
transketoláza – D-sedoheptulóza-7-fosfát:D-glyceraldehyd-3-fosfát-glykolaldehydtransferáza, EC 2.2.1.1,
enzým, kt. katary ţuje reakciu:
D-sedoheptulóza-7-fosfát + D-glyceraIdehyd-3-fosfát = D-ribóza-5-fosfát + D-xylulóza-5-fosfát
Je dôleţitý v pentózovom cykle. Vyţaduje sa ako kofaktor tiamíndifosfát.
trans-konfigurácia – syn. trans-poloha, umiestenie dvoch rôznych mutácií v asynténnej polohe.
transkript – [transscriptus] reťazec nukleových kys. kt. sa syntetizoval podľa iného reťazca nukleových kys.
ako templátu.
Primárny transkript – prvý transkript RNA génu, kt. obsahuje intróny, ako aj exóny.
transskriptáza – všeobecný názov označujúci RNA polymerázu zameraná na DNA.
tran|skripcia – [transcriptio] prepisovanie gen. informácie z DNA do mediátorovej RNA (mRNA).
Transkripcia bez zastávky – [angl. read through] t. pokračujúca cez terminátor do susedného génu,
napr. vplyvom antiterminácie.
Divergentná transkripcia – t. v obidvoch smeroch od 2 susedných promótorov poloţených proti sebe
tak, ţe kaţdý je v opačnej orientácii.
Spätná transkripcia – [angi. reverse transcription] syn. reverzná t, prepisovanie gen. infromácie z RNA
do DNA. Dlhý reťazec DNA obsahuje úseky gény), v kt. je uloţená gen. informácia o štruktúre mRNA,
príp. rRNA alebo tRNA. mRNA slúţi ako predloha (templát) na utvorenie prím. štrukúry polypeptidového
reťazca, rRNA a tRNA sa tieţ zúčastňujú na proteosyntéze. Okrem toho sa v reťazci DNA nachádzajú
gény kódujúce proteíny, kt. potom slúţia ako regulačné faktory pri regulácii t. iných génov.
Pri t. sa prepisuje iba pomerne krátky úsek jedného z 2 reťazcov DNA, t. j. jeden, príp. skupina génov,
zaradených za sebou v reťazci DNA. T. katalyzuje DNA-závislá RNÄ-polymeráza. Jej katalytickým
účinkom vzniká tzv. prim. transkript Je to prekurzor, z kt. ďalším procesovaním vznikajú funkčné
molekuly RNA. Úsek, kt. sa prepisuje do prim. transkriptu sa nazýva transkripčná jednotka (obr. 1). Jej
súčasťou je aj úsek DNA na 5-konci prepiso-vaného génu, na kt. sa na začiatku t. v'mţe RNA-polymeráza
(tzv. promótor) a terminačná sekvencia na 3-konci génu, kt. je signálom na ukončenie t.
Transkripcia v prokaryotických bunkách – v prokaryotických bunkách je len jeden druh RNApolymerázy. Jednotlivé nukleotidy sú v RNA (podobne ako v DNA) pospájané 5→3'-fosfodiesterovou
väzbou, orientácia templátu DNA je antiparalelná. RNA-polymeráza má schopnosť vybrať správny reťazec
z dvojvlákna DNA, kt. sa má prepísať do RNA a utvoriť komplementárny pár nukleotidov (dosadiť oproti

adenínu uracil). Ostatné páry v templáte DNA (tymín, cytozín, guanín) kódujú v RNA komplementárne
bázy rovnako ako pri syntéze DNA (adenín, guanín, cytozín). Pripájaný nukleotid musí byť vo forme
nukleozidtrifosfátu, pri vzniku trifosfoesterovej väzby sa uvoľní difosfát.
RNA-polymeráza v E. coli je oligomér, kt. jadro pozostáva z dvoch podjednotiek  (Mr 40 000), jedna
podjednotka  (155 000) a jedna ' (160 000). Pri vzniku aktívnej formy enzýmu sa na jeho jadro viaţe
ešte podjednotka  (80 000); enzým vyţaduje prítomnosť iónov Mg a všetky 4 typy nukleotidov vo forme
nukloeozidtrifosfátov (ATP, GTP, UTP, CTP).
RNA-polymeráza sa viaţe na promótor. Pred začatím syntézy RNA vyhľadá úsek DNA, kt. sa má
,
prepísať. Jadro RNA-polymerázy ( ) takúto schopnosť nemá a spojí sa s podjednotkou . Tento
komplex (holoenzým) je schopný nadviazať sa na promótor, kt. sa v reťazci DNA nachádza pred 5'koncom štruktúrneho génu. Prokaryotický promótor je reťazec DNA dlhý ~ 50 párov báz (bp). Obsahuje
,
2 dôleţité sekvencíe: 1. sekvenciu v oblasti nukleotidu v polohe −-35, kt. má prim. štruktúru 5 −TTGACAT–
,
,
,
3 ; 2. sekvenciu v oblasti nukleotidu − 10, tzv. Pribnowov box, kt. má štruktúru 5 –TATAAT–3 . Na tieto
sekyeneie promótora sa viaţe RNA-polymeráza. Ako predloha sa vyuţíva iba jeden z 2 reťazcov DNA
(tzv. negat. reťazec); na antiparalelný reťazec sa pouţíva pozit. reťazec. Syntéza RNA prebieha v 3
fázach:
1. Vznik iniciačnej formy RNA-polymerázy – väzba RNA-polymerázy na promótor prostredníctvom faktora, kt. sa viaţe na sekvencie v oblasti –35 a –10 za vzniku binárneho komplexu RNA-polymeráza,
promótor. Vzniká transkripčná bublina, v kt. je rozvinutý aj 5 -koniec štruktúrneho génu. RNA-polymeráza
utvorí prvú fosfodiesterázovú väzbu za vzniku dinukleotidu, kt. je kompementárny k prvým 2
deoxynukleotidom negat. raťezca štruktúrneho génu Vznikne tak temárny komplex RNA-polymerázaDNA-dinukleotid.
2. Vznik elongačnej formy RNA-polymerázy – uvoľnenie -faktora z RNA-polymerázy po vzniku
dinukleotidu a nadviazanie NusA-proteínu na RNA-polymerázu. RNA-polymeráza sa posúva po negat.
reťazci DNA, rozvíja (denaturuje) dvojzávitnicu DNA na začiatku transkripčnej bubliny a prepisuje
sekvenciu teplátu do reťazce RNA. Na druhom konci transkripčnej bubliny sa súčasne reťazec DNA
renaturuje. V transkripčnej bubline je rozvinutý úsek DNA o dĺţke – 18 bp. Vznikajúci reťazec RNA je
nadviazaný k negat. reťazcu DNA vo forme veľmi krátkeho hybridu RNA-DNA v dĺţke 2 – 3 bp.
Pevnejšie sa RNA viaţe k RNA-polymeráze.
Rýchlosť s akou sa RNA-polymeráza pripája na nukleotid na rastúci reťazec je ~ 60 nukleotidov/s. Závisí
aj od sekvencie templátu. Tam, kde je reťazec bohatý na bázy guanín a cytozín, je v dôsledku 3
vodíkových väzieb medzi guanínom a cýtozínoom denaturácia dvojzávitnica sťaţená a syntéza prebieha
pomalšie. Tieto miesta sa označujú ako miesta prestávok („pause sites―).
3. Terminácia tvorby reťazca − uskutočňuje sa v oblasti terminátora, kde sa nachádza sekvencia polyA.
NusA-proteín, kt. je nadviazaný na elongačnú formu RNA-polymerázy, rozpoznáva túto sekvenciu ako
terminačnú a zastaví pohyb RNA-polymerázy po reťazci DNA. Súčasne vznikajú v hybride DNA−RNA
v oblasti terminátora väzby adenín−uracil, čím sa hybrid destabilizuje a RNA sa z elongačného komplexu
uvoľní.
Niekt. gény na ukončenie t. potrebujú ďašiu bielkovinu, tzv. -faktor. Je to hexamér zloţený z identických
podjednotiek a vykazuje ATP-ázovú aktivitu. Viaţe sa na 5'-koniec novovznikajúceho reťazca RNA, kt.
sa ovíja okolo bielkoviny. Keď sa pohyb RNA-polymerázy po reťazci DNA zastaví v oblasti terminátora,
komplex p-faktor destabilizuje hybrid RNÄ-DNA a za hydrolýzy ATP sa RNA z elongačného komplexu
uvoľní.
Po odpojení utvorenej RNA z hybridu RNA-DNAsa uvoľní RNA-polymeráza z väzby na DNA. Súčasne sa
z RNA-polymerázy odpojí NusA-proteín a na jadro sa pripojí -podjednotka. To umoţní RNA-polymeráze
začať syntézu nového reťazca RNA.
Transkripčná jednotka prokaryotov, v kt. sa nachádza jeden alebo viac štruktúrnych génov, obsahuje tzv.
vedúcu sekvenciu, umiestenú ihneď za promótorom. Jej súčasťou je aj Shineova-Dalgarnova sekvencia,
,
,
,
kt. sa prepisuje do 5 -konca mRNA ako sekvencia 5 -AGGA-3 . Touto sekvenciou sa viaţe mRNA na
komplementárny úsek 16S ribozómovej RNA v menšej 30S podjednotke ribozómu.

Prokaryotická mRNA je polycistronická − obsahuje prepis viacerých štruktúrnych génov. Vyuţíva sa ako
templát na syntézu viac ako jedného polypeptidového reťazca. Má veľmi krátky metabolický polčas, jej
ţivotnosť je niekoľko min. Z celkového obsahu RNA v bunke prokaryota predstavuje iba 3 % RNA.
T. mRNA v prokaryotoch sa bezprostredne spája s tvorbou peptidového reťazca (→translácia). Uţ
počas tvorby mRNA sa na ňu viaţu ribozómy, takţe so syntézou mRNA súčasne začne prebiehať aj
→proteosyntéza.
Gény pre rRNA sú v prokaryotoch uloţené v jednej transkripčnej jednotke. Takýchto transkripčných
jednotiek je v genóme proka- ryotickej bunky ~ 7, čo umoţňuje v rýchlo rastúcich bunkách dostatočnú
tvorbu rRNA. Transkripčná jednotka sa prepisuje do prekurzorovej RNA, z kt. sa špecifickou RNA-ázou
vyštiepuje 5S rRNA 16S rRNA a 23S rRNA.
Gény pre tRNA sú v prokaryotoch tieţ v spoločných transkripčných jednotkách. V E. coli sa gény pre
všetky tRNA nachádzajú v 2 multigénových transkripčných jednotkách. Tie sa prepisujú do
prekurzorových RNA, z kt. sa procesovaním utvoria funkčné molekuly tRNA.

Obr. 2. Schéma syntézy RNA v prokaryotickej bunke. 1 – väzba -podjednotky na jadro RNA-polymerázy; 2 –
nadviazanie RNA-polymerázy na promótor; 3 – vznik transkripčnej bubliny a dinukleotidu (iniciačná forma); 4 –
uvoľnenie -podjednotky a nadviazanie NusA-proteínu; 5 – tvorba reťazca RNA; 6 – väzba -faktora na nový reťazec
RNA; 7 – rozpad transkripčného komplexu a
uvoľnenie novej molekuly RNA

Transkripcia v eukaryotických bunkách − uskutočňuje sa v základe rovnako ako v prokaryotoch.
Syntézu katalyzuje DNA-závislá RNA-polymeráza, kt. sa viaţe na promótor, prepisuje jeden z reťazcov
DNA a koniec t. signalizuje terminátorová sekvencia. Na druhej strane syntéza RNA v eukaryotoch je oveľa
väčšej miere pod kontrolou regulačných fatorov, čo vyţaduje celú skupinu pomocných bielkovinových
faktorov. Odlišnosti syntézy RNA v eukaryotoch:
1. Syntézu RNA katalyzujú 3 druhy RNA-polymeráz: RNA-polymeráza I
katalyzuje prepis génov, kt. kódujú štruktúru rRNA, produktom prepisu je prekurzorová rRNA (prerRNA), potranslačnou úpravou z nej vznikajú 5,8S rRNA, 18S rRNA a 28S rRNA; RNA-polymeráza II
katalyzuje prepis štruktúrnych génov za vzniku heterogénnej nukleovej RNA (hnRNA, prekurzorová
mediátorová RNA, pre-mRNA), z nej úpravou vzniká funkčná mRNA; okrem hnRNA katalyzuje aj tvorbu
malých jadrových a jadierkových RNA; RNA-po-lymneráza III prepisuje gény pre tRNA, pričom vzniká
prekurzorová tRNA (pre-tRNA), z nej potranslačnou úpravou sa vyštiepujú jednotlivé tRNA; okrem toho
katalyzuje syntézu 5S rRNA, malých jadrových a malých cyto-zolových RNA.
2. T. vyţaduje prítomnosť viacerých pomocných bielkovín, tzv. -ných faktorov.
RNA-polymeráza I katalyzuje vznik 45S prekurzorovej rRNA. Gény, kt. kódojú rRNA sú okrem génu
pre 5S [RNA uloţené v DNA spolu vo forme 2 transkripčných jednotiek (obr. 3). Kaţdá z jednotiek sa
RNA-polymerázou I prepisuje do 45S prekurzorovej rRNA. Takýchto dvojíc transkripčných jednotiek je
chromozómovej DNA viac.
Transkripčná jednotka obsahuje promótor zloţený asi zo 180 bp. Obsahuje zákl. a regulačnú časť, na kt.
sa viaţe viacero transkrippných faktorovTF, kt. umoţňujú väzbu RNA-polymerázy I na promótor.
Intenzitu syntézy RNA riadia ešte zosilňovače t, kí sú najčastejšie umiestené medzi transkripčnými
jednotkami. Súčasťou transkripčnej jednotky je aj terminátor.
Produkt t. 45S RNA sa v ďalšom procesovaní štiepi na 5,8S, 18S a 28S.
Prekurzorom mRNA je heterogénna nukleová RNA (hnRNA). Štruktúrne gény obsahujú gen.
informáciu o prim. štruktúre polypeptidového reťazca. Pri t. sa prepisujú RNA-polymerázou II do
hnRNA, ktorej procesovaním vzniká funkčná mRNA. Štruktúrna transkripčnú jednotku tvorí promótor,
vedúca sekvencia, štruktúrny gén, poiyadenylačný komplex a terminačný úsek (obr. 4).
Promótor RNA-polymerázy II obsahuje viaceré krátke úseky, na kt. sa viaţu viaceré transkripčné faktory.
To umoţňuje väzbu RNA-polymerázy a utvorenie transkripčného komplexu. Osobitne dôleţitý je tzv.
TATA box(Hognes-sovbox), kt. sa nachádza v oblasti nukleotidu −30. Na tento úsek promótora sa viaţe
transkripčný faktor TFIID, čím vzniká preiniciačný komplex. Zákl. súčasťou TFIID je tzv. TBP-proteín
(TATA box binding protein). Jednou svojou časťou sa viaţe na promotórovú DNA, druhou časťou na
ďalie bielkoviny TFIID transkripčného faktora a na RNA-polymerázu II. TBP je prítomný vo všektých
eukaryotických bunkách.

Obr. 4. Transkripčná jednotka na syntézu hnRNA. P –
promótor; T – terminátor; VS – vedúca sekvencia

Na preiniciačný komplex sa za účasti ďalších transkripčných faktorov viaţe RNA-polymeráza II za vzniku
neaktívneho iniciačného komplexu. Nadviazaním ďalšieho faktora TFIIH, kt. má helikázovú a
proteínkinázovú aktivitu, sa RNA-polymeráza II fosforyluje, a tým sa neaktívny iniciačný komplex mení na
aktívny. Helikázovou aktivitou komplexu TFIIH sa rozvinie reťazec DNA a polymeráza začne syntetizovať
reťazec RNA.

Proces t. štruktúrnych génov vyţaduje značné mnoţstvo →transkripčných faktorov.
Ukončenie t. štruktúrneho génu signalizuje prítomnosť polyadenylačného signálu AATAAA v pozit.
reťazci DNA. Táto sekvencia sa z negat. reťazca prepíše ako sekvencia AAUAAA do heterogénnej
nukleovej RNA. Takúto sekvenciu rozpoznáva bielkovinový komplex s aktivitou endonukleázy, kt. štiepi
reťazec vo vzdialenosti 10 aţ 30 nukleotidov od danej sekvencie a utvorená hnRNA sa uvoľní z
transkripčného komplexu.
RNA-polymeráza III sa viaţe na 3 druhy promótorov. Katalyzuje tvorbu prekurzorovej RNA pre tRNA,
5S rRNA a niekt. malé molekuly RNA. Kaţdý typ RNA má svoju transkripčnú jednotku a tú riadi
špecifický promótor. Spoločnou vlastnosťou promótorov, na kt. sa viaţe RNA-polymeráza III je, ţe majú
2 časti, z kt. jedna sa nachádza pred štartovacím nukleotidom (+1) a druhá časť vnútri transkripčnej
jednotky. Pri začatí t. sa transkripčné faktory viaţu na vnútorné časti a na takýto komplex sa viaţe RNApolymeráza III za vzniku aktívneho transkripčného komplexu.
Potranskripčné úpravy RNA − jadrová DNA eukaryotov sa prepisuje do 4 zákl. typov RNA: 1.
heterogénna nukleová RNA (hnRNA, pre-mRNA); 2. prekurzorová rRNA (pre-rRNA); 3. prekurzorová
tRNA (pre-tRNA); 4. malé molekuly RNA (majú funkciu pri konečnej úprave RNA).
Novosyntetizovaná molekula RTNA sa nazýva prim. transkript RNA. Väčšina z nich nieje aktívna a pred
nadobudnutím úplnej aktivity sa musí opracovať. Ide o odstránenie určitých častí reťazca transkriptu,
pridanie sekvencie RNA, kt. nie je kódovaná zodpovedajúcim génom a kovalentnú modiflkáciu určitých
Takéto procesovanie RNA je súčasťou expresie génov. V prokaryotických bunkách sa syntetizujú priamo
ako úplne funkčný prim. transkript len niekt. mRNA, kým rRNA a tRNA sa tvoria zo svojich prekurzorov. V
eukaryotických bunkách vznikajú všetky typy RNA procesovaním zo svojich prim. transkriptov.
Súčasťou potranslačných úprav prekurzorovej RNA je odstraňovanie určitých úsekov z reťazca prim.
transkriptu. Tieto časti reťazca nie sú funkčné v hotovej molekule RNA (tzv. intróny). Pri procesovaní sa
z reťazca prekurzorovej RNA vystrihujú, čím vzniká mRNA s kontinuálnou informáciou. Funkčné úseky
reťazca prekurzorovej RNA (napr. kódujúce úseky v molekule mRNA) sa nazývajú exóny.
Prekurzorovou formou mRNA je tzv. heterogénna jadrová RNA (hnRNA). Syntézu hnRNA katalyzuje
RNA-polymeráza II, kt. sa súčasne zúčastňuje na syntéze časti malých molekúl RNA, kt. sa uskutočňujú
úpravu prekurzorových RNA.
,

Premena hnRNA prebieha y jadre. Prvým stupňom je nadviazanie guanínového nukleotidu na 5 -konci
reťazca atypickou 5'-5-trifosfátovou vázou. Na 5'-konci sa tak utvorí tzv. čiapka (obr. 5). Guanínový
nukleotid je viazaný na reťazec RNA cez 3 zvyšky kys, fosforečnej, pričom atóm dusíka guanínu v
,
polohe 7 je metylovaný. Všetky mRNA eukaryotických buniek majú takúto štruktúru na 5 -konci
,
reťazca. Čiapka chráni 5 -koniec mRNA pred účinkom exonukleáz a má úlohu pri pripájaní mRNA na
ribozóm.

,

Obr. 5. Štruktúra 5 -konca
eukaryotických bunkách

molekuly

mRNA

v

,

3 -koniec ţivočíšnych buniek obsahuje reťazec zlozený
zo 100 − 250 zvyškov kys. adenylovej. Tento polyA segment vzniká podobne ako čiapka v rámci
procesovania hnRNA. Adenylové zvyšky sa pripájajú poly-A-poiymerázou bez matrice. PolyA-úsek
mRNA má pp. funkciu ochrany reťazca mRNA pred exonukleá-zami pri jej transporte k ribozómom.
Dôleţitou súčasťou procesovania hnRNA je →zostrih.
transkripčné faktory − regulačné pomocné proteíny eukaryotov, kt. sa viaţu na regulačné miesta
promótora alebo na tzv. zosilňovače t. (enhancery), a ovplyvňujú rýchlosť tvorby RNA; →transkripcia.
T. f. ovplyvňujú expresiu génu cieľového proteínu. Rozoznávajú sa 2 druhy t. f.: a) všeobecné t. f. −
prítomné vo väčšine buniek, umoţňujú polymeráze vyhľadávať príslušný promótor a začať transkripciu;
viaţu sa na promótor tzv. prevádzkových génov, kt. prepis je nevyhnutný pre zákl. funkciu bunky
(prevádzkových génov je v kaţdej bunke ~ 1CT); b) špeciálne t. f. − nachádzajú sa len v určitom

vývojovom období tkanív alebo organizmov, viaţu sa na regulačné miesta induktívnych génov a kódujú
bielkoviny napr. pri diferenciácii tkanív alebo za zmenených metabolických podmienok bunky; riadia ich
všeobecné i špeciálne t. f.
Proces t. štruktúrnych génov vyţaduje značné mnoţstvo t. f. Len pri vzniku aktívneho iniciačného
komlexu sa na promótor viaţe 6 t. f., z kt. kaţdý má zloţitú kvartérnu štruktúru. Tieto t. f. umoţňujú iba
bazálnu transkripciu. Na zmenu intenzity transkripcie sú potrebné ďalšie špeciálne t. f., príp. ďalšie
regulačné oblasti, ako napr. zosilňovače transkripcie.
Zosilňovač
transkripcie
môţe
s
promótorom susediť, alebo sa nachádza
,
,
na vzdialenom mieste smerom k 5 - i 3 koncu reťazca DNA, príp. vnútri
transkripčnej
jednotky.
Súčasťou
zosilňovača je tzv. responzívny element
(RE), krátky úsek DNA (8 − 20
nukleotidov). Túto sekvenciu rozpoznáva
t. f. a umoţňuje väzbu zosilňovač − t. f.
T. f. aktivuje RNA-polymerázu, kt. po
nadviazaní na promótor katalyzuje
transkripciu. Obsahuje rozpoznávacie
(väzbové) miesto (sekvencia aminokyselín, ktorými sa viaţe na cieľovú
štruktúru). Súhrn prim. a sek. štruktúry t. f.
sa nazýva motív. Jeho súčasťou sú
úseky, kt. tvoria -helix. Ten pri väzbe t.
f. na DNA zapadá otáčka do ţliabku
dvqjzávitnice DNA, pričom aminokyseliny
-helixu tvoria vodíkové mostíky s
bázami reťazca DNA.
Podľa motívu sa t. f. delia na 3 skupiny: 1. t. f. s motívom heiix−otáčka−helix (HTH, obr. 6) − jeho
väzbové miesto tvoria 2 úseky -helixu a jedna otáčka, druhý -helix pozostáva z 9 aminokyselín a
zapadá do ţliabku DNA, pričom vzniká väzba DNA−-helix, 2. t. f. s motívom zinkových prstov - tvoria
ho slučky tvaru prstov ich súčasťou je katión Zn viazaný 2 cysteínovými alebo 2 histidínovými zvyškami,
príp. 4 cysteínovými zvyškami; obsahujú -helix, kt. sa ukladá do ţliabku reťazca DNA; 3. t f. s motívom
leucínového zipsu − obsahujú -helix tvorený 30 aminokyselinami, z kt. 4 tvorí leucín; tvar zdrhovadla
vzniká preloţením -helixu; súčasťou reťazcov sú aj zásadité helixy, kt. sa viaţu na reťazec DNA (obr. 7).
Inaktívny t. f. v bunke aktivuje signálna molekula (hormón, antigén ap.), kt. prináša k cieľovej bunke
informáciu (signál) priamou väzbou na t. f. alebo sprostredkovane. Pri aktivácii hormónov sa t. f.
viaţe priamo na väzbové miesto transkripčnej jednotky (promótor alebo častejšie na zosilňovač), tzv.
element hormónovej odpovede (hormóne response element, HRE). Tým sa stimuluje expresia génu
cieľového proteínu. Zriedkavejšie má aktivácia t. f. za následok inhibíciu expresiu génu.
Podľa mechanizmu aktivácie moţno hormóny rozdeliť na 2 skupiny: 1. lipofílné hormóny prechádzajú
cez membránu buniek do cytozolu alebo aţ do jadra, kde sa viaţu na receptory, kt. tvoria neaktívnu
formu t. f.; komplex hormón−receptor predstavuje aktívnu formu t. f. a viaţe sa v DNA na HRE; 2.
hydrofilné hormóny neprechádzajú do bunky, ale sa viaţu na membránový receptor a spúšťajú
kaskádu biochemických procesov, kt. má za následok aktiváciu t. f. a ten sa potom viaţe na HRE v
reťazci DNA; →receptor.
tran|skript − [angl. transcript] gen. syn. prepis, sekvencia nukleotidov vzniknutá →transkripciou, kt. je
komplementárna sekvencii nukleotidov v matrici.
Primárny traskript − bezprostredný produkt transkripcie.
transkriptáza (reverzná) − DNA-polymeráza závislá od RNA, enzým, kt. na matrici reťazca RNA
syntetizuje DNA (prenáša gen. informáciu z RNA na DNA); tento enzým majú vírusy, kt. genóm tvorí
RNA.

trans|kulturálna psychiatria − psychológia v rôznych kultúrach. Študuje pyschické choroby v rôznych
kultúrnych oblastiach, porovnáva ich, zisťuje všeobecné zákonitosti vzniku, priebehu ap. príznakov,
chorôb, ovplyvnenie príznakov faktormi danej kultúry. Zaoberá sa tým, ako ľudia myslia, cítia a konajú
vo vzťahu ku kontextom danej society a kultúry, v kt. vyrástli alebo ţijú. Ide o subjektívne preţívané
stavy a objektívne pozorované správanie definované ako ,,normálne―, „chorobné― alebo „deviantné".
Predmetom jej záujmu sú prejavy duševných chorôb v rôznych societách a kultúrach, ich výskyt,
faktory, kt. ovplyvňujú duševné zdravie a jeho poruchy, vzťahy medzi kultúrou a osobnosťou,
sledovanie konfliktu osôb, kt. preţívajú prudké sociálne a kultúrne zmeny, postoje a názory na duševné
poruchy, psychol. a sociálna adaptácia migrujúcej populácie, komunikácia medzí jedincami
pochádzajúcimi z rôznych oblastí kultúry alebo národnosti, reakcie na záťaţové situácie pri zmenách
kultúr, determinanty kultúry na národné interakcie a postoje medzi národmi. Na porovnávanie typov a
stupňa psychotického správania v rôznych kultúrach nezávisle od dg. slúţi napr. škála IMPS (Lorr a
spol., 1963).
trans|kutánna elektrostimulácia − TENS sa pouţíva na odstránenie bolestí najmä funkčnej etiológie.
TENS sa zakladá na poznatku, ţe vedenie bolestivých vzruchov a vnímanie bolesti moţno potlačiť
dráţdením nervov na rôznych úrovniach nervového systému. Analgetický účinok TENS sa vysvetľuje
selektívnou aktiváciou rýchlo vedúceho aferentného systému bolestí, čím sa obnovuje rovnováha medzi
rýchlo a pomaly vedúcimi aferentnými systémami. Ovplyvňuje sa však nielen bolesť aktiváciou aferentnej
dráhy a vplyvom na mozgové endorfíny), ale uvoľňuje aj hypertonus a svalové stuhnutie.
V th. chron. bolestí sa pouţíva malé, jednoducho ovládateľné zariadenie, kt. môţe pouţívať aj pacient
sám (napr. Analgonic). Moţno ho pouţitť aj na elektroakupunktúru. Tu je však vhodnejší prístroj Stimul 3
a najmä Akudiast, pomocou kt. moţno vyhľadať, merať a stimulovať akupunktúrové body na povrchu
tela.
Indikácie: 1. kauzalgie; 2. fantómové bolesti; 3. talamické bolesti; 4. beţné bolesti chrbta; 5. bolesti
hlavy; 6. poúrazové bolesti pohybového systému.
Isté riziko po aplikácii TENS môţe vzniknúť pri poranení pohybového systému, keď sa bolesť utlmí a
nedisciplinovaný pacient zaťaţuje poranenú oblasť viac, čím ju môţe ešte viac poškodiť.
Kontraindikácie: 1. aplikácia v priebehu karotíd, v bllízkosti karotického sínusu, v oblasti ggl. stellatum,
cez oblasť srdca, v blízkosti kardiostimulátora a v blízkosti očí; 2. aplikácia v miestach zapálenej koţe; 3.
talamické bolesti centrálneho pôvodu; 4. psychopatol. sy. a org. psychosyndróm; 5. v gravidite aplikácia
na brucho, podbrušie a lumbosakrálnu oblasť.
transkutánna oxymetria − neinvazívne meranie O 2 v tkanive cez koţu. Hodnota tkanivového pO2
(TCpO2) závisí od dodávky O2, jeho spotreby (C) a rezistencie tkaniva pre difúziu O2 (R) podľa vzorca
f(D)
TCpO2 = ––––––––––
F(C) . f (R)
TCpO2 je teda nepriamo úmerný rezistencie tkanív. Tú ovplyvňuje mnoho v praxi nemerateľných veličín,
napr. stupeň hydratácie, resp. edém koţe. Základom transkutánnej o. je Čiarková elektróda pracujúca na
polarografickom princípe. Skladá sa z 2 elektród s inaktívnymi povrchami (najčastejšie zlúč. zlata).
Elektródy sú napájané napätím 200 − 600 mV a zmáčané vrstvičkou roz. KOH. Elekt. prúd je pritom
priamo úmerný pO2 tohto prostredia, v kt. sa sonda nachádza. Čiarková sonda je tvarovo upravená na
tento účel a vyhrievaná na nastaviteľnú teplotu (v rozpätí 37 − 45 °C) kvôli uľahčeniu difúzie O2 cez
pokoţku. Elektrolyt je od podloţky oddelený ultratenkou teflónovou membránou. Meranie TCpO2 okrem
PaO2 ovplyvňuje srdcový vývrh, pH a najmä lokálne, humorálne a termoregulačné mechanizmy. Môţu sa
tu uplatňovať aj vonkajšie faktory, ako je poloha meranej končatiny pacienta, teplota v miestnosti,
barometrický tlak.
T. o. sa osvedčuje v sledovanie lokálnej i generalizovanej hypoxie tkanív. Zníţené hodnoty TCpO2 (< 30
mm Hg) sa zisťujú v okolí nehojacich sa koţných lézií pri ehron. artériovej insuficienciíi a diabetickej
nohe. Na proliferáciu fibroblastov a syntézu kolagénu a proliferáciu kapilár (angiogenézu) sú potrebné
hodnoty > 40, ideálne sú hodnoty 50 − 100 mm Hg. Meranie TCpO2 sa osvedčuje aj pri indikovaní
hyperbarickej oxygenoterapíi pri osteomyelitíde, osteorádionekróze, ischemických transplantátoch,
lalokoch a štepoch, ako aj na určenie optimálnej hranice amputačnej línie.

translácia – [translatio] prekladanie gen. informácie z mRNA (vzniknutej transkripciou génu v DNA) do prím.
štruktúry polypeptidu. Podstatou je komplementarita medzi kodónom mRNA a antikodónom na príslušnej
tRNA, ktorá prenáša vţdy len určitú aminokyselinu zodpovedajúcu informácii predstavovanej trojicou báz
v kodóne. T. prebieha na ribozómoch, ktoré sa posúvajú po príslušnej mRNA na kt. nastáva predlţovanie
vznikajúceho peptidového reťazca. Na jednej mRNA pritom môţe byť viac ribozómov (polyribozóm);
Syntéza jednej bielkoviny trvá asi 20 s do niekoľkých minút. Určité kodóny (start, stop) predstavujú
miesta, kde sa t. začína, resp. ukončuje. →proteosyntéza.
Chybná translácia – angl. mistranslation, zaradenie nesprávnej aminokyseliny do nascentného
polypeptidového reťazca vplyvom vonkajších faktorov alebo mutáciami, kt. ovplyvňujú tRNA alebo
aminoacyh tRNA-syntetázy alebo ribozóm.
Translácia molekúl – pohyb molekúl v priestore; je určený 3 priestorovými súradnicami, má 3 stupne
voľnosti, pri jednoatómových plynoch sa všetko teplo dodávané plynu mení na kinetickú energiu
translačného pohybu. Pri mnohoatómových molekulách sa dodávanie teplo mení na energiu
translačného rotačného a vibračného pohybu molekuly.
Translácia genetickej informácie – prekladanie gen. informácie zakódovanej v poradí nukleotidov v
molekule mRNA do poradia aminokyselín (prim. štruktúry) špecifického polypeptidového reťazca
proteínov.
Translácia zastavená hybridom – angl. hybrid arrested translation, metóda identifikácie cDNA, kt.
spočíva v schopnosti cDNA hybridizovať sa so svojou vlastnou mRNA, a tým inhibovať svoju transláciu v
systéme in vitro; neprítomnosť translačného produktu ukazuje na prítomnosť príslušnej cDNA.
trans|!atio, onis, f. – [l. translatio preklad, prenos] →translácia.
trans|locatio, onis, f. – [trans- + l. locus miesto] →translokácia.
trans|lokácia – [translocatio] premiestenie. Napr. druh chromozómovej mutácie (aberácie), pri kt. sa
časť chromozómu premiestňuje na inú časť chromozómu alebo na odlišný chromozóm. T. moţno zistiť
pri cytogenetickom vyšetrení. Napr. filadelfský chromozóm pri chron. myeloidnej leukémii (ide o t. 9.
a 22 chromozómu s abnormálnou aktiváciou onkogénu).
Translokácia chromozómu – štruktúrna zmena chromozómu charkaterizovaná zmenou polohy
segmentov chromozómu (a génových sekvencií, kt. obsahujú); prenos časti chromozómu na iný heterológny
chromozóm.
Translokácia ribozómu – posun ribozómu pozdĺţ mRNA o 1 kodón po kaţdom predĺţení
polypeptidového reťazca o 1 aminokyselinu.
transluminatio, onis, f. – [trans- + l. lumen svetlo] presvietenie, napr. t. gélu s etídiumbromidom pomocou
UV ţiarenia zviditeľní DNA.
trans|luminalis, e – [trans- + l. lumen priesvit cievy] translúmenový, transluminárny, prechádzajúci cievnou
stenou.
transmastné kyseliny (transizoméry mastných kyselín) – karboxylové kyseliny s polohou trans na
dvojitej väzbe. Vznikajú napr. v GIT preţúvavcov (preto sú v určitom mnoţstve aj v mliečnom a telovom
tuku), pri starších postupoch stuţovania rastlinných tukov a tieţ pri prepaľovaní niektorých tukov (olejov).
Ich väčšie mnoţstvo v ľudskej potrave je neţiaduce, zvyšuje hodnoty cholesterolu a riziko
kardiovaskulárnych chorôb. Prirodzené karboxylové kyseliny sú prevaţne vo forme cis, pri neúplnej
hydrogenácii vzniká na niektorých dvojitých väzbách izoméry trans, čím sa ich reťazec správa obdobne
ako pri nenasýtených karboxylových kyselinách.
transmeabilis, e – [l. transmeare prechádzať] priechodný.
®

Transmetil 500 mg inj. sicc. a 300 a 500 tbl. ent. (Knoll Farmaceutici S.p.A., Liscate, Milano) –
Adenometionini hydrogenobutansulfonas 949 mg (= 500 mg adenometionínu) v 1 fľaštičke, resp. 570 mg
(300 mg adenometionínu) alebo 949 mg (500 mg) v 1 enterosolventnej tbl.; hepatoprotektívum,
choleretikum.
transmetylácia →metylácia; →folát; →metionín.
trans|micro|scopia, ae, f. – [trans- + g. mikros malý + g. skopein pozorovať] transmikroskopia,

mikroskopické pozorovanie v prechádzajúcom svetle.
trans|migratio, onis, f. — [I. transmigrare sťahovať sa] transmigrácia, presídlenie, presťahovanie.
trans|misívne nákazy – nákazy, v kt. šírení sa uplatňäujú článkonoţce, a to pasívne (mechanicky) alebo
aktívne (biol.); →prenos.
trans|mitancia – [transmittantia] transparencia, priepustnosť  – pomer medzi svetelným tokom , kt.
prešiel cez látku, a pôvodným svetelným tokom: :  =  = 10cd (→Lambertov-Beerov zákon).
Pouţíva sa v absorpčnej spektroskopii.
trans|muralis, e – [tran- + 1. murus stena] transmurálny, prechádzajúci stenou.
trans|mutatio, onis. f. – [l. transmutare premeniť] transmutácia, premena; tvorenie nového génu vedúce k
novej rekombinácii vnútri génu; premena atómového jadra na iné, kt. sa líši atómových číslom; jestvuje
prirodzená a umelá transmutácia.
trans|nasalis, e – [trans- + l. nasus nos] transnazálny, nosom (napr. operačný prístup alebo zavedenie
sondy).
Transoddi (Anphar) – hepatobiliárny regulátor; kys. 3-[4-(2-hydroxyetoxy)-3-metoxyfenyl]-2-propénová.
trans|parens, entis – [trans- + l.parere zjavovať sa] transparentný, priehľadný.
trans|parentia, ae, f. – [trans- + I. parere zjavovať sa] transparencia, priehľadnosť, priesvitnosť,
priepustnosť; →transm itancia.
trans|peritonealis, e – [trans- +1. peritonaeum pobrušnica] transperitoenálny, idúci cez pobrušnicu.
trans|personálna psychológia – psychol. smer, kt. vznikol z →humanistickej psychológie. T. p. sa
zameriava na neobvyklé záţitky prekonávajúce hranice priestoru a času, na náboţenské praktiky
starovekých i súčasných kultúr, neobvyklé stavy vedomia, záţitky sprevádzajúce smrť a návrat z klin.
smrti, stretnutia s mimozemskými bytosťami (UFO), štúdium mnohopočetných osobností a
parapsychológiu.
T. p. vyšla z humanistickej psychológie a zamerala sa na rozšírenie jej zreteľa na vnútorný svet človeka
ešte za hranice toho, čo jej predstavitelia označujú ako fixáciu na scientizme, tzv. klasickú
prírodovedeckú Newtonovo-karte-ziánsku paradigmu s lineárnou kauzalitou, ignorujúcou spirituálnu
dimenziu človeka.
Maslow (1968) ju pokladal za „štvrtú cestu" v psychológii, kt. je uţ „nadper-sonálna" a jej ťaţiskom je
skúmanie nadvedomia, resp. rozšíreného vedomia. Bola to trocha oneskorená reakcia na krízu fyziky z
konca 20. r., kt. viedla k revízii Newtonovho fyzikalizmu a Descartovho dualizmu; svet sa prestal vnímať
ako mechanizmus, a dualizmus ducha a hmoty mal uţ zmysel len na úrovni makrosveta ako čisto
fenoménový rozdiel.
Ďalšími zdrojmi t. p. sú staroveké ezoterické systémy (hinduizmus, budhizmus, taoizmus atď.) a vplyv tzv.
psychedelického hnutia (záţitky zo stavov opojenia rôznymi narkotikami, najmä LSD, umocňované
meditáciami ezoterických textov a kontaktom so „zasväcovacími" strediskami, najmä ezoterického
budhizmu, tzv. ašradmy). Zvyšuje sa záujem o dosiaľ málo známe druhy šamanizmu (Castaneda, 1967),
zen-budhizmus, tzv. transcendentálnu meditáciu, okultizmus atrf. Prehlbuje sa vplyv jogy, ale aj o
stredovekú európsku mystiku. Niekt. kozmonauti referujú o záţitkoch „kozmického vedomia". Stavy
rozšíreného vedomia, ako napr. mystická extáza sa nepokladajú za abnormálny duševný stav.
Jedným z jej hlavných predstaviteľov je Stanislav Gróf (*1931) amer. psychiater čes. pôvodu, spolu s
Maslovom a Sutichom zaloţil Spoločnosť pre transpersonálnu psychológiu a koncom 70. r. usporiadal v
Prahe Medzinárodnú transpersonálnu konferenciu v Prahe. K jeho prácam patria: Dobrodruţství
sebeobjavovavání (1992), Za hranice mozku (1992), Holotropní vedomí (1993).
V Marylandskqm výskumnom psychiatrickom ústave sa Gróf zaoberal o. i. moţnosťami pripraviť pomocou
psychedelickch záţitkov pacientov s infaustnou prognózou na smrť. Neskôr spolu s manţelkou Christinou
vypracoval metódu holotropného dýchania, kt. umoţnila navodzovať zmenené stavy vedomia bez pouţitia
drog.
Gróf dospel k názoru, ţe v sedení s halueinogénmi moţno vybaviť záţitky, často v symbolickej podobe,
nielen z raného detstva, ale aj perinatálne a prenatálne, z obdobia pôrodu a vývoja plodu v maternici, ako

aj transperso-nálne záţitky prekračujúce rámec biol. ţivota jedinca, postihujúce i jeho „minulé ţivoty".
Gróf utvoril koncepciu 4 tzv. bazálnych perinatálnych matríc: 1. matrica záţitkov pôvodnej symbiotickej
jednotky plodu s materským organizmom v intrauterinnom ţivote; pri nerušenej gravidite je dieťa v
takmer ideálnych podmienkach. Takýto stav sa môţe pri znovupreţívaní v holotropnej th. spájať so
záţitkami oceánu, vodných ţivočíchov alebo medzihviezdneho priestoru a raja. Pri porušení
harmonického stavu vplyvom rôznych fýz., chem., biol. alebo psychol. faktorov sa zjavujú záţitky
nebezpečia pod vodnou hladinou, znečistených riek a jazier, nehostinnej prírody a záludných démonov.
2. matrica sa vzťahuje na 1. klin. obdobie pôrodu, keď je plod periodicky stláčaný kontrakciami
maternice. Pri reprodukcii tohto štádia sú charakteristické záţitky špirály, lievika alebo vťahujúceho víru,
hltanie netvorom, krokodílom alebo veľrybou. Symbolickým prejavom je záţitok uviaznutia v klietke,
bezvýchodiskovosti alebo pekla. 3. matrica zodpovedá 2. obdobiu pôrodu, postupnému vytláčaniu plodu
pôrodným kanálom. Okrem realistického znovupreţívania tlakov, dusenia a boja o preţitie sa môţu
zjavovať symbolické záţitky titanského zápasu, ale aj sexuálne vzrušenie, sadomasochiz-mu a stretnutia
s ohňom. 4. matrica má vzťah k vlastnému narodeniu dieťaťa. Po vystupňovaní napútia a bole sti
nasleduje náhla úľava a uvoľnenie. Symbolicky ide o záţitok smrti a znovazrodenia, zakončenia a
vyriešenia zápasu.
Od perinatáinych záţitkov prechádza Gróf ešte hlbšie do sféry transpersonálnych záţitkov. Nejde vraj
pritom len o intraposychické javy. Vedomie sa rozširuje za obvyklé hranice ega a prekračuje obmedzenie
časom a priestorom. Tieto javy sa nedajú opísať, preto sa treba uchýliť „k dávnym alebo orientálnym
filozofiám, ako víédante, j'ge, kašmírskemu šivaizmu, mahayane, budhizmu, tibetskej vajrajáne, taoizmu
alebo sufizmu" (Gróf, 1993). Môţu mať vzťah aj k minulým reinkarnáciám jedinca. Ich sprítomnením a
odţitím - podobne ako odţitím perinatáinych záţitkov – sa dá dosiahnuť th. účinok.
Grófova holotropná th. (1992) má 2 zákl. formy: 1. okrem hyperventilácie vyuţíva hudbu a prácu s
telom, pričom prebehne abreakcia; 2. pomocou holotropného dýchania a introspekcie smeruje priamo k
navodeniu mystického stavu. Polovica skupiny v leţiacej polohe obyčajne za sprievodu hlučnej hudby
hyperventiluje a pomocníci a stráţcovia (sitter) im pomáhajú v práci s telom a dbajú na bezpečnosť.
Takéto kolektívne sedenia sú zamerané skôr na výcvik alebo záţitkové obohatenie ako na th.
Capra (1982) zdôrazňuje, ţe „transpersonálne záţitky umoţňujú hlboký vhľad do povahy a zmyslu
duchovnej dimenzie vedomia". Transpersonálne záţitky sú akcentovane „pocitom rozšírenia vedomia za
obvyklé hranice ja a za hranice priestoru a času (Gróf, 1980). Patria sem aj záţitky jasnovidectva,
skúsenosti médií, tzv. mimotelové skúsenosti (vystúpenia z tela a cestovanie priestorom a časom),
záţitky aktiyácie okultných energetických centier ľudského tela (tzv. čakier), identifikácia sa so zvieratmi,
rastlinami, kozmom a i. T. p. sa rozvíja v rámci hnutia New Age, kt. sa pokúša o novú spiritualizáciu
skutočnosti, upadá však nezriedka do osídiel vulgárneho okultizmu (poverčivosť) a šarlatánstya; súvisí s
tým aj nebývalý rozkvet alternatívnej med., šarlatánskeho liečiteľstva, záujmu o okultizmus a ezoterické
systémy Východu a Západu.
T. p. opúšťa pôdu reality a ako iracionálna sa v serióznych vedeckých kruhoch neakceptuje.
Nespracovanie silných záţitkov navyše nesie so sebou aj u zdravých osôb riziko zhoršenia psychického
stavu.
transplantácia – [transplantatio] zámerné prenesenie tkaniva alebo orgánu z jedného miesta organizmu
na druhé, napr. náhrada orgánu orgánom alebo tkanivom pochádzajúcim od iného jedinca (darcu) toho
istého alebo iného biol. druhu.
Rozoznáva sa t: 1. aloplastická (prenos orgánu alebo tkaniva, napr. koţe, z jedného miesta na druhé
miesto u toho istého jedinca); 2. syngénna (prenos medzi gen. identickými jedincami toho istého druhu,
u človeka medzi homozygotnými dvojčatmi); 3. alogénna (prenos medzi gen. neidentickými jedincami v
rámci toho istého druhu); 4. xenogénna (prenos medzi jedincami rôznych druhov).
Tkanivo alebo orgán, kt. sa transplantuje bez rekonštrukcie cievneho riečiska sa označuje ako štep (koţa,
sval ap.), kým transplantovaný orgán (napr. oblička) ako transplantát.
Pri ortotopickej t. sa transplantát alebo štep prenesie na to isté miesto, kde bol pôvodne orgán (napr.
srdce), pri heterotopickej t. (napr. oblička) sa prenesie na iné miesto.
Transplantovaný orgán môţe pochádzať od ţivého darcu alebo od práve zomrelého jedinca (kadáver).
Úspešnosť t. závisí od stupňa zhodnosti transplantačných antigénov (u človeka HLA) medzi darcom a

príjemcom. Čím je táto zhoda väčšia, tým väčšia je pravdepodobnosť preţitia funkčného transplantátu. Imunitné reakcie, kt. vznikajú po t. genet. identického štepu alebo transplantátu, vyúsťujú do jeho →rejekcie a
študuje ich transplantačná imunológia.
Okrem výberu darcu je dôleţitá trvalá pooperačná imunosupresia. V prípadoch t. kostnej drene (kt. sa
uskutočňuje po celotelovom oţiarení) je moţná aj imunitná reakcia štepu (darovanej drene, kt. obsahuje
veľké mnoţstvo imunitných buniek) proti príjemcovi. Prípady, kde sa nedarí zvládnuť tieto imunitné reakcie,
majú za následok odhojenie darovaného orgánu, kt. prestáva fungovať (→rejekcia).
K transplantovaných orgánom patria najmä obličky, srdce, rohovka, kostná dreň, pečeň, pankreas, pľúca
a i.
Koncepcia transplantácií orgánov a tkanív (TOT)
Vestník MZ SR
Hlavné úlohy na zabezepčeniem koncepcie
a) vyhľadávanie darcov orgánov a tkanív
b) odber orgánov a tkanív z tiel ţivých a mŕtvych darcov
c) zabezepčenie všetkých vyšetrení na zabránenie prenosu infekčných a nádorových ochorení z darcu
na príjemcu
d) výber najvhodnejšieho príjemcu pre odobratý orgán podľa stanovených medicínskych a
organizačných kritérií v súlade s čakacou listinou
e) zabezpečenie optimálnych podmienok pre úspech t.
f) TOT s komplexnou predoperačnou, peroperačnou a pooperačnou starostlivosťou o príjemcu
g) aplikácia nových poznatkov transplantačnej biológie, imunológie, tkanivového bankingu a organizácie t.
do klin. praxe
h) vedecko-výskumná činnosť a účasť na jej pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní pracovníkov v
transplantačnom programe.
Pracoviská
Slovenské centrum orgánových t. (SCOTT) - patrí organizačne medzi klin. pracoviská vedeckovýskumnej základne MZ SR a má 2 časti - koordinačné centrum a HLA laboratórium. Jeho úlohou je:
1. kordinovať transplantačný program na celoslovenskej úrovni:
• evidencia – registrácia všetkých uskutočnených odberov a transplantácií v SR
• vedenie centrálnej čakacej listiny pre jednotlivé orgány
• určenie poradia najvhodnejších príjemcov pre odobratý orgán podľa medicínsky stanovených kritérií v
súlade s čakacou listinou
• spolupráca pri výmene orgánov medzi jednotlivými centrami a pri medzinárodnej výmene
• vedenie registra občanov SR odmietajúcich darovanie orgánov a tkanív.
2. analyzovať údaje a poskytovať informácie:
• o stave odberovej a transplantačnej aktivity a programe a stave medzinárodnej spolupráce v
pravidelných časových intervaloch, poskytovavanie informácií hlavnému odborníkovi MZ SR a TC
• o kontrole kvality tkanivovej typizácie na celoštátnej úrovni a informovanie HLA laboratórií TC.
3. vedecko-výskumná činnosť v oblasti:
• darcovstva orgánov
• imunogenetiky t.
• experimentálnej a klin. t.
4. spoluúčasť v informačnej a vzdelávacej oblasti:

• pri potransplantačných kampaniach
• pri kontaktoch s masmédiami
• pri organizovaní školiacich akcií a zabezpečovaní účasti transplantačných pracovníkov na zahraničných
kurzoch a školeniach
• pri organizácii seminárov a školiacich akcií s transplantačnou problematikou.
Transplantačné centrá (TC) s celoslovenskou pôsobnosťou sú v Brati slave (TC pre transplantáciu srdca
- Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, TC pre transplantáciu pľúc - Národný ústav tuberkulózy a
respiračných chorôb) (SUSCH) a v Banskej Bystrici (TC pre transplantáciu pečene).
TC zabezpečujú t. srdca, pečene, pľúc a pankreasu. Sú súčasťou príslušného zdrav, zariadenia. Ich
organizačná štruktúra a náplň práce je určená samostatnými štatútmi schválenými Transplantačnou
spoločnosťou pri SLS a koncepciami jednotlivých odborov.
Regionálne centrá pre transplantáciu obličiek sú v Bratislave, B. Byst rici a Košiciach.
Tieto centrá zabezpečujú: 1. odbery orgánov a tkanív v celom regióne v pôsobnosti príslušného TC
(koordinátori TC) v spolupráci s nemocničnými koordinátormi; významnou súčasťou ich činnosti je
kooperácia pri priamej starostlivosti o darcu; 2. transplantácie obličiek vo svojom regióne; 3. posteľovú a
ambulantnú starostlivosť o pacientov po transplantácii obličiek; 3. zúčastňujú sa na vedecko-výskumnej
činnosti v transplantačnej problematike; 3. organizujú vzdelávanie pracovníkov v transplantačnom
programe vo svojom regióne v spolyupráce s IVZ a Transplantologickou spoločnosťou pri SLS; 4.
spolupracujú pri protransplantačných kampaniach a pri kontaktoch s masmédiami.
Odberové pracoviská
Vnemocničných zariadeniach II. a III. typu, kde sú technické a personálne predpoklady na
starostlivosť o potenciálneho darcu moţno robiť so súhlasom MZR, na odporučenie regionálneho TC, v
súlade
s
koncepciami
jednotlivých zainteresovaných medicínskych odborov odbery obličiek od mŕtvych darcov a posielať ich do
regionálneho TC. V regióne TC Bratislava sú to NBsP Nitra, NsP Trnava a NsP Nové Zámky, v regióne
TC Banská Bystrica FNsP Martin, NsP Ţilina a NsP Povaţská Bystrica, v regóne TC Košice, FN L.
Pasteura Košice, NsP Prešov a NsP Poprad.
V kaţdom nemocničnom zariadení, kt. má technické a personálne vybavenie na dg. mozgovej smrti a
prípravu darcu, moţno odoberať orgány odberovým tímom regionálnych TC a TC s celoslovenskou
pôsobnosťou pre srdce, pečeň, pľúca a pankreas. Riaditelia týchto zariadení musia v zmysle odborného
usmernenia MZ SR č. SZS – 4391/96 utvoriť na takéto odbery podmienky a umoţniť odberovým tímom z
TC uskutočniť odbery od mŕtvych darcov.
Nemocniční koordinátori
Sú kľúčovými osobami pri vyhľadávaní a dg. darcov orgánov a tkanív. Nemocničný koordinátor je
povinný v súlade s odbornými usmerneniami ministra zdravotníctva Odbery orgánov z tiel mŕtvych č. SZS
– 4391/96 a Odbery tkanív z tiel mŕtvych č. SZS – 2291/96 ihneď informovať o potenciálnom darcovi
regionálne TC a v spolupráci s ním organizuje ďalšiu starostlivosť o neho. Pri jeho menovaní sa
odporúča uprednostniť lekárov anesteziologicko-resuscitatačných oddelení.
Tkanivové banky
Slúţia na spracovanie tkanív odobratých od mŕtvych alebo ţivých darcov, prípravu transplantátov a na
ich uskladnenie do času t. Odbery tkanív na transplantačné účely sa môţu robiť výhradne v zdrav,
zariadení za podmienok, kt. sú stanovené pre jednotlivé druhy tkanív. Odbery tkanív môţu vykonávať
výhradne zdrav, pracovníci odborne vyškolení na túto činnosť.
V sieti zdrav, zariadení MZSR určilo tieto pracoviská:
Centrálna tkanivová banka (CTB) – NsP Ruţinov Bratislava
Tkanivová banka LF UPJŠ a FNsP, Tr. NSP 1, Košice
Tkanivová banka VSŢ nemocnice a. s. Košice-Šaca
Očná banka NsP Petrţalka Bratislava

Očná banka NsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––Nomenklatúra transplantácií (v zátvorke staršie termíny)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Súhlas darcu a príjemcu
Darca a príjemca je identický
Geneticky identickí jedinci (napr. jednovajcové
cové dvojčatá alebo zvieratá z toho istého vrhu)
Geneticky rozdielni jedinci, kt. patria k tomu istému
druhu
Jedinci rozličných druhov

autogénna t. (autológna t. autotransplantácia)
syngénna t. (syngenetická t., izogénna
izotransplantácia)
alogénna t. (alogenetická, homogénna t.,
homotransplantácia)
xenogénna t. (xenogenetická, heterogénna,
heterológna, heterotransplantácia)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Súhlas miesta explantácie a transplantácie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
Zhoda miesta a tkaniva
izotopická t.
Zhoda miesta

ortotopická t.

Nezhoda miesta

heterotopická t..

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Funkcia transplantátu
Úplná funkčná schopnosť a vitalita transplantátu

alovitálna t.

je zachovaná
Mechanicky alebo miestne obmedzená funkcia

alostatická t.

transplantátu
Podpora fukčne porušeného orgánu

auxiliárna t.

Nahradenie funkčne schopného orgánu

substitučná t.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Špecializované centrá pre transplantáciu tkanív
V sieti zdrav, zariadení MZR zriadilo tieto pracoviská:
Mikrochirurgické transplantačné a replantačné centrum, NsP Ruţinov Centrá pre transplantáciu rohoviek:
TC NsP Petrţalka, Bratislava
TC NsP FDR, Banská Bystrica
TC FNsP SNP 1, Košice
Okrem uvedených centier s vybudovanými tkanivovými bankami rohovku transplantujú aj ďalšie určené
pracoviská.
Spolupráca sa s inými pracoviskami
Multidisciplinárny charakter práce vyţaduje úzku spoluprácu pracovníkov mnohých med. odborov v
súlade s ich koncepciami a zloţiek štátnej správy.
Pracoviskám, kt. sú poverené činnosťami nevyhnutnými na bezproblémový priebeh odberov a t. a sú

povinné riadiť sa odbornými usmerneniami MZ SR č. SZS 4391/96 a SZS – 2291/96:
• anestéziológie a resuscítácie
• chirurgie a traumatológie
• detského lekárstva
• hematológie a transfuziológie
• imunológie
• klinickej biochémie
• klinickej farmakológie
• klinickej mikrobiológie
• leteckej záchrannej sluţby
• neurológie
• neurochirurgie
• nukleárnej medicíny
• patológie a súdneho lekárstva
• röntgendiagnostického
• rýchlej zdrav, pomoci
• urológie
• vnútorného lekárstva a jeho nadstavbových odborov
- príp. iné uskutočňujúce alotransplantácie, resp. podľa aktuálnej potreby.
Medzinárodná spolupráca
Mezdinárodná spolupráca sa realizuje na všetkých úrovniach. Koordináciu zabezpečuje SCOT. Zásady
medzinárodnej spolupráce sú určené odbornými umserneniami č. SZS - 4391/96 a SZS - 2291/96.
Vedecká a výskumná činnosť
Vedecká a výskumná činnosť je zameraná predovšetkým na získavanie nových poznatkov v bunkovej
biológii, bunkových kultiváciách, kryobológii, konzervácii orgánov a tkanív, transplantačnej biológii,
imunológii, operačných postupoch, špeciálnej transplantačnej diagnostike, imunosupresívnej liečbe a o
materiáloch pouţívaných ako tkanivové náhrady.
Riadenie transplantačného programu
Odborné riadenie zabezpečuje MZR prostredníctvom hlavného odborníka pre transplantáciu tkanív.
Hlavní odborníci navrhujú svoje poradné zbory, zloţenie z vedúcich pracovníkov TC a tkanivových bánk a
členov výboru Transplantologickej spoločnosti pri SLS. MZ SR menuje krajských odborníkov pre
transplantácie orgánov a tkanív pre regióny podľa jednotlivých TC a tkanivových bánk.
Odborná prípava a ďalšie vzdelávanie – odbornú prípravu pracovníkov transplantačných pracovísk
a tkanivových bánk zabezpečujú, v špecifickej transplantačnej oblasti akreditované transplantačné
pracoviská, v nešpecifických a styčných oblastiach akreditované pracoviská príslušných odborov.
Odborná príprava sa uskutočňuje v spoluporáci s IVZ a Transplantologickou spoločnosťou pri SLS.
Akreditované pracoviská musia mať vypracované výučbové a školiace programy. Akreditácia pracovísk
je viazaná na minimálne päťročnú činnosť pracoviska a pracovníkov, kt. participujú na výučbe v oblasti
transplantológie. Presné určenie ostatných podmienok sa uskutoční aţ po vydaní akreditačných kritérií.
Akreditácia imunologických pracovísk musí byť akceptovaná v zahraničí.
Perspektívny transplantačného programu – TOT sú mladou a dynamicky sa rozvíjajúcou
činnosťou. Ich rozvoj a smerovanie závisia od štátnej zdrav, politiky, ekonomických a podmie nok a
zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce.
Najdôleţitejšími cieľmi sú:
• skvalitnenie úspešnosti, počtu a bezpečnosti transplantácií
• udrţanie imunosupresívnej th. v súlade s najmodernejšími trendmi
• skvalitnenie základného a aplikovaného výskumu v transplantológii
• prístrojové dovybavenie pracovísk
• začlenenie do európskych transplantačných štruktúr

• získavanie politickej podpory pre transplantačný program
T. orgánov sa má riadiť etickými smernicami, kt. vydala Právna rada Americkej asociácie lekárov (Judical
Council of the American Medical Associa-tíon) r. 1968.
Etické smernice pre transplantáciu orgánov AM A (1968)
1. V kaţdom profesijnom vzťahu medzi lekárom a pacientom hlavným cieľom lekára musí byť zdravie
pacienta. Je povinný prejavovať najvyššiu mieru lojálnosti. Tento vzťah sa musí zachovať pri všetkých
med. zásahoch, najmä v súvislosti s t. orgánov jedného pacienta inému, pričom treba mať na zreteli, ţe
darca aj príjemca sú pacienti. Práva darcu a príjemcu sú rovnocenné. Lekár nesmie prevziať
zodpovednosť za t., pri kt. by práva darcu aj príjemcu neboli chránené rovnakým spôsobom.
2. Vyhliadky na získanie transplantátu neoprávňujú lekára, aby poľavil z obvyklej lekárskej
starostlivosti. Pacientovi, kt. je pravdepodobným darcom orgánov, lekár musí venovať rovnakú
starostlivosť ako ostatným pacientom.
3. Pri t. ţivotne dôleţitého orgánu smrť darcu musí konštatovať najmenej jeden ďalší lekár okrem toho,
kt. lieči príjemcu orgánu. Na základe klin. úsudku lekár musí určiť čas smrti. Lekár, kt. sa spravuje
etickými zásadami, je povinný pouţiť na určenie času smrti všetky dostupné, všeobecne uznávané
odborne metódy.
4. Lekár je povinný výkon podrobne prediskutovať s darcom aj príjemcom alebo ich príbuznými, príp.
zástupcami. V diskusii o výkone lekár vystupuje objektívne, pričom informuje aj o známych rizikách a
moţných komplikáciách, ako aj o dostupnej alternatívnej th. Lekár by nemal vyvolávať neodôvodnené
nádeje. Blaho pacienta má prednosť pred túţbou lekára po získaní nových vedeckých poznatkov.
5. T. orgánov môţu vykonávať iba
a) odborne vyškolení a skúsení lekári so špeciálnymi med. a technickými vedomosťami, získanými
praxou pri pokusoch na zvieratách;
b) kliniky, kt. vybavenie je dostatočnou zárukou, ţe všetkým zúčastneným sa poskytne potrebná
starostlivosť.
6. Transplantácii orgánov musí predchádzať starostlivé zhodnotenie všetkých dostupných th. postupov a
ich účinnosti.
7. Medicína uznáva dôleţitosť t. orgánov pre spoločnosť a verejnostri priznáva právo na korektné
informácie. Vedecká správa o výkone sa obyčajne predkladá na posúdenie a zhodnotenie lekárskej obci.
V prípadoch, keď sa očakávajú mimoriadne dramatické okolnosti med. pokroku, a preto nemoţno
informovať verejnosť obvyklým spôsobom, mala by povinnosť informovania prevziať autorita v med. oblasti,
kt. by správu pre médiá podala objektívne a diskrétne. Po takejto správe by čo najskôr mali nasledovať
podrobné vedecké správy pre odbornú verejnosť.
Transplantácia kostnej drene – TKD, si získala trvalé miesto v kuratívnej th. hemoblastóz, ťaţkej
aplastickej anémie a ťaţkej kombinovanej imunodeficiencie detí (SCID). Za práce v oblasti TKD dostal r.
1991 E.D. Thomas Nobelovu cenu. R. 1991 sa TKD vykonávala v 171 centrách. Rozvinula sa široká
medzinárodná spolupráca a zaloţili registre (databáza) vyše 700 000 potenciálnych nepríbuzných darcov.
Potreba TKD však prevyšuje jestvujúce moţnosti. R. 1985 sa vykonalo len asi 10 TKD, r. 1991 uţ vyše
200, r. 1993 uţ 5233, z toho 2713 alogénnych. Najviac TKD mal Záhreb (259), Katowice (20) Bratislava
(11).
Ide o podanie kostnej drene získanej od darcu (príbuzenského, príp. nepríbuzenského) príjemcovi po
zničení jeho vlastnej kostnej drene (myeloablácii; oţiarením al. podaním cytostatík) pri th. malígneho
hematologického ochorenia (najmä niekt. leukémie vrátane detských).
Indikácie TKD – 1. leukémie; 2. lymfómy; 3. solídne nádory; 4. ťaţká aplastická anémia; 5. ťaţká
kombinovanej imunodeficiencie detí (SCID). V súčasnosti je definovaná hlavná indikácia – optimálny
čas TKD. Zhoda panuje v indukčnej th., kontroverzná ostáva konsolidačná th.
Autotransplantácia periférnych kmeňových buniek získaných od pacientov s CML vo včasdnej fáze
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postterapeutickej úpravy KO – keď sa je počet Lkc 2 – 3.10 /l (v tomto období sa niekoľkonásobne zvýši
počet kmeňových buniek v obehu a ich kultivačný obraz koreiuje s výsledkami prietokovej cytometrie

stanovujúcej CD 34-pozit. bunky. Počet aferéz sa pohybuje medzi 3 a 9; TKD sa vykoná, ak sú vzorky
karyotoypovo aj CPR bcr-abl negatívne. Do konca r. 1992 sa vykonali 4 TKD.
B-ALL – bez dosiahnutia úplnej remisie po 2 kúrach indukcie c. V druhej úplnej remisii je TKD
indikovaná u všetkých pacientov, a to aj na začiatku reindukcie. Pacienti s Phi pozitivitou (aţ 40 % ide o
pacientov >40 r.)
T-ALL – prvá úplná remisia u pacientov s Phi pozitivitou, vysokým počtom Lkc, intervalom na dosiahnutie
úplnej remisie >1 mes. a pri B-ALL bez dosiahnutia úplnej remisie
U pacientov s AL, kt. majú histokompatibilných príbuzných darcov sa má TKD vykonať po prvej úplnej
remisii (s výnimkou nízkorizikových pacientov s ALL). TKD od nepríbuzných darcov je rezervovaná pre
neskoršie remisie, pretoţe sa spája s vysokým výskytom komplikácií.
Pri väčšine pacientov s CML je jedinou moţnosťou kuratívnej th. alogénna TKD. Najlepšie vyhliadky má
TKD počas chron. fázy ochorenia. Kostná dreň sa získava pokiaľ moţno od príbuzného darcu, alternatívou
je kostná dreň získaná od nepríbuzného darcu.
U mladších pacientov so SCID sa má vykonať TKD čo najvčaššie po stanovení dg.
Úspech TKD však závisí aj od celkového stavu a biol. veku.
Transplantačná skupina pri Medzinárodnej spoločnosti pre chemo-imunote-rapiu (zaloţená r. 1993)
odporúča pri akút. leukémii s HLA-identickým súrodencom v 1. úplnej remisii u pacientov <40 r vykonať
alogénnu TKD, u pacientov bez HLA-identicého dracu autológnu TKD, a to <40 r. dvojitú, vo veku 40-60 r.
jednoduchú.
Prípravný reţim pozostáva z TBI + Cy alebo Bu + Cy, profylaxia rejekcie cyklosporínom A a ,,krátkym
metotrexátom". Pri akút. lymfatickej leukémii niekt. autori podávajú pred indukciou remisie kortikoidy na
odhad individuálnej prognózy ochorenia.
U pacientov chron. myeloickou leukémiou <50 r. sa odporúča alogénna TKD od HLA-identického
súrodenca, a to čo najskôr v prvej chron. fáze. Dôleţitá je informovanosť pacienta. Prípravná fáza a
profylaxia rejekcie je podobná ako pri akút. leukémii.
Dôleţité je najmä vyšetrenie karyotypu. Bez vyšetrenia chromozómov sa nedá stanoviť adekvátny plán
postremisnej th. Pacienti s t(4,11) a t(9,22) by sa napr. mali podrobiť TKD v prvej úplnej remisii, kým u
pacienti s preT-ALL a zlomom 14q11 je vhodná intenzifikácia vysoko dávkovaným cytozínarabi-nozidom s
následnou udrţovacou dávkou.
Pri ne-Hodgkinových lymfómoch s vysokým stupňom malígnity v prvej úplnej remisii > 60 r. autogénna TKD
alebo transplantácia periférnych kmeňových buniek po prípravnom reţime BEAM (bleomycín + etopozid +
doxorubicín + metotrexát). Ak ide o postihnutie kostnej drene a je dostupný HLA-identický súrodenec,
moţno TKD vykonať vo veku < 50 r.
U pacientov s Hodgkinovou chorobou s nepriaznivou prognózou < 60 r. sa doporúča autológna TKD alebo
transplantácia periférnych kmeňových buniek po prípravnom reţime CVB (cyklofosfamid + vinristín +
bleomycín).
Odber kostnej drene sa robí v spinálnej anestézii po podaní 0,4 ml 0,5 % bupivakaínu (Marcain Astra) v
leţiacej polohe. Potom sa pacient uloţí na brucho s podloţením bedrovej časti. V prípade
nedostatočného objemu drene sa bedrový odber doplňuje odberom z prednej lopaty bedrovej kosti v
polohe na chrbte. Pooperačná anestézia trvá ešte 6 h; moţno ju potencovať podaním Tramalu i. v. pred jej
odznením.
Spôsoby TKD – pri alogénnej TKD sa najčastejšie pouţíva kostná dreň získaná od dvojčaťa a
histokompatibi/ného príbuzného. Zaloţenie veľkých registrov darcov umoţnilo vyhľadávanie
imonofenotypicky identických darcov aj od nepríbuzných darcov v medzinárodnom meradle. Pri
autogénnej TKD sa podáva kostná dreň získaná od samotného pacienta, odobratá pred procesom tzv.
podmieňovania. Pri TKD pri malígnych nádoroch je totiţ dôleţité, aby kostná dreň v čase TKD
neobsahovala malígne bunky. Hoci riziko recidívy je vyššie ako po alogénnej TKD, vo vhodných prípadoch sa
im však dá zabrániť prípravou transplantátu chemoterapeutikami a monoklonovými protilátkami, tzv. očistením
(purging).

Očistenie sa osvedčuje len v prvej úplnej remisii nie však v druhej. Z laborat. faktorov rozhoduje mnoţstvo
podaných rastových faktorov (GM-CFU) a výťaţnosť podaných kmeňových buniek, dávka podaného
mafosfamidu, kt. sa upravuje podľa inkubačných testov podľa citlivosti leukemických blastov a zachovania
dostatočného počtu kmeňových buniek.
Osobitným druhom je t. autológnych cirkulujúcich hemopoetických kmeňových buniek (t. periférnych
kmeňových buniek).

Typy transplantácie kostnej drene (TKD)

Alogénna

HLA-identickí darcovia

príbuzní

ALA-neidentickí darcovia

príbuzní
nepríbuzní

TKD
Autológna

Kostná deň
Periférne kmeňové bunky

Syngénna

Monozygotné dvojčatá

Syngénna TKD medzi monozygotnými dvojčatmi je zatiaľ moţná len v obmedzenom počet prípadov.
Úspech TKD závisí od dg., štádia choroby (stav remisie), odozvy na predchádzajúcu th., prítomnosti
individuálneho rizika (vek, poškodenie vitálnych orgánov, špecifické rizikové faktory) a spôsobu TKD.
Hlavnými rizikami, kt. determinujú preţitie pacienta sú: 1. včasná toxickosť, 2. akút. a chron. rejekcie, 3.
neoplastické ochorenia, 4. relapsy.
Pri hemoblastózach poskytuje včasná TKD najlepšie vyhliadky na preţitie. Čím sú tumorové masy v
čase TKD menšie, tým je niţšie riziko recidívy. Relaps po 5. r. po TKD je zriedkavý; keď pacient preţije
5 r. pokladá sa ochorenie za aktuálne vyliečené. Dlhodobé remisie (bez relapsov) u vysoko rizikových
pacientov dosahujú < 10 %, v priaznivých prípadoch aţ 70 %.
Komplikácie TKD – pred TKD sa má pacient podrobiť príprave, tzv. podmieňovaniu, kt. pozostáva z
kombinácie supraletálnych dávok rádioterapie a chemoterapie: frakcionované celotelové oţiarenie 10 – 14
Gy s následnou vysokodávkovou chemoterapiou, obyčajne cyklofosfamidom (60 mg/kg/cl počas 2 d).
Cieľom podmieňovania je: 1. deštruovať vlastné hemopoetické tkanivo pacienta a imunosupresívami
zabrániť prevencii rejekcie transplantátu kostnej drene; 2. pri neoplastických ochoreniach deštruovať
malígne bunky.
Po fáze aplázie drene vyvolanej podmieňovaním sa dá očakávať regenerácia periférnych krviniek 20. – 25.
d po TKD.
Hlavné komplikácie TKD podmieňujú: 1. toxickosť procesu podmieňovania; 2. imunologické komplikácie;
3. relapsy.
Infekcie – vo včasnej posttransplantačnej fáze je následkom vymiznutia granulocytov a monocytov
vysoké riziko infekcie baktériami a plesňami. Hlavnou vstupnou bránou je orofarynx a GIT (rozsiahle
lezie slizníc), pľúca a centrálny ţilový katéter. V minulosti boli hlavnými pôvodcami gramnegat. baktérie
(E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsella, Enterobacter, Serratia), v ostatnom čase sa zvyšuje
prevalencia multirezistentných grampozit. infekcií (najmä stafylokokových a korynebaktériových). Vďaka
profylatktic-kým opatreniam (ošetrovanie bariér, sterilná strava, selektívna dekontaminácia) a včasnej
th. systémová th. antibiotikami, antimykotikami a virostatikami sa zníţil výskyt ţivot ohrozujúcich
infekcií pod 10 %.
Po fáze aplázie drene vyvolanej podmieňovaním sa dá očakávať regenerácia periférnych krviniek 20. – 25.
d po TKD.
Keď sa prekoná granulocytopénia – obyčajne 3 týţd. po TKD – sú uvedené infekcie zriedkavé.
Intersticiálna pneumónia – typická komplikácia, kt. sa zjavuje dni, ale aj mesiace po TKD. Býva fatálna.
Jej incidencia sa v závislosti od spôsobu podmieňovania, klin. obrazu ai. faktorov pohybuje medzi 10 a

40 %. Asi v polovici prípadov sa zistí jej infekčný pôvodca, najmä vírus cytomegálie, vo zvyšku prípadov
ide o idiopatickú formu, pri kt. sa predpokladá toxické poškodenie pľúc počas podmieňovania.
Venookluzívna choroba pečene – býva následkom podmieňovania, a to cytotoxické poškodenie
hepatocytov a endotelových buniek pečeňových venúl. Klin. sa prejavuje bolestivou hepatomegáliou,
ikterom, ascitom a edémami. Jej incidencia kolíše od 1 do 50 %. K rizikovým faktorom patrí
predchádzajúce poškodenie pečene, hepatitída, th. busulfánom (pouţitá v procese podmieňovania) a
súčasná antimikróbiová th. Opisuje sa priaznivý účinok antagonistu faktora nekrotizujúceho nádory
(TNF-) – pentoxifýlínu. Priaznivo pôsobí podávanie heparínu a prostaglandínu E1.
Toxická kardiomyopatia - býva zriedkavá, dostavuje sa po vysokých dávkach cyklofosfamidu podávaných
počas podmieňovania. Th. je symptomatická, pozostáva z podávania diuretík, katecholamínov, príp.
inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE).
Rejekcia transplantátu – akút. rejekcia je hlavnou komplikáciou alogénnej TKD. Zisťuje v 40-45 %
prípadov TKD získanej od identických príbuzných. Jej incidencia a stupeň závaţnosti závisí od stupňa
inkompatibility HLA (ťaţšia býva pri TKD od málo príbuzných, no najmä nepríbuzných darcov). Môţe sa
však dostaviť aj u úplne kompatibilného príjemcu, s identickým hlavným systémom histokompatibilný,
teda u dvojčaťa. Rejekcia je tu podmienená ešte neúplné známymi minoritnými antigénmi.
Aloreaktíyne T-lymfocyty od darcu sú zodpovedné za poškodenie koţných, pečeňových a črevných
buniek príjemcu. Pri ťaţkej rejekcii hrajú dôleţitú úlohu cytokíny, ako faktor nekrotizujúci nádory a,
interleukín 1 a interferón y. Moţno ich zistiť vo zvýšenej koncentrácii v plazme.
V profylaxii rejekcie transplantátu sa osvedčuje cyklosporín A s krátkodobým podávaním metotrexátu.
Akút. rejekcia sa lieči podávaním kortikoidov s monoklonovými a polyklonovými protilátkami proti
receptorom TN F a IL-2 a antilymfocytovým sérom.
Chron. rejekcia (nastupujúca po 100. d) sa podobá kolagenózam Môţe sa prejaviť Sjôgrenovým sy.
(postihnutie ústnej dutiny a očí, ako aj koţe, pečene a pľúc). Vth. sa odporúča cyklosporín A, steroidy,
azatioprín a talidomid. Po dlhodobej vysokodávkovej th. tohto druhu sa však dostavujú baktériové, vírusové
a plesňové infekcie. Zlepšenie sa môţe dosiahnuť aj po niekoľkých r.
Transplantácia krvotvorných buniek (TKB), t. j. transplantácia kostnej drene (TKD) a transplantácia
cirkulujúcich kmeňových buniek (TCKB), je vo svete najčastejšiu transplantáciou. Pouţíva sa pri
hematol., onkologických, autoimunitných a niekt vrodených chorôb. Prvá transplantácia s úplným
prihojením štepu kostnej drene, a to medzi súrodencami, sa uskutočnila na Klinike hematológie a
transfuziológie FN v Bratislave r. 1989. V súčasnosti sa ročne urobí spolu pribliţne 130 TKB v
transplantačných centrách v Bratislave (Detská Fakultná nemocnica s poliklinikou, Klinika hematológie a
transfuziológie FN a Národný onkologický ústav), v B. Bystrici, v Prešove a y Košiciach. Dosiahnuté
výsledky sú porovnateľné so zahraničím. Kaţdoročne stúpa o 20 % počet TKB vo svete, a zatiaľ aj na
Slovensku, kt. je doteraz sebestačné v tejto oblasti.
TKB je prenos kmeňových krvotvorných buniek, kt. u príjemcu v plnom rozsahu obnovia krvotvorbu a
imunitný systém. TKD zahrňnuje transplantáciu elementov myeloidného, erytroidného a
megakaryocytového systému, ale aj lymfatického a makrofágového systému.
Hlavné typy TKB sú: 1. alogénna TKB – prenos drene od zdravého darcu, preváţne súrodenca, kt. je
zhodný v histokompatibilných antigénoch; 2. syngénna TKB – štep, ktorého darcom je geneticky
identické jednovajcové dvojča; 3. autológna TKB – transplantát sa získava od samotného chorého.
V súčasnosti moţno získať krvotvomé bunky na TKB z kostnej drene, cirkulujúcej krvi alebo z
pupočníkovej krvi. Aj u zdravých darcov moţno mobili zovať kmeňové krvotvorné bunky z kostnej drene do
periférnej krvi pomocou G-CSF alebo GM-CSF. Zber sa uskutočňuje leukaferézami, kt. sa zvyčajne
zozbiera dostatočné mnoţstvo kmeňových buniek na obnovenie krvotvorby u dospelého príjemcu.
Alogénna TKB z periférnej krvi má potenciál význam ne zníţiť riziko relapsu. Ďalším zdrojom krvotvorných
buniek je pupočníková krv, avšak pre svoj malý objem ~ 120 ml, nieje vhodná pre TKB pre väčšinu
dospelých chorých. Placentová krv, kt. je výsledkom fyziol. gravidity, je bohatá na kmeňové krvotvorné
bunky. Navyše predstavuje doteraz prebytočný a prakticky nepouţívaný biol. materiál. Jej t v plnom
rozsahu obnovuje krvotvorbu a imunitný systém.
Výhody transplantácie placentovej krvi

• promptná dostupnosť, kt. skracuje čas medzi identifikovaním darcu a transplantáciou
• bez rizika odmietnutia darovania
• skrátenie času na vyhľadanie HLA-kompatibilného darcu
• nezrelosť imunokompetentnýeh buniek
• nízke riziko reakcie štepu proti príjemcovi
• prijateľná je nezhoda v 1 aţ 2 HLA antigénoch
• nízke riziko vírusovej kontaminácie (CMV, EBV,..)
• jednoduchý a bezpečný odber
• zriedkavý výskyt psychol. problémov po príp. zlyhaní štepu
Nevýhody transfúzie pupočníkovej krvi
• zvýšené riziko zlyhania štepu
• limitovaná hmotnosť príjemcu na < 40 kg
• oneskorená regenerácia granulocytov a trombocytov
• absencia prenosu špecifickej imunity
• zvýšené riziko prenosu vrodených chorôb
• etické problémy s darovaním, kt. súvisia s potenciálnou nedostupnosťou
K všeobecný kritériám pri výbere vhodného chorého patrí vek a uspokojivý celkový stav. Horná veková
hranica sa zvyšuje s klesajúcou náročnosťou typu TKB (alotransplant 55 rokov, autotransplant a
syngénna TKB 65-70 rokov). Dobrý celkový zdravotný stav dáva záruku, ţe organizmus vydrţí záťaţ,
ktorú prináša TKB a pridruţené komplikácie. TKB je racionálnou liečbou iba pre pacientov s ochorením,
ktoré postihuje kostnú dreň, alebo ak podanie agresívnej potenciálne kuratívnej liečby chorobného procesu
znemoţňuje riziko dreňového poškodenia.
Indikácie TKB – 1. malígne choroby – pri leukémii a i. hematol. malignitách je cieľom úplná deštrukcia
populácie malígnych buniek; intenzívna chemo-radioterapia súčasne nevyhnutne deštruuje normálne
dreňové bunky, pričom TKB obnoví normálnu funkciu drene; 2. aplastická anémia – bez ohľadu na jej
etiológiu, chorobný proces charakterizuje strata fungujúcej kostnej drene; TKB má za úlohu nahradiť
defektný orgán normálne fungujúcim orgánom; 3. vrodené abnormality – t. krvotvorných buniek pri
imunodeflcitoch nahradí vrodene defektný lymfatický systém príjemcu normálnym od darcu; pri vrodených
chorobách, ako je thalasaemia major sa pri TKB zlikviduje abnormálna dreň a nahradí normálnou
krvotvorbou.
Pri plánovaní alogénnej TKB je dôleţitý výber vhodného darcu, kt. musí byt' zdravý a musí dať
informovaný súhlas. Hlavným rizikom je anestézia. Pri výbere darcu sa vyšetrujú histokompatibilné
antigény kódované génmi chromozóme 6. Zostava génov zakódovaných na jedinom chromozóme sa
nazýva haplotyp. Kaţdý jedinec má 2 haplotypy, jeden od matky a jeden od otca. Antigény zakódované v
HLA-A, B, C, DR a DQ sa detegujú na lymfocytoch sérol. metódami (mikrocytotoxickým vyšetrením) a
antigény v D oblasti reakciou v zmiešaných lymfocytových kultúrach. Lokusy v Ď oblasti sa môţu určiť
sérol. typizáciou B lymfoeytoy. Tieto tesne spojené gen. lokusy, kaţdý s veľkým počtom alel, tvoria
najzloţitejší známy gen. polymorfizmus. Napriek tejto zloţitosti, v rodine sa môţu vyskytnúť iba 4
haplotypy. Preto pre daného pacienta, kaţdý súrodenec môţe byť HLA-identický s pravdepodobnosťou 1:4.
Najčastejšou t. je TKB medzi HLA-identickými súrodencami.
V súčasnosti sa stále častejšie pouţívajú iní rodinní darci a dobrovoľní nepríbuzní darci, kt. sú zhodní
alebo sa líšia len y jednom HLA-antigéne. Jestvujú národné a vzájomne prepojené medzinárodné
registre
dobrovoľ
ných darcov kostnej drene, kt. evidujú niekoľko miliónov potenciálnych darcov. Riadne registrovaný
darca drene má vopred vyšetrené hlavné HLA antigény. Ak sa zhodujú s pacientovými znakmi, pokračuje
sa v podrobnejšom vyšetrení, kt. definitívne rozhodne o zlučiteľnosti. Avšak, t. od nepríbuznéhq darcu je
veľmi náročná, má vyššiu chorobnosť a úmrtnosť v súvislosti so zákrokom. V súčasností tvorí ~ 30 %
všetkých alotransplantácií. Inkompatibilita v krvnoskupinových antigénoch erytrocytov nie je prekáţkou TKB.
TKB sa skladá z 3 fáz: prípravný reţim, prenos krvotvorných buniek a potransplantačná fáza, kde
dominuje podporná liečba, kt. je kľúčová pre preţitie chorého. Podpora chorého bez fungujúcej kostnej
drene je zvyčajne potrebná 2 – 4 týţd., resp. do času, keď step začne tvoriť krvinky v dostatočnom počte a
tie sa zjavia v periférnej krvi. Pacienti sa ošetrujú v izolačných zariadeniach. Transfúzie krviniek sa
podávajú podľa klin. kritérií (pri poklese Tr < 20 000 v TI, Er pri poklese hemoglobínu < 90 g/l). Transfúzie
sa musia oţiariť 25 Gy, aby sa inaktivovali lymfocyty a zabránilo reakcii štepu–proti–príjemcovi (graft versus

host reaction, GVHR). Napriek dôkladnej izolácii a dekontaminácii transplantovaní chorí sú vystavení
veľkému riziku infekčných komplikácií. Mnohí chorí majú zníţený stav výţivy vplyvom zákl. choroby alebo
v dôsledku th. Prípravný reţim pred TKB vyvoláva nauzeu, vracanie a stomatitídu, čo zhoršuje moţnosť
perorálneho príjmu. Preto sa rutinne zavádza centrálny venózny katéter, kt. umoţňuje parenterálnu
výţivu, podávanie liekov, transfúzií, a taktieţ sa pouţíva na odbery vzoriek krvi. Hoci niekt. katétre sa musia
odstrániť pre infekciu vo > 90 % prípadoch po vyše 3 mes. Kvôli zabezpečeniu funkcie transplantátu a
prevencie imunol. komplikácií po alotransplantácii sa podáva kombinovaná imunosupresívna th.,
najčastejšie krátkodobá aplikácia metotrexátu a cyklosporínu A. Reakcia štepu proti príjemcovi je
autoimunitná choroba podmienená poruchou indukcie tolerancie darcových T-lymfoeytov v týmuse
príjemcu (tzv. imunitná choroba asociovaná s TKB). Aloreaktivitu zapríčiňuje rozpoznanie vedľajších
histokompatibilných antigénov. Pri chron. chorobe následkom rejekcie (GVHD) sa pozoruje atrofia
týmusu, deplécia lymfocytov a strata týmickej epitelovej sekrečnej funkcie. Za autoreaktivitu môţe byť
zodpovedná strata funkcie týmusu vekom alebo poškodením (prípravným reţimom).
Alogénna t. je jedinou kuratívnou th. chron. myelocytovej leukémie, pričom pravdepodobnosť 5-ročného
preţívania je v závislosti od fázy choroby 50 – 70 %. Vyše 50 % chorých po alogénnej TKB pre akút.
meloblastovú leukémiu v 1. kompletnej remisii môţe 5 a viac rokov preţívať bez ochorenia a vyliečiť sa. U
pacientov s akút. lymfoblastovou leukémiou v 1. alebo 2. remisii sa uvádza dlhodobé preţívanie a vyliečenie v
25 aţ 50 % prípadov. Pri ťaţkej forme aplastickej anémie býva TKB od HLA-identického súrodenca úspešná
v 60 – 80 %.
Zdokonaľuje sa spracovanie krviniek mimo organizmu, vrátane čistenia transplantátu od nádorových
buniek. Na niekt. pracoviskách vo svete sa darí pomnoţovať kmeňové krvotvorné bunky v laborat
podmienkach, takţe v dohľadnom čase bude na obnovu krvotvorby stačiť odber niekoľkých ml krvi alebo
kostnej drene. TKB je ekonomicky efektívnejšia ako kombinovaná konvenčnou chemoterapia a dlhšie je
aj dlhodobé preţívanie, príp. vyliečenie niekt. chorôb nevyliečiteľných konvenčnou th. Rozširuje sa
vyuţitie TKB pri ďalších malígnych ochoreniach, vrodených ochoreniach a ťaţkých autoimunitných
procesoch.
Transplantácia krvotvorných buniek – podanie krvotvorných bunike v th. niekt. chorôb po
predchádzajúcom radiačnom al. chemoterapeytickom zničení vlastnej kostnej drene (myeloablácii).
Krvotvorné bunky sa získavajú z kostnej drene, pupočníkovej krvi al. z periférnej krvi darcu (príbuzenského al.
nepríbuzenského), príp. o vlastné bunky odobraté predtým na tento účel (ASCT) Predpokladom na vykonanie
t. je dostatočná zhoda v HLA-antigénoch medzi dasrcom a príjemcom. Nevyhnutnou súčasťou je
imunusupresívna th. na potlačenie reakcie štepu proti hostiteľovi. Tzv. reakcia štepu proti leukémii sa pokladá
za jeden z th. mechanizmov. Dôleţitá je podporná th. so zreteľom na vysoké riziko ťaţko prebiehajúcich
infekcií. Th. sa pouţíva najmä pri hematologických malignitách, kde môţe byť jedinou kuratívnou th. (napr,. pri
chron. meyloidnej leukémii). Z nenádorodých chorôb môţe byť indikáciou napr. aplastická anémia al. niekt.
hemoglobinopatie a poruchy imunity.
Transplantácia obličiek – je optimálna metóda th. chron. zlyhania obličiek. T. obličiek bola prvou
úspešnou orgánovou transplantáciou, kt. dala základ vzniku nového odboru – transplantológii. Jej rozvoj
súvisí s pokrokom v cioevnej chirurgii a imonogenetike. Prvú experimentálnu t. obličiek u psa vykonal
viedenský chirurg Ullman, keď ju transplantoval na krčné cievy. U človeka (jednovacvoého dvojčaťa) sa
vykonala prvá t. obličiek r. 1954, oblička pracovala 9 rokov. Od 50. rokov je tieţ známa operačná technika
s umiestnením obličky odo bedrovej jamy. Od r. 1961 sa v imunosupresii po t. obličiek pouţíva azatioprím,
od r. 1966 sa vykonáva kríţová skúška medzi lymfocytmi darcu a sérom príjemcu, dôleţitá pre prevenciu
hyperakútnych rejekcií. Prvá transplantácia v býv. ČSR sa vykonala r. 1961 v Hradci Královom.
Funkčná oblička od ţivého alebo mŕtveho darcu sa voperuje do tela príjemcu. Nefunkčná oblička príjemcu
sa necháva na pôvodnom mieste, pokiaľ nieje závaţný dôvod k jej odstráneniu. Pri nekomplikovanom
priebehu pacient zostáva v nemocnici asi 3 týţd. Obličky sa na Slovensku transplantujú v
transplantačnom centre v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
Indikáciou na t. o. je chron. nedostatočnosť obličiek a je rovnaká ako pri zaradení do dialyzačného
programu. Dialýze. Najčastejšou príčinou zlyhania obličiek je chron. glomerulonefritída, intersticiálna
nefritída, diabetes mellitus, hypertenzia a cystická choroba obličiek.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Absolútne kontraindikácie:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Malígny nádor (po jeho odstránení sa čaká 1 – 2 r.)
Akútna infekcia (chron. infekciu treba vyliečiť)
Jedinci pozit. na HIV, aj keď nemajú klin. prejavy
Deti do 2 r.
Horná veková hranica nie je stanovená
Rekurencia zákl. choroby
Akútna vredová gastrointestinálna choroba
Relat. kontraindikácie
Obezita
Choroby panvových ciev
Stav po predchádzajúcich operáciách v malej panve
Nedisciplinovanosť pacienta v dialyzačnom programe (nevyhnutnosť pravidelného uţívania liekov po
transplantácii)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výhodami t. obličky oproti dialýze sú: 1. lepšia kvalita ţivota a sloboda pacienta; 2. potreba menej náročnej
diéty; 3. t je ekonomicky menej nákladná.
Odhaduje, ţe vo svete sa kaţdoročne vykoná 35 000 transplantácií obličiek Jednoročné preţívanie je 85
– 90 %, desať r. preţíva však len asi 50 % oblôičiek a najdlhšie preţívajúci štep si udrţuje funkciu takmer
40 r.
V ČR sa vykonáva 39 transplantácií obličiek na 1 milión obyvateľov. Do konca r. 1998 sa vykonalo 4 313
transplantácií obličiek u 4 003 opacientov.
R. 2001 bola u nás napr. vykonaná t. 102 obličiek (19 na 1 milión obyvateľov) a z toho len 4 od ţivých
príbuzných. U nás r. 2002 bolo na čakacej listine evidovaných 768 aktuálnych čakateľov na obličku. Ku
kaţdej obličke sa vyberá čakateľ, kt. HLA antigény sú najbliţšie antigénom darcu a má najväčšiu šancu,
ţe telo obličku neodvrhne. Čakacie lehoty kolíšu od niekoľkých d do niekoľkých r. Pri výbere je dôdleţitá a
krvná skupina a hladina protilátok u príjemcu. Výnimku tvoria tzv. urgentní pacienti, kt. sa uvádzajú vţdy na
začiatku výberu vhodných príjemcov, tu je však podmienkou negat. kríţovú skúšku.
Orgány sa konzervujú chladným perfúznym rozt. a jednoduchou hypotermiou pri 4 °C. Pri odbere hrozia
dve obdobia ischémie – teplej a studenej. Obdobie teplej ischémie je čas od zastavenia krvného prietoku
orgánom do jeho premytia a schladenia perfúznym roztokom. Jej trvanie vyše 1 h je kontraindikáciou t.
Studená ischémia sa ráta od schladenia odobratého orgánu perfúzny roztokom do obnovenia krvného
prietoku oprgánom v tele príjemcuý. Toleruje sa jej trvanie do 40 h. Orgány sú po celý čas uloţené
v chladiacom boxe.
Čakatei'om na obličku sa stáva ten pacient s chron. zlyhaním obličiek, kt. s t. súhlasí a u kt. je t. moţná.
Podmienkou je zdrav, stav príjemcu: treba vylúčiť závaţnejšie postihnutie srdca a pľúc, práve prebiehajúce
závaţnú infekčnú a nádorovú chorobu, u diabetikov sy. diabetickej nohy, a psychiatrickú chorobu, kt. by
ohrozovala dorţiavanie th. reţimu.
O moţnom darcovstve sa uvaţuje aţ po stanovení mozgovej smrti (úplné a nevratné vyhasnutie
všetkých mozgových funkcií, pri kt. uţ človeka nemoţno oţiviť nijakými prostriedkami, na rozdiel od pacienta
v kóme, kt. sa právne pokladá za ţivého).
Kadaveróznym darcom sa stáva ten, u koho sa stanovila dg. mozgovej smrti a nemá na rozdiel od
mozgu poškodené obličky. Darcom sa nemôţe stať človek, kt. mala zhubné alebo infekčné ochorenie.
Čakateľov na obličku je veľmi veľa a ţivých darcov je málo. Vďaka existencii mŕtvych darcov je moţné
odoberať aj ďalšie orgány, ako je pečeň, pľúca, pankreas a srdce.
Ţivým darcom u nás sa môţe stať: 1. zdravý dospelý pokrvný príbuzný, partner alebo priateľ, schopný
celkovej anestézy; 2. jedinec s 2 zdravými obličkami; 3. s rovnakou a navzájom zlúčiteľnou krvnou
skupinou s negat. kríţovou skúškou; 4. s neprítomnosťou choroby, kt. by mohla vy volať zlyhanie obličiek
príjemcu; 5. osoba, s informovaným a dobrovoľným písomným súhlasom (darcu i príjemcu). Odber obličiek
od neplnoletých a svojprávnosti zbavených jedincov je zakázaný. Odber obličky je bezplatný a jej predaj
cudziemu človeku nie je moţný.
Výhodou ţivého darcu je jednoduchšie načasovanie aj pred začatím dialyzačnej liečby, rýchlejší nástup

funkcie obličky, dlhšia ţivotnosť obličky, potreba menších dávok imunosupresív u príjemcu.
T. v SR koordinuje Slovenské centrum orgánových transplantácií (SCOT), kt. vedie čakacie listiny,
register darcov a príjemcov orgánov, register nedarcov (osôb, kt. odmietli darovať po smrti orgány). SCOT
vykonáva imunol. a imunogenetické vyšetrenia (HLA-typizácia, kríţové skúšky...).
Pred kaţdou t. sa vykonáva HLA-typizácia darcu, t. j. vyšetrenie transplantačných HLA-antigénov darcu,
kt. sa zadajú do počítača a ten vyberie z čakacej listiny vhodných príjemcov. Organizmus tvorí protilátky
ako odpoveď na cudzorodé bielkoviny, kt. nepozná. Protilátky sa vytvárajú v priebehu infekcií, gravidity,
po transfúzii a t. Organizmus, kt. má veľa rôznych protilátok, má častejšie aj pozit. kríţovú skúšku, a teda
sa automaticky z výberu vhodných príjemcov vyradí bez ohľadu na podobnosť HLA antigénov. Takíto
pacienti zväčša čakajú na obličku najdlhšie.
Riziko rejekcie sa hodnotí podľa výsledku kríţovej skúšky (cross-match), kt. sa vykonáva pred t. Je to
„.skúmavková transplantácia": sérum príjemcu sa zmieša s lymfocytmi darcu (na nich sú antigény - znaky,
proti kt. sa môţu tvoriť protilátky). Skúška sa pokladá za pozit, ak pacient tvorí protilátky proti lymfocytom
darcu.
Zákl. prejavom alošpeciflckej imunitnej odpovede po t. obličky je bunková infiltrácia interstícia spojená s
rôzne vyjadrenou tubulointerstieiálnou léziou a sklerózou. Hodnotenie rejekčnej nefropatie značne
spresňuje bioptické vyšetrenie transplantovaných obličiek a imunohistochémia. Pomocou nich sa dá
lepšie posúdiť aktivita rejekcie, cievne lezie (segmentáma glomerulopatia a rejekčná arteriopatia),
intravaskulárna stáza a adhézia leukocytov k cievnej stene, ako aj níekt. diferenciačné antigény, napr.
CD14, CD57, CD68, CD108, CD45RO.
Transplantácia pečene − fáza klin. výskumu sa ukončila r. 1983 stanovením indikácií r. 1983 na 1.
konferencii vo Washingtone a upresnením r. 1993 na konferencii v Paríţi.
Indikácie: t. pečene ako th. prvej voľby sa vykonáva pri týchto stavoch:
1. Fulminantné (encefalopatia v priebehu akút. hepatitídy do 2 týţd. od začiatku ikteru) a subfulminantné
zlyhanie pečene (do 3 mes. od začiatku ikteru) − je hlavnou indikáciou tzv. superurgentnej t. p.
Transplantuje sa pečeň od prvého darcu, a to aj bez rešpektovania kompatibility ABQ. Tieto stavy majú
spontánnu mortalitu asi 80 %. Ich spontánne vyliečenie pri hepatitíde A a intoxikácii paracetamolom
nastáva asi v 50 − 60 %. Najčastejší je fulminantný priebeh hepatitídy B (asi 11%o prípadov), pri
hepatitíde A a C je výnimočný; pozoruje sa však aj pri herpetickej a i. formách hepatitídy. Vysoká mortalita je
pri otrave hubami (Amanita phalloides). T. p. sa indikuje v čase, keď sa dostaví encefalitída alebo kóma pri
poklese protrombínového času < 20 % a vek pacienta je < 30 r. Berie sa do úvahy aj hodnota séroyého
bilirubínu, ALT, leukocytóza. 1-r. preţitie je asi 50 − 80 %. Okrem totálnej hepatektómie sa odporúča
dočasná transplantácia auxiliámej pečene alebo jej časti (alogénnej alebo xenogénnej); po ústupe choroby
sa transplantát exstirpuje.
2. Prim. biliárna cirhóza − indikované sú prípady s narastajúcou bilirubinémiou < 100 mmol/l, ascitom,
recidivujúcim nezvládnuteľným krvácaním do GIT, neznesiteľným svrbením, invalidizujúcou slabosťou a
unavenosťou. 5-r. preţitie je asi 80 − 90 %. Ku komplikáciám ochorenia patrí osteoporóza (deficit
vitamínu D v dôsledku chron. cholestázy), kt. sa môţe po t. p. ešte zhoršiť v dôsledku th. kortikosteroidmi
a u ţien − menopauzy. Na určenie prognózy sa pouţíva index kliniky Mayo (vek, výskyt opuchov,
sérového hodnoty bilirubínu a protrobmínový čas);
3. Prim. sklerotizujúca cholangitída − pri neúspechu th. kys. ursodeoxycholovou. Ak je uţ prítomný
karcinóm, t. p. má menšie vyhliadky na úspech;
4. Atrézia extrahepatálnych ţlčových ciest u detí − je indikáciou na zákrok asi v 1/2 prípadov. Pri
čiastočnom alebo úplnom chýbaní ductus choledochus sa utvára portoenteroanastomóza podľa Kasaiho
do 3 − 4 mes. po narodení. K t. p. sa pristupuje neskôr, najmä ak je neúspešná Kasaiho operácia s
pretrvávaním ikteru, príp. vzniká prudká nekróza pečene. Podstatným pre úspech je dobrý stav výţivy.
Operovať treba skôr ako sa objavia ireverzibilné komplikácie a pokročilá insuficiencia pečene. Výsledky sú
dobré najmä u detí < 2-r, (aţ 90 % úspech), u detí < 1-r. s hmotnosťou < 10 kg len 60 %. 5-r. preţitie je
asi 60 − 70 %. T. p. je indikovaná aj v prípadoch so sek. zlyhaním pečene, t. j. pri znovuobjavení sa ikteru,
krvácaní s portálnou hypertenziou, cholangitíde nezvládnuteľnej antibiotikami, neznesiteľnom svrbení,
kardiopulmonálnych komplikáciách alebo hepatocelulárnej insuficiencii.

V neskoršom veku sa t. p. vykonáva cholestatických formách homozygotné-ho deficitu a→antitrypsínu,
familiárnej Bylerovej chorobe a niekt. formách Alagilleovho sy.
Ako alternatívna th. sa vykonáva pri týchto chorobách:
1. Cirhóza pečene vyvolaná vírusmi hepatitídy B (VHB) a D − väčšinou ide o mladších pacientov v inak
dobrom somatickom stave, kt. dobre znášajú operáciu; po operácií pretrváva vírus v tele asi v 4/5 prípadov
a môţe vyvolať infekciu transplantátu, kt. progresiu do cirhózy môţe podporovať imunosupresívna th. Ak je veľká replikácia vírusu (< 10 viriónov/ml), hepatitída recidivuje aţ v 96 %. Preto sa
pred operáciou podáva interferónom a (3-krát/týţd. 5 mil. j. i. m. aţ do zastavenia replikácie a
negativizácie polymerázovej reťazovej reakcie VHB. Pred t. a po nej sa dlhodobo podávajú polyklónové imunoglobulíny
anti-HBs, aby sa ich hodnoty udrţiavali > 100 j./ml. 1-r. preţitie pacientov bez protivírusových opatrení je
asi 50 − 60 %, pri dlhodobej pasívnej imunizácii aţ 75 %.
Cirhóza pečene vyvolaná vírusom hepatitídy C (VHC) -je jednou z hlavných indikácii t. p. (tvorí 10-35 %).
Vzhľadom na pomalý vývoj infekcie sú aj pacienti starší a zákrok sa horšie znáša. Operácia nezbavuje
pacienta vírusu, recidíva HC je častá (po 3 r. má recidívu 72 %, 61 % prechádza do štádia chron. aktívnej
hepatitídy). Stanovenie RNA vírusu v sére polymerázovou reťazovou reakciou pred zákrokom nemá vplyv
na frekvenciu ani závaţnosť pooperačnej hepatitídy.
2. Alkoholická cirhóza pečene − indikované sú prípady so závaţnými komplikáciami (krvácanie z varixov,
refraktémy ascites, recidivujúce encefalopatie alebo infekcie; alkoholizmus nie je kqntraindikáciou
zákroku, odporúča sa však aspoň 6-mes. abstinencia; preţitie je asi 65 − 80 %.
3. Hepatocelulárny karcinóm − ak je jediný nádor < 5 cm, celkový počet príp. multilokulámych nádorov < 3,
pričom priemer najväčšieho nádoru < 3 cm, nádor nerastie inde; alternatívou je perkutánna alkoholizácia
alebo resekcia pečene.
4. Alveolárna echinokokóza − pokoročilé prípady, keď ochorenie neustupuje ani po častej, dlhodobej
cielenej protimikróbovej th.; predpokladom úspešnej th. je neprítomnosť metastáz, na iných miestach.
Kontraindikácie: 1. metastatické postihnutie pečene pri rakovine hrubého čreva, prsníka, ţalúdka a i. (s
výnimkou niekt. pomaly rastúcich metastáz karcinoidu a i. endokrinných nádorov); 2. prípady, v kt. dĺţka
preţitia je v dôsledku prítomnosti iného ochorenia malá; 3. vysoký vek (> 65 r.); 4. zlá spolupráca
pacienta a nemoţnosť imunosupresívnej th. K faktorom zhoršujúcim pooperačné preţitie patrí kardialna a
respiračná insuficiencia, s potrebou umelej ventilácie, zlyhanie obličiek (tu sa zvaţujje dvojaká
transplantácia pečene a obličky od jedného darcu, v prípade ťaţkej hypoxémie u detí transplantácia
pľúc, pečene, príp. aj srdca.
Transplantácia rohovky →keratoplastika.
Transplantácia srdca − najčastejšou indikáciou t. srdca je zlyhanie srdca pri pri hypertenznej a
ischemickej chorobe srdca, pokročilej nekorigovateľnej koronárnej chorobe, poreumatických chybách a
kardiomyopatiách.
Kontraindikácie – osobitná pozornosť sa venuje aktívnej infekcii, ako aj infekčným loţiskám, kt. môţu
po úspešnej t. s. a imunosupresívnej th. vzplanúť a ohroziť stav pacienta. Preto patrí sanácia fókusov do
štandardnej prípravy pacienta na t. s.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Klinické kontraindikácie transplantácie srdca
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aktívna infekcia
Čerstvá pľúcna embólia
Krvácajúca vredová choroba
Inzulíndependentný diabetes mellitus
Prognosticky závaţná malignita
Ireverzibilné poruchy vitálnych funkcií (mozgové, pľúcne, pečeňové, renálne)
Závislosť od drog a alkoholu
Psychická instabilita
Nedostatočné sociálne zázemie
Vek
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Po stanovení dg. a vylúčení kontraindikácií sa o zaradení do transplantač-ného programu rozhoduje
podľa funkčných parametrov. Indikované sú prípady zaradené podľa klasifikácie -^NYHA do III. a IV.
stupňa, výnimočne II. stupňa a poklesom ejekčnej frakcie ľavej komory < 20 %. Moţnosť účinnej
rekonštrukcie koronárneho riečiska sa zistí koronarografiou, príp. korigovateľnosť chyby neinvazívnymi
vyšetreniami, reverzibilita zmien myokardu sa dá posúdiť na základe výsledkov endomykardiálnej
biopsie. O moţnosti t. s. treba uvaţovať aj y prípadoch, keď 2 − 3-týţd. intenzívnou konzervatívnou
th. nedosiahne priaznivý obrat vo vývoji ochorenia. Rozhodujúci význam pre stratégiu t. s. má
hodnota odporu v pľúcnych cievach; čím je tento niţší, tým väčšia je nádej na úspech ortotopickej t.
s. U paciedntov s vysokým odporom v pľúcnych cievach prichádza do úvahy heterotopická t. s.
alebo súčasné presadenie srdca a pľúc.
Nádej na úspech t. s. je tým väčšia, čím skôr sa výkon uskutoční. Termín určuje najmä počet čakateľov
a vhodných darcov, kt. počet v súčasnosti klesá. Ďalším faktorom je stupeň histokompatibility. Príp.
komplikácie, napr. zlyhanie obehu sa riešia dočasnou mechanickou podporou obehu, prechodnou
implantáciou mechanickej náhrady alebo dynamickou kardiomyoplastikou.
V snahe poskytnúť t. s. čo najviac ohrozeným pacientom sa v rámci Euro-transplantu pouţíva kód na
určenie naliehavosti výkonu (tab.).
Kódy naliehavosti transplantácie srdca
HU − high urgency (vysoko naliehavé), pacienti čakajúci na retranplantáciu U − urgent (naliehavé), pacienti
vyţadujúci i. v. medikamentóznu inotropnú, príp. mechanickú podporu alebo respirátor T − normálne
transplantácie, transplantovateľní podľa poradia NT − temporarily not transplantable (dočasne
netransplantovateľní)
Od r. 1981 do r. 1966 podstúpilo t. s. takmer 26 000 pacientov. Do r. 1992 sa vykonala napr. v Belgicku
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u 17/10 , v Rakúsku 12/10 , európsky priemer bol 4,6/10 obyvateľov.
U nás priekopníkmi t. srdca boli od zač. 60. r. pracovníci Ústavu experimentálnej chirurgie SAV pod
vedením M. Hubku a II. chir. kliniky FN v Bratislave pod vedením K. Šišku, v 80. r. I. Šimkovic.
Transplantácia vlasov − prenos vklastných vlasov z oblasti kvalitného vlasového porastu (zo záhlavnej
oblasti) do bezvlasej časti hlavy. Miništepy (do 5 vlasových korienkov) alebo mikroštepy (1 − 2 vlasové
korienky) sa vsadia do drobných nárezov v bezvlasej koţi, nový vlasový porast sa začne zjavovať po 1 −
2 mes. a má rovnakú kvalitu ako v mieste odbere. Laserová transplantácia vlasov vyuţíva CO 2 laser,
pomocou lúčov ktorého sa utvoria nárezy v bezvlasej koţi namiesto nárezov utvorených skalpelom.
Nárezy sú rovnako veľké, v rovnakej vzdialenosti, nerkvácajú, majú rovnaký sklon, čím následne rastú
vlasy prirodzeným smerom; tým, ţe tkanivo v mieste dopadu sa odparí a ostave tu zodpovedajúci otvor,
nie sú mikroštepy komprimované a vlasty ostávajú vo svojej prirodzenej vzdialenosti.
transplantačná vaskulopatia − postihnutie koronárnych ciev v transplantovanom srdci (akcelerovaná
ateroskleróza). Transplantované srdce nemá inerváciu, ktorá by upozornila na ischémiu bolesťou.
transplantatum, i, n. − [l. transplantatio prenos tkanív] transplantát, prenášaný orgán; tkanivo alebo
orgán, kt. sa transplantuje bez rekoštrukcie cievneho riečiska sa označuje ako step.
trans|pleuralis, e − [trans- + l. pleura pohrudnica] transple-urálny, cez pohrudnicu.
transpolarizácia − prekmit akčného potenciálu, pričom sa napätie na bunkovej membráne dráţdivej
bunky stáva na krátky okamih kladne nabité.
trans|ponáza − enzým, kt. katalyzuje transpozíciu.
transport − [l. transportare prenášať] doprava, prenos látok v organizme, jeho častiach, bunkách ap.; vo
fyz. chémii proces prenosu iónov a látok cez biol. membrány. Je výsledkom súhry fyz. procesov
(prúdenie krvi, difúzia, osmóza) a chem. procesov (špecifická väzba, spotreba energie uloţenej
v chemických zlúč.
Transport látky − prenos látky smerujúci k vyrovnaniu koncentračných rozdielov vo fáze. Rozoznáva
sa: 1. pasívny transport − deje sa v smere gradientu elektrochemického potenciálu (→difúzia); 2.
uľahčená difúzia − facilitovaná difúzia, týka sa napr. glukózy, kt. prechádza membránami rýchlejšie ako
len v dôsledku voľnej difúzie, a to pomocou prenášača (carrier); prebieha len do vyrovnania koncentrácie
(saturačná kinetika), avšak vysoko špecificky; 3. aktívny transport − prebieha na úkor dodanej energie z

metabolických procesov, zvyčajne v smere proti elek|rochem. gradientu; týmto mechanizmom sa
transportujú nabité ióny (prevaţne katióny) a aminokyseliny v črevnej sliznici a obličkových tubuloch,
ako aj glukóza; prenášač je vysoko špecifický; →akčný membránový potenciál,
V tuhej a nepohybujúcej sa fáze sa uskutočňuje t. l. difúziou (konduktívny t. l.). V pohybujúcich sa
tekutinách sa na tento mechanizmus superponuje konvektívny t. l. súvisiaci s premiestňovaním
elementov tekutiny pri jej premiešavaní. Premiešavanie tekutiny moţno zabezpečiť mechanickým
miešadlom, alebo je výsledkom pôsobenia zotrvačných síl pri turbulentnom toku tekutiny. Rýclosť t. I. (N)
meraná mnoţstvom látky prenesenej za jednotku času plochou (A) sa kvantifikuje empirickou
rýchlostnou rovnicou:
N = k c (C 1 − C 2 ) A
kde kc je parciálny súčiniteľ t. l. vo fáze a (C 1 − C 2 ) hnacia sila t. l., vyjadrená rozdielom koncentrácií
transportovanej zloţky v dvoch miestach fázy.
T. I. sa uskutočňuje v smere klesajúcej koncentrcáie (C 1 > C 2 ). Pri difúznych operáciách je z hľadiska
výmeny látky medzi fázami rozhodujúci t. l. v jednej fáze smerom k fázovému rozhraniu. Fázové rozhranie
v súlade s filmovou teóriou prechodu látky nekladie t. l. odpor, čo je ekvivalentné predpokladu, ţe na
fázovom rozhraní vzniká rovnováţny stav okamţite. Hnaciu silu t. l. potom moţno vyyjadriť ako rozdiel
koncentrácie transportovanej látky v prúde tekutiny (C) a na fázovom rozhraní (C 1 ).
Ak sa t. l. vo fáze uskutočňuje molekulovou difúziou, z porovnania rýchlostnej rovnice t. l. s I. Fickovým
zákonom vyplýva
D
Kc = –––
z
kde D je difuzivita transportnej látky a z je vzdialenosť miest, v kt. jej koncentrácia zodpovedá
hodnotám dosadzovaným do hnacej sily t. l.
Pri jednosmernej výmene látky cez fázové rozhranie treba pravé strany rovníc násobiť korekčným
súčiniteľom. Z analógie s Ohmovým zákonom moţno parciálny súčiniteľ 1.1. pokladať za prevrátenú
hodnotu odporu proti t. l. vo fáze. Hodnoty parciálnych súčiniteľov t. l. sa získavajú výpočtom z
empirických kriteriálnych rovníc. V rýchlostných rovniciach t. l. moţno koncentráciu transportovanej látky
vyjadriť nielen objemovou koncentráciou C, ale aj v mólových zlomkoch (y, x), v relat. zlomkoch (Y, X), v
plynnej fáze (p).
Transport spermií – po ejakulácii musia spermie v ţenskom genitále, ascendentným pohybom
uniknúť kyslému prostrediu pošvy, a tak preţiť. Tlmivá kapacita seminálnej plazmy sa stráca niekoľko
min po ejakulácii. Semináinu plazmu, kt. má alkalické pH, tvorí zo 60 % obsah semenných vačkov a z
30 % sekrét prostaty. Transport spermií ovplyvňujú: 1. fyz. vlastnosti cervikálneho hlienu (v strede cyklu
je ho veľa, je tekutý, má neutrálne pH a poskytuje pre spermie vhodné prostredie, pričom paralelné
orientácia glykoproteínových mikrofilamentov uľahčuje pasáţ spermií do dutiny maternice); 2.
mechanická interakcia krčka a maternice (kontrakcie maternice môţu popohnať spermie k
uterotubámej junkcii v priebehu niekoľkých min po koite); 3. kolonizácia cervikálnych krýpt (spermie
obsahujú cervikálne krypty, z kt. sa pomaly v ďalších 2 – 3 d uvoľňujú); 4. pohyblivosť spermií.
Transport spermií maternicou uľahčujú kontrakcie maternice, kt. ovplyvňuje veľké mnoţstvo
prostaglandínov prítomných v ejakuláte. Spermie sa na svojej ceste maternicou hromadia v oblasti
uterotubárnej junkcie, kt. je skutočnou prekáţkou transportu spermií. Z 200 − 300 miliónov spermií vstúpi
do vajíčkovodu len < 200. Tento filtračný mechanizmus riadi vstup spermií do vajíčkovodu.
V priebehu transportu ţenským genitálom nastáva kapacitácia spermií, t. j. strata niekt. povrchových
proteínov, kt. spermie získali ešte v muţskom genitáli. Pri niekt. ţivočíchoch je tento proces
základnou podmienkou oplodnenia. U ľudí je jeho význam sporný, pretoţe oplodnenie ľudského vajca
sa dá dosiahnuť aj in vitro spermiou, kt. nebola v kontakte s genitálom ţeny.
Väzba spermie na vajíčko – vajíčko vo svojom vonkajšom obale obsahuje špecifické molekuly slúţiace
ako receptory pre spermie, kt. sa tu pevne zachytávajú. Táto väzba je druhovo špecifická. Po nadviazaní
spermie na zóna pellucida nasleduje akrozómová reakcia, t. j. spojenie vonkajšej akrozómovej a
plazmatickej membrány. Tento proces umoţňuje uvoľnenie nahromadených enzýmov, ako je

hyaluronidáza, kt. napomáhajú penetrácii spermie cez vonkajší obal vajíčka. Tento dej je výsledkom
kombinácie aktívneho pohybu spermie a účinku enzýmov uvoľňovaných z akrozómov. Penetráeia trvá 3
h, potom celá spermia i s chvostíkom vstupuje do vajíčka, nastáva spojenie a výmena gen. materiálu
obidvoch rodičov. V tomto okamihu nastáva rýchla a dramatická zmena vlastností vajíčka (zónová reakcia).
Zmena zónoyého materiálu povrchu vajíčka zabraňuje pripojenie a penetráciu ďalších spermií cez zóna
pellucida.
Obr. 1. Väzba spermie na vajíčko. Elektrónovomikroskopická snímka spermie škrečka penetrujúcej
cez zóna pellucida. Zóna pellucida, kt. obsahuje väzbové receptory pre spermie môţe viazať niekoľko
spermií. Po väzbe nastáva akrozómová reakcia, kt. uľahčuje penetráciu. S plazmatickou membránou
obklopujúcou vajíčko sa spája len jedna spermia
Transport tepla − prestup →tepla; rozoznáva sa t. t. v pohybujúcej sa tekutine (konvekcia) a v
nepohyblivom telese ako následok vibračného pohybu molekúl (v kovoch elektrónov), kt. má za
následok výmenu energie medzi nimi (kondukcia).
Transport vajíčka – vajíčko, kt. sa uvoľňuje z ovária po ovulácii, obklopuje vrstva folikulových buniek, kt.
sa skladá z buniek corona radiata, t. j. zhluku buniek tesne pripojených k zóna pellucida a z buniek
cumulus oophoreus, kt. obklopujú korónu. Prítomnosť tohto rôsolovitého materiálu je dôleţitá pre zachytenie vajíčka fimbriami, kt. urýchľujú kontrakcie vajíčkovodu, fibrií a ovariálnych väzov, ako aj
kmitajúce pohyby vnútri fimbrií.
trans|portatio, onis, f. − [trans- + l. porto nosiť] transportácia, dopravovanie, prepravovanie.
transportér − prenášač, obvykle molekula prenášajúca určitú zlúč. (napr. z bunky al. do bunky, v krvi).
Transport glukózy v bunkovej membráne sa označuje GLUT. Ţelezo v krvi prenáša transferín, vitamín
B12 transkobalamín, pohlavné hormóny SHBG, kortizol CBG ap.
transportné maximum − Tm, maximálna funkčná saturácia obličkových tubulov látky, kt. prechádza
glomerulovým filtrom v podmienkach dynamickej rovnováhy. Hodnotu Tm ovplyvňuje glomerulová
filtrácia, prietok krvi obličkami, reabsorpcia, sekréda a kompetitívne pôsobiace látky. Pri známej hodnote
glomerulovej filtrácie a prietoku krvi obličkami je Tm ukazovateľom funkcie tubulov. Podmienkou jeho
stanovenia je dosiahnutie max. koncentrácie v plazme, nad hodnotu, keď uţ zvýšenie nasýtenia tubulu
nieje moţné; najčastejšie sa určuje Tm PAH a glukózy; →klírens.
trans|positio, onis, f. − [trans- + l. ponere klásť] →transpozícia.
Transpositio arteriarum cordis − transpozícia srdcových tepien, vrodená srdcová chyba,
charakterizovaná premiestením odstupu veľkých tepien zo srdca.
Transpositio arteriarum cruciata − skríţená transpozícia tepien.
Transpositio arteriarum simptex − jednoduchá transpozícia tepien.
Transpositio viscerum − situs viscerum inversus.
trans|pozícia − [transpositio] 1. prenesenie, prevedenie z jedného miesta na druhé, premiestenie; 2.
prestavba, napr. cis-polohy na trans-polohu; 3. premiestenie transpozónu alebo jeho kópie z jedného
miesta (donorové miesto) na iné (cieľové miesto); 4. stomat. dystopia, pri kt. si dva zuby navzájom vymenili
svoje miesto v zubnom oblúku (najčastejšie medzi očným zubom a 1. premolárom).
Treanspozícia baktérií − baktérie majú tzv. transponovateľné elementy, kt. sa môţu transponovať z
jedného miesta baktériového chromozómu na iné miesto, ako aj na plazmid. Transpozičný
mechanizmus nevyţaduje homológiu DNA. Na transponovateľnosti génov rezistencie je najčastejším
podkladom častého vzniku nových kombinácií rezistencie voči antibiotikám na plazmidy.
Intermolekulová transpozícia − t., kt. prebieha medzí donorovou a recipient-nou molekulou DNA.
Intramolekulová transpozícia − t., kt. prebieha medzi donorovým miestom transpozónu a cieľovým
miestom na tej istej molekule DNA (replikóne).
Transpozícia veľkých ciev − angiokardiopatia následkom poruchy rotácie embrya s odstupom aorty
z pravej a a. pulmonalis z ľavej komory. Ide o najčastejšiu cyanoticku vrodenú chybu dojčiat (5 %
všetkých vrodených chýb srdca) s prevahou postihnutia chlapcov (2 − 3:1). Rozoznáva sa úplná a
korigovaná forma; -→Taussigov-Bingov sy.

Úplná forma − dextrotranspozícia, spája sa s paralelným zapojením pľúcneho a systémového obehu
(namiesto zapojenia za sebou), pričom aorta vystupujúca z pravej komory leţí pred a. pulmonalis
odstupujúcej z ľavej komory. Klin. obraz charakterizuje cyanóza rozličného stupňa, kt. závisí od ţivotne
dôleţitých skratov vo forme defektu septa alebo ductus arteriosus apertus, ako aj prídavnej stenózy a.
pulmonalis. Prítomná býva tachykardia so silnými prekordiálnymi pulzáciami (dvíhavý úder hrotu), príp.
globálna insuficiencia srdca s dyspenou alebo tachypneou uţ v prvých d ţivota. Dg. sa stanovuje
echokardiograficky, katetrizáciou srdca (príp. spaliatívnou balónikovou atrioseptostómiou),
angiokardiografiou; na rtg snímke sa obyčajne zisťuje zmnoţená cievna kresba. EKG býva spočiatku
normálny, neskôr vykazuje príznaky hypertrofie pravého srdca. Th. spočíva v operácii. Jednoročné
preţitie po operácii je 40 − 50 %.
Korigovaná forma − levotranspozícia je spojená s prídavnou inverziou predsiení (spojenie pravej
predsiene s anat. ľavou komorou a a. pulmonalis a ľavej predsiene s pravou komorou, a teda s
normálnymi hemodynamickými pomermi), ako aj inverziou AV-chlopní a prevodového systému, často
v kombinácii s ďalšími srdcovými chybami (najmä defektom komorovej priehradky, stenó-zou pľúcnice).
Klin. obraz nevykazuje cyanózu, príznaky závisia od prídavných aniomálií. Dg.: na EKG sa zisťuje ľavý
typ s hlbokým Q v III. zvode, ako aj V1, V2 a chýbaním Q vo V6, často arytmie (aj totálna AV-blokáda); na
rtg snímke hrudníka typická silueta podmienená nahradením pulmonálneho oblúčika vzostupnou aortou.
Osobitnou formou je neúplná t. v. c. (zriedkavá), kt. sa spája s ďalšími srdcovými chybami. Niekedy
obidve veľké cievy odstupujú z pravej komory (angl. double outlet right ventrlcle) s úplnou
transpozíciou aorty a neúplným premiestením a. pulmonalis. Opačná situácia je pri odstupe obidvoch
veľkých ciev z ľavej komory (angl. double outlet left ventrícle), je ešte zriedkavejšia. Th. je chir.
trans|pozón − angl. transposon, mobile element, transposab-le element, jumping géne, mobilný
element, sekvencia DNA schopná transpozície. T. môţe vzniknúť napr. v baktériách a vloţiť sa na iné
miesto genómu alebo preniesť sa na plazmid alebo fágový genóm; →transpozícia.
trans|pulmolálny tlak (ptp) − rozdiel medzi alveolárnym a pleurálnym tlakom.
trans|rectalis, e − [trans- + 1. m rectus abdominis priamy brušný sval] transrektový; týka sa napr. rezu
pri laparotómii, pri kt. sa pretína priamy brušný sval.
trans|rektálny snímač – endosonda , ktorý sa pouţíva pri ultrasonografii na presné zobrazenie
predstojnice, semenných mechúrikov, bázy mechúra a rekta; zavádza sa análnym otvorom do
konečníka.
trans|septalis, e − [trans- + l. septum priehradka] transseptový, cez (skrz) septum. Transseptová
katetrizácia srdca spočíva v zavedení katétra ţilovým systémom do pravej predsiene a punckiou
medzipredsieňového septa do ľavej komory.
trans|sexualita − [transsexualitas] transsexualizmus, nesúlad pohlavnej identifikácie v zmysle plného
rozpojenia biol. a psychol. pohlavia; nespokojnosť s vlastným pohlavím, s jeho anatómiou. Je to
zriedkavá porucha nejasnej (pp. vrodenej) etiológie, kt. sa prejavuje túţbou prislúchať k opačnému
pohlaviu, snahou nechať si operatívne zmeniť genitálie, a to bez výskytu inej psychickej poruchy alebo
abnormality, ako je hermafroditizmus, označovaný za poruchu pohlavnej totoţnosti alebo inverziu
sexuálnej roly. Nie je totoţné s homosexualitou ani transvestitizmom. Vyskytuje sa u muţov
(male−to−female, M−F), ako aj u ţien (female−to−male, F−M). Prejavuje sa uţ v útlom detstve, napr.
preferenciou hračiek a hier prislúchajúcich opačnému pohlaviu, odmietaním oblečenia príslušných
vlastnému biol. pohlaviu a prevliekaním sa do šiat opačného pohlavia, v staršom veku často snahou
vystupovať v sociálnej i sexuálnej role preferovaného pohlavia. Vedúcim príznakom je trvalá a úporná
snaha dosiahnuť premenu pohlavia, a to v zmysle anat. (chir.), ako aj úradnom.
V období dospievania sa t. začína prejavovať aj v oblasti sexuálnych a partnerských vzťahov.
Transsexuálny jedinec sa väčšinou (aţ na ojedinelé prípady homosexuálne orientovaných transsexuálov,
teda jedincov, kt. sú priťahovaní príslušníkmi rovnakého psychol. pohlavia) zamilováva do príslušníkov
svojho biol. pohlavia (transseuxuálny chlapec do muţov, transsexuálne dievča do ţien) a obyčajne sa sami
spočiatku pokladajú za homosexuálov. Niekedy sa pokúšajú aj o adaptáciu na väčšinovú sexualitu
nadväzovaním vzťahov s opačným pohlavím.
U transsexuálnych ţien (F−M) sú tieto biol. heterosexuálne, avšak psychol. homosexuálne skúsenosti
(sexuálne styky s muţmi) podstatne zriedkavejšie ako u transsexuálnych muţov (M−F). Bývajú

označované za „nedobrovoľné". Manţelstvá uzatvárané podľa anat. pohlavia a narodenia detí sa u
transsexuálnych ţien prakticky nevyskytujú, kým u transsexuálnych muţov nie sú neobvyklé. F−M ţijú často
v stabilných partnerských vzťahoch s partnerom rovnakého biol. pohlavia, kt. sa sám pokladá za
heterosexuála; pri M−F je to zriedkavejšie. Partneri, kt. ţijú v blízkom vzťahu, majú zhodnú „klamnú―
ideu, fólie a deux (napr. ţe ţenský transsexuál je muţ).
Th. − pri F−M sa podávajú androgény, pri M−F estrogény a antiandrogény.
M−F − chir. th. sa doţaduje ~ 50 % pacientov. Operácia spočíva v kastrácii a úprave vonkajších genitálií.
Po nej sa má pacient sledovať aspoň 2-krát/r. Hormónová th. spočíva v podávaní estradiolu a jeho
®
®
esterov (napr. Estrofem 2 − 4 mg/d alebo inj. Agofollin 5 mg/týţd. i. m.) alebo konjugovaných
®
estrogénov (napr. Oestro-Feminar 1,15 − 2,5 mg/d). Neţiaduce účinky sú menšie aplikácii
®
transdermálnych prípravkov (napr. Estraderm , Systen ). U chudších pacientov sú na dosiahnutie
feminizácie potrebné vyššie dávky. Priaznivý účinok na zväčšenie prsníkov majú gestagény s
®
antiandrogénnym účinkom − medroxyprogesterónacetát (Provera 5 − 10 mg/d) a na potlačenie rastu
®
ochlpenia cyproterónacetát (Androcur 50 mg/d). Odporúča sa aj spironolaktón 100 − 200 mg/d, kt.
podporuje najmä zväčšovanie prsníkov.
Somatická feminizácia po estrogénoch a antiandrogénoch sa prejaví zníţeném libida, zlepšením akne,
zvýšením citlivosti prsníkových bradaviek a rozšírením dvorčekov bradaviek. Zníţi sa častosť spontánnych
a nočných erekcií, podstatne sa zniţuje objem semennej tekutiny. Klesá aj produkcia LHRH a LH, ako aj
počet receptorov pre gonadotropíny LH a HCG v semenníkoch.
Spermiogenéza sa utlmuje uţ počas 2 − 1. depresia, psychóza, drogová závislosť, nestablizovaná
epilepsia; 2. hypertenzá choroba; 3. ische 4 týţd. po začiatku podávania estrogénov. V priebehu th. sa
zniţuje vypadávanie vlasov a hustota fúzov. Pleť sa stáva jemnejšia, tuk sa ukladá na ţenských
predilekčných miestach (panvová oblasť). Zniţuje sa svalová hmota a atrofujú semenníky.
V 2 − 3-mes. intervaloch sa sleduje hmotnosť, sek. pohlavné znaky (prsníky), pátra sa po príp. flebitíde,
kontroluje sa moč, KO, pečeňové testy, lipidy vrátane triacylglycerolov, testosterón (T), prolaktín (PRL),
estradiol (E2). Hodnoty T nemajú počas účinnej estrogénovej a antiandrogénovej th. klesnúť < 50 ng/dl.
Estrogény sa prestávajú podávať 3 − 4 týţd. pred chir. výkonom (prevencia hyperkoagulačného sy.) a
opäť sa podávajú 1 týţd. po operácii.
K neţiaducim účinkom th. t. patrí tromboembolická choroba (< 40-r. 2 %, > 40-r. 12 %), hepatopatia, s
príp. cholelitiázou. Pri t. sú časté depresie a zvýšený býva výskyt suicídií.
F−M − chir. výkonu so zmenou pohlavia sa doţadujú prakticky všetky pacientky. Chir. výkon spočíva v
hysterektómii s adnexektómiou, mastektómii a chir. úprave vonkajšieho genitálu. Asi 1/3 pacietov F-M má
uţ pred hormónovou th. manifestný hirzutizmus a poruchy cyklu. V 25 % sa zisťuje sy. polycystických
ovárií, preto treba pred hormónovou th. sonograficky vyšetriť panvové orgány.
Th. spočíva v inj. esteru testosterónu (T) − cypionát, enantát, izobutyrát (napr. Agovirin® depot) alebo
®
zmes dekanoátu, fenylpropionátu a izokaproátu (napr. Sustanon ) 100 − 400 mg i. m., v intervale 2 − 3
®
®
týţd. Perorálny prípravok dekanoátu T (Undestor 40 mg) alebo mesterolónu (Privium á 25 mg) sa
podáva v dávke 2 − 1. depresia, psychóza, drogová závislosť, nestablizovaná epilepsia; 2. hypertenzá
choroba; 3. ische 3 tbl./d. Počas th. sa sleduje hmotnosť, TK, výskyt edémov, KO, pečeňové testy, lipidy,
koncentrácia hormónov (najmä T).
Pri chir. výkonoch sa zniţuje dávka T na 1/2, v tejto substitúcii sa však pokračuje; okrem iného predstavuje
aj prevenciu osteoporózy a anémie. Odporúča sa trvalý prívod vápnika so sledovaním kostnej denzity.
Kontraindikácie hormónovej th. − 1. depresia, psychóza, drogová závislosť, nestablizovaná
epilepsia; 2. hypertenzá choroba; 3. ischemická choroba srdca, chlopňové chyby, reumatická
endokarditída, kardiomyopatia, myokarditída; 4. tromboflebitída, tromboembolická choroba; 5.
cerebrovaskulárne choroby; 6. hepatopatie; 7. poruchy obličkových funkcií; 8. nekompenzovaný
diabetes mellitus; 9. hyperprolaktinémia; 10. rakovina prsníka v rodinnej anamnéze; 11. fajčenie
cigariet; 12. refraktérne migrény, lezie sietnice; 13. výrazná obezita; 14. hypertriacyglycerolé-mia a
hypercholesterolémia (pri th. androgénmi).
trans|sfenoidový − [transsphenoidalis] prechádzajúci klinovou kosťou, os sphenoidale, obvykle prístup
pri operácii nádorov hypofýzy.

trans|skapulárny – [transscapularis] prechádzajúci lopatkou, napr. t. rtg snímka pri vyšetrení luxácie
v ramennom kĺbe.
trans|skeletárny – [transsceletalis] prechádzajúci cez skoelet, kosť. Napr. t. liečebná extenzia.
trans|skrotálny – [transscrotalis] prechádzajúci mieškom, cez skrótum (scrotum). Prístup napr.
k vazektómii.
trans|spiratio, onis, f. − [trans- + l. spiro dýcham] transspirácia, potenie, vyparovanie vody povrchom
tela.
transsudát − [transsudatum] číry výpotok nezápalového pôvodu; por. exsudát. T. vzniká pri lokálnej
stáze následkom abnormálnej priepustnosti kapilár alebo patol. zloţenia krvi a telových koloidov.
Vyznačuje sa nízkym počtom buniek a nízkym obsahom bielkovín (< 3 %), je väčšinou serózny, zriedka
(napr. pri hemoragickej diatéze) krvavý. Merná hmotnosť 1,005 − 1,015 (závisí najmä od obsahu
bielkovín.
trans|sudatio, onis, f. − [trans- + l. sudare potiť sa] transsudácia; 1. transsudát; 2. gynekol. fyziol. dôleţitá
transsudácia pošvovým epitelom, kt. je spolu so sekréciou Bartholiniho ţliaz zodpovedá za lubrikáciu
introitus vaginae.
trans|sudatum, i, n. − [trans- + l. sudor pot] →transsudát.
®

Transtec − opioidové analgetikum; buprenorfín.
trans|telefónny − prostredníctvom telefónu. T. prenos EKG u vybraných osôb ohrozených závaţnou
arytmiou.
trans|temporálny – [transtemporalis] prechádzajúci spánkovou kosťou, cez spánkovú kosť (os
temporale).
trans|tenoriálny – [transtentorialis] cezšiatrový, cez tentorium cerebelli.
trans|thoracalis, e [trans- + g. thórax hrudník] →transtorakálny.
trans|torakálny –
transezofágový.

[transthoracalis]

cez

hrudník,

hrudníkom,

napr.

t.

echokardiografia;

por.

transtyretín − skr. TTR, prealbumín viaţuci tyroxín; proteín syntetizovaný v pečeni, bielkovina
transportujúca hormóny štítnej ţľazy z plexus choroideus do mozgovomiechového moku Mutovaný t.
tvorí prekurzor fibrilárnej zloţky amyloidu pri FAP.
trans|tracheálny − [trans- + l. trachea priedušnica] prechádzajúci priedušnicou, napr. t. punkcia.
trans|sudatio, onis, f. − [trans- + l. sudatio potenie] transsudácia, prienik tekutinmy z ciev v dôsledku
zmenených tlakových pomerov na úrovni kapiláry (zmeny Starlingovej rovnováhy), Následkom t.
nastáva hromadenie nezápalovej tekutiny v telových dutinách. Príčinou je najmä zvýšený tlak na
ţilovom konci al. zníţený onkotický tlak plazmy (pri hypalbuminémii). T. vzniká pri kongestívnej srdcovej
nedostatočnosti, zlyhaníé pečene, nefrotickom syndróme a i,. stavoch spojených s nedostatkom
krvných bielkovín. Tekutina je číra, obsahuje málo bielkovín. T. môţe vznikať v pleurálne dutine
(hydrotorax), v brušnej dutine (ascites) a perikarde (hydroperikard). Dôleţité je jej odlíšenie od
zápalovom podmienenej exsudácie, kt. má za následok vznik exsudátu.
trans|umbilicalis, e − [trans- + l. umbilicus pupok] transumbilikálny, prechádzajúci pupkom, napr.
zavedenie laparoskopu.
transurány − skupinový názov pre chem. prvky nasledujúce v pediodickej sústave za uránom (s
atómovým číslom väčším ako 92). Patrí sem neptúnium 93NP, plutónium 94Pu, amerícium 95Am, curium
96Cm, berkélium 97Bk, kalifornium 938gsCf, einsteinium 99ES, fermium 100Fm, mendelevium 101Md, nobelium
102N0, lawrencium 103Lr, kurčatovium 104KU. T. sa pripravili umele jadrovou reakciou a sú rádioaktívne. Od
väčšiny z nich poznáme veľký počet izotopov. Okrem kurčatovia si všetky t. dopĺňajú orbitály 5f
elektrónmi podobne ako lantanoidy orbitály 4f a patria k lantanoidom, kt. sa podobajú aj chem.
vlastnosťami. Výnimku tvoria Np, Pu a Am, kt. sa chem. vlastnosťami podobajú väčšmi uránu ako svojím
analógom prométiu, samáriu, resp. európiu.
trans|uretero|reno|scopia, ae, f. − [trans- + g. ureter močovod + l. ren oblička + g. skopein pozorovať]

transureterorenoskopia, endoskopické vyšetrenie dutého systému obličky retrográdne cez močovod.
trans|ureterálny snímač – endosonda pouţívaná pri ultrasonografii napr. na identifikáciu pólovej
aberantnej cievy pred endoskopickou discíziou pyeloureterálneho prechodu.
trans|urethralis, e − [trans- + g. urethra močová rúra] transuretrový, skrz močovú rúru, napr. jeden
z prístupov k operácii predstojnice.
transuretrálna ablácia prostaty – endoskopická operácia predstojnice koaguláciou al. vaporizáciou
pomocou vysokofreklvenčného prúdu, rádiových vĺn, mikrovln a lasera. Jej prednosťou je min.
krvácanie, absencia syndrómu TUR, moţnosť ambulantného výkonu ap. Nevýhodou sú vysoké náklady
NVýhodná je najmä operácia pomocou holmiového lasera a nivšie intersticiálna laserová koagulácia
830E
diódovým laserom Indigo
), kt. má koniec laserového vlákna hrotnatý a zapichuje sa asi 1 cm hlboko
do prostaty, kde po oţiarení okolitého tkaniva utvorí nekrózu s priemerom asi 1 cm.
transuretrová litotripsia – metóda na odstránenie cystolitu (konkrementu v močovom mechúri).
Vykonáva sa špeciálne upraveným endoskopom s mechanickými čeľusťami (Youngove kliešte), ktorými
sa konkrement zahcytí a rozdrví. Niekt. cystolity moţno deštruovať elektrohydraulicky (URA),
ultrazvutokm (Sonotroda) al. Ho:YAG laserom.
transuretrálna resekcia mechúra (TUR) alebo prostaty (TUP) – endoskopická metóda, kt. vyuţíva
vysokofrekvenčný prúd na rezanie (resekciu) al. koaguláciu tkanív. Pacient má na stehne umiestnenou
indiferentnou (širiokou) elektródou. Vlastný pracovný nástroj je pohybluivá slučka umiestnená na konci
rektoskopu. Pri styku s tkanivami reţe al. koaguluje, a to podľa charakteristiky prúdu, kt. sa dá zvoliť
pedálom prístroja. Resektoskop sa kladá z tubusu (plášťa), mandrénu a pracovnej časti s priamou
optikou. Pri moderných verziách sú tubusy dva. Vnútorným sa privádza výplachová tekutina (nesmie sa
pouţiť vodivý iónový rozt. – nastala by elektroforéza), vonkajším sa odsáva tekutina (obyčajne skalená
krvou). Tým sa zabezpečuje priezračnmosť aj pri značnom sprievodnom krvácaní. Indikáciu na
púouţitie TUR sú nádory močového mechúra, stenóza hrdla močového mechúra a hyperplázia al.
karcinóm prostaty
Komplikáciou TUP je syndrom TUR (hypervolemicko-hypertonický). Vzniká pri rozsiahlej al. dlhodobej
resekcii (nad 60 min) následkom resorpcie irigačného rozt. cez otvorené periprostatické splete, atým
riedenia mimobunkovej tekutiny. U pacientov, u kt. by sa pouţila ako výplachová voda, by nastala
osmotickým účinkom hemolýza. Podobná komplikácia môţe zriedka vzniknúť aj po perkutánnej
litotripsii konkrementu v obličke. Jeho príznaky sú nepokoj, zmätenosť, dýchavica, nauzea, vracanie,
tachykardia, hypertenzia, hyperbilirubinémia a v najťaţších prípadoch aţ anúria (z masívneho upchatia
glomerulov fragmentmi rozpadnutých erytrocytov), kt. sa prejavuje ihneď po operácii. Stav
charakterizujú príznaku dilučnej hyponatriémie a závaţný býva najmä u starších ľudí a kardiakov.
Revenciou je šetrná transuretrálna resekcia a pouţitie nízkotlakovej cirkulácie výplachovej tekutiny. Th.
spočíva v podaní diuretík a i. v. podaní hypertonického (10 %) rozt. NaCl.
transuretrálna uretroskopia – endoskopická metóda, pri kt. sa do močovodu zavádza uretroskop
(najtenší má kaliber 7, 6 Ch) a pracovný kanál (3 Ch). Ten umoţňuje zachytiť konkrement do košíčka
(napr. Dormiova metóda( al. sa robuije pulzným laserom, príp. elektrokineticky pod optickou
kontrolou.Moţno odobrať aj vzorku na histol. vyšetrenie. Ureterorenoskopy moţno zaviesť aţ do
kalichopanvičkového systému a tu vykonať rovnaké manipulácie ako v močovode. Pouţitie flexibilných
miniendoskopov a holmiového lasera sa uprednostňuje pred perkutánnymi operáciami.
transuretrálna uretrotómia – endoskopická metóda, kt. sa pouţíva na preťatie striktúry močovej rúry.
Vykonmáva sa naslepo Ottisovým ureterotómom (u ţien) al. Sachseho optickým uretrotómom.
trans|uretrálny snímač – endosonda pri ultrasonografii napr. na vyšetrenie steny mechúra a jeho okolia,
napr. hĺbku infiltrácie urotelového papilokarcinómu; zavádz asa tubusom cystoskopu do močového
mechúra.
transvaalín − kardiotonikum; scilarén.
trans|vaginalis, e − [trans- + l. vagina pošva] transvagínový, skrz pošvu, napr. prístup k niekt. gynekol.
oparáciám.
trans|venosus, a, um − [trans- + l. vena ţila] cez ţilu, ţilovým systémom, napr. dodanie látok do určitej
oblasti ţilami.

trans|ventricularis, e − [trans- + l. ventriculus komora] cez komoru.
transversalis, e − [l.] transverzálny, priečny, idúci priečne.
transversarius, a, um − [l.] priečny.
transvers|ectomia, ae, f. − [l. transversum + g. ektomé odstrániť] transverzektómia, chir. odstránenie
priečnej časti hrubého čreva; parciálna kolektómia.
transverso|sigmo|stomia, ae, f. − [l. transversum + g. colon sigmoideum esovitá slučka + g. storna ústa]
transverzosigmostómia, anastomóza konca ku koncu (end−to−end) medzi priečnou časťou hrubého čreva
a esovitou slučkou, po hemikolektómii (colon descendens).
transverso|stomia, ae, f. − [l. transversum + g. storna ústa] transverzostómia, vyústenie priečnej časti
hrubého čreva navonok na odvádzanie črevného obsahu.
transversum, i, n. − [l.] transverzum, priečna časť hrubého čreva.
transversus, a, um − [l.] transversalis, transversarius, priečny, idúci naprieč.
®

Trans-vert − herbícídum; sodná soľ kys. metánarzónovej.
trans|verzia − [transversio] 1. dislokácia zuba z jeho vlastnej numerickej polohy v čeľusti; 2. v molekulovej
genetike bodová mutácia, pri kt. nastáva zámena nukleotidu v reťazci DNA, výmena purínového
nukleotidu za pyrimidínový a pyrimidínovového za purínový nukleotid v nukleotidovej sekvencii; por.
tranzícia.
trans|veverzostómia − [transversostomia] chir. vyústenie priečnej časti hrubého čreva, druh stómia.
transvestitismus, i, n. − [trans- + l. vestis šaty] transvestitizmus, sexuálna deviácia, nutkavá potreba
prevliekať sa do šiat drahého pohlavia.
trans|vesicalis, e − [trans- + l. vesica urinaria močový mechúr] transvezikálny, skrz močový mechúr,
jeden z operačných prístupov v urológii.
®

Trantoin (McKesson) − antibiotikum; nitrofurantoín.
®

Tranvet (Diamond Lab.) − trankvilizér; propionylpropazón.
®

Tranvex − trankvilizér; propionylpropazón.
®

Tranxene (Abbott) − anxiolytikum; klorazepát.
®

Tranxene 5 a 10 cps. a 50 tbl. obd. (Sanofí Winthrop Industrie, Ambares) − Dikalii clorazepas 5 alebo
10 mg, v 1 tob., resp. v 1 poťahovanej tbl; psychofarmakum, anxiolytikum; klorazepam.
®

Tranxilène (Clin-Comar-Byla) − anxiolytikum; klorazepát.
®

Tranxilium (Mack, Illert) − anxiolytikum; klorazepát.
tranylcypromín − trans-(±)-2-fenylcyklopropánamín, C9H11N, Mr 133,19; antidepresívum (SKF trans®
®
®
®
385 , Parnitene ; sulfát C18H24N2O4S − Pamate , Tylciprine ).
tranz − psychiatria disociatívna porucha, dočasná strata pocitu osobnej identity a úplného uvedomovania si
okolia. Pacient niekedy koná, akoby sa ho zmocnila iná osobnosť, duch, boţstvo alebo „sila―. Pozornosť
a uvedomovanie si sa môţe sústreďovať len na jeden alebo dva aspekty bezprostredného okolia, časté
sú obmedzené, ale opakované série pohybov, postojov a prejavov. Patria sem len stavy tranzu, kt. sú
mimovôľové, nechcené a vtierajú sa do obvyklých činností tým, ţe vznikajú mimo náboţenské alebo iné
kulturálne prijateľné situácie (alebo sú ich predĺţením).
Dfdg. treba odlíšiť stavy t., kt. vznikajú pri schizofrénnych alebo akút. psychózach s halucináciami a
bludmi alebo mnohopočetné osobnosti. Nepatria sem ani stavy s telesnou poruchou (napr. temporálnou
epilepsiou, poranením hlavy ap.) a s intoxikáciou psychoaktívnou látkou.
tranzícia − [transitio] v molekulovej genetike bodová mutácia, pri kt. nastáva výmena purínového nukleotidu za
purínový alebo pyrimidínového za pyrimidínový v nukleotidovej sekvencii; por. transverzia.
tranzientný − [angl. transient] prechodný, dočasný, správ. tranzitórny.
tranzistor − [transistor] kryštálová polovodičová, najčastejšie kremíková, germániová alebo zliatinová

trióda. T. objavili Bardeen, Brattain a Shockley (1948). T. tvorí blok polovodičového materiálu, na kt. sú
pritlačené napr. 2 hroty utvárajúce dva priechody p−n (→polovodič). T. pracuje na princípe ^tranzistorového javu. Funkcia i spočíva na usmerňovačom účinku stykového miesta polovodiča a kovu
(pri hrotovom t.) alebo priechodu p−n (pri plošnom a i. type t,). T. sa skladá z 3 častí − emitora, bázy a
kolektora, v kt. sa strieda typ elekt. vodivosti. Ak má báza vodivosť typu P, emitor a kolektor majú
vodivosť typu N. Medzi nimi sú 2 priechody P/V, rozhodujúce pre činnosť t.
Pri zapojení t. do obvodu moţno uskutočniť 3 zákl. spojenia podľa toho, kt. elektródu uzemníme: 1.
zapojenie so spoločnou bázou (vhodné na konštrukciu zosilňovačov); 2. zapojenie so spoločným
emitorom (okrem zosilnenia napätia dosahuje sa aj značné zosilnenie prúdu); 3. zapojenie so spoločným
kolektorom (má vý-znam prispôsobovacieho článku v obvode).
Podľa konštrukcie sa rozoznáva hrotový (uţ sa nevyrába), plošný a difúzny t. Priechody pri plošnom
alebo zliatinovom t. sa utvárajú za zvýšenej teploty zlievaním a rekryštalizáciou (napr. germániových
plošných t. sa pouţíva na utváranie priechodov india). Plošné t. sa pripravujú zo zákl. materiálu vodivosti
typu n alebo p, takţe majú štruktúru n−p−n alebo p−n−p, (emitor − báza − kolektor.). Moţno v nich
utvoriť tzv. komplementárne dvojice t. p−n−p a n-p-n vhodné na pouţitie vo výstupných zosilňovačoch
výkonu. T. takmer úplne vytlačil z elektroniky →triódu.

Obr. 1. Tranzistor. A – rez plošným tranzistorom: a – puzdro; b – emitor; c – kolektor; d –
prívod bázy; e – báza. B – schematická značka tranzistoru

Difúzne t. sa pripravujú naparením a difúziou, resp. kombináciou
iných metód.
T. sa pouţíva všade tam, kde sa pouţívali vákuové triódy, t. j. v zosilňovačoch, oscilátoroch sínusových a
i. kmitov, multivibrátoroch, počítacích a spínacích obvodoch, v regulácii a a automatizácii aj ako
fotoelektrické prvky. T. slúţia aj na riadenie a ako spínač jednosmerného napätia: zväčšenie riadiaceho
prúdu vyvolá zväčšenie výstupného prúdu t., zmenšenie riadiaceho prúdu vyvolá pokles výstupného
prúdu. Vyrába sa viacero druhov t., napr. na veľmi vysoké frekvencie, na veľké výkony, ako aj
fototranzistory. T. v integrovaných obvodoch sú miniatúrne, majú len zlomok mm a inú konštrukciu ako
t z obdobia pred vznikom mikroelektroniky. Integrovaný obvod má na ploche niekoľkých mm veľký počet
t. a rezistorov (odporníkov), kondenzátorov, diód osadených do siliko-noyaného čipu. Pouţívajú sa na
zosilňovanie striedavého alebo jednosmerného napätia, obvody pre číslicovú meraciu techniku,
telekomunikácie ap. Tranzistorové meniče slúţia na premenu jednosmerného prúdu na striedavý, kt.
nemoţno transformovať; pouyţívajú sa napr. v elektronickom blesku pri fotografovaní. T. sú vhodnej aj na
konštrukciu prenosných tranzistorových prístrojov (napr. voltmetrov, ampérmetrov, RC-generátorov) a
rádiových prijímačov.
tranzistorový jav − zosilňovací efekt, kt. sa dosahuje pomocou 2 kontaktov medzi →polovodičom a
kovom, resp. 2 PN priechodov. Jav v polovodičoch, kt. moţno vyuţiť na usmernenie striedavého elekt.
prúdu, sa nazýva diódový jav. Vzniká na styku kovu a polovodiča, resp. na styku polovodiča typu P a N,
ak sa na rozhraní utvorí hradlová vrstva. Takéto usporiadanie sa nazýva priechod PN (Davydov, 1939;
Shockley, 1949).

Obr. 2. Diódový jav na priechode PN. a – rozhranie bez prúdu – na styku sa utvorí hradlová vrstva; b – rozhranie
prepúšťa prúd – priepustný smer; c – rozhranie neprepúšťa prúd – záverný prúd

Obr. 3. Tranzistorový jav

Ak sa dostanú do kontaktu 2 polovodiče s rozličným typom vodivosti, nastane difúzia nosičov elekt. prúdu
rozhraním. Diery z polovodiča typu P preniknú vplyvom svojho chaotického pohybu do polovodiča typu N
a obrátene, voľné elektróny z polovodiča typu N preniknú do polovodiča typu P. V dôsledku difúzie sa
teda oblasť typu P nabije záporne a oblasť N kladne. Nosiče, kt. prenikli rozhraním do polovodiča
opačného typu, po krátkom čase rekombináciou zaniknú. Pri styku vznikajú oblasti ochudobnené o
nosiče a vzniká vysokoodporová vrstva − hradlová vrstva.
Ak sa na priechod P/V pripojí zdroj napätia kladným pólom na oblasť P a záporným na oblasť
N, poruší sa rovnováha medzi difúziou a Nelekt. silami (obr. 2b). Vonkajšie elekt. pole vyvolá pohyb
nosičov smerom k rozhraniu PN. Oblasť bez nosičov zaniká a elektróny, resp. diery prechádzajú rozhraním.
Dióda je zapojená v priepustnom smere.
Ak sa polarita vonkajšieho zdroja zamení (obr. 2c), bude vonkajšie pole vyvolávať pohyb elektrónov,
resp. dier smerom od rozhrania a odpor priechodu PN sa zväčší. Dióda je zapojená v závemom smere.
V zmysle tzv. voltampérovej charakteristiky
polovodičovej diódy (obr. 2) pri zväčšovaní
napätia na dióde zapojenej v priepustnom
smere prúd veľmi rýchlo rastie. Pri zapojení
diódy v závemom smere spočiatku prúd ňou
neprechádza. Pri veľmi veľkom napätí v
závemom smere sa však môţe závemý prúd
veľmi zvýšiť, čím sa môţe dióda zničiť. Príliš
veľký prúd môţe diódu poškodiť v dôseldku jej prehriatia. Preto býva na diódach označená max.
prípustná hodnota priepustného prúdu a záverného napätia.
Princípom zosilnenia v tranzistore je zväčšenie koncentrácie menšinových nosičov náboja, kt. sa
zúčastňujú na vedení elekt. prúdu. Zdrojom týchto menšinových nosičov náboja je jeden P/V priechod,
resp. jeden kontakt kov−polovodič. Prvý kontakt musí byť zapojený v priepustnom smere a druhý P/V
priechod (kontakt), na kt. sa má prejaviť zosilnenie, musí byť zapojený v nepriepustnom smere. Dodatkové
nosiče náboja musia mať povahu menšinových nosičov, lebo pre väčšinové nosiče je bariéra v
závemom smere nepriepustná. Preto musí byť prvý PN priechod (kontakt) zapojený tak, aby injektoval
nosiče náboja s takým znamienkom, kt. v blízkosti druhého PN priechodu (kontaktu) budú mať charakter
menšinových nosičov. Polovodičové zariadenie, v kt. sa vyuţíva t. j. sa nazýva →tranzistor. Prvý z PN
prechodov (obr. 2) sa nazýva emitor, druhý kolektor a zákl. látka medzi nimi báza. Uplatňuje sa ako
katóda, mrieţka a platňa vákuovej trubice. Jedno z moţných zapojení tranzistora, zapojenie so
spoločnou bázou, je na obr. 5.

Obr. 5. Obvod tranzistora (zapojenie so spoločnou bázou). B – báza; E – emitor; K – kolektor; R – zaťaţovací
odpor

Zdroje sú pripojené do obvodov tak, ţe priechod PN medzi emitorom E a bázou B je zapojený v
priepustnom smere a priechod medzi bázou a kolektorom K v závernom smere. Pri tomto zapojení
prechádza emitorom pomerne veľký prúd, kým kolektorom by mal prechádzať prúd takmer rovnaký ako
emitorový,. pretoţe obidva priechodu PN sp veľmi blízko seba a väčšina voľných nosičov prúdu
vstupujúcich z emitora do bázy sa stáva menšinovými a priechod báza−kolektor je pre menšinové nosiče
priepustný. Tak sa takmner všetok emitorový prúd dostane do kolektora. Zmena emitorového prúdu
vyvolá obdobnú zmenu kolektorového prúdy.
Kolektorový prúd býva o niečo menší ako emitorový, pretoţe niekt. nosiče v báze rekombinujú a do
kolektotra sa nedostanú. Napätie medzi bázou a emitorom varíruje. Reprezentuje do tranzistora
vstupujúci zosilňovací signál. Ním sa ovláda kolektorový prúd. Zdroj v kolektorovom obvode máva napätie
podstatne väčšie ako napätie zosilňovacieho signálu a ak sa do kolektorového obvodu zaradí vhodný
zaťaţovací odpor, vznikajú v ňom pri zmenách kolektorového prúdu zmeny napätia oveľa väčšie ako
zmeny napätia zosilňovacieho signálu.
tranzit − [transitus] prechod, priechod, prstup (určitou oblasťou). Tranzit tráveniny tráviacou rúrou
(zrýchlený pri hnačke, spomalený napr. pri zápche). Tranzitný čas je čas priechodu urščitej látky
vymedzeným priestorom, najmä v obloasti GIT, napr. oro-cekálny tranzitný čas, medzi ústami a cékom.
tranzitórny − [angl. transient, l. transitorius prechodný] prechodný. T. ischemický záchvat [angl.
transient ischemic attack] TIA, prechodný ischemický záchvat.
tranzitivizmus − [transitivismus] globálny psychický mechanizmus →projekcie. Pacient má dojem, ţe je
depresívny nielen sám, ale aj ostatní ľudia, s kt. sa stretáva. Introjekcia je mechanizmus, pri kt. pacient
začína pri opise choroby alebo pri pohľade na chorého pociťovať jeho symptómy (internalizácia). Napr. dieťa
preţíva cudzie príkazy alebo zákazy ako vlastné tým, ţe ich prijíma za svoje, čím sa stávajú akoby jeho
svedomím.
Trapaceae − kotvicovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, jednoročných vodných bylín s ruţicou
plávajúcich listov, kt. majú nafúknutú listovú stopku. Jednotlivé kvety vyrastajúce z pazuchy listov sú
obojpohlavné, pravidelné a štvorpočetné. Plodom je kôstkovicovitý oriešok s tvrdými rohmi. Rastú v
Eurázii a sev. Afrike (1 rod, 3 druhy). U nás v slepých ramenách níţinných riek rastie kotvica plávajúca
(Trapa natans).
®

Trapanal (Promonta) − i. v. anestetikum; tiopental sodný.
trapenkaín − pentakaín; 2-pyrolidinocyklohexylester kys. 3-pentyloxyfenylkarbámovej; cytoprotektívum a
miestne anestetikum, antiulcerózum.

Trapenkaín
®

Trapex − pesticídum; metylizotiokyanát.
trapezius, a, um − [g. trapezon stolček lichobeţníkového tvaru] trapézový, lichobeţníkový.
trapezoides, e, trapezoideus, a, um − [g. trapezon stolček lichobeţníkového tvaru + g. eidos podoba]
trapezoidový, trapézové, lichobeţníkový.
trapidil − syn. trapynín; N,N-dietylmetyl[1,2,4]diazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amín, C10H15N5, Mr 205,27; koronárne
®
®
vazodilatans (AR12008 , Rocornal ).

Trapidil
®

Trapymin − koronárne vazodilatans; trapidil.
tras →tremor.
®

Trasacor − blokátor betaadrenergických receptorov, antihypertenzívum, antiarytmikum, antianginózum;

oxprenolol.
®

Trasamlon (Toho) − hemostatikum; kys. tranexámová.
®

Transentine-A (Ciba) − antispazmodikum; drofenín.
®

Trasentine Hydrochloride (Ciba) − anticholínergikum; adifenínhydrochlorid.
®

Traserit (RIT) − antibiotikum; apicyklín.
®

Trasicor (Ciba) − blokátor -adrenergických receptorov, antihypertenzívum, antiarytmikum, antianginózum;
oxprenolol.
®

Traslan − progestagén, antineoplastikum; chlórmadinónacetát.
trasochvostovité − Motacillidae. Spevavé vtáky s dlhým chvostom a štíhlym zobákom. Pobehúvajú po
zemi, pričom potriasajú chvostom. Trasochvost biely (Motacilla alba) ţije v blízkosti vôd, podobne i
trasochvost horský (Motacilla cinerea), kt. je ţltkastého sfarbenia a ţije v horských oblastiach.
Trasochvost ţltý (Motacilla flava) ţije na lúkách, má ţlté brucho. Ľabtuška hôrna (Anthustrivialis) ţije v
lesoch, najmä na stromoch. Všetky sú hmyzoţravé.
trastuzumab − cytostatikum, rekombinantná humanizovaná monoklonová protlátka proti receptoru 2 pre ľudský
epidermový rastový faktor (HER2), ktorého zvýšená expresia sa pozoruje v 20 – 30 % prim. karcinópmov
prsníka. Pouţíva sa v th. pacientiek s karcinómom prsníka, ktorých nádory zvýšene exprimujú HER2
®
(Herceptin ).
®

Trasulphane − antiseptikum; ichtamol.
®

Trasylol (FBA Pharmaceuticals) − inhibítor proteáz; aprotinín.
®

Trasylol 500 tis. KIE inj. (Bayer) − Aprotininum 10 tis. IU v 1 ml inj. rozt.; organopreparát,
antifibrinolytikum. Pouţíva sa na zníţenie aktivity proteolytických enzýmov, ako je plazmĺn, trypsín a
plazmatický i tkanivový kalikreín, t. j. pri hemoragických stavoch vyvolaných poruchami koagulácie, naptr.
po chir. výkonoch alebo úrazoch, počas extrakorporálneho obehu, pôrodu.
®

Tratul (Bago) − kompetitívny inhibítor histamínových H2-receptorov; cimetidín.
Traubeho príznak − [Traube, Ludwig, 1818 − 1876, berlínsky internista] príznak nedomykavosti aortálnej
chlopne: na veľkých artériách počuť hlučný, „pištoľový―, dvojitý šelest, podmienený náhlym zmenšením
priemeru aorty v diastole a opätovným rozkmitaním jej steny (→Duroziezov príznak).
Traubeho test →testy.
traulismus, i, m. − [g. traulos brbtavý] porucha výslovnosti hlások,,!" a „r".
trauma, tis, n. − [g.] poranenie, úraz, pôsobenie násilia z telesného alebo psychického hľadiska. Ide
o náhlu vonkajšiu udalosť, kt. svojím pôsobením na organizmus vyvolá jeho poškodenie. K úrazom patria
rany (vulnus), zlomeniny (fractura), popáleniny (combustio). Pojem t. sa pouţíva aj v psychológii (duševná
t.); por. polytrauma.
Trauma acusticum − sluchová trauma, poškodenie sluchu zvukom, akutrauma.
Pôrodná trauma – psychol. okamih globálnej deprivácie, termín O. Ranka, potrahovaná vyvrhnutosť z
pohodlia maternice do nepriateľského, zmyslovo studeného sveta, do prostredia sterilných pôrodníc. Ide
o predpoklad, ţe tu väzí príčina väčšiny neskorších neuróz; za podobnú t. sa pokladá aj odstavenie od
maktikno prsníka. Ľahký a ťaţký pôrod podľa súčasných názorov závisí od psychol. a sociálnych
okolností matkinho ţivota (šťastné manţelstvo, nemanţelské dieťa, prvé a ďalšie pôrod) a ţe trvanie
týchto okolností po pôrode a matkin postoj k dieťaťu majú oveľa väčší význam na jeho vývoj a hladinu
úzkosti ako vlastný akt pôrodu.
Trauma psychicum − psychická, duševná trauma, duševný úraz, má za následok funkčné, niekedy aj
org. poruchy. Ide o jednorazovú (smrf blízkej osoby, znásilnenie) alebo drobnejšie, opakujúce sa t.
(rodinné hádky, arogantný šéf), kt. vedú k traumatizácii. V prípade traumatizujúceho vplyvu učiteľa ide o
didaktogéniu alebo pedagogéniu.
Trauma somaticum − somatická, telesná trauma. T. zrodenia-termín M Kleinovej, podľa kt. duševný
stav gravidnej ţeny, kt. má silný vplyv na vývoj plodu. Pocity viny sa môţu prejaviť uţ v priebehu

intrauterinného ţivota na plode, ako aj začiatky oidipovského komplexu; môţe sa posilniť záţitkok
pôrodu a v najranejšom detstve (pred 3. r. ţivota, na rozdiel od S. Freuda).
®

Traumacut − myorelaxans; metokarbamol.
trauma|genicus, a, um − [g. trauma-traumatos rana + g. gignesthai vznikať] traumagenický, vyvolávajúci
poranenie.
®

Traumanase (Rorer) − antiflogistikum; bromelaín.
®

Traumasept (Smith-Kline) − antiseptikum; povidonjód.
traumatická encefalopatia boxerov − encephalopathia (post)traumatica, syn. encefalopatia boxerov,
boxerský sy., dementia pugilistica, traumatická opilosť boxerov. Vyvoláva ju ireverzibilné difúzne
poškodenie jednej alebo obidvoch hemisfér mozgu po opakovaných úderoch alebo nárazoch do hlavy.
Vyvíja sa v priebehu 5 − 15 r. Môţe sa vyskytnúť aj pri iných športoch, napr. pri skokoch do vody ap.
Môţu ju vyvolávať aj iné mechanizmy, ako sú reflexné nervové zmeny následkom poranenia trigeminu
po údere na čeľusť, do oblasti krčnice, srdca, nadbruška, kt. vyvolávajú kontúzie, spazmy artérií,
subarachnoidálne krvácania a difúznu ischémiu mozgu.
Vo vývoji t. e. b. sa rozoznávajú 3 štádiá; 1. štádium, ešte reverzibilné, prejavuje sa spomalením
motoriky, zníţenou presnosťou úderov, zhoršením práce nôh, stereotypiou pohybov, mnohovrav-nosťou,
eufóriou, megalomániou. 2. štádium, kt. sa vyvíja pri pokračujúcom zraňovaní mozgu, charakterizuje
zhoršenie motoriky (presnosti a koordinácie pohybov), poruchy postoja (pozit. Rombergov príznak) a
rovnováhy s kolísavou chôdzou, spomalenou reakciou na svetlo, zvýšenými šľachoyými reflexami. Pästiar sa
stáva arogantným, podráţdeným, podozrievavým, agresívnym. V reči sú zreteľné nepresnosti. Má občasné
bolesti hlavy a závraty. 3. štádium sa vyznačuje trvalou bolesťou hlavy, závratmi, poruchou spánku, slabosťou, unavenosťou. Pästiar zanecháva aktívnu činnosť a vyhľadáva lekára. Prítomné sú poruchy
koordinácie a rovnováhy, neistá chôdza, poruchy reči, tra*s, porucha písania, pokles intelektu, hypomimia a
i. Stav sa môţe zhoršiť pri interkurentnom ochorení. Th. je symptomatická. Dôleţitá je prevencia. Podľa
Lekárskej komisie Medzinárodnej pästiarskej federácie (AIBA) má pästiar pouţívať prilbu, po kaţdom
knokaute podrobiť sa neurol. vyšetreniu a na 6 mes. prerušiť boxerskú činnosť.
traumatická tetováž – tetováţ vznikajúcu vhojením cudzieho materiálu do koţe po poškodení jej
povrchu úrazom.
traumaticus, a, um − [g. trauma rana] traumatický, úrazový, vzniknutý úrazom.
traumatíny − ranové hormóny, látky, kt. vznikajú z rozkladných produktov bielkovín v poranených
tkanivách rastlín. Podporujú delenie okolitých zdravých buniek, a tým regeneráciu a zahojenie
poškodeného tkaniva.
traumatismus, i, m. − [g. trauma úraz + -ismus] traumatizmus, úrazovosť.
traumatizácia – vznik a pôsobenie poranenia, →traumy, napr. t. tkaniva pri nešetrnom chir. postupe,
psychická t.
®

Traumatociclina − antibiotikum; meklocyklín.
traumato|fóbia − [traumatophobia] chorobný strach pred úrazom, poranením.
traumato|genes, es − [g. trauma-traumatos rana + g. gignesthai vznikať] traumatogénny, vznikajúci
úrazom.
traumato|Iogia, ae, f. − [g. trauma-traumatos rana + g. logos náuka] traumatológia, náuka o poraneniach,
úrazoch, úrazové lekárstvo.
trauma|phobia, ae, f. − [g. trauma-traumatos rana + g. logos náuka] traumatofóbia.
traumato|pnoe, es, f. − [g. trauma-traumatos rana + g. pnoé dych] traumatopnea, porucha dýchania
vyvolaná úrazom (pri úraze hrudníka, otvorení pleurálnej dutiny).
traumat|osis, is, f. − [g. trauma-traumatos rana + -osis stav] traumatóza, choroba, kt. vzniká vniknutím
nákazy do rany, poranenie; úrazovosť.
®

Traumon Gel (Troponwerke) − nesteroidové lokálne antiflogistikum; etofenamát.

Traumova choroba − brucelóza vyvolaná druhom Brucellasuis.
®

Trausaben (Promonta) − antidepresívum; melitracén.
®

Travamin (Baxter) − prípravok na parenterálnu výţivu; proteínové hydrolyzáty.
„tráva“ – slangové označenie konope.
®

Travel Gura − antiemetikum; diménhydrinát.
®

Travel-Gum 20 tbl. mnd. (Asta Medica Arzneimittel) − Dimenhydrinatum 20 mg v 1 ţuvacej tbl.;
antihistamini-kum, antivetiginózum.
®

Travelin − antiemetikum; diménhydrinát.
®

Travelmin − antiemetikum; diménhydrinát.
trávenie − [digestio] rozklad potravy na ţiviny, aby sa dala zuţitkovať; súbor procesov „prípravy" a
„triedenia" potravy. Potrava prijatá ústami sa podrobuje mechanickým, fyz. a chem. zmenám. Všetky
procesy trávenia riadi a usmerňuje nervová sústava a hormóny. Výţivné látky sa štiepia pôsobením
rôznych enzýmov na menšie jednoduchšie chem. časti, kt. sa vstrebávajú cez stenu GIT a nakoniec
sa dostanú do krvného obehu. Cieľom t. je teda prispôsobiť org. látky z potravy tak, aby ich telo
mohlo ďalej spracovať a vyuţiť. T. je nevyhnutným predpokladom premeny látok pri získaní energie a
stavebného materiálu pre ľudské telo.
Funkcia tráviacich ústrojov: 1. rozmelňujú potravu, premiešavajú pouţitú potravu s tráviacimi šťavami, kt.
sa vylučujú tráviacimi ţľazami; 2. uskutočňujú vlastné t, t. j. rozkladajú pouţitú potravu, aby sa mohla
previesť dovnútra organizmu; 3. rozpúšťajú jednoduchšie látky, kt. vzniknú t. a umoţňujú ich
vstrebávanie; 4. oddeľujú pouţité látky od ostatných a nepouţité látky odvádzajú z tela. Potravu prijíma otráviaca sústava.
Trávenie bielkovín – bielkoviny sú zloţité látky, kt. sa skladajú z aminokyselín, pospájaných
peptidickými väzbami. Pri t. sa niekt. peptidické väzby pôsobením enzýmov rušia a molekula bielkoviny
sa štiepi na jednoduchšie časti – peptóny, rfaľšie enzýmy ich štiepia na peptidy a na aminokyseliny, kt.
sa môţu vstrebať a vyuţiť v metabolizme. T. bielkovín sa začína y ţalúdku pôsobením enzýmu
pepsín, kt. sa tvorí v ţalúdku v neúčinnej forme, ale pôsobením HCI prítomnej v ţalúdočnej šťave sa
mení na aktívny pepsín. Pepsín štiepi bielkoviny na jednoduchšie zloţky – peptóny.
Čiastočne natrávené a rozpustené bielkoviny prechádzajú zo ţalúdka do dvanástnika, kde prebieha
intenzívne trávenie bielkovín, podporované viacerými enzýmami, kt. účinok na seba naväzuje.
Na prvom mieste sú to enzýmy pankreatickej šťavy trypsín a chymotrypsín, kt. sa v črevnom obsahu menia
na aktívnu formu, štiepia bielkoviny a peptóny na menšie časti peptidy a sčasti aj na jednotlivé
aminokyseliny.
Pôsobením erepsínu, kt. produkujú ţliazky tenkého čreva, bielkoviny sa postupne štiepa na jednotlivé
aminokyseliny.

Prehľad trávenia bielkovín
Ústa

–

Ţalúdok

pepsín + HCl

peptóny

Črevo

trypsín, chymotrypsín,

peptidy

erepsín

aminoklyseliny

Trávenie sacharidov sa týka predovšetkým stráviteľných polysacharidov, najmä škrobu. Škrob sa
začína štiepiť uţ v ústnej dutine pomocou enzýmu slinnej amylázy - ptyalínu na menšie molekuly najmä
na dextríny. T. sacharidov pokračuje v tenkom čreve. Pankreatická amyláza štiepi škrob na dextrín,
sčasti aţ na disacharid maltózu. T. ďalej podporuje enzým maltáza, kt. sa produkuje v tenkom čreve a
čiastočne i v pankrease. Ďaľšie enzýmy laktáza a sacharáza štiepia laktózu, sacharózu na
monosacharidy. Niekt. sacharidy sú pre človeka nestráviteľné, najmä celulóza, kt. odchádza nestrávená

do hrubého čreva, je zloţkou vlákniny.

Prehľad trávenia sacharidov (škrob, laktóza, sacharóza
ústa

slinná amyláza

dextríny

ţalúdok

—

—

črevo

Škrob

pankreatická amyláza

glukóza

Maltóza

maltáza

maltáza + glukóza

Laktóza

črevná laktáza

glukóza + galaktóza

sacharóza

sacharáza

glukóza + fruktóza

Trávenie tukov sa začína aj končí v tenkom čreve. Len u malých detí sa čiastočne zapája do štiepenia
tukov aj ţalúdok. Tuky štiepi na jednoduchšie súčasti lipáza, kt. pochádza najmä z pankreatickej šťavy a
zo ţliazok v tenkom čreve. Ţalúdok pomáha tráviť tuky tým, ţe mechanickým spracovaním potravy
oddeľuje iné ţiviny od tuku, napr. bielkoviny natrávené slinnou amylázou. Štiepenie tukov v tenkom
čreve napomáhajú aj soli ţlčových kys., pretoţe pomáhajú tuk rozptýliť do drobných kyapôčkových
útvarov. Tak sa potom enzymatickým pôsobením štiepia na triacylglyceroly, diacylglyceroly,
monoacylglyceroly aţ na glycerol a karboxylové kys.

Prehlad trávenia tukov:
ústa
—
ţalúdok

ţalúdočná lipáza

črevo

ţič + pankreatická lipáza
črevná lipáza

diacylglyceroly →monoacyl
glyceroly → glycerol →
mastné kyseliny

Súbor všetkých zmien potravy, ktorú prijalo telo nazývame trávenie. Cieľom trávenia je teda prispôsobiť
organické látky z potravy tak, aby ich mohlo telo ďalej spracovať a riadne vyuţiť. T. je nevyhnutných
predpokladom premeny látok pri získavaní energie pre ľudské telo.
T. sa uskutočňuje v GIT, kt. sa začína v ústach a končí sa konečníkovým otvorom, meria u človeka 5-7 m.
Len čo sa potrava dostane do úst, prechádza ďalej jednotlivými časťam GIT: hltanom, ţalúdkom, tenkým
črevom, hrubým črevom. Nevyuţité zvyšky sa vylučujú z tela ako stolica. T. v ľudskom tele sa začína v ústnej
dutine, pokračuje v ţalúdku a dokončuje sa v tenkom čreve. Tráviace šťavy sú: sliny, ţalúdočná šťava,
pankreatická šťava (z podţalúdkovej ţľazy), ţič a črevná šťava.
Trávenie v ústach − tuhá potrava, kt. sa prijíma ústami, sa najprv odhryzne rezákmi. Potom sa jazykom vsunie
medzi zadné zuby a nimi rozţuje. Tvrdá potrava sa ţuje dlhšie, mäkká len krátky čas. Jazyk kontroluje, či je uţ
potrava dobre rozţutá. Pri ţuvaní spĺňajú dôleţitú úlohu ţuvacie svaly. Potrava sa pri ţuvaní premieša so
slinami. Z rozţutej a preslinenej potravy sa utvárajú sústa. Sústa s hmotnosťou - 5 g sa prehítavajú.
Sliny sa tvoria v slinných ţľazách. Človek má 3 páry veľkých slinových ţliaz: príušné, podsánkové a podjazykové.
No okrem nich má aj veľké mnoţstvo drobných slinných ţliaz, kt. sú roztrúsené v ústnej sliznici; -tslinové ţľazy.
Najdôleţitejšou súčasťou slín sú ptyalín a mucín. Ptyalín je enzým, kt. sa rozkladá škrob na sladový cukor.
Pôsobí aj v ţalúdku, kým nenadobudne reakcia ţalúdočného,obsahu veľmi kyslú reakciu. Mucín je
bielkovinová látka, umoţňuje prehítanie potravy tým, ţe obaľuje sústa, takţe sú klzké. Enzýmy sa vylučujú
tráviacimi ţľazami. Pôsobením enzýmov sa org, zloţky potravy (najmä zákl. ţiviny) rozladajú na jednoduchšie
látky.
Zloţenie slín sa líši podľa toho, z kt. slinových ţliaz pochádzajú. Príslušné ţľazy tvoria riedke sliny bohaté na
ptyalín, ostatné veľké slinové ţľazy vylučujú husté sliny bohaté na mucín. Sliny sú bezfarebné, trocha zakalené,
viskózne, reagujú neutrálne alebo slabo kyslo. Obsahujú 99 % vody a len 1 % rozpustených látok. K
rozpustným látkam patria napr. soli vápnika. Ich vyzráţaním sa usadzuje na zuboch zubný kameň.
Sliny spĺňajú v tele niekoľko úloh: 1. navlhčujú ústnu sliznicu; 2. uľahčujú rozţuvanie tuhých potravín tým, ţe
ich navlhčujú a zmäkčujú; 3. zvyšujú dráţdenie chuti tým, ţe rozpúšťajú rozličné látky; 4. začínajú tráviť škrob;
5. uľahčujú prehítanie 6. pomáhajú vylučovať látky škodlivé telu (ortuť, olovo a i.).
Sústo zostáva v ústnej dutine asi 15 aţ 20 s, potom ho prehítneme. Prehí-taním sa rozţuvané sústa alebo
dúšky kvapaliny dostávajú najprv do hltana a potom do paţeráka a do ţalúdka. Prehítanie sa začína činnosťou
jazyka, len čo sa sústo dotkne koreňa jazyka, vzbudí sa prehítací reflex. Je to zloţitý úkon, kt. po vzbudení
človek uţ nemôţe svojou vôľou zastaviť.
Pri prehítaní sa zovrie hlasová štrbina v hrtane, hrtan sa zdvihne a uzavrie hrtanovou príklopkou. Tým sa
zabráni vniknutiu sústa do dýchacích ciest. Telo sa ho potom zbavuje kašľom, inak by sa mohli dýchacie cesty i
pľúca infikovať mikroorganizmami z potravy.
Zhltnuté sústo sa dostáva z hltana do paţeráka a jeho svalovými sťahmi sa dopravuje do ţalúdka. Paţerák nieje
teda len rúrou, kt. padá sústo vlastnou hmotnosťou do ţalúdka. Aj keby stál človek pri prehítaní na hlave, sústo
by sa činnosťou paţerákových svalov pohybovalo proti zemskej príťaţlivosti. Zvieranie paţerákového svalstva
postupuje ako vlna zhora nadol, tento pohyb nazývame peristaltika. Kvapaliny prejdú paţerákom asi za 1 s,
tuhé sústa za 6 s. Prehítanie sa končí, len čo sústo vstúpi kardiou do ţalúdka.
Trávenie v ţalúdku − ţalúdok má tvar vaku a tvorí najširšiu časť GIT. Dospelému človeku sa do neho zmestí 1
aţ 2 I obsahu. Potrava zostáva y ţalúdku 4 − 4,5 h. Stena ţalúdka má niekoľko vrstiev, z kt. najvnútornejšia je

sliznica. Je v nej niekoľko miliónov ţliazok. Ţliazky vylučujú ţalúdočnú šťavu. Človek môţe ţiť aj bez ţalúdka, no
má pritom zvyčajne ťaţkosti (po chir. vybratí ţalúdka pri vredovej chorobe alebo kvôli nádoru). V takomto prípade
treba dodávať potravu v malých porciách; →ţalúdok.
Ţalúdočná šťava je bezfarebná alebo slabo ţltkastá kvapalina, kt. je silne kyslá a má typický zápach. Obsahuje
kys. chlorovodíkovú (soľnú), mucín, minerály a z enzýmov pepsín a lipázu. Pre trávenie je najdôleţitejší pepsín,
kt. štiepi bielkoviny na jednoduchšie látky - na peptóny a na albumózy.
Aj HCI je pri t. nenahraditeľná. Má pri t. tieto funkcie: 1. umoţňuje pôsobenie pepsínu; 2. vyvoláva napúčanie
väziva v mase, a tým uľahčuje jeho trávenie; 3. mení niekt. nerozp. soli na rozp., a tým umoţňuje ich vyuţitie; 4.
usmrcuje mikróby a zabraňuje mnoţeniu kvasiniek.
U dojčiat je v ţalúdočnej šťave ešte aj enzým chymozín, kt. zráţa mlieko na tvaroh. Inak by mlieko pretekalo bezo
zmeny hneď do dvanástnika. Ţalúdočná lipáza rozkladá tuky na glycerol a karboxylové kys. No pôsobí len na
emulgované tuky, napr. na mliečny tuk, na vajcový ţltok. Má len podradný význam v trávení tukov.
Ţalúdočná šťavu sa vylučuje na nervové podnety (napr. pri pohľade na potravu) a na chem. podráţdenie
ţalúdočnej sliznice potravou. Niekt. látky povzbudzujú vylučovanie ţalúdočnej šťavy, sú to napr. vývary z mäsa
a zo zeleniny, voda, oxid uhličitý, látky vznikajúce pri pečení a vypráţaní, kofeín, alkohol, látky vzniknuté
štiepením bielkovín a malé mnoţstvo cukru. Ako podnet pôsobí aj nikotín. Niekt. látky tlmia vylučovanie
ţalúdočnej šťavy, napr. tuky, najmä smotana, ţítky, maslo a väčšie mnoţstvo cukru. V chlade sa vylučuje viac
ţalúdočnej šťavy ako v teple (v horúcom prostredí nám menej chutí jesť).
Pri vylučovaní ţalúdočnej šťavy rozlišujeme 2 fázy: reflexnú a chem. Reflexné vylučovanie ţalúdočnej šťavy je
nepodmienené a podmienené (Pavlov). Dôleţitejšie je nepodmienené reflexné vylučovanie, kt. sa podnecuje
dráţdením v ústnej dutine. Podmienené reflexné vylučovanie sa vyvíja od detstva a vzniká dráţdením zrakových,
sluchových a čuchových orgánov súčasne s dráţdením v ţalúdočnej sliznici. Aj dotyk zhltnutej potravy na
ţalúdočnej sliznici podnecuje vylučovanie ţalúdočnej šťavy.
Zhltnutá potrava sa v ţalúdku dokonale premieša so ţalúdočnou šťavou, čo umoţňuje jej dokonalé t. Dôleţité je
pritom, aby sa potrava dokonale rozţuvala. Ľudia so zlým chrupom zaťaţujú svoj ţalúdok, takţe sa po istom
čase môţe porušiť jeho činnosť. Potrava premiešaná so ţalúdočnou šťavou sa nazýva trávenina (chýmus). Zo
ţalúdka sa vyprázdňuje po častiach do dvanástnika vrátnikom.
Trávenie v tenkom čreve − vlastné t. sa začína aţ za ţalúdkom v →tenkom čreve. Je to dlhá rúra, v kt. sa
potrava po rozloţení na jednoduché, rozp. časti − strávená potrava − vstrebáva.. Prvá časť tenkého čreva sa
nazýva →dvanástnik (dlhý „12 palcov―). Ústia do neho vývody podţalúdkovej ţľazy (pankreasu) a ţlčníka.
Ďalšia časť tenkého čreva sa nazýva lačník (jejunum) a za ním pokračuje bedrovník (ileum). Celá sliznica
tenkého čreva je pokrytá klkmi, vysokými 0,2 aţ 1 mm, takţe má zamatový vzhľad. Tým sa podstatne zväčšuje
povrch sliznice a vstrebávanie prebieha na veľkej ploche.
Pankreatická šťava je číra, bezfarebná, slabo zásaditá kvapalina. Obsahuje dôleţité enzýmy: trypsín (štiepi
bielkoviny na polypeptidy), amylázu (štiepi škrob), maltázu (štiepi sladový cukor) a lipázu (štiepi tuky na
glycerol a na
celkovom t. je preto veľmi významný; 2. svojou zásaditou reakciou pomáha neutralizovať HCI zo ţalúdočnej
šťavy, a tým utvára priaznivé prostredie pre pôsobenie enzýmov; →pankreas.
Ţič sa dostáva do tenkého čreva tieţ v dvanástniku. Ţlčový vývod je v blízkosti vývodu podţalúdkovej ţľazy.
Ţič je číra, ţltohnedá, viskózna, alebo zásaditá kvapalina. Tvorí sa v pečeni a tečie najprv do ţlčníka. Tam sa
zahusťuje, po dvanástnika odteká podľa potreby − aţ vtedy, keď je v ňom trávenina. Zlč neobsahuje nijaké
enzýmy. Jej hlavnými súčasťami sú ţlčové farbivá (bilirubín a biliverdín), soli ţlčových kys. a minerály. Ţlčové
farbivá sa tvoria v slezine, v pečeni, v kostnej dreni a v miazgových uzlinách, a to z hemoglobínu. Pečeňové
bunky odnímajú ţlčové farbivá krvi a vylučujú ich do ţlče. Význam ţlče sa môţe prehľadne zhrnúť takto: 1.
napomáha t. tukov a je nevyhnutná pre ich vstrebávanie; 2. je nevyhnutná aj pre vstrebávanie vitamínov rozp. v
tukoch (vitamíny A, D, E, K); 3. pomáha neutralizovať v trávenine HCI, čím utvára priaznivé prostredie pre
pôsobenie enzýmov v tenkom čreve; 4. povzbudzuje pohyby čreva, čím podporuje aj vyprázdňovanie
Črevná šťava sa tvorí v ţľazách sliznice tenkého čreva. Je to bezfarebná, kalná, slabo zásaditá kvapalina. Jej
najdôleţitejšie súčasti sú enzýmy: erepsín (dokončuje trávenie bielkovín), sacharáza (rozkladá repný cukor sacharózu) a laktáza (štiepi mliečny cukor). Zloţenie črevnej šťavy je dosť menlivé. Denne sa jej vylučuje 1 aţ
31. V tenkom čreve sa vylučuje aj mucín. Črevná šťava dokončuje t. bielkovín a umoţňuje t. mliečneho i

repného cukru. Niekedy sa v nej vyskytuje a potom zúčastňuje aj na t. tukov.
Ani tenké črevo nie je len rúrou, v kt. sa pohybuje črevný obsah. Je najdôleţitejším orgánom t. V tenkom čreve
sa trávenina mieša s tráviacimi šťavami, pričom sa posúva dopredu. Nakoniec prechádza do hrubého čreva.
Pohyby tenkého čreva sa nazývajú peristaltika. Tá nie je vţdy rovnaká -pohyby čreva sa prispôsobujú
objemnosti náplne. Čím je v strave viac nestráviteľných zvyškov, tým je peristaltika výdatnejšia. Nestráviteľné
zvyšky tvorí najmä celulóza zo zeleniny, z ovocia, z tmavej múky a zo zemiakov, no sú to tieţ zvyšky šliach, atrf.
Keby človek jedol stravu s malým mnoţstvom nestráviteľných zvyškov, trpel by na zápchu, a to dokonca aj
vtedy, keby mu strava dodávala dostatok energie a všetky biologicky účinné látky.
Zákl. ţiviny sa pri t rozpadajú na jednoduché štiepne produkty, kt. sú rozp. a ľahko sa vstrebávajú. Rozpad si
môţeme znázorniť schémou: bielkoviny ~»aminokyseliny, sacharidy -> jednoduché cukry, tuky -* glycerol a
karboxylové kys.
Vstrebávanie ţivín čiţe resorpcia je proces, pri kt. prechádzajú látky do krvi a krvou sa dopravujú k rozličným
orgánom. Vstrebávanie sa uskutočňuje v tenkom čreve.
Pri vstrebávaní aktívne pôsobia bunky črevnej sliznice. Vstrebateľnosť istej látky nezávisí len od rozpustnosti,
ale aj od jej chem. charakteru. Niekt. látky sú nevstrebateľné, hoci sú vo vode dobre rozp., ako napr. sírany a
fosforečnany. Tieto látky zadrţiavajú v čreve vodu a prechádzajú takto do hrubého čreva. Na tejto vlastnosti sa
zakladá pôsobenie preháňavých minerálnych vôd, napr. Saratice, karlovarských vôd i preháňadlových solí. V
obidvoch prípadoch je vlastnou preháňavou súčasťou síran horečnatý alebo síran sodný.
Voda sa v tenkom čreve vstrebáva veľmi rýchle, a tak sa ľahko vyrovnávajú straty, kt. vznikajú pri potení,
hnačkách a z iných príčin. Vstrebávanie vody sa urýchľuje oxidom uhličitým. Preto nápoje s oxidom uhličitým
(sódová voda) hasia smäd rýchlejšie.
Splodiny vzniknuté t. ţivín sa vstrebávajú rýchlejšie ako minerály. Veľmi rýchle sa vstrebáva najmä glukóza. Na
vstrebávanie tukov je potrebná ţič.
Činnosť hrubého čreva − z tenkého čreva prechádza po častiach do hrubého čreva riedky kašovitý obsah,
v ktorom zostali nestráviteľné súčasti potravy (celulóza, tuhé väzivo), ţič, nevstrebaná voda a soli, malé zvyšky
tuku a škrobu. Črevný obsah sa z hrubého čreva nemôţe vrátiť späť do tenkého čreva.
Spätnému pohybu črevného obsahu zabraňuje chlopňa medzi tenkým a hrubým črevom a aj zvierač na konci
tenkého čreva. Inak by sa do tenkého čreva dostalo mnoho baktérií, kt. beţne ţijú v hrubom čreve.
Črevným obsahom sa najprv naplní slepé črevo a vzostupné hrubé črevo. V hrubom čreve sa mení črevný obsah:
a) odnímaním vody sa zahusťuje, takţe v priečnom hrubom čreve je uţ hustý; zo ţliaz v hrubom čreve sa k
obsahu vylučuje mucín; b) pôsobením baktérií sa rozkladá. V hrubom čreve ich ţije obrovské mnoţstvo. Usídľujú
sa v ňom uţ za niekoľko dní po narodení a sú tam po celý ţivot. Ich činnosťou kvasí v hrubom čreve celulóza i
nestrávený škrob a hnijú v ňom nestrávené bielkoviny.
Kvasením a hnitím vznikajú v hrubom čreve plynné i kvapalné látky, niekt. z nich môţu byť aj jedovaté, no telo
ich vie zneškodniť. Väčšina látok, kt. vznikajú v hrubom čreve, zostáva v stolici a vylučuje sa z tela. Plyny, kt.
vznikajú kvasením sacharidov, sú zväčša neškodné. Len po vstrebaní väčšieho mnoţstva metánu môţu vzniknúť
bolesti hlavy a pocit mdloby. Črevný obsah sa vtláča do esovitej slučky, odkiaľ sa pravidelne vyprázdňuje.
Zdrţiavanie stolice je škodlivé a môţe podnietiť tvrdošijnú zápchu. Normálne sa hrubé črevo vyprázdňuje denne
(zvyčajne ráno) alebo aspoň kaţdý 2. d.
®

Travert (Baxter) − zinkinzulín suspenzia; →inzulín.
travertín − pevná biela alebo ţltkastá vápenatá usadenina, pórovitý vápenec. T. vzniká chem. vyzráţením z
vôd prameňov a rokov obohatenmýeh uhličitanom vápenatým za spolupôsobenia rastlín a mikrooorganizmov.
Veľmi pórovitý t. sa nazýva vápencový tuf. Tvorí ho aragonit, kt. sa mení na kalcit. Vzniká chem. vyzráţaním z
uhličitanu vápenatého z prameňov, najmä termálnych, k čomu prispievajú zníţené tlakové podmienky a
prítomnosť rastlín. Pouţíva sa ako vnútorný stavebný materiál a dekoračný kameň. U nás sú lomy na t. v
Dreveníku pri Spišskom Podhradí a v Bešeňovej pri Ruţomberku.
tráviaca sústava − systema digestorium, nespr. gastrointestinálny trakt, GIT. Vývojovo tvorí GIT a dýchací
systém celok systema gastropulmonaie (systema pneumogastricum), pretoţe dýchací systém vzniká ako
vychlípka GIT. GIT sa vyvíja prevaţne z entodermu, len obidva konce orálny a análny, sú ektodermového
pôvodu. Entodermová časť, spojená najprv široko so ţítkovým vakom, vybieha do hlavovovej časti zárodka a

tvorí tzv. predné črevo (hlavový oddiel GIT); podobne vybieha entoderm aj dozadu (zadné črevo) a do základu
chvosta, čím vznikne kaudálne črevo, kt. neskôr zanikne. K epitelovej výstelke GIT sa prikladá mezoderm, z
kt. vzniká svalová a väzivová časť steny GIT.
Najväčšia časť GIT prechádza telovou dutinou (coeloma), je preto pokrytá splanchnopleurou, kt. utvorí aj
záves GIT (mesenterio-um) a prechádza potom do nástennnej somatopleury. Výstelka celého celómu sa
nazýva tunica serosa.
Pôvodne jednotný celok sa sek. člení. Pri rybách sa oddeľuje časť obklopujúca srdce (perikardová dutina), pri
obojţivelníkoch a plazoch sa vyvíjajú pľúca, pri cicavcoch sa odštepí časť celómu, do kt. sa vyklenuli pľúca,
čím vznikli 2 pleurálne dutiny, a zvyšná kaudálna časť celómovej dutiny predstavuje pobrušraicovú (peritoneálnu( dutinu).
Obidve výbeţky čreva sa končia slepo a naliehajú priamo na dno ektodermových jamôk v mieste budúceho
ústneho (ústny záhyb, stomadaeum) a análneho otvoru (proctodaeum). V týchto miestach sa dotýka
entoderm priamo ektodermu (bez vsunutej mezo dermovej vrstvy), čím je oddelená entodermová časť GIT
proti ektodermovým častiach vpredu faryngovou membránou (membrána bucccopharyngea), vzadu
kloakovou membránou (membrána cloacalis). Hltanová membrána vymizne v 4., kloaková v 9. týţd.
embryového ţivota; spojenie stredného čreva so ţltkovým vakom sa zúţi do úzkeho ductus
omphaloentericus (ductus vltellointestinalis), kt. neskôr vymizne. Len ~ 2 % prípadov zvýši na tenkom čreve
malý výčnelok, tzv. Meckelov divertikul, kt. je posledným zvyškom ductus omphaloentericus.
Obr. 1. Tráviaca sústava − jazyk I. 1
− tunica mucosa linguae (sliznica
jazyka); 2 − frenulum linguae (uzdička,
sliznicová riasa prebieha od spodiny
ústnej dutiny na spodnú plochu
jazyka); 3 − papillae linguaies (súborný
názov pre 6 ďalej uvedených
sliznicových útvarov na jazyku); 4 −
papillae filiformes (nitkovité papily, jemné
aţ vláknité vyvýšeniny epitelu na
väzivovom výbeţku, často na hrote
rozdvojené); 5 − papillae conicae
(osobitná forma nitkovitých papíl; sú o
niečo mohutnejšie, dlhšie a majú
kuţeľovitý, dozadu zahnutý hrot); 6 −
papillae fungiformes (hubovité papily,
forma papíl bez hrotu; sú hríbovitého
tvaru, zakončené malou plôškou); 7 −
papillae vallatae (hradené papily, 7 −
12 väčších papíl na priereze guľatých,
uloţených pred sulcus terminalis; v
stene priekopy, kt. ju obklopuje, sú
chuťové poháriky); 8 − papillae
lentiformes (nízke, krátke papillae
fungiformes); 9 − papillae foliatae
(listovité
papily,
väčší
počet
paralelných sliznicových rias posádzaných chuťovými pohárikmi, na
zadnej časti vonkajšieho okraja jazyka);
10 − sulcus medianus linguae
(pozdĺţna plytná brázda v strednej
čiare, uloţená v mieste septum
linguae); 11 − sulcus terminalis („V"
linguae, brázda, kt. prebieha paralelne s
radom hradených papíl od formaen
caecum na obidve strany šikmo
ventromediálne); 12 − foramen
caecum linguae (jamka na hrote

sulcus terminalis; miesto, odkiaľ sa počas vývoja oddelí ductus thyreoglossalis); 13 − ductus thyreoglossalis (vývojový
termín, vychlípka epitelu v mieste neskoršieho foramen caecum; zostupuje kaudálne a tvorí základ štítnej ţľazy); 14 −
tonsilla lingualis (jazyková mandľa; súbor nepravidelne rozprestreného lymfatického tkaniva na koreni jazyka, folliculi
linguaies); 15 − folliculi linguaies (vyvýšeniny asliznice na koreni jazyka s priemerom 1 − 5 mm, podmienené uzlíčkami
lymfatického tkaniva; v strede kaţdého folikula je vklesnutá krypta); 16 − septum linguale (väzivová platnička v mediálnej
rovine jazyka; má osobitnú architektoniku vláken); 17 − aponeurosis lingualis (tuhá väzivová vrstva medzi svalovinou a
sliznicou jazyka); 18 − musculi lingae (svaly jazyka; 8 ďalej uvedených svalov, inervovaných z n. hypoglossus); 19 − m.
genioglossus (odstupuje zo spína mentalis mandibu-lae a upína sa vejárovité od jazyka, od hrotu aţ ku koreňu; ťahá jazyk
dopredu a k brade); 20 – m. hyoglossus (odstupuje z tela a veľkého rohu jazylky a vyţaruje zdola do bočných partí jazyka,
prechádza aţ k sliznici; ťahá jazyk dozadu na navonok); 21 – m. chondroglossus (odstupuje z malého rohu jazylky a upína sa
ako m. hyoglossus); 22 – m. styloglossus (odstupuje z prac. stylioideuis a vyţaruje zhora zozadu do bočných úsekov jazyka,
preplieta sa s m. hyoglossus; ťahá jazyk dozadu na nahor); 23 − m. longitudinalis sup. (tesne pod sliznicou uloţené pozdĺţne
svalové snopce, kt. idú od hrotu jazyka aţ do oblasti jazylky); 24 − m. longitudinalis inf. (pozdĺţny systém svalových vláken
tesne pri sliznici spodnej plochy jazyka, od koreňa, k hrotu); 25 – m. transversus linguae (svalové vlákna uloţené medzi
pozdĺţnymi systémami vláken, prebiehajúce naprieč; idú od septum linguale do sliznice okrajov jazyka, spolu s m. verticalis
linguae predlţujú jazyk; inervuje ho C1 cestou n. hypoglossus); 26 − m. verticalis linguae (vertikálne svalové snopce od
chrbta jazyka k spodnej ploche); 82.12 − m. genioglossus; 116.22 − m. palatoglossus (odsputuje z m. transversus
linguae a upína sa do aponeurózy mäkkého podnebia; dvíha koreň jazyka, sťahuje mäkké podnebie, zuţuje isthmus
faucium; inervuje ho n. vagus); 118.22 − m. constríctorpharyngissup. (horný zvierač hltana so 4 úsekmi, kt. sa upínajú do
raphe pharyngis: pars pteropharyngea, buccopharyngea, mylopharyngea et glossopharyngea); inervuje ho plexus
pharyngis); 118.27 − m. stylopharyngeus (odstupuje z proc. styloideus a upína sa do stenu hltana, k štítnej chrupke a
epiglottis medzi horným a stredným zvieracom hltana; inervuje ho n. glossopharygneus); 118.29 − m. constríctor pharyngis
med. (stredný zvierač hltana, kt. ide od jazylky k raphe pharyngis; inervuje ho plexus pharyngeus); 196.5 − a. profunda
linguae (ide ako hlavná vetva medzi m. genioglossus a m. longitudinalis inferior k hrotu jazyka, kde anastomozuje s
druhostrannou stenou)(podľa Feneisa, 1996)

Obr. 2. Tráviaca sústava – pharynx I (E). 2
– fauces (hrdlo, neuţívaný názov pre vchod
do hltana, priestor medzi mäkkým podnebím
a koreňom jazyka, E); 3 – isthmus faucium
(hltanová
úţina,
priestor
medzi
pravostranným
a
ľavostranným
arcus
palatoglossus a palatopharyn-geus); 4 –
palatum molle (velum palatinum, mäkké
podnebie, zadná pohyblivá časť podnebia,
visiaca pred zadnou stenou hltana; ventilovite
uzatvára nosohltan pri hltaní, A, D, E); 5 –
uvula palatina (čapík, visiaci uprostred
zadného okraja mäkkého podnebia, A, D, E);
6 – arcus palatoglossus (sliznicová riasa
podloţená
rovnomenným
svalom
od
podnebia k jazyku, pred fossa palatina, A); 7
– arcus palatopharyngeus (sliznicová riasa
podloţená
rovnomenným
svalom
od
podnebia k bočnej stene hltana, za fossa
tonsillaris, A); 8 – plica salpingopalatina (plica
palato tubalis, riasa, kt. ide pred torus
tubarius od predného okraja ústia sluchovej
rúry k mäkkému podnebiu, A); 9 – tonsilla
palatina (mandľa, uloţená medzi arcus
palatoglossus a arcus palatopharyn-geus, A);
10 – fossulae tonsillae (otvorčeky krýpt
viditeľné na povrchu mandle, B); 11 – cryptae
tonsillares (epitelové záhyby, kt. vklesávajú z
fossulae do mandle, B); 12 – capsula
tonsillaris (väzivové puzdro mandle); 13 –
plica trianglularis (trojhranná riasa pred
podnebnou mandľou, kt. vychádzajú od arcus
palatoglossus, A); 14 – plica semilunaris

(oblúkovitá riasa medzi arcus palatoglossus a palatopharyngeus, kt. ohraničuje hore jamku pre mandľu, A); 15 – fossa
tonsillaris (jamka pre podnebnú mandľu, ktorou ohraničuje arcus palatopharyngeus, plica triangularis a plica semilunaris,
D); 16 – fossa supratonsillaris (najvyššia, priestorná mandľová krypta, A); 17 – musculi palati et faucium (svaly mäkkého
podnebia a hltanovej úţiny); 18 – aponeurosis palatina (väzivová platnička, kt. vystuţuje velum palatinum, tvorí ju najmä
šľacha m. tensor veli palatini); 19 – m. levator veli palatini (odstupuje pred karotickým kanálom na spodine skalnej kosti a
upína sa na aponeurózu mäkkého podnebia; prechádza stenou hltana nad horným zvieračom; dvíha a ťahá dozadu mäkké
podnebie a ťahá za dorzomediálnu časť tubárnej chrupavky za súčasného otvárania ostium pharyngeum tubae auditivae;
inervuje ho n. vagus, pri fonácii sa zúčastňuje aj n. facialis, C); 20 – m. tensor veli palatini (odstupuje od spina ossis
sphenoideus, fossa scaphoidea a ventrolaterálneho okraja tubárnej chrupavky; upína sa po zahnutí okolo hamulus
pterygoideus radiárne do aponeurózy mäkkého podnebia; spevňuje ventrolaterálne steny blanitej časti tuby a napína
mäkké podnebie; inervuje ho n. mandibularis, C); 21 – m. uvulae (odstupuje od aponeurózy mäkkého podnebia a upína sa
na väzivo čapíka; inervuje ho n. vagus, C); 22 – m. palatoglossus (odstupuje od m. transversus linguae a upína sa na
aponeurózu mäkkého podnebia; dvíha koreň jazyka, sťahuje mäkké podnebie, zuţuje isthmus faucium; inervuje ho n.
vagus, D); 23 – m. palatopharyngeus (m. pharyngopalatinus, odstupuje od aponeurózy mäkkého podnebia, hamulus
pterygoideus a lamina medialis processus pterygoidei; upína sa na vonkajšiu stenu hltana a štítnu chrupku; sťahuje mäkké
podnebie a zuţuje isthmus faucium; inervuje ho n. vagus, D); 24 – cavitas pharyngis (dutina hltana obklopená stenami
hltana); 25 – fornix pharyngis (klenba, strop dutiny hltanu pod klinovou kosťou, E); 26 – pars nasalis pharyngis (nosová
časť hltana, úsek dutiny hltana, uloţená za choanami, E); 27 – tonsilla pharyngealis (tonsilla adenoidea, hltanová, nosová
mandľa, uloţená na klenbe hltana, E); 28 – fossulae tonsillares (vklesnuté ústia krýpt viditeľné na povrchu mandle, B); 29 –
cryptae tonsillares (epitelové záhyby vklesnuté do pokračovania fossulae tonsillares); 102.2 – bursa tendinis m. tensoris
veli palatini – (synoviová burza medzi hamulus pterygoideuis a šľachou m. tensor veli palatini); 118.8 – pars oralis
pharyngis (oddiel dutiny hltanu uloţený za ústnou dutinou); 118.12 – pars laryngea pharyngis (oddiel hltanovej dutiny
uloţený za hrtanom)(podľa Feneisa, 1996)

Obr. 3. Tráviaca sústava – pharynx II. 1 –
bursa pharyngealis (slepý vačok v strope
faryngu, častejší u detí); 2 – ostium
pharyngeyum tubae auditivae [otvor sluchovej
(Eustachovej) rúry, kt. vyúsťuje do pars nasalis
pharyngis]; 3 – torus tubarius (sliznicový val za
ústím tuby, nadvihnutý dorzomediálnou časťou
tubárnej chrupky); 4 – plica salpingopharyngea
(riasa na priebehu m. salpingopharyngeus, ide
od dorzomediálneho okraja tubárnej chrupky
šikmo kaudálne); 5 – torus levatorius (sliznicový
val pod ústím tuby, pred dorzomediálnym
okrajom tubárnej chrupky; zodpovedá priebehu
m. levator veli palatini); 6 – tonsilla palatina
(podsliznicové lymfatické tkanivo pri ústí tuby); 7
– recessus pharyngeus Rosenmülleri (bočný
výklenok nosohltana, za tuba auditiva); 8 – pars
oralis pharyngis (oddiel dutiny hltana uloţený za
ústnou dutinou); 9 – vallecula epiglottica (jamka
medzi plica glossoepiglottica mediana et
lateralis); 10 – plica epiglottica mediana
(nepárová sliznicová riasa, kt. prebieha v
strednej čiare medzi koreňom jazyka a
hrtanovou
príchlopkou);
11
–
plica
glossoepiglottica lateralis
(párová bočná
sliznicová riasa medzi koreňom jazyka a
epiglottis); 12 – pars laryngea pharyngis (oddiel
dutiny hltana uloţený za hrtanom); 13 –
recessus piriformis (vkleslina medzi plica
aryepiglottica a membrana thyreoidea, príp.
štítnou chrupkou); 14 – plica n. laryngei (riasa v
recessus piriformis, vydvihnutá priebehom r.
internus n. laryngei superioris a a. laryngea
superior); 15 – fascia pharyngobasalis (väzivová
stena stropu va priľahlých kraniálnych častí

faryngu v miestach, kde nie sú svaly hlatana); 16 – tela submucosa (podsliznicové väzivo, medzi sliznicou a svalovinou); 17
– tunica mucosa (sliznica hltana pokrytá vrstvovitým dlaţdicovitým epitelom al. v pars nasalis cylindrickým riasinkovitým
epitelom); 18 – glandulae pharyngis (subepitelové malé zmiešané slinové ţliazky v hltane); 19 – tunica muscularis pharyngis
(svalová vrstva steny hltana); 20 – raphe pharyngis (väzivový šev medzi svalmi pravej a ľavej strany hltana, kt. prebieha
vzadu v strednej čiare); 21 – raphe pterygomandibularis (šľachovitý pruh medzi hamulus pterygoides a mandibulou;
oddeľuje m. buccinator od horného zvierača hltana); 22 – m. constrictor pharyngis sup. (horný zvierač hltana so 4 niţšie
uvedenými úsekmi, kt. sa upínajú do raphe pharyngis; inervuje ho plexus pharyngeus); 23 – pars pterygopharyngea
(odstupuje z lamina medialis proc. pterygoidei a hamulus pterygoideus); 24 – pars buccopharyngea (odstupuje z raphe
pterygomandibularis); 25 – pars mylopharyngea (odstupuje zo zadného úseku linea mylohyoidea mandibulae); 26 – pars
glossopharyngea (odstupuje z vnútornej svaloviny jazyka); 27 – m. stylopharyngeus (odstupuje z proc. styloideus a upína sa
do steny hltana, k štítnej chrupke a epiglottis medzi horným a stredným zvieračom hltana; inervuje ho n. glossopharyngeus);
28 – m. salpingopharyngeus (dostupuje z dorzomediálnej časti tubárnej chrupky, časť pozdĺţnej svaloviny steny hltana,
upína sa do bočnej steny hltana; bráni sklzávaniu m. levator veli palatini dozadu; inervuje ho plexus pharyngeus); 29 – m.
constrictor pharyngis med. (stredný zvierač hltana, odstupuje od jazylky a upína sa do raphe pharyngis; inervuje ho plexus
pharyngeus); 30 – pars chondropharyngea (odstupuje od malého rohu jazylky); 31 – pars ceratopharyngea (odstupuje od
veľkého rohu jazylky); 32 – m. constrictor pharyngis inf. (dolný zvierač hltana, začína sa od hrtana; inervuje ho plexus
pharyngeus); 33 – pars thyreopharyngea (odstupuje z linea obliqua štítnej chrupky); 34 – pars cricopharyngea (odstupuje z
prstencovej chrupky); 35 – spatium peripharyngeum (priestor okolo hltana, vyplnený riedkym väzivom); 36 – spatium
retropharyngeum (časť perifaryngového priestoru za hltanom, medzi ním a lamina praevertebralis fasciae cervicalis); 37 –
spatium lateropharyngeum (spatium parapharyngeum, časť perifaryngového priestoru po boku hltana) (podľa Feneisa,
1996)
Obr. 4. Tráviaca sústava –pharynx
III. 1 − pharynx (hltan, cesta vzduchu
a potravy, rúra dlhá 14 − 16 cm, kt.
siaha od kraniálnej klenby k prechodu
do paţeráka, uloţeného pred 6. krčným
stavcom);
2
−
fauces
(hrdlo,
nepouţívaný názov pre vchod hlatana,
priestor medzi mäkkých podnebím a
koreňom jazyka); 3 − isthmus faucium
(hltanová
úţina;
priestor
medzi
pravostranným a ľavostranným arcus
palatoglossus a palatopharyngeus); 4
− palatum molle (velum palatinum,
mäkké podnebie, zadná pohyblivá časť
podnebia, kt. visí pred zadnou stenou
hlatana; ventilovito uzatvára nosohltan
pri hltaní); 5 − uvula palatina (čapík, kt.
visí uprostred zadného okraja mäkkého
podnebia); 6 − arcus palatoglossus
(sliznicová,
riasa
podloţená
rovnomenným svalom od podnebia k
jazyku, pred fossa tonsiilaris); 7 −
arcus palatopharyngeus (sliznicová
riasa podloţená rovnomenným svalom
od podnebia k bočnej stene hltana, za
fossa
tonsiilaris);
8
−
plica
salpingopalatina (plica palatotubalis,
riasa, kt. ide pred torus tubarius od
predného okraja ústia sluchovej rúry k
mäkkému podnebiu); 9 − tonsilla
palatina (podnebná mandľa, uloţená
medzi arcus palatoglossus a arcus
palatopharyngeus); 10 − fossulae
tonsillae (otvorčeky krýpt na povrchu
mandle); 11 − cryptae tonsillares
(epitelové záhyby vklesávajúce z
fossulae do mandle); 12 − capsula
tonsiillaris (väzivové puzdro tonzily); 13

− plica triangularis (trojhranná riasa pred podnebnou mandľou, kt. vychádza od arcus palatoglossus); 14 − plica semilunaris
(oblúkovitá riasa medzi arcus palatoglossus a palatopharyngeus, kt. ohraničuje hore jamku pre mandľu); 15 − fossa tonsiilaris
(jamka pre podnebnú mandľu, kt. ohraničuje arcus palatoglossus a arcus palatopharyngeus, plica triangularis a plica
semilunaris); 16 − fossa supratonsillaris (najvyššia, obzvlášť priestorná tonzilová krypta); 17 − musculi palati et faucium
(svaly mäkkého podnebia a hltanovej úţiny); 18 – aponeurosis palatina (väzivová platnička, kt. vystuţuje velum palatinum,
tvorí ju najmä šľacha m. tensor veli palatini); 19 − m. levator veli palatini (dostupuje pred karotickým kanálom na spodine
skalnej kosti, upína sa do aponeurozy mäkkého podnebia; prechádza stenou hltana nad horným zvieračom, dvíha a ťahá
dozadu mäkké podnebie a ťahá za dorzálnomediálnu časť tubámej chrupky za súčasného otvárania ostium pharyngeum tubae
auditivae; inervuje ho v. vagus, pri fonácii sa zúčastňuje aj n. facialis); 20 − m. tensor veli palatini (odstupuje zo špina ossis
sphenoidalis, fossa scaphoidea a ventrolaterálneho okraja tubámej chrupky; po zahnutí okolo hamulus pterygoideus vyţadruje
do aponeurozy mäkkého podnebia; spevňuje ventrolaterálnu ste z aponeurozy mäkkého podnebia a upína sa do väziva
čapíka; inervuje ho n. vagus); 22 − m. palatoglossus (opdstupuje z m. transversus linguae a upína sa do apuneurózy mäkkého
podnebia; dvíja koreň jazyka, sťahuje mäkké podnebie, zuţuje isthmus faucium; inervuje ho n. vagus); 23 − m. palatopharyngeus (m. pharyngopalatinus, odstupuje z aponeurozy mäkkého podnebia, hamulus pterygoideus a lamina mediána proc.
pterygoidei; upína sa do vonkajšej steny hlatana a štítnej chrupky; sťahuje mäkké podnebie a zuţuje isthmus faucium; inervuje
ho n. vagus); 24 − cavitas pharyngis (dutina hltana obklopená stenami hltana); 25 − fornix pharyngis (klenba, strop hltanovej
dutiny pod klinovou kosťou); 26 − pars nasalis pharyngis (nosová časť hltana, úsek dutiny hltana, uloţený za choanami); 27
− tonsillae pharyngealis (tonsilla adenoidea, pharyngea, hltanová, nosová mandľa; je uloţená na klenbe hltana); 28 − fossulae
tonsillares (vklesnuté ústia krýpt viditeľné na pobvrchu mandle); 29 − cryptae tonsillares (epitelové záhyby vklesnuté v
pokračovaní fossulae tonsillares)(podľa Feneisa)

A Paţerák a ţalúdok

B Paţerák zozadu

C Paţerák histologicky

Obr. 5. Tráviaca sústava – paţerák. 2 − oesophagus (paţerák, dlhý 23 − 36 cm, začína sa pod prstencovou chrupkou vo
výške Th6 a končí sa na pars cardiaca ţalúdka); 3 − pars cervicalis (úsek paţeráka pred krčnou chrbticou (od C6 po Th1); 4 −
pars thoracalis (hrudný psek paţeráka od Th1 po priechod bránicou, − vo výške Th1); 5 − pars abdominalis (krátky brušný
úsek paţeráka medzi bránicou a ţalúdkom); 6 − tunica adventitia (riedky väzivový obal, posunlivo spájajúci krčnú a
hrudníkovú časť paţeráka s okolím); 7 − tunica muscularis (dvojitá svalová vrstva steny paţeráka; skladá sa z vonakjšej
pozdlţnej a vnútornej cirkulárnej svaloviny, kt. je v hornej tretine paţeráka priečne pruhovaná, v dolnej tretine hladká); 8
− tendo cricooesophageus (šľachovité pripojenie pozdĺţnej svaloviny paţeráka na zadnú stenu prstencovej chrupky); 9 − m.
bronchooesophageus (hladká svalovina od ľavého hlavného bronchu k paţeráku); 10 − m. pleurooesophageus (pruhy
hladkej svaloviny medzi paţerákom a ľavou mediastinálnou pleurou); 11 − tela submucosa (podsliznicové väzivo, prevaţne
kolagénové, ako posunlivá vrstva medzi sliznicou a svalovinou paţeráka; obsahuje cievy, nervy a ţľazy); 12 − tunica mucosa
(sliznica.skladá sa z nerohovatejpceho mnohovrstvového dlaţdicového epitelu, lamina propria mucosae a lamina muscularis
mucosae); 13 − lamina muscularis mucosae (zreteľná vrstvička hladkej svaloviny medzi tela submucosa a lamina propria

mucosae); 14 − glandulae osesophaeae (jednotlivé zmiešané ţliazky roztrúsené v tela submucosa paţeráka); 15 − gaster
(ventriculus, ţalúdok, siaha od konca paţeráka po pylorus)(podľa Feneisa, 1996)

Obr. 6. Tráviaca sústacva – tenké črevo. 1 −
plicae circulares Kerckringi (priečne riasy
sliznice, obiehajúce cirkulárne − 2/3 obvodu
črevného priesvitu; sú aţ 8 mm vysoké a
zasahujú do nich tela submucosa); 2 −
glandulae intestinales (črevné ţliazky vo
forme krýpt); 3 − folliculi lymphatici solitarii
(jednotlivé lymfatické uzliny v lamina propria);
4 − villi inestinales (črevné klky; kyjovité
výbeţky sliznice vysoké 0,5 − 1,5 mm); 5 −
lamina muscularís mucosae (vrstvička hladkej
svaloviny medzi lamina propria a tela submucosa, kt. napomáha zriaseniu sliznice); 6 − tela submucosa
(podsliznicoyé väzivo, prevaţne kolagénové, ako vrstva, kt. umoţňuje posuny medzi lamina muscularis
mucosae a svalovinou; obsahuje cievy a nervy); 7 − tunica muscularis (svalovina črevnej steny s 2 hlavnými
vrstvami); 8 − stratum circulare (vnútorná cirkulárna vrstva svaloviny); 9 − stratum longitudinale (vonkajšia
pozdĺţna vrstva svaloviny); 10 − tela subserosa (väzivový podklad tunica serosa); 11 − tunica serosa
(peritoneálny obal čreva s jednovrstvovým plochým epitelom)

Obr. 6. Tráviaca sústava – tenké a hrubé črevo, pohľad
spredu. 15 – jejunum (lačník, stredný úsek tenkého čreva, kt.
zaujíma od flexura duodenojejunalis ~ 2,5 m dĺţky tenkého
čreva); 16 – ileum (bebdrovník. koncový úsek tenkého čreva,
kt. zaujíma distálnych ~ 3,5 m dĺţky); 17 – intestinum crassum
(hrubé črevo, charkterizované ténami, haustrami a appendices
epiploiceae; dĺţka od slepého čreva po análny otvor je 1,5 –
1,8 m; pozostáva z colon ascendens, transversum,
descendens a sigmoideum); 22 – colon (hrubé črevo, siaha od
valva ileocaecalis aţ po rektum); 26 – colon acsendens
(výstupná časť hrubého čreva vpravo zrastený s nástenným
peritoneom); 27 – flexura coli dextra (pravý ohyb hrubého
čreva, pod pečeňou, ním prechádza colon ascendens do colon
transversum); 28 – colon transversum (priečna časť hrubého
čreva, intrapaeritoneálne prebiehajúci priečny úsek hrubého
čreva, medzi pravým a ľavým ohybom); 29 – flexura coli
sinistra (ľavý ohyb hrubého čreva, pri dolnom póle sleziny, ním
prechádza colon travsersum do colon descendens; v jej
blízkosti leţí Cannonov-Böhmot bod, t. j. hranica medzi
hlavovým (z n. vagus) a sakrálnym parasympatikom); 30 –
colon descendens (zostupná časť hrubého čreva, ľavý, takmer
retroperitoneálne zostupujúci úsek hrubého čreva, od flexura coli sinistra ku colon sigmoideum); 31 – colon sigmoideum
(esovitá časť hrubého čreva, intraperitoneálne zakrivený úsek hrubého čreva medzi colon descendens a rektom); 33 –
haustra coli (sacculationes coli, vydutiny hrubého čreva, vyklenutia steny medzi haustrami, tvorené všetkými vrstvami
črevnej steny); 34 – appendices epiploicae (appendices omentales, prívesky na taenia libera a taenia omentalis povlečené
serózou a vyplnené tukovým väzivom)

Obr. 7. Tráviaca sústava – flexura coli dextra, rektum a anus. 1 − tunica muscularis (dvojvrstvová svalovina
hrubého čreva); 2 − stratum longitudinale (vonkajšia vrstva svaloviny s rôznou hrúbkou); 3 − taenia coli (3 zhrubnutia pozdĺţnej
svaloviny, kaţdé v šírke ~ 1 cm); 4 − taenia mesocolica (ténia, kt. prebieha na colon transversum v mieste jeho pripojenia na
mesocolon; na colon ascendens a descendens je vzadu mediálne); 5 − taenia omentalis (ténia, kt. na colon transversum
prebieha v mieste pripojenia momentum majus; na colon ascendens a descendens je vzadu laterálne); 6 − taenia libera
(ténia medzi taenia mesocolica a taenia omentalis, spredu voľne prístupná); 7 − stratum circulare (vnútorná cirkuláme
prebiehajúca vrstva svaloviny hrubého čreva); 8 − tela submucosa (pqdsliznicové väzivo hrubého čreva, prevaţne kolagénové;
vrstva, kt. umoţňuje posun medzi lamina muscularis mucosae a svalovinou; obsahuje cievy a nervy); 9 − tunica mucosa
(sliznica hrubého čreva, zloţená z jednovrstvového cylindrického epitelu s mnoţstvom pohárikovitých buniek, z väziva a z

lamina propria mucosae; nemá klky); 10 – lamina
muscularis mucosae (vrstvička hladkej svaloviny medzi
lamina propria mucosae a tela submucosa; slúţi pri
riasení sliznice); 11 − glandulae intestínales (tubulózne
ţľazy sliznice hrubého čreva); 12 − nodi lymphatici
solitaríi (jednotlivé uzlíky lymfatického tkaniva,
roztrúsené y lamina propria sliznice hrubého čreva); 13
− rectum (konečník, úsek hrubého čreva dlhý ~ 15 cm,
bez ténií, kt. siaha od colon sigmoideum po análny otvor);
14 − flexura sacralis (zakrivenie rekta konkavitou
dopredu, podľa zakrivenia os sacrum); 15 − flexura
perinealis (zakrivenie rekta konvexitou dopredu, tesne
nad análnym otvorom); 16 – ampulla recti (rozšírenie
rekta nad análnym kanálom); 17 − tunica muscularis
(svalovina rekta); 18 − stratum longitudinale (pozdĺţna
vonkajšia svalová vrstva rekta, rovnomerne rozloţená
po jeho obvode); 19 − stratum circulare (vnútorná,
cirkuláme prebiehajúca svalová vrstva rekta; netvorí
plicae semilunares); 20 − m. sphincíer ani internus
(zosilnený prstenec hladkého svalstva stratum circulare
pri anuse, vysoký 1 − 2 cm); 21 − m. rectococcygeus
(tenká doštička hladkého svalstva od 2. − 3.
kostrčového stavca k rektu); 22 − m. rectourethralis
(snopce hladkého svalstva od pars membranacea
urethrae na rektum); 23 − plicae transversae recti
(obyčajne 3 bočné riasy, z kt. stredná, najväčšia −
Kohlrauschova riasa, odstupuje asi 6 cm nad análnym
otvorom sprava, ostatné zľava); 24 − canalis analis
(posledný úsek črevnej rúry, kt. sa začína vo výške
columnae anales); 25 − columnae anales (6 − 10
pozdĺţnych rias podloţených bohatými cievnymi
spleťami); 26 − sinus anales (výklenky medzi columnae
anales); 27 − valvulae anales (malé, oblé, priečne riasy,
kaudálne ohraničujúce sinus anales); 28 − linea anorectalis (hranica rekta a análneho kanála, blízko nad columnae anales, vo
výške m. puborectalis); 29 − pecten analis (svetlejšia zóna sliznice s vrstvovitým dlaţdicovitým epitelom a hustým
podsliznicovým väzivom, medzi valvulae anales a linea anocutanea; na jej dolnom okraji je hranica epitelu entodermového a
ektodermoyého pôvodu; zóna je pretkaným väzivom a svalovinou pevne spojená s hlbšími vrstvami); 30 − linea anocutanea
(hranica sliznice a koţe vo výške dolného okraja m. sphincter ani internus, ~ 8 mm nad análnym otvorom); 31 − m.
sphinteraniextetnus (zvierač z priečne pruhovaného svalstva, zvonku naliehajúci na m. sphincter ani internus); 32 − anus
(kaudálny otvor análneho kanála s prechodom nerohovatejúceho a rohovatejúceho mnohovrstvového dlaţdicového epitelu;
obklopuje ho m. sphincter ani externus svojou pars subcutanea a pars superficialis (podľa Feneisa, 1996)

Skladba steny trávlacej rúry − v stene GIT moţno preparačné rozlíšiť 4 zákl. vrstvy.
1. Sliznica – tunica mucosa, vystiela vnútro GIT ako súvislá, mäkká vrstva, ruţovo sivočervenej aţ červenej
farby. Zvlhčuje ju sekrét, kt. prudukujú jej ţľazy. V niekt oddieloch GIT je sliznica hladká, inde zloţená do
pozdĺţnych alebo priečnych i nepravidelných rias (plicae), pokryté príp. drobnými výbeţkami (papillae, resp.
villi). Sliznica sa skladá z týchto vrstiev:
− Lamina epithelíalis – tvorí ju na začiatku GIT po ţalúdok a v konečnej časti pri análnom otvore vrstvovitý,
dlaţdicovitý, prevaţne nezrohovatený epitel, obdobný epitelu koţe (kutánna sliznica). Vo zvyšku GIT je
epitel jednovrstvový, cylindrický (pravá sliznica).
Funkčne ide o výstelku alebo ţľazový epitel,, v niekt. častiach GIT o resorpčný epitel. Ţľazové bunky sú uloţené
ojedinelé medzi obyčajnými epitelovými bunkami (napr. pohárikovité bunky čreva) alebo častejšie ţľazový epitel
preniká do hĺbky sliznice, príp. aţ do submukíozy a tvorí ţliazky. Keď sa vychlípi mimo stenu GIT, tvorí prídavné
ţľazy (glandulae accessoríae), kt. sekrét sa odvádza do priesvitu GIT kratším alebo dlhším výţvodom (ductus).
− Lamina propría − skladá sa z hrubého retikulárneho alebo jemného areolárneho väziva. V ňom sa
nachádzajú krvné a lymfatické vlásočnice, siete nerových vláken, roztrúsené vlákna hladkého svalstva, kt.
utvárajú v niekt. úsekoch GIT na hranici sliznice a submukózy samostatnú vrstvu (lamina muscularis

mucosae), kt. umoţňuje aktívne posúvanie sliznice na podsliznicovom väzive.
V sliznicovom väzive je na niekt. miestach tzv. lymfoidné tkanivo, tvorené sieťou buniek (retikulum), v kt. sú
nahromadené početné lymfocyty vo forme lymfatických uzlíkov. Ich svetlo sa farbiaci stred (Flemmingovo
zárodočné centrum, Hellmannovo reakčné centrum) obsahuje väčšie lymfocyty (lymfoblasty, kt. sa tu delia).
Centrum vzniká ako reakcia na vonkajšie škodliviny (napr. baktériové toxíny). Na periférii sú lymfocyty menšie.
− Podsliznicové väzivo – tela submucosa, pripevňuje sliznicu k svalovine. Skladá sa z areolárneho riedkeho
väziva, v kt. sú siete väčších krvných ciev (plexus Halleri) a lymfatických ciev. Ďalej je tu nervová spleť (plexus
submucosus Meissneri). Sliznicové ţľazy môţu niekedy zasahovať aţ do tejto vrstvy.
− Svalová vrstva − tunica muscularis, je prevaţne z hladkého svalstva, len na začiatku GIT (po stredný úsek
paţeráka) a na konci (dolný koniec rekta) je svalstvo priečne pruhované. Svalovina má vnútornú a vonkajšiu
vrstvu: vnútorná vrstva má cirkulárne svalové snopce (stratum circulare) a je zosilnená v niekt. častiach do
zvieračov (sphinceters), vonkajšia vrstva má snopce pozdĺţne (stratum longitudinale); v ţalúdku je ešte 3.
vrstva − šikmá (stratum obliquum), priloţená k submukóze. Medzi obidve vrstvy, cirkulárnu a pozdĺţnu, sa vkladá
vrstvička väziva, v kt. nervové vlákna tvoria spleť (plexus myentericus Auerbachi).
− Tunica serosa (adventitia) − tvorí vonkajší obal GIT. Pokrýva časti GIT privrátené do telových dutín;
je to väzivová blana, pokrytá jednou vrstvou plochých buniek, pôvodným célomovým epitelom
splanchnopleury. Väzivo medzi svalovinou a serózou sa nazýva subserózne väzivo (subserosium).
Adventitia − je na častiach GIT, kt neprechádzajú telovou dutinou; je zloţená z väziva, kt. je na niekt. miestach
riedke, na iných miestach zhustené do súvislej väzivovej membrány, nespr. fascie (napr. fascia recti).
Podľa vývoja moţno GIT rozdeliť na ektodermový ústny oddiel, entodermový a ektodermový análny oddiel.
A. Ektodermový ústny oddiel GIT − vzniká z ústneho záhybu. Patrí sem celá ústa dutina, nosová dutina a
časť nosohltana aţ k ústiu sluchovej rúry (inervovanej od n. trigeminus, kt. je nervom stomodea).
Ústna dutina →cavum orís, začína sa ústnym otvorom (ríma orís) a prechádza tzv. isthmus faucium do hltana.
Vpredu a navonok je ústna dutina ohraničená perami (labia) a lícami (buccae seu malae). Oblúkmi zubov
(→zuby) je rozdelená na ústnu predsieň (vestibulum oris) a vlastnú ústnu dutinu (cavum oris proprium).
Jazyk − (g. glóssa, l. lingua) je svalnatý, značne pohyblivý orgán, kt. vypĺňa takmer celú ústnu dutinu a do značnej
miery ovplyvňyuje tvar jej stropu. Na jazyku sa rozoznáva dorzálny masívnejší oddiel, koreň (radix linguae),
postavený takmer vertikálne a privrátený k hltanu (pars pharyngea linguae). Predné 2/3 jazyka leţia v cavum oris
proprium {pars oralis linguae); skladajú sa zo širšieho tela (corpus)t kt. sa dotýka podnebia a z hrotu (apex), kt. sa
dopredu zuţuje a dosahuje aţ k rezákom. Pars oralis je vo vertikálnom smere oplošte-ná a rozoznávame na nej
chrbát jazyka (dorsum linguae) a spodnú plochu (facies mylohyoidea linguae). Chrbát jazyka sa stýka so spodnou
plochou na okraji jazyka (margo lateralis linguae).
Na chrbte jazyka, na hraniciach pars oralis a pars pharyngea linguae prebieha ţliabok, sulcus terminalis, v tvare
dopredu otvoreného písmana V. Vo vrchole sulcus terminalis sa stráca sulcus medianus linguae, kt. rozdeľuje
telo jazyka na 2 polovice. V týchto miestach uloţená jamka (foramen caecum) predstavuje vyústenie individuálne
rôzne dlhého, slepo sa končiaceho kanálika (ductus lingualis), kt. je zvyškom embryového ductus thyreoglossus.
V týchto miestach sa počas vývoja odštepoval a smerom ductus lingualis zostupoval základ štítnej ţľazy.
Na spodnej ploche jazyka, rovnobeţne s okrajom jazyka, prebiehajú 2 zúbkové, jemné sliznicové riasy (plicae
fímbriatae), dobre vyvinuté najmä u detí. Sú zvyškom spodného sliznicového jazyka (sublingua), kt. je vo
fylogenetickom rade predchodcom svalnatého jazyka.
V strednej čiare prebieha po spodnej ploehe jazyka sliznicová riasa (frenulum linguae), kt. prechádza do
sliznicového dna ústnej dutiny. Podjazyková ţľaza vykleňuje sliznicu ústnej dutiny do pozdĺţnej riasy (plica
sublingualis), kt. sa vpredu končí vyvýšením (papilla salivaria sublingualis).
Od koreňa jazyka dozadu k epiglottis prebiehajú 3 riasy: v strede silná plica glossoepiglottica mediána a po
stranách plicae glossoepiglotticae laterales, kt. ohraničujú jamky − valleculae epig-lottidis.
Sliznica na pars oralis linguae je ruţová aţ červená, pokrytá mnohovrstvovým dlaţdicovitým epitelom; je mierne
drsná, zamatového vzhľadu. Pri zmenách prekrvenia sliznice a pri rohovatení epitelu sa mení červená farba na
sivú. Odchylný vzhľad jazyka a povlak na jazyku podmieňujú choroby GIT, celkové horúčkové choroby, krvné
choroby a poruchy výţivy; →lingua.
Sliznica chrbta jazyka vybieha do papíl (papillae), kt. sa podľa tvaru delia na 4. typy:

1. nitkovité papily (papillae filiformes) sú štíhle, najpočetnejšie a najmenšie. Ich podklad tvorí lamina propria
mucosae, kt. sa vetví často na početné sek. papily. Krátke jednoduché a hrubšie papily so silne zrohovateným
koncom sa nazývajú papillae conicae (vyvinuté sú najmä pri mačkovitých šelmách, kt. jazyk je preto značne
drsný).
2. Hubovité papily (papillae fungiformes) vyčnievajú nad niveau sliznice ako hubovité alebo kyjovité útvary.
Sú roztrúsené medzi nitkovitými papilami najmä pri okrajoch a hrote jazyka; sú makroskopický viditeľné ako
červené bodky, pretoţe ich vrchol pokrýva málo zrohovatený epitel. Značne oploštené hubovité papily sa
podobajú šošovke (papillae lenticulares).
3. Listovitá papila (papilla foliata) je uloţená na okraji jazyka pri sulcus terminalis, u človeka je redukovaná; je
rozčlenená na niekoľko priečne postavených rias.
4. Ohradené papily (papillae circumvallatae) sú veľké, uloţené v počte 7 − 12 pred sulcus terminalis. Tvoria rad
tvaru písmena V. Stredná papila, uloţená pred foramaen caecum, je najväčšia. Ohradené papily sú vlastne
veľké hubovité papily, zanorené do sliznice tak, ţe ich širšia kruhovitá časť je v niveau sliznice; sú preto
obklopené sliznicovou priekopou. Vrchol papíl má obdobne ako konce hubovitých papíl sek. papily. Na dne
sliznicovej priekopy vyúsťujú serózne ţliazky. Na bokoch ohradených papíl, menej na bočnej stene priekopy, sú
v epitele sliznice uloţené súdkovité útvary − chuťové poháriky, calyculi gustatorii, zloţené z vretenovitých
buniek. Chuťové poháriky sú však aj na listoch listovej papily a na hubovitých papilách.
Sliznica na spodnej ploche jazyka je ruţová, tenká, takţe ňou presvitajú pri strednej čiare ţily jazyka. Dvíha sa
do 3 pozdĺţnych rias, frenulum et plicae fiombtriatae linguae.
Pars pharyngeae linguae má sliznicu ruţovú, nerovnú, nadvihnutú do početných belavých, polkruhovitých
vyvýšením − folliculi linguales − s priemerom 1 − 4 mm. Kaţdý folikul má centrálnu jamku (fossula tonsillaris).
Súbor týchto folikulov tvorí tzv. jazykovú mandľa (tonsilla lingualis), vyvinutú najmä v mladosti. Ide o platničku
lymfatického tkaniva uloţeného v lamina propria mucosae, zloţenú z početných splývajúcich lymfatických
uzlíkov s reakčnými centrami. Početné lymfocyty z jazykovej mandle prestupujú epitelom do ústnej dutiny; iné
lymfocyty sa hromadia v jamkách folikulov a dostávajú sa taktieţ do sliny, v kt. tvoria tzv. slinové telieska.
V sliznici jazyka sú uloţené slinové ţliazky, glandulae linguales, kt. sekrečné konce zasahujú často aţ do
svaloviny jazyka:
1. Glandula apicis linguae − Nuhnove, Blandiniho ţľaza, zmiešaná ţľaza, dlhá asi 5 mm, uloţená na spodnej
strane jazyka po stranách frenulum linguae. Vyúsťuje na kaţdej strane niekoľkţmi vývodmi,
mediálne od plica fimbriata.
2. Glandula linguales anteriores − Ebnerove ţľazy, sú drobné serózne ţliazky uloţené na chrbte jazyka v
oblasti hradených a listových papíl. Aj sekrečné konce týchto ţliaz sú obklopené snopcami svalstva jazyka a
hladkého svalstva, kt. uľahčujú vytláčanie slín. Vývody vystlané cylindrickým epitelom vyúsťujú v priekopách
hradených papíl, rozpúšťajú ochutnávané látky a ochutnané odtiaľ potom zasa vymývajú.
3. Glandulae linguales posteríores − Weberove ţľazy, sú drobné mucinozne ţľazy na pars pharyngea linguae, kt.
zasahujú aj pred sulcus terminalis. Ich vývody ústia do brázd sliznice medzi folikulami, často do krýpt samotných
folikulov.
Sliznicové väzivo jazyka je v hĺbke zhustené do tuhej blany (apo-neurosis linguae), kt. pevne lipne k svalstvu tak,
ţe sa sliznica nedá zdvihnúť do rias. V mediálnej rovine prechádza jazykom väzivové septum linguae, kt. delí
jazyk na 2 polovice; obvykle nedosahuje k chrbtu jazyka. V jeho báze môţe byť uloţená hyalínová chrupka
(cartilago entoglossa).
Svaly jazyka sú priečne pruhované, zloţené z jemných vzájomne sa preplietajúcich snopcov. Delia sa na
extraglosálne a intraglosálne (→sval).
Extraglosálne svaly sa začínajú v okolí jazyka, vnikajú doň a upínajú sa do aponeurózy jazyka; pohybujú
jazykom. Patria sem: 1. m. genioglossus; 2. m. hyoglossus; 3. m. styloglossus; 4. m. palatoglossus.
intraglosálne svaly sa začínajú v aponeuróze a v nej sa aj končia; menia tvar jazyka. Zahrňujú: 1. m.
longitudinalis linguae superficialis; 2. m. longitudinaiis linguae profundus; 3. m. transversus linguae; 4. m.
verticalis linguae.
Jazyk vyţivuje a. lingualis, kt. vniká pod m. hyoglossus a vetví sa v jazyku a podjazykovej oblasti. Ţily jazyka −
w. linguales − sprevádzajú rovnomennú artériu; povrchnejšie uloţená ţila, v. comitans n. hypoglossi,

sprevádza rovnomenný nerv. Lymfatické cievy jazyka drénujú prevaţne do Inn. cervicales profundi cez
predsunuté uzliny: z hrotu jazyka a Inn. linguales (na vonkajšej strane m. hyoglossus); z koreňa jazyka
(dorzálne) a z bázy (centrálne) ide lymfa do hlbokých krčných uzlín.
Nervy jazyka sú motorické, senzitívne a senzorické. Svaly jazyka inervuje n. hypoglossus s výnimkou m.
palatoglossus a m. styloglossus, kt. inervuje n. glossopalatinus. Senzitívne sliznicu jazyka inervuje pred
sulcus terminalis n. lingualis (z 3. vetvy n. trigeminus), za sulcus terminalis n. glossopharyngeus. Koreň
jazyka pri epiglottis inervujú vetvy z n. laryngeus superior (z n. vagus). Senzorickým nervom jazyka pred
papíllae circumvallatae je chorda tympani, v oblasti hradených papíl a na koreni jazyka n.
glossopharyngeus.
Podnebie − (l. palatum) je horizontálna priehradka, kt. tvorí strop vlastnej ústnej dutiny, oddeľuje ju tak od
nosovej dutiny. Vpredu je podnebie kostné (tvrdé podnebie, palatum durum), vzadu poddajné (mäkké podnebie,
palatum molie). Vzniká podobne ako horná pera z 3 výbeţkov: z nepárového čelového výbeţku a 2 výbeţkov
pre čeľusť. Z 1. výbeţku vzniká nastaršia časť tvrdého podnebia zhruba v rozsahu medzičeľuste (tzv. prím.
podnebie). Táto časť je utvorená uţ v rybách a obojţivelníkoch, kým za ňu siaha pôvodná ústna dutina aţ k
lebkovej báze. Pri vyšších stavovcoch sa podnebie dopĺňa obidvoma výbeţkami pre čeľuste, z kt. vzniká tzv. sek.
podnebie, t. j. zadná časť tvrdého podnebia a mäkké podnebie.
Zrast prim. podnebia so sek. sa uskutočňuje v mieste sutura incisiva, zrast obidvoch polovíc sek. podnebia v
mieste a pokračovaní sutura palatina mediána. Na styku týchto častí je canalis incisivus. Keď tieto časti
nezrastú, vznikajú rázštepy podnebia (palatoschisis), často spojené s rázštepom pier; rázštepy idú v uvedených
sutúrach.
Tvrdé podnebie − palatum durum, vpredu tvorí os incisivum, dorzálne proc. palatini maxillarum; k zadnému
okraju týchto výbeţkov sa pripájajú laminae palatinae podnebných kostí, švom, sutura palatina transversa. Tvrdé
podnebie je na orálnej strane vyhĺbené v pozdĺţnom smere, viac však v priečnom smere. V mieste sutura
palatina mediána je vyvýšenie (torus palatinus), častejšie u ţien a starších ľudí. Horizontálne platničky
podnebných kostí majú otvorčeky (foramen palatinum majus a foramna palatina minora) pre cievy a nervy
podnebia.
Kostný podklad tvrdého podnebia pokrýva sliznica, kt. je vpredu a pri ďasnách hrubá, tuhá, ruţová, vzadu tenká,
mäkká ţivšie červená. V strednej čiare sa sliznica vykleňuje do valu (raphe palati), kt. vpredu pri canalis incisivus
vybieha do pretiahnutej papilla incisiva; na tejto papile vyúsťujú 2 slepé kanáliky (z organom Jacobsoni) - ductus
incisivi. Ventrálne je sliznica zriasená do 3 − 4 priečnych, dopredu konvexných krkiev – rugae palatinae transversae. V starobe sa vyhladzujú. Na sliznici sú viditeľné ústia podnebných ţliaz v podobe drobných jamôk;
konštantné 2 jamy − foveae palatinae − bývajú pri strednej čiare na prechode tvrdého podnebia do mäkkého.
Sliznica lipne pevne k periostu kosti tvrdého podnebia (je neposun-livá); pokrýva ho vrstvovitý, dlaţdicovitý epitel a
obsahuje početné mucinozne ţliazky − glandulae palatinae, kt. smerom dozadu pribúda.
Mäkké podnebie − palatum molie, je mäkká sliznicová duplikatúra, kt. obsahuje svaly. Odstupuje v podobe
stvoruholníkovitej platničky od dorzálneho okraja tvrdého podnebia dozadu; môţe sa dvíhať nahor a oddeľovať
tak nosohltan od ústnej časti hltana; uplatňuje sa preto pri hltaní, zabraňuje vracaniu prehltnutnej potravy späť
nosom. V pokoji mäkké podnebie visí a dotýka sa koreňa jazyka.
Zadný okraj mäkkého podnebia je voľný a vybieha v strednej čiare do čapíka, uvula palatina. Od čapíka zostupujú
kaudálne 2 slizni-cové riasy, z kt. predná − podnebnojazykový oblúk, arcus glosso-palatinus sa stráca v okraji
koreňa jazyka, zadná − podnebnohltanový oblúk, arcus pharyngopalatinus, v bočnej stene hltana. V pretiahnutej
trojuholníkovitej jamke medzi obidvoma riasami je uloţená podnebná mandľa, tonsilla palatina.
Mäkké podnebie s podnebnými oblúkmi a koreňom jazyka ohraničujú otvor, zvaný vchod do hltana, isthmus
faucium. Isthmus je poddajný, dá sa pri prechode veľkých súst značne roztiahnuť a naopak činnosťou m.
glossopalatinus a m. transversus linguae (m. constrictor isthmi faucium) značne zúţiť; uplatňuje sa preto pri
hltaní, najmä však pri cicaní a fonácii.
Na hornej ploche pokrýva mäkké podnebie hladká nosová sliznica (s viacradým cylindrickým epitelom s riasinkami),
na orálnej ploche taktieţ hladkou sliznicou, rovnakou ako je sliznica ústnej dutiny. V sliznici nazálnej plochy sú
uloţené zmiešané ţliazky (glandulae palatinae), pod kt. (infraglanduláme) je vrstvička elastického väziva,
zodpovedajúca muscularis mucosae. Obdobná vrstva na orálnej ploche je uloţená supraglanduláme; mucinozne
glandulae palatinae tejto plochy sú uloţené uţ v submukóze.

Sliznica obaľuje vlastný podklad mäkkého podnebia: svaly a väzivovú platničku – aponeurosis palatina. Je to
väzivová blana, kt. prestupuje mäkkým podnebím ako pokračovanie periostu tvrdého podnebia, resp. ako
centrálna šľacha svalov mäkkého podnebia.
Svaly mäkkého podnebia napínajú a dvíhajú podnebie (m. tensor et levator veli palatini), sťahujú ho (m.
glossopalatinus et pharyngopalatinus) a skracujú (m. uvulae); →sval.
Cievne zásobenie tvrdého a mäkkého podnebia zabezpečuje a. palatina descendens (z a. maxillaris); k
mäkkému podnebiu prichádza ešte a. palatina ascendes |z a.facialis), a. pharyngica ascendens a vetvy z a.
lingualis. Ţily súvisia s hltanovými ţilami a odvádzajú krv do plexus pterygoideus. Lymfatické cievy odtekajú do
Inn. submandibulares a do hlbokých krčných uzlín.
Senzitívne patrí podnebie 2. vetve n. trigeminus; tvrdé podnebie inervuje n. palatinus major, vpredu n.
nasopalatinus, mäkké podnebie inervuje n. palatinus medius et minor.
B. Entodermový oddiel GIT − je najväčší oddiel tráviacej sústavy. Patrí sem: hltan, paţerok, ţalúdok (spolu
tvoria predné črevo), tenké a hrubé črevo.
I. Hltan (pharynx) − v bočných stenách vybieha entoderm do tzv. ţiabrových brázd, kt. sa pri niţších
stavovcoch prederavejú aţ na povrch, a tým vznikjú ţiabrové štrbiny a v nich (pri rybách a vo vývoji amfíbií)
sa utvárajú dýchacie ústroje: ţiabre (branchie). Medzi ţiabrovými štrbinami (u človeka brázdami) sa utvárajú
ţiabrové oblúky (arcus branchiales), kt. predstavujú viscerálny hlavový skelet. U človeka je týchto oblúkov 5
(mandibu-lárny, hyoidnový a 3 ďalšie branchiálnej oblúky).
Z epitelu vyklenkov sa sek. tvoria tzv. branchiogénne orgány (týmus a prištítne ţľazy): 1. ţiabrový výbeţok
sa zachová, ba zväčší a utvorí sluchovú rúru (tuba pharyngoptympanica), kým laterálne bubienkový (cavum
tympani), proti kt. vybieha ektoderm a utvára vonkajší zvukovod. 2. ţiabrový vybeţok sa redukuje na malú
priehlbinku, sinus tonsillaris, v kt. sa neskôr vykleňuje základ mandle (tonsilla palatina). Z entodermu 3.
ţiabrového výbeţku dorzálne vzniká kaudálne epitelové teliesko, glandula parathyreoidea, ventrálne časť
dojčenskej ţľazy (týmus). Z entodermu 4. ţiabrového výbeţku vzniká obdobne kraniálne epitelové teliesko
(dorzálne) a časť týmusu (ventrálne). 5. ţiabrový výbeţok je malý a z jeho epitelu vzniká malé
ultimobranchiálne teliesko, kt. sa zanorí do štítnej ţľazy a utvorí folikul podobný folikulom štítnej ţľazy alebo
ostane v podobe folikula, resp. cysty pri jeho kaudálnom okraji.
Zo stropu embryového hltana sa tvorí Rathkeho výbeţok ako základ predného Ialoka hypofýzy a zo spodiny
hltana sa ako výbeţok zakladá štítna ţľaza. Nepárový základ štítnej ţľazy zostupuje kaudálne a súvisí s
miestom, z kt. vznikol, kanálikom tzv. ductus thyreoglossus. Tento kanálik neskôr zaniká a ostáva z neho
kraniálne foramen caecurn linguae, kaudálne glandulae thyreoideae accessoriae a lobus pyramidalis glandulae
thyroideae.
Na hranici hltana a paţeráka sa vykleňuje v embryovom období skoro základ, z kt. vzniknú dolné dýchacie cesty a
pľúca; →pharynx.
II Paţerák (oesophagus, ezofág) − tvorí pokračovanie hltanu. Začína sa pri dolnom okraji štítnej chrupky (v
inspíriu je vo výške C6) a siaha k ţalúdku, do kt. prechádza v exspíriu vo výške Thio-n, v inspíriu pri Thi2.
Paţerák je spredu dozadu sploštený, dlhý 25 − 28 cm, priemerne 1,5 cm široký, pri hltaní sa však môţe rozšíriť
aţ na 3 − 3,5 cm. Priesvit paţeráka je hviezdicovitý a v rôznej výške jeho veľkosť kolíše. Pri náplni vykazuje 3
fyzio!. zúţenia: 1. najväčšie, na začiatku paţeráka podmienené stlačením medzi prstencovú chrupku a
krčnou chrbticu tonusom dolného zvierača hltana a ţilovou sliznicovou spleťou. Paţerák je tu úplne zatvorený,
so štrbinovitým priestvitom, kt. nedovoľuje vnikaniu vzduchu, otvára sa pri hltaní; 2. v mieste, kde paţerák
prechádza medzi aorta ascendens a bronchus sinister; príp. zápal okolitých tracheobronchiálnych uzlín môţe
ťahom zmrašťujúceho sa väziva vyvolať vydutinu steny paţeráka (trakčný divertikul); 3. asi 2 − 3 cm nad
ţalúdkom pri hiatus oesophageus, ku kt. je paţerák pevnejšie fixovaný; vzniká kontrakciou cirkulárnej
svaloviny. Dolný koniec paţeráka je stále uzavretý ako jeho začiatok. Nad bránicou je paţerák vplyvom
nasávaeiehio účinku pleurálnych dutín vretenovite rozšírený a naplnený zhltnutým vzduchom.
Paţerák sa skladá z 3 častí: pars cervicalis, thoracica et abdominalis. Vo všetkých častiach prebieha v strednej
čiare, pred chrbticou, ktorej zakrivenie sleduje. Odchyľuje sa od nej kaudálne stále ventrálnejšie. Aj vo frontálnej
rovine vykazuje zakrivenie, lebo je v krčnej časti vyhnutý doľava, v hrudnej časti vpravo, obtáčajúc špirálovite
zostupnú aortu.
a) Pars cervicalis oesophagi siaha od prstencovej chrupky, t. j. ~ 15 cm za dentes incisivi, k apertura thoracis

superior (Th2 − 3). Je ~ 5 cm dlhá, leţí pred chrbticou, oddelená od prevertebráinych svalov a ich fascie len
riedkym väzivom. Spredu sa pripája k paţeráku riedkym väzivom trachea, proti kt. sa paţerák je trocha
vychýlený doľava. Do ţliabku sa obidvoma orgánmi vkladajú rr. recurrentes n. vagi, ku kt. sa kraniálne
prikladájú vasa laryngea inf. Po stranách paţeráka je krčný nervovocievny zväzok, najmä a. carotis com., vľavo
bliţšie ako vpravo; ďalej a. thyreoidea inf. a zadná plocha laloku štítnej ţľazy.
b) Pars thoracica oesophagi prebieha od apertura thoracis sup. k hiatus oesophageus (Thn); chir. je ťaţko
prístupná. Je ~ 18 − 20 cm dlhá, uloţená za tracheou v zadnom mediastíne. Najprv leţí pri chrbtici, kaudálnejšie
sa od nej vzďaľuje. Kladie sa tu na ductus thoradcus, v. thoracica longitudinalis dx. a vaša intercostalia dx. Pod
bifurkádou je paţerák vzdialený od chrbtice 2 − 4 cm, kaudálnejšie aţ 6 cm; tu sa medzi neho a chrbticu vsúva
aorta descendens, kým paţerák sám je na zadnej strane ľavého bronchu a ďalej na zadnej stene perikardu v
mieste ľavej predsiene. Významný je vzťah paţeráka k hrudnej aorte: arcus aortae kríţi na svojej ceste dozadu ľavý
okraj paţeráka. Paţerák potom prebieha vpravo od aorta ascendens a podmieňuje na mediastinálnej ploche pravých
pľúc ţliabok (sulcus osesophageus). Tu má paţerák úzky vzťah k pravej pohrudnicovej dutine, kt. môţe zasahovať
aj za paţerák (recessus retrooesophageus),čo je dôleţité pre operáciu na paţeráku). Kaudálnejšie sa paţerák
ocitá pred aortou, kt. prekriţuje. Nad bránicou je paţerák ešte ventrálnejšie a uţ vľavo od aorty; v tejto výške sa
vyhlbuje pri báze ľavých pľúc, za ich koreňom, krátky hlboký ţliabok.
c) Pars abdominalis je krátka (1 − 2 cm), kaudálne sa lievikovité rozširuje. Táto časť, pokrytá peritoneom, sa
kladie zozadu do zárezu (impressío oesophagea) na viscerálnej ploche ľavého laloka pečene.
Steny paţeráku sú pomerne hrubé (3 − 4 mm) a majú tieto vrstvy:
−Sliznica paţeráka je sivoruţová, voči červenoruţovej sliznici ţalúdka zreteľne ohraničená kľukatou čiarou.
Je zloţená do pozdĺţnych rias, kt. podmieňujú hviezdicovitý priesvit paţeráka; pri rozťahovaní paţeráka sa riasy
vyrovnávajú. Na povrchu je odolný mnohovrstvový, dlaţdicovitý epitel. V sliznici sú drobné mucinózne ţľazy
(glandulae oesophageae), kt. konce zasahujú, do submukózy. Lamina propria mucosae obsahuje aj drobné
lymfatické uzlíky; od submukózy ju oddeľuje lamina muscularis mucosae, zloţená z vrstvičky pozdĺţnej hladkej
svaloviny. V dolnej časti paţeráka sa môţu vyskytovať ostrovčeky cylindrického epitelu ţalúdka. Tieto miesta
červenej farby robia dojem erózií. Zliazky sa podobajú kardiálnym ţliazkam ţalúdka (kardiálne ţliazka
paţeráka).
− Submukóza paţeráka je hrubá, z riedkeho väziva, umoţňuje rozširovanie paţeráka počas hltania.
− Svalovina paţeráka je na začiatku po bifurkáciu trachey z priečne pruhovaného svalstva; odtiaľ pribúda
hladkého svalstva, takţe dolná štvrtina aţ tretina paţeráka má svalovinu len hladkú. Svalovina je usporiadaná
do vnútornej cirkulárnej a hrubšej longitudinálnej vrstvy. Orálne sa táto vrstva štiepi na 2 pozdĺţne kraniálne
divergujúce stĺpce; toto oslabenie steny umoţňuje vychlípenie sliznice dozadu (pulzný divertikuf). Pozdĺţna
svalovina alebo zhustené väzivo vyţaruje na okolité orgány a paţerák k nim fixuje (m. bronchooesophageus k
ľavému bronchu, m. pleurooesophageus k ľavostrannej mediastinálnej pleure).
− Adventitia obaľuje paţerák ako tenká, priesvitná väzivová blana a spája ho s okolím. Hrudná časť paţeráka
je sčasti pokrytá pleurou, vpravo (v oblasti recessus retrooesophageus) v značnom rozsahu, vľavo
nekonštantne, v malom rozsahu.
Variácie paţeráka zahrňujú: 1. prstencovitý alebo rúrovito zúţený paţerák; 2. sploštenie hrudnej časti
paţeráka a stočenia okolo pozdĺţnych ciev; 3. divertikuly; 4. zdvojenie na určitú vzdialenosť; 5. komunikácie
s tracheou
Artérie − sú dobré vetvičky okolitých tepien ma krku z a. thyreoidea inf., v hrudnej časti z aa. bronchales a aa.
oesophageae (4 − 5) priamo z hrudnej aorty, v bruchu z a. gastrica sin. a z a. phrenica abdominalis sin.
Ţily − tvoria submukóznu spleť a na povrchu paţeráka povrchovú spleť, z ktl odtekajú w. oesophagei kraniálne do w.
thyreoideae inf., do v. thoracica longitudinalis dx. et sin., a tým do oblasti v. cava cranialis, kaudálne do v. coronaria
ventriculi, a tým do oblasti v. portae.
Lymfatické uzliny − sú početné; vychádzajú zo sliznice a vedú z krčnej časti do Inn. cervicales profundi inf.,
najmä ľavých, z hrudnej časti do Inn. bronchales et mediastinales post., z brušnej časti do Inn. gastrici sup.
Nervy − sú vegetatívne z obidvoch nn. vagi (z kmeňa nn. recurrentes) a krčnej a hrudnej časti sympatika.
Nervové vlákna tvoria na povrchu paţeráka plexus oesophageus, kt. sa vetví ďalej v submukóze a vo
svalovine. Citlivosť paţeráka je vcelku malá.

III. Ţalúdok − orálne vúsťuje paţerák do →ţalúdka vchodom (cardia); medzi paţerákom a fundom vzniká tak hlboký
zárez − indsura cardiaca. Aborálne prechádza ţalúdok vrátnikom (py lorus) do →dvanástnika.
IV. Tenké črevo (intestinum tenue) − počas vývoja sa nazýva stredné črevo a vyznačuje sa tým, ţe embryovo
súvisí spočiatku zoširoka, neskôr úzkym ductus omphaloentericus so ţítkovým vakom. Ako vychlípky stredného
čreva sa veľmi včas utvárajú základy pečene a pankreasu. Tenké črevo má rúrovitý tvar. Funkciou tenkého čreva
je →trávenie potravy a vstrebávanie zloţiek vzniknutých trávením. Začína sa pylorom pri tele L1 a končí sa v
pravej bedrovej jame, kde vyúsťuje zo strany do hrubého čreva.
Tenké črevo delí na 3 časti: →dvanástnik (duodenum, ~ 30 cm dlhá, najširšia a najlepšie fixovaná časť),
jejunoileum (lačník →jejunum a bedrovník →ileum).
Jejunolieum (intestinum jejunum et ileum) − sa začína ako pokračovanie dvanástnika vo flexura
duodenojejunalis (vľavo pri L2) a končí sa vústením ilea do hrubého čreva v pravej bedrovej jame pri articulus
sacroilicus dx. Delí sa zhruba na lačník (jejunum, orálne 3/5) a bedrovník (ileum, aborálne 2/5). Morfol. sa tieto
časti líšia, ale napr. počas operácie je ich diferenciácia ťaţká.
Rozlišovacie znaky sú: jejúnum je dlhšie a širšie, má hrubšiu stenu, je lepšie vaskularizované, a preto ruţovejšie, v
mezosténiu má 1 − 2 atrériové oblúčiky, z kt. vychádzajú 5 cm dlhé arteriolae rectae, v mezosténiu je menej
tuku, preto je priesvitné, sliznica má mnoho rias, početné klky, lymfatické uzliny sú solitárne, jejúnum býva
prázdne (,.lačník").
Variácie jejunoilea sa týkajú dĺţky čreva, jeho fixácie a uloţenia. Na antimezosténiovej strane ilea asi 1 m od
vústenia do céka sa vyskytuje v 2 % diverticulum ilei Meckeli (zvyšok ductus omphaloentericus), dlhý 2 − 25 cm
dlhý, kónický, niekedy fixovaný pruhom k pupku. Môţe vyvolať stranguládu črevnej slučky; keď je priechodný
aţ k pupku, utvára sterkorálnu fistulu.
Začiatok i koniec jejunoilea sú pevne fixované, kým ostatná časť, zloţená do početných slučiek, je voľne
pohyblivá, fixovaná k zadnej brušnej stene duplikatúrou peritonea, tzv. okruţím (mesostenium seu
mesenteríum). Úpon mezosténia na zadnej brušnej stene prebieha v šikmej čiare, dlhej 15 − 17 cm; pri konci
ilea je mezosté-nium zasa nízke.
Voľný okraj mezosténia je dlhý ako dĺţka jejunoilea a je mnohonásobne sprehýbaný. Črevné slučky s vysokým
mezosténiom naliehajú na prednú brušnú stenu antimezosteniálnou stranou; ostatné slučky sú v hĺbke. Jejúnumje
uloţené vľavo hore, kým slučky ilea vpravo dole, aţ v panve. Hrubé črevo obkolesuje dokola slučky tenkého
čreva; rozopnuté slučky môţu však prekrývať spredu kólon, najmä ak je prázdne. Medzi horné črevné slučky a
prednú brušnú stenu sa vsúva veľká predstierka, omentum majus.
Tepnou jejunoilea je a. mesenterica sup., kt. je prim. tepnou pupkovej slučky, z kt. zostupného a sčasti aj
vzostupného ramena jejunoileum vzniká. A. mesenterica sup. vstupuje medzi pankreasom a dvanástnikom do
radix mesostenii, v kt, prebieha oblúkom doľava konvexným, zatáčajúcdo pravej bedrovej jamy. Z konvezíty
odstupuje asi 12 − 16 vetiev pre jejunoileum (aa. jejunales et aa. ileae). Tieto vetvy sa spájajú navzájom oblúkmi
(arkádami, v jejúne 1 − 2, v ileu 3 − 5), z kt. idú radiálne vetvy (aa. rectae) k črevu (v jejúne asi 5 cm, v ileu len asi
2 cm dlhé).
Aa. rectae idú na jedno alebo druhú stranu črevnej slučky; zriedka sa delia na 2 vetvy pre obidve strany. Leţia
najprv pod serózou (subserózna sieť), potom preráţajú svalovinou a utvárajú submukóznu sieť, z kt. idú vetvy do
sliznice; tu sa vetvia do spletí okolo ţliaz a v klkoch.
Napriek početným anastomózam (arkády) sú artérie tenkého čreva vo funkčnom zmysle koncovými tepnami.
Usporiadanie ciev do arkád a kolmý priebeh aa. rectae na os čreva je výhodný, pretoţe chráni cievy pred
napínaním a stláčaním pri pohybe čriev.
Ţily sa zbierajú zo spletí v submukóze; prebiehajú ďalej paralelne s tepnami (po ich pravej strane) do v.
mesenterica sup. a ďalej do v. portae. Roztiahnuté ţily tenkého čreva môţu pojať väčšinu krvi, takţe môţe nastať
„vykrvácamie― ciev do brušnej dutiny.
Lymfatické uzliny sú hojné; začínajú sa v klkoch (klkový sínus) a v lymaftických sínusoch pri báze lymfatických
uzlíkoch. Sliznicová sieť sa spája do submukóznej siete a odtiaľ odteká lymfa do subseróznej siete; cestou
priberajú lymfatické cievy i lymfu zo svaloviny (Auerbachpv interlaminárny plexus medzi obidvoma vrstvami
svaloviny). Ďalej prebiehajú lymfatické uzliny mezosténiom prestupujúce rady lymfatických uzlín: juxtaintestinálne
(tesne pri čreve), intermediárne (uprostred výšky mezosténia) a centrálny (v radix mesostenii). Z poslednej
skupiny uzlín, kt. sú najväčšie, vzniká truncus intestinalis, kt. sa vlieva do cisterna chýli.

Nervy jejunoilea sú vegetatívne, parasympatikové (z n. vagus) a sympatikové, kt. prichádzajú k črevu z plexus
coeliacus pozdĺţ ciev (plexus mesenterícus sup.). Nervy tvoria najmä subseróznu spleť (parasympatikovú).
Medzi obidvoma vrstvami svaloviny je mohutný interlaminárny plexus myentericus Auerbachi a v submukóze
plexus submucosus Meissneri. Obidve tieto prevaţne sympatikové spleté obsahujú početné gangliové bunky
dôleţité pre automaciu čreva. Svalová spleť reguluje motoriku steny, submukózna spleť motoriku sliznice
(muscularis mucosae) a funkciu ţlazy a klkov.
Stena tenkého čreva má 4 vrstvy:
− Sliznica je bledoruţová, zamatového vzhľadu, lebo je posiata veľkým mnoţstvom kyjovitých aţ kuţeľovitých
výbeţkov, tzv. klkov (→villi intestinales). Je zloţená do priečnych cirkulárnych rias (plicae circulares Kerckringi),
aţ 8 mm vysoké. Riasy lemujú obvod v podobe neuzvaretého prstenca alebo priebehajú skrutkovito. Sú
permenantnené, lebo sú podloţené sliznicovým podsliznicovým väzivom a vláknami hladkého svalstva z lamina
muscularis mucosae; orálne sú husté, vysoké aborálnym smerom ich ubúda.
Osobitnými resoprčnými orgánmi sú vyvýšeniny sliznice, črevné klky (→villi intestinales).
V sliznici sú jednoduché tubulózne ţliazky, glandulae intestinales Lieberkúhni-Galeati, tvorené rovnakým
epitelom, ako je na klkoch a ostatnej sliznici. Sekrečné konce majú Panethove zrnité bunky a argentofilné bunky,
kt. bazálne jemné zrnká sa farbia chrómovými soľami ţlto (ţlté bunky). Vývody sa otvárajú do jamôk - krýpt medzi klky, kam vylučujú črevnú šťavu (succus entericus), kt. obsahuje hlien a početné enzýmy.
Lymfatické tkanivo sliznice je v jejúne rozptýlené na dobré, belavé uzlíky Inn. solitaríi s reakčnými centrami. V ileu
je lepšie vyvinuté a lymfatické uzlíky splývajú tu v Inn. aggregati (agmina Peyeri), kt. v podobe oválnych, 2 – 10
cm dlhých, 1 − 3 cm širokých útvarov sú uloţené súbeţne s pozdĺţnou osou čreva na opačnej strane, ako je
úpon mezosténia; niekedy zasahujú aţ do submukózy.
− Podsliznicové väzivo je riedke a obsahuje cievne a nervové spleté, niekedy aj tuk. Od väziva sliznice ich
oddeľuje tenká lamina muscularis mucosae.
− Svalovina tenkého čreva je hladká, upravená na vnútornú cirkulámu a vonkajšiu longitudinálnu vrstvu, kt.
oddeľuje vrstvička väziva. Stratum circulare je hrubšia aklo longitudinálna, zloţená z prostencov taškovito sa
kryjúcich a vysielajúcich do väziva submukózy spojky rovnako ako do longitudinálnej vrstvy. Stratum longitudinale
je tenké; jeho snopce sprevádzajú cievy a vybiehajú aţ do subserózneho väziva.
Svalovina posúva chymus peristaltickým pohybom, pričom kontrak-čná vlna postupuje pozvoľne aborálne. Pri
postupe črevom sa chymus súčasne premiešava s črevnou šťavou kývavými pohybmi, segmentáciou. Cirkulárna
svalovina sa v určitých miestach zmršťuje a rozdeľuje slučky na úseky - segmenty; kaţdý segment sa ďalej rozpoltí
a polovice susedných segmentov sa zasa spoja do nového segmentu; segment sa pritom pohybuje dopredu a späť
(kývavý pohyb). Väzivové snopce subserózy prestupujú šikmo a aborálne v špirále obidve vrstvy svaloviny a kotvia
sa vo väzive submukózy; peristaltické vlny v dôsledku tohto usporiadania môţu postupovať len aborálnym smerom,
takţe antiperistaltická vlna je nemoţná.
− Seróza pokrýva tenké črevo v podobne priehľadnej, tenkej, väzivovej blany. K svalovine je pripevnená
malým mnoţstvom subserózneho väziva, kt. obsahuje cievy a nervy.
IV. Hrubé črevo (intestinum crassum) − v priebehu vývoja sa člení na slepé črevo (intestinum caecum),
tračník (colon) a konečník (rectum); →colon.
V. Konečník (intestinum rectum, intestinum terminale, rektum) − sa začína pri S2−3 takmer ako plynulé
pokračovanie esovitej slučky a vyúsťuje navonok do análnej brázdy (crena ani) análným otvorom (anus), asi 3,5
cm pred a pod hrotom kostrče. Uloţený v dorzálnej časti malej panvy, neprebieha konečník u človeka priamo
ako pri niekt. cicavcoch, ale sa zahýba v sagitálnej, ako aj frontálnej rovine.
Genet., anat. i topograficky sa na rekte rozlišujú 2 časti: 1. pars pelvina recti, dlhá − 10 − 12 cm, vykleňuje sa
dorzálne, kladie sa do vyhlbenia kríţovej kosti a kostrče (flexura sacralis recti) a zahýba sa dozadu okolo hrotu
kostrče (flexura perinealis recti); 2. pars perinealis seu pars analis recti, dlhá 2,5 − 3,5 cm, kt. prestupuje
šikmo hrádzu.
Vo frontálnej rovine je rektum zakrivené nepravidelne. Najčastejšie je vyhnuté najprv doprava, potom doľava a
tesne nad análnym otvorom zasa vpravo. Zvonka sú tieto ohyby vyznačené 3 zárezmi (1 vpravo, 2 vľavo), kt.
prominujú do priesvitu rekta ako priečne riasy, plicae transversae recti.

Šírka rekta kolíše. Pri začiatku rekta býva zúţenie, v kt. sa často lokalizujú zhubné nádory a vyvíjajú sa striktúry;
toto zúţenie sťaţuje zavedenie tubusu (romanoskopu) do colon sigmoideum. Stredná časť pars pelvina recti
býva vretenovite rozšírená (pars ampullaris recti); rozšírenie siaha aţ k priečnym riasam (plicae transversae), i
kaudálnejšie. Pars analis recti sa smerom k anusu zuţuje. Vzhľadom na poddajnosť stien sa však môţe rektum
veľmi roztiahnuť laterálne a dopredu, najmä vo svojej pelvickej časti (ampulla recti).
Pars pelvina recti je entodermového pôvodu. Svojou dorzálnou časťou nalieha na kríţovú kosť a kostrč a
pripája sa k nim riedkym väzivom. Po stranách rekta sú peritoneálne rezervné jamky (recessus, seun fossae
pararectales), kam sa rozširuje ampula napĺňaná tesne pred defekáciou stolicou.
Predná plocha pelvickej časti rekta je aţ k strednej priečnej riase (Kolhrauschovej riase) pokrytá poeritoneom, kt.
u muţa prechádza na kraniálne konce glandulae vesiculosae a zadnú stenu močového mechúra, u ţeny na zadnú
stenu pošvy a maternice a tvorí tak zadnú stenu peritoneálnej jamy, zvanej u muţa excavatio rectovesicalis, u
ţeny excavatio rectouterina. V tomto rozsahu sa predná stena rekta opiera o zmienené orgány alebo častejšie o
slučky tenkého čreva, kt. obyčajne tieto priestory vypĺňajú.
Kaudálnejšia časť pars pelvina recti, kt. uţ nieje krytá pobrušnicou, prilieha u muţa na glandulae vesiculosae,
ductus deferens a prostatu, od kt. ju oddeľuje väzivová platnička hrubá ~ 2 mm, tzv. fascia Denonvilliersi. U ţeny sa
dotýka táto časť rekta pošvy. Medzi obidva tieto orgány sa kladie väzivová priehradka, septum rectovaginale, kt. sa
kaudálne rozširuje a tvorí peritoneálny klin. Tieto vzťahy umoţňujú palpáciu, príp. masáţ orgánov uloţených pred
rektom.
Sliznica pelvickej časti rekta je zloţená do 3 priečnych, polmesiacovitých rias, plicae transversae recti
(Houstonove, Nélatonove riasy), podmienené svalovinou. Stredné riasa (Kohlrauschova riasa) je najväčšia,
uloţená na pravom boku rekta, asi 7 cm od análneho otvoru. V jej oblasti je odštiepená časť cirkulárnej hladkej
svaloviny rekta, tzv. sphinfter ani tertius. Vyklenutie steny medzi riasami (sacculi rectales) sú obdobou haustier.
Pars analis recti je prevaţne ektodermového pôvodu (z proktodea). Zatáča sa takmer v pravom uhle okolo
kostrče, je obalená 2 zvieračmi rekta a väzivom. Ku kostrči ju púta väzivový pruh, septum (lig.) anococcygeum.
Laterálne sa dotýka dolného okraja m. leva-tor ani, kt. zosilňuje účinok zvieračov a zdola podopiera ampulu.
Vpredu je u muţa väzivo, kt oddeľuje pars analis recti od bulbus urethrae a zadného okraja urogenitálnej platničky,
u ţien perineálny klin, vsunutý medzi rektum a pošvu, kt. kaudálnym smerom divergujú.
Sliznica v pars analis je nad konečníkovým otvorom nadvihnutá do uzavretého prstenca širokého 1 cm (anulus
haemorrhoidalis), od kt. orálne vybieha 5-12 pozdĺţnych sliznicových rias (columnae rectales Morgagni).
Hemoroidálny prstenec je podmienený zosilnenou cirkulárnou svalovinou rekta (m. sphincter ani internus) a
ţilovými spleťami, kt. pôsobia ako pruţný uzáver rekta. Aj columnae rectales sú predloţené snopcu hladkej
svaloviny, avšak pozdĺţnymi a ţilovými spleťami; tým sa uzáver značne rozširuje. Rozšírením ţilových spletí
vznikajú vnútorné hemoroidy.
Brázdy medzi pozdĺţnymi valmi, sinus rectales, sa pri anulus haemorrhoidalis prehlbujú do jamky, recessus
rectales, ohraničenej transverzálnymi polmesiacovitými riasami (valvulae rectales). Tieto riasy sa rozopínajú
medzi bázami columnae rectales. Recesy môţu obsahovať parazity alebo cudzie telesá, najmä u detí.
Stena rekta sa skladá zo sliznice, podsliznicového väziva, svaloviny a serózy. Sliznica je hrubšia, s veľmi dlhými
Lieberkiihnovými ţliazkami a dobre vyvinutou muscularis mucosae. V pars pelvina je sliznica zloţená do plicae
transversae, v pars analis do columnae rectales a anulus haemorrhoidalis. Pri anulus haemorrhoidalis miznú ţľazy
i jednovrstvový cylindrický epitel s početnými pohárikovými bunkami sa mení na viacvrstvový dlaţdicový epitel.
Pri análnom otvore prechádza sliznica prechodnou zónou (modifikovanou koţou , bez potných a mazových ţliaz
a chlpov) do koţe.
Podsliznicové väzivo je veľmi riedke, takţe ťaţká a hrubá sliznica sa môţe posúvať aţ do análneho otvoru
(prolaps), najmä u detí.
Svalovina rekta je mohutná, zloţená z súvislej longitudinálnej vonkajšej vrstvy a zo súvislej vnútornej cirkulárnej
vrstvy. Vonkajšia vrstva vzniká zhrubnutím a splynutím ténií na prednej a zadnej strane rekta. Cirkuláma
svalovina zosilňuje v báze Kohlrauschove riasy do m. sphincter ani tertius (Nélatonov sval) a v mieste anulus
haemorrhoidalis do m. sphincter ani internus, širokého asi 1 − 2 cm. Dovnútra od cirkulárnej vrstvy je nesúvislá
tretia vrstva, zloţená z pozdĺţnych pruhov do columnae rectales a z cirkulárneho pruhu uloţeného pod anulus
haemorrhoidalis. Seróza pokrýva len kraniálnu tretinu aţ polovicu rekta po Kohlrauschovu riasu. Spočiatku je
rozloţené peritoneum po celom obvode rekta, niekedy sa vyvinie aj krátke mesorectum. Potom postupne
vynecháva zadné a bočné plochy rekta a jazykovite zostupuje len po jeho prednej stene.

Serózu pripevňuje k rektu subserózne väzivo v podobe pevnejšej väzivovej blany, tzv. fascia recti (periproctium). V
miestach, kde nie je seróza, obaľuje rektum vrstva redšieho väziva (paraproetium), v kt. sú cievne a nervové
spleté.
Análny otvor (anus), ktorým sa otvára konečník navonok, je za ţiva činnosťou vonkajšieho a vnútorného
zvierača uzavretý. V kóriu koţe pri anuse sú početné široké ţily, kt. sa môţu rozšíriť do uzlov (vonkajšie
hemoroidy). Ďalej je tu prstenec apokrinných ţliaz (glandulae circumanales).
Z anomálií je najčastejšia atresia ani. Ide o perzistenciu kloakovej membrány a uzáver rekta. Niekedy rektum a
uretery vyúsťujú do spoločnej dutiny, kloaky. Rektum môţe vyúsťovať aj do pošvy a uteru.
Artérie rekta pochádzajú z 3 zdrojov: 1. a. rectalis superior, je nepárová koncová vetva z a. mesenterica inf., kt.
prichádza k rektu z dorzálnej strany; má významnú anastomózu s a. sigmoidea a zásobuje kraniálnu časť rekta;
2. a. rectalis inferior, je párová, z a. iliaca interná, určená pre stredný oddiel rekta; 3. a. analis, párová tepna, z a.
pudendalis int; zásobuje análnu časť rekta. Drobné vetvičky aorta sacralis sú menej významné. Artérie tvoria v
submukóze anastamozujúce siete, v kaudálnej časti rekta tvorené prevaţne pozdĺţnymi vetvami s väčšími priečnymi
spojkami len pri anuse.
Ţily rekta sa zbierajú zo submukóznej spleté vyvinutej najmä v mieste columnae rectales a anulus
haemorrhoidalis a zo spleté na povrchu rekta (plexus rectalis). Ţily sprevádzajú rovnomenné tepny: v. rectalis
sup. pokračuje vo v. mesenterica inf., a tým odvádza krv z rekta do systému v. portae; v. rectalis inferior a v.
analis sa vlievajú do ţíl systému dolnej dutej ţily. Plexus rectalis predstavuje preto mohutnú spojku medzi
oblasťou v. portae a v. cava inf.
Lymfatické cievy patria k 3 oblastiam: 1. z kraniálnej časti rekta odteká lymfa do Inn. sacrales (vo väzive na
prednej ploche os sacrum); 2. zo stredného oddielu rekta (columnae rectales) odteká lymfa do Inn. iliaci int.; 3. z
koţnej análnej zóny odteká lymfa do Inn. subinguinales (superficiales). Niekt. lymfatické cievy ústia aj do
nekonštantných uzlín okolo rekta (Inn. anorectales).
Nervy rekta sú vegetatívne, sympatikové a parasympatikové. Sympatikové vlákna idú z brušného sympatika
(plexus rectalis sup.) a z panvového sympatika (plexus rectalis inf.). Parasympatikové vlákna pochádzajú zo
sakrálneho parasympatika a k rektu sa dostávajú cez plexus pudendalis − nn. pelvici − plexus rectalis inf.
Značne citlivá zóna s viacvrstvovým dlaţdicovým epitelom je inervovaná rovnako ako priečne pruhovaný m.
sphincter ani ext. vetvami n. pudendalis (S 2−4). M. sphincter ani int. (z hladkého svalstva) má vegetatívnu
inerváciu: sympatikové vlákna vyvolávajú jeho kontrakciu, parasympaitkové jeho relaxáciu.
tráviace ťažkosti – ťaţkosti vychádzajúce z oblasti tráviacej ústavy. Môţu byť vyvolané jeho chorobou al.
chorobou iných orgánov. Časté sú aj psychické vplyvy (funkčné poruchy na rozdiel od organických). Ka
najčastejším t. ť. Patrí →nauzea, →vracanie (vomitus), →hnačka (diarrhoea), →zápcha (obstipatio),
→pyróza (pyrosis) a i. Pre spoločný výskyt niekt. z nich sa popuţíva termín →dyspepsia.
®

Travin (Lek) − anxiolytikum; buspirón.
®

®

Travis − vinylidén kyanidvinylacetátový kopolymér, pouţíva sa v textilnom priemysle; Darvan .
trávnička − Armeria, rod olovníkovitých (Plumbaginaceae), dvojklíčnolistových rastlín; u nás rastú husto trsnaté
druhy t obyčajná (Armeria vulgaris) a t alpská (Armeria alpind).
®

Travogen (Schering AG) − antimykotikum; izokonazol.
®

Travogyn (Keymer) − antimykotikum; izokonazol.
trávy − lipnicovité; →Graminae. T. sú med. dôleţité najmä z alergologického hľadiska. Senzibilizujúce
vlastnosti má ~ 20 druhov t. K najdôleţitejším trávovým alergénom je peľ mätonohu, tiomotejky, raţe.
Nositeľom senzibilizujúcich antigénov je peľové zrnko (→peľ), kt. je produktom samčieho pohlavného
orgánu − tyčinky. Peľové zrnko vetroopelivých rastlín má priemer 10 − 60 m. Je to samčí gametofyt
kvitnúcich rastlín. Obsahuje eytoplazmu, z kt. sú všetky rastlinné organely a 2 − 3 haploidné jadrá.
Cytoplazma je obkolesená vnútornou vrstvou, intimou, kt. sa skladá z proteínov, pektínov a celulózy. Ďalšiu
vrstvu tvorí exina, kt. obsahuje proteíny, najmä enzýmy, lipidy, flavonoidy a rôzne rastové regulátory.
Alergény sa nachádzajú v obidvoch obalových vrstvách, a sú prevaţne proteínovej povahy. Vodou sa rýchlo
extrahujú, po dopade na sliznicu sa ihneď uvoľňujú. Ich prienik potencujú enzýmy obalových vrstiev. Enzýmy
„vytekajú― cez póry a mikrokanáiy exiny Počet a priemer týchto kanálikov zväčšuje agresívne ovzdušie miest s
vysokým obsahom oxidov dusíka a síry (splodiny automobilových motorov).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Alergologicky najdôleţitejšie druhy tráv
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kostrava červená (Festuca rubra)
Mätonoh trváci (Lolium perenne)
Medúnok vlnatý (Holcus lanatus)
Ovsík obyčajný (Arrenatherum elatius)
Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis)
Psinček biely (Agrostis alba)
Pýr plazivý (Agropyron repens)
Raţ siata (Secale cerealé)
Reznačka laločnatá (Dactylis glomerulata)
Stoklas vzpriamený (Bromus erectus)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

T. kvitnú koncom jari aţ v 1. polovici leta (stromy v januári aţ máji, najčastejšie v marci a apríli, kým buriny v
období vrcholiaceho leta aţ začiatku jesene − v júli aţ októbri). Polyvalentní peľoví alergici môţu mať ťaţkosti
aţ 10 mes., v subtrópoch a trópoch celý rok. Hoci peľ stálych t. z čeľade lipnicovitých (Graminae) dominuje,
vzrastá aj význam peľu stromov a burín.
Sezóna alergika sa u nás začína uţ v januári kvitnuním niekt. stromov, ako je lieska; najväčšie mnoţstvo peľu
stromov sa u nás vyskytuje v apríli. Peľ stromov čeľade brezovitých a lieskovitých (breza, hrab, jelša a lieska)
vykazujú takmer 100 % skríţenú reakciu, v menšej miere aj peľ čeľade bukoviťych (buk, dub, jedlý gaštan). V
Stredomorí je typickým alergénom peľ olív (u nás z rodu olivovitých jaseň). Peľ čeľade vŕbovitých (topoľ, vŕba) je
pomerne málo agresívny. V máji a júni, keď lieta „topoľová vata" (semeno vŕb a topoľov) sa ich peľ v ovzduší uţ
nevyskytuje a ťaţkosti pacientov vyvoláva peľ tráv. Zriedkavá je alergia na peľ borovicovitých, brestovitých,
javorovitých, oreehoyitých, pagaštanoyitých, platanovitých a tisovitých. Zástupcovia čeľade ruţovitých (rôzne
okrasné kry a najmä oovocné dreviny) polinózu nevyvolávajú, aţ na niekt. „voňavé dreviny", ako sú lipa, agát,
pajazmĺn, baza.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Najdôleţitejšie stromové alergény a mesiace kvitnutia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Brezovité (Betulaceae) Breza previsnutá (Betula pendula), III − V
Jelša lepkavá (Alnus gluttinosa), II − IV
Lieskovité (Coiylaceae) Hrab obyčajný (Carpinus betulus), Ill − V
Lieska obyčajná (Corylus avellana), I − IV
Bukovité (Fagaceae)
Buk lesný (Fagus silvatica), IV − VI
Dub letný (Quercus robui), IIl − V
Gaštan jedlý (Castanea sativa), VI − VII
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Na záver peľovej sezóny v ovzduší dominuje peľ burín, najmä z čeľade astrovitých (agresívnym inhalačným i
kontaktným alergénom je peľ paliny obyčajnej a p. pravej), v Sey. Amerike ambrózia. Antigény ambrózie nereagujú skríţené s palinovými, kým do značnej miery skríţené reaguje peľ zlatobyľov, púpavy, rumančeka a i.
K alergénnym burinám patria viaceré druhy čeľade mrlíkovitých a láskavcovitých (rody láskavec, loboda, mrlík),
pŕhľavkoyitýeh (múrovník, pŕhľava) a skoroceľovitých (skorocel). Samostatne sa tieto aeroalergény uplatňujú
zriedka, pozit. bývajú u polyvalentných alergikov.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Najdôleţitejšie burinové alergény a mesiace kvitnutia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Astrovité (Asteraceae)
Ambrózia palinolista (Ambrosia artemisifolia), Vlll − X
Palina obyčajná (Artremisia vulgaris), VII − IX
Púpava lekárska (Taraxacum officinale), IV − IX
Rumanček kamilkový (Matricaria chamomilla), IV − IX
Zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), VII − IX
Mrlíkovité (Chenopodiaceae)
Mrlík biely (Chenopodium album),VI − X
Pŕhľavovité (Urticaceae)
Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), V − X
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Z alergologického hľadiska je dôleţité redukovať neupravené plochy miest a obcí, kt. sú útočiskom burinovej
vegetácie, upravené trávnaté plochy kosiť tak, aby nezakvitli (min. 2-krát/mes.), ovplyvňovať druhovú skladbu
vysádzaných drevín (v intraviláne sa nemajú sadiť stromy z čeľade brezovitých a lieskovitých, zastúpenie

drevín má byť čo najpestrejšie, aby nevznikali monokultúry).
®

Traxam (Lederle) − antiflogistikum, analgetikum; felbinak
traxanox − 8-chlór-7-(l/f-tetrazol-5-yl)-5H[1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-ón, C13H6ClN5O2, Mr 299,68; inhibítor
uvoľňovania alergických mediátorov zo ţírnych buniek, antialergikum, antihistaminikum (sodná soľ
®
®
pentahydrát C 13H 5ClN5NaO2.5H2O − Y-12141 , Clearnal ).

Traxanox
Traxanox
®

Traxaprone − cytoprotektívum antiulcerózum; rotrazát.
®

Trazinin − inhibítor proteáz; aprotinín.
trazodón − 2[3[4-(3-chlórfenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3-(2Ä>ón, C19H22ClN5O, Mr 371,88;
antidepresívum; pouţíva sa aj v th. diabetickej neuropatie a i. typov chron. bolesti (hydrochlorid C19H23CI2N5O – AF
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
1161 , Desyrel , Bimaran , Molipaxin , Pragmazone , Tombran , Thombran , Trazolan , Trialodine , Trittico ).

Trazodón
®

Trazolan (Roussel) − antidepresívum; trazodón.
Träbertov prúd − (nem. Ultrareiz) metóda elektroanalgézie; →elektroterapia. T. p. pozostáva z pravouhlých 2 ms
impulzov prerušovaných 5 ms prestávkami (perióda trvá 7 ms), čím vzniká frekvencia s - 143 Hz. Má výrazný
analgetický a hyperemizačný účinok. Je vhodný v th. stavov po úrazoch, v kúpeľnej praxi, pri ortopedických a
reumatol. indikáciách. Intenzita prúdu sa riadi max. subjektívnou toleranciou pacienta, kt. musí byť aţ podprahovo
algická. U nás sa vyuţíva málo.

trčník − Ophris, jednoklíčnolistová rastlina z čeľade vstavačovitých (Orchidaceae).
treadmill – angl. „beţadlo― pouţívané na →ergometriu.
Treacher Collinsov syndróm − [Treacher Collins, Edward, 1896 − 1932, brit. chirurg] mandibulofaciálna
dyzostóza.
Treacher CoIIinsov-Franceschettiho syndróm − [Treacher Collins, Edward, 1896 − 1932, brit. chirurg;
Franceschetti, Adolphe, 1896 − 1968] mandibulofaciálna dyzostóza.
trebenzomín − (cis alebo trans)-(±)-3,4-dihydro-N,N,2-trimetyl-2H-1-benzopyran-3-amín, C12H17NO; antidepresívum;
pouţíva sa vo forme hydrochloridu.
trebuľka voňavá − Anthriscus cerefolium, dvojklíčnolistová koreninová rastlina z čeľade mrkvovitých (Daucaceae).
®

Trecalmo (Bayer) − anxiolytikum; klotiazepam.
®

Trecator (Ives) − tuberkulostatikum; etionamid.
®

Tredemine − anthelmintikum, reniacídum; niklozamid.
®

Tredum (Hépatrol) – antidepresívum; fenpentadiol.

tree of life − [angl. strom ţivota] arbor vitae, tuja.
®

Treflan (Elanco) − herbicídum; trifluralín.
Tréger, Ján − (1894 − 1951) slov. dermatovenerológ. Pochádza z Párnice. Po absolvovaní štúdia sa stal
asistentom na Dermatovenerologickej klinike v Bratislave. Veľké úsilie vyvíjal v boji proti pohlavným chorobám.
Študoval interakcie medzi koţou a organizmom.
-treha!áza − EC 3.2.1.28, enzým, z triedy hydroláz, kt. katalyzuje štiepenie glykozidových väzieb trehalózy za
vzniku 2 molekúl glukózy. Deficit enzýmu podmieňuje autozómovo rece-sívne dedičnú poruchu s malabsorpciou,
kt. sa prejavuje vracaním a hnačkou po poţití veľkých mnoţstviev jedlých húb.
trehalóza − syn. mykóza; -D-glukopyranozyl--D-glukopyranozid, C12H22O11, Mr 342,31; neredukujúci disacharid, v
kt. sa všetky hemiacetálové skupiny OH zúčastňujú na glykozidickej väzbe. Vyskytuje sa najmä v hmyze, riasach a
niekt. hubách; po hydrolýze kys. alebo enzýmami poskytuje glukózu.

Trehalóza
®

Tre-Hold (Amchem) – regulátor rastu rastlín; kys. 1-naftalénoctová.
Treitz, Václav – (1819 – 1872) čes. anatóm a patológ pôsobiaci v Krakove a Prahe. Opísal jednu z vnútorných
hernií a viaceré anatomické štruktúry. Po ňom sú nazvané:
Treitzov oblúk – oblúk, kt. sa skladá z a. colica superior sinistra a v. mesenterica inferior; leţí medzi
ascendentnou časťou dvanástnika a vnútorným okrajom ľavej obličky.
Treitzov recessus – Treitzov záhyb (záliv); recessus intersigmoideus; recessus duodenalis superior.
Treitzov sval (väz) – musculus suspensorius duodeni.
Treitzova jama – recessus duodenalis superior.
Treitzova membrána – blana peritoneálneho pôvodu oddeľujúca hlavu pankreasu od retroperitoneálnych
útvarov.
Treitzova prietrţ – vnútorná duodenojejunálna prietrţ, retroperitoneálna prietrţ, hernia čreva cez recessus
duodenalis superior.
Trélat, Ulysse – (1828 – 1890) franc. anatóm a chirurg. Študoval u svojho otca, Blandina, Rouxa a Nélatona.
Promoval r. 1854 a r. 1885 sa stal vedúcim prosektúry, r. 1860 prednostom kliník v Paríţi (Maternité, Hôpital
Necker). K významným prácam patria: Des fractures de textrémité infériore (1857), De la nécrose phosphorée
(1857), Des tuberculesde la langue, Etude statistique de la maternité de Paríš, Lecons de cliníque chirurgicale
professés á la Charite en 1857 et 1876 (1877). Po ňom je nazvaný príznak tbc v ústnej dutine: ţlté škvrnky okolo
vriedkov.
Trélatovo zrkadlo – (Trélat, Ulysse, 1828 – 1890, franc. anatóm a chirurg) gynekol. zrkadlo, kt. moţno v pošve
upevniť, pričom moţno odobrať napr. vzorky.
®

Trelibet (EGYT) – anxiolytikum; piberalín.
treloxinát – 2,10-dichlóraietylester kys. 12H-dibenzo[d,g]-[1,3]dioxocin-6-karboxylovej, C16H12CI2O4; anticholesterolemikum.
tréma, tis, n. – [g. tréma otvor] tréma; 1. anat. otvor, diera, medzera medzi zubami, diastema; 2. psychol. nepríjemný
pocit napätia pred verejným vystúpením alebo podaním výkonu (skúška). Ide o prípravu a mobilizáciu organizmu;
nepríjmené pocity miznú so začiatkom činnosti, výkonu, ak nemiznú, príp. sa stupňujú a znemoţňujú výkon, ide
o patol. strach; por. erytrofóbia (chorobný strach zo začervenania), zajakavosť, skoptofóbia (chorobný strach z
toho, ţe je subjekt pozorovaný inými).

®

Tremaril (Wander) – anticholínergikum; metixén.
®

Tremarit (Wander) – anticholínergikum; metixén.
Trematodes – trematódy, cicavice, nespr. motolice. Trieda parazitických červov z kmeňa ploskavcov
(Plathelminthes), ploského lupeňovitého tela, klt. je kruté kutikulou. Na brušnej strane majú 2 alebo viac prísavok.
Sú hermafrodity, vyvíjajú sa zloţito, striedajú hostiteľov. Dýchanie je anaeróbne (bezvzclušné). V Európe sa
nevyskytujú, v teplých krajinách sú choroby vyvolané motolicami častý. U nás prichádza do úvahy u cudzinocov
a u občanov po návrate z cudziny. Cicavica pečeňová alebo ovčia (Fasciola hepatica) cudzopasí v pečeni
oviec a dobytka. Má 2 prísavky, predná prísavka obklopuje ústny otvor. Z m noţstva vajíčok, kt. sa musia
dostať do vody, liahne sa obrvená larvička miracídium, plávajúca istý čas voľne vo vode. Potom vniká do
pečene slimáka vodniaka malého (Galba truncatula), kde sa mení na spórocystu, v nej vznikajú larvičky
rédie, v kt. sa tvorí ďalšia generácia, cerkárie opúšťajúce telo vodniaka a voľne plá-vajce vo vode. Podobajú sa
dospelých cicaviciach, majú však chvostový prívesok. Potom sa prestanú pohybovať, vylučujú obal – cystu, kt.
chráni telo pred nepriaznivými vplyvmi. Cysty sú obyčane prichytené na rastlinách. Ďalší vývoj je moţný aţ v
tele preţúvavca. V jeho ţalúdku sa obal cysty rozpustí, cicavice sa dostávajú do dvanástnika a odtiaľ do
pečene.
K mnohoprísavniciam patrí Polystomum intergerrinum, parazituje v močovom mechúri ţiab (skokanov). Na
zadnej časti tela má šesť kruhových prísaviek a prichytávacie háčiky. Hostiteľov nestrieda. Cicavica červená
(Fasciolopsis buski) cudzopasí u človeka, vyskytuje vo Vietname a okolitých krajinách. Vyvoláva bolesti brucha,
hnačky, vracanie, neskôr opuchy a bolesti hlavy i poruchy srdcovej činnosti. Bilharzie (Schistosoma) parazitujú na
človeku. Majú ploché, 15 – 20 mm dlhé telo. Ich medzihostiteľmi sú vodné slimáky Äustralorbis, v kt. sa
vyvíjajú larvové štádiá. Cerkárie, posledné štádium, voľne plávajú vo vode, zavŕtavajú sa do ľudskej pokoţky,
prechádzajú do krvného obehu, kde dospievajú. Dospelé červy sa ţivia krvou. Vyvolávajú bilharziózu.

Obr. Trematódy. Schéma vývoja trematód vo voľnej prírode. 1
– vajíčko; 2 – obrvená larva (miracídium); 3 – 5 – vývoj v tele
medzihostiteľa; 3 – sporocysta; 4 – paličkovitá larva; 5 – cerkária; 6,
7 – vývoj vo voľnej prírode; 6 – voľne plávajúca cerkária; 7 –
necystovaná metacerkária v transportnom hostiteľovi. Infestácia sa
môţe uskutočniť priamo voľne plávajúcimi cerkáriami (a)
encystovanými
metacerkáriami
(b)
alebo
prostredníctvom
transprotného hostiteľa (c)

®

Tremblex (Janssen; Cilag-Chemie) – anticholínergikum, antiparkinsonikum; dexetimid.
Tremellaceae – rôsolovité. Čeľaď podtriedy delenobazídiových húb, často s rôsolovitou plod-nicou. Sú
saprofytické. Ich bazídiá sú pozdĺţne rozdelené na 4 časti. Rôsolovec smrekový (Tremella mesenterica) má ţltú
plodni-cu, kt. rastie na spadnutých konárikoch v lese.
tremens, entis – [l. tremere triasť sa] trasúci sa, chvejúci sa.
®

Tremerad (Parke, Davis) – anthelmintikum účinné proti trematódam; klioxanid.
tremetón – 1-[2,3-dihydro-2-(1-metyletenyl)-5-benzofuranyl]-etanón, C13H14O2, Mr 202,24; Hlavný ketón, aktívny toxín
Eupatorium urticaefolium Reichard, Compositae.

Tremetón
®

Trémin (Schering) – anticholínergikum, antiparkinsonikum; trihexyfenidylhydrochlorid.
tremo|fóbia – [tremophobia] chorobný strach pred chvením, trasom.
tremolit – [Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2], vláknitá odroda tmavého hominotvorného zloţitého horečnato-ţeleznato-vápenatého kremičitanu s obsahom konštitučnej vody (amfibol), kt. kryštalizuje v jednoklonnej sústave; tvorí
krehké amfibolové →azbesty.

®

Tremonil (Wander) – anticholínergikum; metixén.
tremo|phobia, ae, f. – [l. tremor tras + g. fobos strach] tremofóbia.
®

Tremoquil – anticholínergikum; metixén.
tremor, oris, m. – [l. tremere triasť sa] tras, chvenie. Je to rytmická mimovôľová hyperkinéza niekt. časti tela, kt.
vzniká kontrakciami agonistov a antagonistov v pokoji, pri statickej inervácii alebo pri pohybe. V spánku ako
kaţdá hyperkinéza vymizne a zhoršuje sa následkom afektov a zvýšenej pozornosti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klasifikácia trasu podľa dominantnej frekvencie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Frekvencia (Hz)
2,5 – 4
Cerebelárny, ataktický, pri mozočkových a kmeňových
procesoch (napr. encephalomyelitis disseminata)
4 – 7(5)
5,5 – 7

Pokojový tras (parkinsonský sy., neuroleptický)
Esenciálny tras, statický t. pri Parkinsonovom sy., indukovaný liekmi (napr. valproátom sodným)
7 – 12
Fyziologický tras, indukovaný liekmi (adrenalín)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Pokojový t. sa vyskytuje v pokoji, t. j. bez vôľovej inervácie. Pri pohyboch úplne zmizne alebo sa aspoň zmierni.
Patrí k pomalým t s frekvenciou 4-7 Hz. Postihuje prevaţne prsty, kde má podobu „rátania mincí", krk (t. hlavy),
pery, jazy a bradu.V spánku mizne. Akčný t. vzniká pri aktivite vôľovo ovládaných svalov, t. j. pri statickej
inervácii, ako aj pri aktívnych pohyboch. Statický t. sa zjavuje sa počas statickej inervácie pri fixovaní končatín
v určitej polohe, napr. pri predpaţení. Pokojový a statický t. vzniká pri lézii bazálnych ganglií, je jedným z
kardinálnych príznakov Parkinso-novho sy. T. moţno klasifikovať podľa prevaţujúcej frekvencie.
K stereotaktickým metódam, patrí termokoaguláeia. Priaznivé výsledky sa ňou dosahujú pri parkinsonskom,
esenciálnom, mozočkovom a Holmesovom í. Výsledky sú pri parkinsonkom a esenciálnom t. lepšie ako pri
intenčnom t. (zlepšenie v 50 – 85 % prípadoch). Limitujúce sú neţiaduce účinky, ako je dyzartria, poruchy
postihujúce polovicu tela a psychoorganický sy. Novšou metódou s lepšími výsledkami je vysokofrekvenčná
stimulácia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Typ trasu Frekvencia Najčastejšia príčina Terapia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Statický
6 – 12 Hz esenciálny tras
propranolol
Pokojový 4 – 6 Hz parkinsonský tras
levodopa
Intenčný variabilná mozočková lézia
talamotómia?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehľad druhov tremoru
Tremor arsenicus – tras vyskytujúci sa pri otrave arzénom.
Tremor cerebellaris – mozočkoyý tras je intenčný a vyznačuje sa stúpajúcou amplitúdou pred dosiahnutím
cieľa (napr. pri teste prst–nos). Spája sa väčšinou s dysmetriou, ataxiou trupu a dolných končatín (Knie-HackeVersuch), poruchami chôdze a dyzartriou. Je následkom lezie mozočka, najmä eferentných štruktúr mozgového
kmeňa, napr. pri expanzívnych, degeneratívnych a zápalových procesoch (napr. encephalomyelitis
disseminata). Účinnú farmakoterapiu nepoznáme. Zlepšenie stavu sa opísalo po podávaní ondasetrónu,
klonazepamu, karbamazínu a Cannabisu.
Tremor continuus – t. persistens.
Tremor dystonicus – dystonický tras, môţu ho priaznivo ovplyvniť antícholíner-giká a klonazepam, pri
fokálnom dystonickom t. je metódou voľby inj. botulotoxínu.
Tremor epidemicus – encefalomyelitída vtákov.
Tremor essentialis – 1. heredofamiliaris, t. familiaris, benígny t, vrodená porucha, kt. sa manifestuje v rôznom
veku, obyčajne okolo 50. r. ţivota Začína sa jemným rýchlym t. rúk, ramien, jazyka, dolných končatín a trupu s
frekvenciou 4 – 7 Hz. Zhoršuje sa pri pôsobení emocionálnych faktorov a pri statickej inervácii, najmä
posturálnej, pri pohybe sa zmenšuje alebo mizne. Jeho etiopatogenéza je nejasná. Ide pp. o heterogénnu

skupinu rozličných chorôb. V 50 % má familiárny výskyt. Dedičnosť je rôzna. Na jeho vzniku sa okrem gen.
faktorov zúčastňujú aj vonkajšie faktory. Jestvuje pp. centrálny oscilátor na olivo-cerebelo-talamo-kortiko-spinálnej
úrovni, kt. je prim. generátorom esenciálneho t, modulovaný periférnymi zloţkami. Ide o regulačnú poruchu
komplexného regulačného okruhu. T. je následkom interakcie medzi zvýšenou centrálnou dráţdivosťou a periférnou
reguláciou, kt. ešte zosilňuje centrálnu hyperaktivitu. Vznik esenciálneho t. ovplyvňuje monoamínergický
(katecholamínergický a sérotonínergický) systém, adrenoreeeptory (beta-2-svalové adrenoreceptory). T. postihuje
typicky distálne časti horných končatín, chýba v pokoji, dostavuje sa pri statických, zmierňuje sa pri
cieľavedomých pohyboch a krátko pred dosiahnutím cieľa sa opäť zosilňuje. Zriedka vzniká v stave uvoľnenia.
Vyskytuje sa v kaţdom veku, častejšie však u starších osôb, preto sa označuje ako senilný t.
Často sa mylne dg. ako Parkinsonov sy. Líši sa však od neho tým, ţe chýbajú ostatné príznaky (rigidita,
hypokinéza, zvýšené elementárne posturálne reflexy atď.). Postihuje väčšinou obidve ruky, ale aj hlavu, bradu a
hlasivky (poruchy hlasu). Pomaly progreduje, v 1/3 je familiárny, zosilňuje sa pri rozčúlení, strese a únave.
Pacienti sa sťaţujú na ťaţkosti s písaním, pitím, jedením a psychicky zle znášajú tras hlavy (nem.
Kopfwackeltremor).
Niekedy sa esenciálny t. zlepšuje po poţití alkoholu. Antiparkinsoniká nie sú účinné. Ide o monosymptomatický
statický t. bez zhoršenia pri aktivite, bez cerebelámych a extrapyramídových príznakov. Najviac postihuje ruky,
hlavu, hlas, bradu. Asociované poruchy chôdze sú prítomné aţ v 50 % prípadov. V časti prípadov sa vyskytuje aj
akčný t.
Má 2 vrcholy výskytu, v 2. a 6. dekáde. Vo veku > 40 r. sa vyskytuje v 1 %, > 65 r. 14 %. V1/2 prípadov je
autozómovo dominantne dedičný s variabilnou penetranciou. Pomaly progreduje Osobitnou formou je
vysokofrekvenčný ortostatický t. dolných končatín, výlučne v stojacej polohe.
Th. − liekom prvej voľby je primidón a propranolol. Primidón sa podáva u osôb > 60-r. spočiatku y malej dávke
25 − 62,5 mg, pretoţe sa môţu zjaviť prechodné neţiaduce účinky závislé od dávky (nevoľnosť, príp. ataxia).
Treba na ne pacienta upozorniť. Moţné je aj rýchle zvýšenie dávky na jednorazovú nočnú dávku 250 mg. U
pacientov < 60-r. alebo pri neúspechu s th. primidónom sa podáva (alebo pridá) propranolol v retardovanej
forme. Kontraindikáciou je isuficiencia srdca, AV-blokáda athma bronchiale a dia-betes mellitus. Dávka 60 mg sa
postupne v závislosti od neţiaducich účinkov (sedacia, ortostatická dysregulácia, impotencia, depresia) na 320 mg.
Dobré výsledky sa dosahujú v 50 % prípadov. V prípade nedostatočného účinku moţno skúsiť anxiolytikum
alprazolam (0,75 – 4 mg), antikonvulzívum klonazepam (1 – 6 mg) (pri prevaţne akčnom t.), príp. antagonisty
vápnikového kanála nimodipín (30 mg/d) alebo flunarizín (10 mg/d). Pri t. hlavy a hlasu sa osvedčuje inj.
botulotoxínu do mm. splenii pri t. hlavy a do hlasiviek pri hlasových poruchách. Príleţitostne sa podávajú
benzodiazepíny a pri spoločenských príleţitostiach alkohol, kt. nie sú však vzhľadom na návyk bez problémov.
Moţno skúsiť aj acetazolamid a klozapín. Pri refraktémosti sa voči uvedeným liekom prichádza do úvahy
stereotaktická operácia (vysokofrekvenčná stimulácia talamu).
Tremor ethylicus – tras pri chron. →alkoholizme.
Tremor familiaris – t. essentialis.
„Flapping" tremor – [angl. to flap trepotať] hrubý, „trepotavý" tras; asterixis. Vyšetruje sa pri predpaţení s
vystretými prstami pacienta. Pri rozpaţených rukách sa podobá mávaniu krídel. Podmieňujú ho rýchle extenzie
striedajúce sa s rýchlou stratou tonusu. Je typický pre Wilsonmovu chorobu, pečeňovú kómu a i. metabolické
encefalopatie.
Tremor e frigore – chladový tras, patrí k fyziol. t.; →termorgulácia.
Tremor functionalis – funkčný tras, býva nepravidelný a vyskytuje sa u neurotikov. Od Parkinsonovho a
mozočkového t. sa líši vysokou frekvenciou (10 – 15 Hz), nepravidelnosťou trvania prestávok medzi jednotlivými
osciláciami a niekedy aj epizódami bez t. v EMG obraze. Často sa vyskytuje na mihalniciach a roztiahnutých
prstoch. Niekedy je lepšie hmatateľný ako viditeľný.
Tremor heredofamiliaris – t. essentialis.
Tremor Holmesi – syn. Mittelhirntremor, Rubertremor, myorrhythmia, t pri Benediktovom sy., Bindearmtremor,
talamický t Symptomatický t. vyvolaný fekálnou poruchou funkcie alebo léziou mozgu. Ide o pokojový, intenčný aj
statický t. s frekvenciou 4 Hz. Vzniká 2 – 24 mes. po lézii mozgu. Moţno sa pokúsiť o stereotaktickú korekciu,
kontrolované štúdie o jej účinnosti však chýbajú. Pokojová zloţka t. odpovedá na L-DOPA, anticholínergiká alebo
klonazepam.

Tremor intentivus – intenčný, akčný tras, kt. sa zjavuje tesne pred ukončením pohybu; je charateristický pre
postihnutie mozočka. Jeho frekvencia je asi 10 Hz.
Tremor kineticus – t. intentivus.
Tremor linguae – tras jazyka, vyskytuje sa pri alkoholizme, brušnom týfe a neurosyfilise.
Tremor medicamentosus – liekový t., môţe mať rôznu frekvenciu podmienenú zásahom do rôznych oblastí
centrálneho a periférneho nervového systému. Lieky sa centrálnyum cholínergickým účinkom, ako je acetylcholín,
inhibítory cholínesterázy, lieky s centrálnym monoamínergickým účinkom, ako sú neuroleptiká, tymoleptiká a a
lieky s periférnym adrenergickým účinkom, ako je, epinefrín, b.-mimetiká, lítium, kofeín, amfetamín, kortikosteroidy,
lieky, kt. vyvolávajú statický alebo akčný t, ako sú ťaţké kovy, cheláty, tetrachlórmetán. T. môţe vyvolať náhle
prerušenie podávania liekov tlmiacich t, napr. alkoholu, betablokátory.
Tremor mercurialis – tras následkom otravy ortuťou.
Tremor metallicus – tras pri otrave ťaţkými kovmi.
Tremor opiophagorum – tras narkomanov uţívajúcich ópium.
Tremor ortostaticus – ortostatický t. dolných končatín v stojacej polohe. Vth. moţno skúsiť klonazepam a
primidón.
Tremor parkinsonicus – pokojový tras, kt. sa vyskytuje obyčajne pri parkinsoniz-me. Pozostáva z pomalých,
pravidelných pohybov rúk, niekedy, končatín, šije, tváre alebo sánky; typicky sa prerušuje počas vôľového
pohybu časti a zintenzívňuje sa po niekt. podnetoch, ako je chlad, únava a silné emócie. Jeho patogenéza nie je
zatiaľ celkom objasnená. Predpokladá sa, ţe na jeho vzniku sa zúčastňujú 2 regulačné okruhy: 1.
paiidoretikulospinálny systém, kt. synchronizuje oscilácie spinálneho periférneho okruhu aktivované proprioceptívnymi vzruchmi zo svalového vretíenka; 2. striatonigroretikulospinálny systém, kt. tieto oscilácie
desynchronizuje. Ak je tento systém vyradený, napr. pri lézii ncl. niger, prevládne prvý synchronizačný systém a
vzniká t.
Všetky antiparkinsoniká ovplyvňujú pokojový t. (L-DOPA > anticholínergiká > agonisty dopamínu > amantadín).
Th. limitujúce sú neţiaduce účinky, najmä psychózy. Priaznivo na t. pôsobia aj betablokátory, klozapín v dávke
12,5 – 75 mg, ten však môţe vyvolať agranulocytózu, preto sa vyhradzuje len pre stavy refraktérne voči iným
liekom a liekmi indukované psychózy. Pri neúčinnosti všetkých liekov treba uvaţovať o chir. th.
Tzv. monosymptomatický pokojový t. bez akinézie, rigoru a porúch je zriedkavý. Postihuje staršie osoby, u kt.
sa predtým vyskytoval statický t Ide podobne ako pri Parkinosnovom sy. o deficit dopamínu v striáte (dokázaný
pomocou PET).
Tremor passivus – pasívny tras, pokojový t. Môţe byť normálny, ako pri niekt. fyziol. trasoch, alebo patol.
(napr. pri parkinsonizme).
Tremor persistens – t. continuus, kt. pretrváva v pokoji i počas pohybu.
Tremor physiologicus – fyziol. t, normálne chvenie, rýchly tras s veľmi malou amplitúdou na končatinách,
niekedy na šiji a tvári u normálnych osôb, kt. sa prejavuje na EMG ako jemné oscilácie a len zriedka sa deteguje
zrakom; môţe sa zintenzívniť v podmienkach stresu, ako je chlad, vzrušenie, hlad alebo námaha Môţe zhoršiť
uţívanie valproátu, lítia, neuroleptík a tricyklických antidepresív. Vth. sa odporúča propranolol 10-40 mg.
Tremor posturaralis – posturálny tras.
Tremor potatorum – tras pijanov.
Tremor psychogenes – psychogénny tras. Ťaţko sa odlišuje od org. podmienenému t. (čo je dôleţité), lebo pri
takmer kaţdom t jestvuje závislosť od emočných vplyvov. Zmiernenie t pri zníţení pozornosti nie je teda spoľahlivým
kritériom. Typická je kolísavá frekvencia.
Tremor scriptorius – prim. pisársky tras. O tejto zriedkavej forme t nejestvujú kontrolované štúdie. V th.
prichádza do úvahy propranolol, primidón a inj. botuotoxínu.
Tremor senilis – starecký tras.
Tremor staticus – statický tras, kt. sa zjavuje pri snahe udrţať končatinu v určitej polohe. Môţe byť fyziol. alebo
esenciálny.

Tremor striatocerebelllaris – kombinovaná forma trasu pri súčasnom postihnutí striáta a mozočka, obyčajne
následkom difúznej degenerácie CNS.
Tremor thyreotoxicus – tras pri tyreotoxikóze.
Tremor toxicus – tras pri chron. otrave.
„Trombone" tremor linguae – Magnanove pohyby, striedavé pohyby jazyka dopredu a dozadu pri
neurosyfilise.
Tremor voluntarius – t. activus, intentionalis, kineticus, posturalis; rytmický, oscilačný, mimovôľový pohyb
časti tela počas vôľových pohybov, ako je extenzia hornej končatiny pri písaní alebo snímaní klobúka.
tremorín – 1,1'-(butyn-1,4-diyl)bispyrolidín, C12H2ON2, Mr 192,30; pouţíva sa na
parkinsonizmu.

vyvolávanie experimentálneho

Tremorín

Trénaunay, Paul – (*1875) paríţsky neurológ. Porucha, kt. opísal sa označuje ako Klippelov-TrénaunayovWeberov sy.; →syndrómy.
Trenčianske Teplice →kúpele.
trenbolón – syn. trienbolón; trieneolón; 17-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-ón, C18H22O2, Mr 270,38; anabolikumR
®
®
(acetát C20H24O3 – Finaplix ; cyklohexylmetylkarbonát C26H34O 4 – Hexabolan , Parabolám ).

Trenbolón
®

Trendar (Whitehall) – antiflogistikum; ibuprofén.
Trendelenburg, Friedrich – (1844 – 1924) nem. chirurg. Študoval v Glasgowe (u Thomsona) a Berlíne (ţiak
Langebecka), promoval 1866 dizertačnou prácou o chir. starých Indov. Pôsobil vo Friedrichshaime, Rostocku,
Bonne a Leipzigu. K významnejším práca patrí Erkrankungen und Operationen am Halse, Verletzungen und
chir. Erkrankungen des Gesichts a práce o operáciách na dýchacích cestách, vrodených chýb močového
mechúra, varixov, resekcii stavcového oblúka pri syfilitických obrnách a i. R. 1882 dal vybudovať parný
sterilizátor. Zaviedol gastrostómiu pri striktúre paţeráka, vykonal sutúru jabĺčka, zaviedol operáciu varixov.
Začal študovať moţnosti embolektómie, kt. potom úspešne prvý vykonal jeho ţiak Martin Kirschner. Po ňom sú
nazvané:
Trendelenburgove príznaky
I – Trojanov-Trendelenburgov príznak, príznak varikózneho rozšírenia ţíl a nedostatočnosti ţilových chlopní:
leţiaci pacient drţí dolné končatiny vo vertikálnej polohe, kým sa nevyprázdnia ţily, potom stlačíme v.
saphena magna a pacient sa rýchlo postaví; pri insuficiencii chlopní sa ţily ihneď naplnia;
II – príznak vrodenej luxácie bedier: pacient stojí chrbtom k lekárovi a striedavo dvíha dolné končatiny; keď
stojí na dolnej končatine s luxáciou berdového klbu, zníţi sa na zdravej strane gluteálna brázda; u zdravých
sa naopak zvýši;
III – príznak vrodenej luxácie bedrových kĺbov: charakteristická „kačacia chôdza―.
Trendelenburgov test →testy.
Trendelenburgova operácia – 1. excízia varixov; 2. ligácia v. saphena magna pri varixoch; 3.
synchondrozeotómia; 4. transtorakálna pulmonálna embolektómia.
Trendelenburgova poloha – poloha so zníţením hlavy o 30° – 40° a sklopením podloţky pod kolenami.

Trendelenburgova poloha
®

®

trengestón – 6-chlópregna-1,4, 6-trien-3,20-dión, C21H25CIO22, Mr 344,88; progestagén (Ro 4-8347 , Retroid ).

Trengestón

trenie — fyz. proces, pri kt. medzi navzájom sa stýkajúcimi a proti sebe sa pohybujúcimi telesami vzniká sila. T. je
odpor, kt pôsobí proti pohybu vzájom.ne sa dotýkajúcich telies. Prejavuje sa napr. prio kĺzaní telesa po podloţke.
Proti pohybu telesa pôsobí trecia sila F, priamo úmerná tlakovej sile Fp na podloţku a závisí od drsnosti ich
povrchov. Je opačne orientovaná ako sila, kt. zapríčiňuje pohyb telesa.
Kinetické (klzné) trenie vzniká pri vzájomnom pohybe telies po sebe; pri kĺzaní sa prejavuje šmyková trecia sila,
kým na mierne naklonenej rovine udrţiava teleso v pokoji pokojová trecia sila, kt. je za rovnakých podmienok vţdy
väčšia ako šmyková trecia sila (t statické). Statické t. vzniká, ak chceme vonkajšou silou uviesť do relatívneho
pohybu dve dotýkajúce sa telesá.
®

Trenimon – antineoplastikum; triazichón.
tréning – systematicky a dlhší čas vykonávaná svalová záťaţ; →sval. T. vyvoláva výrazné biochem., fyziol. a
morfol. zmeny, kt. sú výsledkom adaptačného procesu na svalovú záťaţ, s prestavbou funkcií jednotlivých
orgánov a systémov a prestavbou vzájomného vzťahu medzi nimi.
Energetika svalovej práce – pri svalovej práci sa vyuţívajú okamţite dostupné rezervy energie uloţené v
svale (makroergické fosfáty, glykogén a svalové lipidy), ako aj vzdialené rezervy (tuk adipocytov a glykogén
hepatocytov) , z kt. sa mobilizovaný energetický substrát dopravuje do s. krvným obehom. Vyuţívanie jednotlivých zdrojov a ich vzájomný pomer závisí od veku, pohlavia, trénovanosti a i. faktorov, ako aj od pomeru
anaeróbnych a aeróbnych procesov.
Sval je chemodynamický stroj, v kt. sa chem. energioa premieňa priamo na mechanickú energiu. Univerzálnym
zdrojom energie je ATP. Energiu sval vyuţíva na kontrakciu, ale aj na presuny metabolitov v bunke, osmotickú
prácu, transport iónov a i. Asi 80 % chem. energie sa však premieňa na teplo. Na svalovú prácu sa čerpá energia z
troch zdrojov: 1. fosfagénový systém; 2. anaeróbny metabolizmus (svalové makroergické fosfáty, glykogén); 3.
aeróbny metabolizmus a oxidačná fosforylácia (svalové lipidy, glukóza, voľné karbolyxové kys., lipoproteíny a
ketolátky). Fosfagénový systém je prim. zdrojom energie intenzívneho, explozícneho charakteru, kt. trvá < 30 s.
Primárnymi fosfagénmi sú ATP a kreatínfosfát.
Kretínfosfát (KrP) vzniká v tele v niekoľkých stupňoch; 1. Reakcia glyeínu a arginínu, katalyzovaná arginínglycíntransmaidázou vzniká kys. guanidínoctová. 2. Metyláeiou z kys. guanidínoctovej vzniká kreatín (KT); zdrojom
metylovej skupiny je „aktívny metionín― . U človeka a pri primátoch tvorba kys. guanidínoctovej prebieha v pečeni
a z malej časti aj v obličkách, pri ostatných cicavcoch je tento proces lokalizovaný výlučne v obličkách. Metylácia
prebieha len v pečeni. 3. Fosforyloyaná, energeticky bohatá, forma Kr vzniká vo svale prenosom makroergického
fosfátu z ATP na molekulu Kr. Reakciu katalyzuje ATP-kreatíntransfosforyláza. KrP je s ATP v rovnováhe. Obsah
ATP vo svale je asi 5 mmol/kg, kt. by sa pri intenzívnej práci vyčerpal v priebehu 1 s. KrP je vo s. pribliţne 4-krát
viac ako ATP (18 mmol/kg). 4. Regeneráciu ATP z ADP a KrP (Lohmannova^ reakcia) katalyzuje kreatínki-náza
(CK). Zásoba KrP je schopná zabezpečiť svalový výkon v trvaní 4 – 5 s. Potom nasleduje glykolýza ako zdroj
ATP. 5. Ďalší zdroj ATP vo svale zabezpečuje myokináza (adenylátkináza), kt. katalyzuje prenos makroergického
fosfátu z jednej molekuly ADP na druhú, za vzniku ATP a AMP:
myokináza
2ADP ––––––––––→ AMP + ATP

Fosfagény sú dôleţité pri rýchlom štarte beţcov na krátke trate (100 m, 200 m) alebo vzpieračov. Tento systém,
Charakteristika energetických systémov svalu
Charakteristika

Fosfagénový systém
(ATP + KrP)

Anaeróbny metabolizmus
(glykolýza)

Aeróbny metabolizmus
(oxidačná fosforylácia)

Trvanie svalovej práce

<30s

30 s – 3 min

>90s

Zdroj energie

ATP + Kr

glykogén

sacharidy, tuky, proteíny

Vedľajšie produkty
Funkcia

ADP+ KrP + Pi

laktát

CO2 + H2O

Krátkotrvajúce výkony –
šprinty, vzpieranie

stredne aktivity napr.
zjazdové lyţovanie

vytrvalostné behy na stredné
trate

kapacitne neveľký, môţe pohotovo hradiť náhle zvýšenie nárokov na energiu. Max. rýchlosť tvorby energie
štiepením makroergických fosfátov je 2,6 mmol ~P/s.kg svalu.
Anaeróbny metabolizmus – uplatňuje sa najmä na začiatku svalovej práce, kým nenastane adaptácia
transportných systémov pre O2 na novú situáciu. V priebehu svalovej práce je anaeróbna účasť tým väčšia, čím
intenzívnejšia a rýchlejšia je záťaţ. Je prim. zdrojom energie pri výkonoch trvajúcich 30 – 90 s. Enzýmy a substráty
na anaeróbny katabolizmus glykogénu sú lokalizované v sarkoplazme svalu. Na kaţdý mol glukózy získanej
degradáciou glykogénu sa získavajú v glykolýze 3 moly ATP. Anaeróbna glykolýza umoţňuje uvoľnenie max.
rýchlosťou 1,4 mmol ~P/s.kg svalu.
Hromadenie laktátu vznikajúceho ako produkt anaeróbnej glykolýzy má za následok vznik kyslíkového dlhu a
+
únavy, keby sa laktát zo svalu neodstraňoval, zvýšenie koncentrácie iónov H by inhibovalo tvorbu laktátu , a teda
aj proces glykolýzy. Zníţila by sa aj celková kapacita glykolýzy na tvorbu ATP, max. tvorba ATP by bola 60-75
+
mmol/kg svalu. Pri kontinuálnom úniku H z pracujúceho svalu do obehu sa môţe katabolizovať v glykolýze celú
svalovú zásobu glykogénu, čo má za následok tvorbu ~ 240 mmql ATP/kg svalu a umoţní produkovať ATP max.
rýchlosťou počas 2 – 2,5 min. Anaeróbna kapacita je limitovaná obsahom substrátov vo svale.
Max. rýchlosť tvorby ATP pri úplnej oxidácii pečeňového glykogénu vo svale je 0,22 mmol ~P/s.kg svalu a
predpokladá produkciu glukózy v pečeni
Maximálna rýchlosť tvorby makroergických fosfátov
rýchlosťou 5 mmol/min, z kt. pracujúci sval
vychytáva 4 mmol/min. Mobilizáciou glykogénu z
pečene moţno poskytnúť pracujúcemu svalu ~ 500
Substrát
Rýchlosť tvorby Dostupné mnoţstvo
mmol glukózy. Max. rýchlosť resyntézy ATP je
1
1
1
mmol.s~ .kg~
mmol.kg. "
oxidácia voľných vyšších karboxylových kys. je asi
0,28 mmol ~P/s.kg svalu.
ATP, KrP →ADP, Kr

2,6

26

Glykogén →laktát

1,4

60 – 75
(celkove 240 mmol)

Glykogén →CO2
Glukóza →CO2

0,5 – 0,7

3100

0,22

_

0,24

–

(pečeň)
VKK

→CO2

Simultánna utilizácia glukózy privádzanej do svalu krvou
a voľných karboxylových kyse. je osobitne dôleţitá na
konci dlhšej svalovej práce, keď sú uţ lokálne zásoby
glykogénu vo svale vyčerpané. Glukóza privádzaná do
svalu krvou môţe pochádzať z glukoneogenézy alebo
glykogenolýzy prebiehajúcich v pečeni, alebo ide o
exogénnu glukózu privádzanú potravou.Teoreticky max.
produkcia ATP vo svale pri kombinovanej utilizácii
voľnţch karboxylových kys. a glukózy z krvi je asi 0,46

mmol ~P/s.kg svalu.
Sval je schopný adaptovať sa na meniace energetické nároky. Pri tenise napr. výdaj energie kolíše > 100násobne, kým pri behu na stredné trate je výdaj rovnomernejší. V priebehu nerovnomernej práce nastáva
často prechodná anaerobióza. Tomu zodpovedajú vysoké hodnoty ATP a KrP, ako aj významná schopnosť
anaeróbnej glykolýzy. Naproti tomu dlhodobo činné svaly sa vyznačujú významným oxidačným potenciálom.
Myokard a lietajúce svaly vtákov a hmyzu majú veľmi dobre vyvinutý dýchací reťazec a značný počet
mitochondrií. Aeróbny metabolizmus umoţňuje vyuţiť sacharidy, ako aj voľných karboxylových kys. a ketolátky. Za
anaeróbnych podmienok moţno vyuţívať len sacharidy.
Metabolizmus sacharidov vo svale – zo sacharidov sú pre sval najdôleţitejším zdrojom energie glukóza a

giykogén. Poskytujú energiu v 2 reakciách glykolýzy priamou refosforyláciou ADP na ATP, a to za aeróbnych i
anaeróbnych podmienok:
1,3-difosfoglycerát + ADP → ATP
Fosfoenolpyruvát + ADP → ATP + pyruvát
Za aeróbnych podmienok sa energeticky vyuţívajú aj 2 molekuly NADH, kt. vzniká pri oxidácii glyceraldehyd-3fosfátu; okrem toho sa odbúrava aj vznikajúca kys. pyrohroznová v Krebsovom cykle. Katabolizmus sacharidov
vo svale regulujú 3 enzýmy: glykogénfosforyláza, fosfofruktokináza (PFK) a pyruvátdehydrogenázový
komplex (pyruvátdehydrogenáza, PD).
Glykogénfosforyláza reguluje fosforylačno-defosforylačný mechanizmus. Neaktívna fosforyláza b sa mení
na aktívnu alfaformu reakciou katalyzovanou kinázou fosforylázy a, kt. je aktivovaná cAMP-dependentnou
proteínkinázou. Túto proteínkinázu aktivujú katecholamíny a ióny Ca . Kým kináza fosforylázy a aktivuje
fosforylázu uţ pri koncentrácii Ca v sarkoplazme rádovo 10 mmol/l (v pokoji), aktivita kinázy fosforylázy b
sa zvyšuje aţ pri koncentráciách Ca ~ 20 mol/l. Aktivátorom kinázy je Ca -troponínu. V prítomnosti
2+
troponínu aktivuje kinázu b uţ koncentrácia Ca asi 4 mol/l. (kt. sa dosahuje pri kontrakci svalu).
PFK katalyzuje reakciu limitujúcu rýchlosť glykolýzy. Alostericky ju inhibuje ATP, ako aj KrP: pokles koncentrácií
ATP a Krje signálom na aktiyáciu tvorby energie glykolýzqu. Aktivitu PFK reguluje aj vzostup koncentrácie
metaboli-tov, kt. potláčajú inhibičný vplyv ATP a priamo aktivujú PFK: ADP, Pi, AMP, fruktóza-1,6-bisfosfát (F+
1,6-BP) a fruktóza-2,6-fosfosfát (F-2,6-BP) a NH4 . Aktivitu enzýmu inhibuje aj citrát.
PD je regulovaná mnohými alosterickými efektormi a hormónmi. Zvýšenie koncentrácie pyruvátu, ako aj Ca pri
kontrakcii svalu vyvoláva aktiváciu PD. Koordináciu oxidácie pyruvátu, VKK a ketolátok ovplyvňujú zmeny
pomeru acetyl-CoA/CoA. Zvýšená oxidácia VKK má za následok zvýšenie pomeru acetyl-CoA/CoA, a tým
inhibíciu PD.
Glukoneogenézu (syntézu glukózy z nesacharidových substrátov) reguluje glukagón, katecholamíny,
glukokortikoidy a inzulín. Pri krátkodobej záťaţi prispieva glukoneogenéza k celkovému výdaju glukózy z pečene
len asi 10 %, pri dlhodobej záťaţi aţ 60 %. Vyčerpanie zásob pečeňového glykogénu vyvoláva zvýšený výdaj
glukagónu, adrenalínu a glukokortikoidov a zníţený výdaj inzulínu. To aktivuje glukoneogenézu v pečeni
(pokles tvorby F-2,6-BP a zvýšenie aktivity fosfoenolpyruvátkarboxykinázy), ako aj prísunu substrátov
glukoneogenézy z tukového tkaniva a slavstva. Rozhodujúcu úlohu tu má adrenalín.
Metabolizmus tukov vo svale – u muţa váţiaceho 70 kg tvoria tuky 80 – 85 % telových zásob energetických
substrátov (140 000 kcal, t. j. 580 M J); zásoby sacharidov tvoria len 2000 kcal (8,2 MJ). Hlavnou zloţkou
lipidov sú VKK, kt. sú zloţkou triacylglycerolov (TG) z 3 zdrojov, kt. sa zúčastňujú na svalovej práci rôzne: 1.
zásobné TG tukového tkaniva 80 %; 2. TG plazmatických chylomikrónov a VLDL 10 % ; 3. intramuskulárnych
TG aţ 60 %. Hotovosť VKK v plazme pochádza najmä z tukového tkaniva.
Tuky z tukového tkaniva sa mobilizujú pôsobením hormónsenzitívnej lipázy, kt. katalyzuje degradáciu TG.
Hlavným lipolytickým hormónom je adrenalín a noradrenalín. Adipocyty majú na svojom povrchu stimulačné
betareceptory, ako aj inhibičné alfareceptory. Aktivácia hormónsenzitívnej lipázy sa uskutočňuje reverzibilnou fosforyláciou katalyzovanou cAMP. Jediným antilipolytickým hormónom je inzulín.
T. zvyšuje energetický potenciál svalov, obsah svalových bielkovín i aktivitu svalových enzýmov. Trénované
svaly sú schopné lepšie mobilizovať, vyuţívať i obnovovať zdroje energie. Pracujú ekonomickejšie a chem.
reakcie pri práci prebiehajú rýchlejšie, rýchlejšie sa zotavujú a rýchlejšie sa obnovuje zásoba látok
spotrebovaných pri práci. Spočiat ku sa zvyšuje obsah kreatínfosfátu a glykogénu, glykogenolytická,
glyukogenosyntetická, lipolytická a protelytická aktivita svalu. Vo svale sa zvyšuje obsah myoglobínu (zásoba
O2 vo svale), kreatínu a minerálnych látok.
Vplyvom t. sa zvyšuje syntéza svalových bielkovín so zväčšením hmotnosti a objemu svalov, a to úmerne
zaťaţovaniu. T. vyvoláva zvýšenie obsahu glykogénu (aţ o 50%) a aktivity enzýmov katalyzujúcich jeho
štiepenie a resyntézu. Zvyšuje sa aj lipolytická a proteolytická aktivita pečene, čo zabezpečuje rýchlejšiu
mobilizáciu a odovzdávanie energetických substrátov pracujúcim svalom. Vplyvom t sa y myokarde zmnoţuje
obsah bielkovín a zvyšuje jeho hmotnosť, ako aj aktivita enzýmov, kt. sa zúčastňujú na oxidačných procesoch.

Obr. 3. Pomer medzi anaeróbnym(čierne plochy) a aeróbnym metabolizmom počas
telesnej záťaže (šráfované plochy). R. S. – rovnováţny stav. 1 – krátkotrvajúca práca
nízkej in tenzity; 2 – dlhšie trvajúca práca vytrvalostného charakteru; 3 – krátkotrvajúca
práca vysokej intenzity (napr. beh na 100 m)

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

Účinky tréningu na organizmus
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Zmeny podmienené aeróbnym tréningom
• zvýšenie zásob ATP a kreatínfosfátu vo svale
• zvýšenie zásob giykogénu vo svale
• zvýšenie aktivity enzýmov fosfagénového systému a anaeróbneho metabolizmu
• zvýšenie hrúbky myokardu
2. Zmeny podmienené aeróbnym metabolizmom
• zvýšená kapacita pre oxidáciu sacharidov a tukov
• zvýšenie prísunu sacharidov a tukov do svalu
• zvýšenie počtu a veľkosti mitochondrií
• zvýšená aktivita enzýmov oxidácie sacharidov a tukov
• zväčšenie objemu srdca
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Podiel energetických systémov pri rôznych druhoch športu
Druh športu

Fosfagény (ATP + KrP) Anaeróbny metabolizmus

Aeróbny metabolizmus

Maratón

0

0,05

0,95

Beh na lyţiach

0

0,05

0,95

Cestná cyklistika

0,05

0,05

0,90

Plávanie (500 m)

0,20

0,40

0,40

Beh na 1500 m

0,20

0,60

0,20

Zjazdové lyţovanie

0,35

0,30

0,35

Tenis

0,70

0,20

0,10

Volejbal

0,90

0,10

0

Vzpieranie

0,98

0,02

0

®

Trentadil (Armour Pharm.) – bronchodilatans; bamifylín.
®

Trental inf., inj. a 400 tbl. ret. (Albert-Roussel; Hoechst-Biotika s.r.o., Martin) – Pentoxifyllinum 20 mg v 1 ml rozt.
resp. 400 mg v 1 retardovanej tbl.; reologikum, vazodilatans; pentoxifylín.
®

Treolmicina (Giudi) – antibiotikum; troleandomycín.
®

Treomicetina – antibiotikum; chloramfenikol.
treonín – CH3CHOHCHCH2COOH, C5H9O3, Mr, kyslíkatá esenciálna aminokyselina. Štiepi sa pôsobením
treonínaldolázy na glycín a acetaldehyd. Glycín v reakcii katalyzovanej serínhydroxymetyltransferázou dáva
serín, z kt. serínhydratázou (cez medziprodukty) vzniká pyruvát. Karboxyiádou pyruvátu môţe vznikať
oxaiaeetát ai. oxidačnou dekarbioxyláciou (pôsobeím pyruvátdehydrogenázy) vzniká ace-tyl-CoÄ. ÄcetylCoA vzniká aj z acetaldehydu po jeho oxidácii na kys. octovú a jej aktivácii nadviazaním HS-CoA. Ďalšia
cesta degradácie treonínu vedie k vzniku sukcinyl-CoA.

trepačka – zariadenie na pretrepávanie rozt, prípravu emulzií ap. Frekvencia kmitov je plynulé regulovateľná
od 50 do 300/min, veľkosť kmitu moţno regulovať od 0 do 30 mm. V laboratóriách sa pouţívajú klepetovét, pri
kt. sú umiestené skúmavky so sledovanou látkou na 4 drţiakoch.
trepan – [trepanum] vŕtačka, nástroj natrepanáciu.

Trepan

trepanácia – [trepanatio] získanie prístupu vŕtaním alebo vysekávaním kosti k chorobnému loţisku.
Trepanácia lebky – (trepanatio calvae) úspešne sa vykonáva pri th. epidurálneho hematómu.
Trepanácia zuba – th. výkon, ktorým sa začína ošetrenie zubnej drene, koreňových kanálikov. Spočíva v otvorení
dreňovej dutiny.
trepanatio, onis, f. – [g. trýpanon vrták] panácia.
Trepanatio calvae – chir. otvorenie lebky.
Trepanatio dentis – trepanácia zuba.
trepano|biopsia, ae, f. – [g. trýpanon vrták + biopsia] bioptické vyšetrenie tkaniva (mozgových plien, mozgu)

získané v priebehu trepanácie.
trepanum, i, n. – [g. trýpanon vrták] →trepan.
trepho|cytus, i, m. – [g. trephein kŕmiť + g. kytos bunka] trefoxyt, bunka, kt. zásobuje ţivinami iné bunky,
napr. Sertoliho bunka.
trepibutón – kys. 2,4,5-tríetoxy-oxobenzénbutánová, C16H22O6,
®
®
®
choleretikum, antispazmodikum (AA149 , Cholibil , Supacal ).

Mr 310,36;

Trepibutón
®

Trepidan (Sigma-Tau) – anxiolytikum; prazepam.
trepidatio, onis, f. – [l.] trepidácia, chvat, tras, chvenie, rozrušení.
Trepidatio cordis – palpitácie.
®

Trepidone (Lederle) – anxiolytikum, myorelaxans; mefenoxalón.
trepo- – prvá časť zloţených slov z g. trepein točiť, krútiť.
Trepomonas – [trepo- + g. monas jednotka, z monos jediný] rod bičíkovcov (podrad Diplomonadina, rad
Diplomonadidá). Ţijú voľne v čerstvej vode, sú koprofilické alebo parazitujú v plazoch, rybách, korytnačkách.
Charakterizuje ich prítomnosť jedného dlhého alebo 3 krátkych bičíkov na obidvoch stranách tela.
Treponema tis, n. – [trepo- + g. néma niť] rod spirochét, kt. príslušníci sú prísne anaeróbne, gramnegat, ťaţko
farbiteľné a majú tvar jemných špirál vybiehajúcich na konci do terminálnych osových vláken. Sú to ohybné vlákna
schopné kontrakcie, flexie, rotácie a všetkých pohybov, pretoţe majú na povrchu namiesto rigidnej membrány
jemný poddajný periplast. Delia sa priečne, ţijú len parazitický a niekt. druhy sú patogénne len pre človeka.
Treponema buccale – Borrelia buccalis, druh izolovaný z ústnej dutiny.
Treponema caíllgyrum – T. refríngens.
Treponema carateum – syn. T. herrejoni, T. pinta, pôvodca tropickej choroby „mal del Pinto" alebo ,,caraté", kt.
sa vyskytuje endemický v Mexiku a Kolumbii a sporadicky aj v trópoch Stred, a Juţ. Ameriky. Prejavuje sa
depigmentáciou koţných oblastí, kt. pripomína mykózu; nepostihuje sliznice, koţu okolo kĺbov, koţu a sliznice
pohlavných orgánov a koţu pokrytú vlasmi a chlpmi. Spôsob prenosu nepoznáme.
Treponema cunicuii – T. paraluiscuniculi.
Treponema denticola – T. microdentium, nepatogénny druh izolovaný z ústnej dutiny ľudí a šimpanzov,
obyčajne v konkrementoch na okraji ďasien.
Treponema forans – histor. pomenovanie tzv. Reiterovej spirochéty, antigeneticky podobná T. pallidum, dá sa
však jednoduchšie kultivovať; slúţil na prípravu nie veľmi špecifických preparátov antigénov na dg. syfilisu.
Treponema genitalis – T. refríngens.
Treponema herrejoni – T. carateum.
Treponema hyodysenteriae – pôvodca hnačky ošípaných.
Treponema macrodentium – spirochéta morfol. podobná T. pallidum, avšak nepatogénna, dosiaľ
neklasifikovaná; nachádza sa v ústnej dutine.
Treponema microdentium – T. denticola.
Treponema mucosum – druh s neurčitým statusom, izolovaný z ústnej dutiny ľudí s paradentózou.
Treponema pallidum – spirochéta, kt. vyvoláva →syfilis. Objavil ju r. 1905 Schaudin a Hoffman. Je dlhá 6 –
15 m, hrubá – 0,2 m. Jej telo je stočené do 6 – 14 strmých závitov vzdialených od seba ~ 1 pm. V
elektrónovom mikroskope sa zisťuje tenký periplast a jemné vlasové výbeţky - po 4 na póloch i inde na povrchu.
T. pallidum vykonáva 3 druhy pohybov: rotáciu okolo pozdĺţnej osi, kývavý pohyb, zmrašťo-vanie a naťahovanie.
Delia sa priečne na 2 rovnako dlhé spirochéty (izotopicky) alebo v niekoľkých krátkych nerovnakých útvarov

(anizoto-picky). Dajú sa znázorniť v natívnom preparáte v tmavom poli, kde sa dá pozorovať aj pohyb. V
priebehu infekcie nevzniká skutočná treponematocídna imunita, len relat. infekčná imnunita, kt. zamedzuje
reinfekcii tým istým kmeňom. Dá sa však prekonať iným, virulen-tnejším kmeňom T. p.
Dg. – v prim. štádiu sa treponemy dokazujú mikroskopicky v sekréte ulcus durum v natívnom preparáte pomocou
tmavého poľa alebo preparátu farbeného podľa Giemsu. Od 10. d po zjavení sa klin. príznakov (ulcus durum) sa
dajú dokázať protilátky spočiatku precipitačné (flokulačné), neskôr aj komplementfixačné pomocou
nešpecifického antigénu, kardiolipínu (Bordetova-Wassermannova reakcia, BWR). Od 2. štádia sa zisťujú aj
špecifické imobiiizačné protilátky pomocou ţivého kmeňa treponemy, Nelsonovho testu alebo testu imobiiizácie
treponem (TPI-test). Jeho princíp spočíva v tom, ţe ţivý Nichlosov kmeň treponemy sa imobilizuje a zhlukne
syfilitickou protilátkou, kt. sa nachádza vo vyšetrovanom sére. Novšie sa pouţíva imunofluo-rescenda (FTÄ-test)
a pasívna hemaglutinácia (TPHA).
Th. – ako najlepší liek, kt. skracuje čas th. sa pokladá penicilín; osvedčuje sa aj tetracyklín.
Treponema paraluiscuniculi – T. cunicuii, spirochéta, kt. vyvoláva trepone-matózu králikov.
Treponema pertenue – podobá sa T. pallidum. Je pôvodcom frambézie („yaws"), kt je rozšírená v trópoch,
kde postihuje najmä domorodcov, deti ţijúce v nehygienických podmienkach. Frambézia prebieha u človeka v 3
štádiách: v prvých 2 štádiách je postihnutá koţa a sliznice, v 3. štádiu býva postihnutá koţa, kosti a kíby.
Zdrojom nákazy je chorý človek a prenos sa deje stykom s chorými tkanivami. Frambézia zanecháva čiastočnú
ochranu proti syfilisu; čerstvý syfilis je u pacientov s dlhšie trvajúcou frambéziou zriedkavý.
Treponema phagedenis – syn. T. reiterí, nepatogénnedruh izolovaný z genitálií ľudí a šimpanzov.
Treponema refringens – syn. T. colligyrum, nepatogénny druh, súčasť normálnych muţských a ţenských
genitálií.
Treponema reiteri – T. phagedenis.
Treponema vincenti – syn. Borrelia vincenti, Vincentovo spirilum, druh izolovaný z ľudskej ústnej dutiny, najmä
pri akút. nekrotizujúcej gingivitíde, spolu s Fusobacterium nucleatum.
Treponemataceae – v starších klasifikačných systémoch čeľaď spirochét. Patrí sem rod Borrelia, Leptospira a
Treponema', v novších systémoch sa zaraďujú do čeľade Spirochaetaceae.
treponemat|osis, is, f. – [Trepanoma cunicuii + -osis stav] →trepanomatóza.
treponematóza – [treponematosis] špecifická pohlavná choroba králikov, vyvolaná spirochétou Treponema cuniculi Šíri
sa pohlavným stykom. Nie je prenosná na iné zvieratá ani človeka.
Tropické treponematózy – časté nevenerické t., kt. sa vyskytuje sa vo vlhkom teplom podnebí. Patrí sem
frambézia, pinta, endemický syfilis. Všetky dobre reagujú na penicilín. Sérol. sa nedajú navzájom rozlíšiť.
treponemilcldum, i, n. – [Treponema + l. caedere zabíjať] treponemicídum, prostriedok ničiaci druhy rodu
Treponema.
trepo|pnoea, ae, f. – [trepo- + g. pnoia dych] trepopnea, stav, pri kt. sa pacientovi dýcha lepšie v leţiacej polohe.
Treppenphenomän – [nem.] fenomén schodov, postupné zvyšovanie stupňa kontrakcie po rýchlej opakovanej
stimulácii.
treprostinil – stabilný analóg prostacyklínu na subkutánnu (kontinuálnu) aplikáciu; pouţíva sa napr. pri
®
pľúcnej artériovej hypertenzii (Remodulin ).
®

Tresanil – inhibítor sekrécie ţalúdkovej šťavy; tritiozín.
®

Trescatyl (M & B) – tuberkulostatikum; etionamid.
®

Trescillin – antibiotikum; propicilín.
Tresilianov príznak – [Tresilian, Frederick James, 1862 – 1926, angl. lekár] príznak parotitídy:
začervenenie len okolo ústí priušníc.
treska obyčajná – Gadus morphua, morská rúba, kt. ţije v sev. ačasi Atlantického oceánu. Ţiví sa rybami a
väčšími kôroveami. loví sa pre kvalitné mäso, jej pečeň je vyhľadávanou pochúťkou.
treskovité →Gadidae.

®

Tresochin (Bayer) – antimalarikum, antiamébikum, anti-reumatikum; chlorochín.
®

Tresortil – myokrelaxans; metokarbamol.
®

Trest (Dorsey) – anticholínergikum; metixénhydrochlorid.
®

Tresten – antimetikum; trietylperazín.
®

Tretamine – antineoplastikum; trietylénmelamín.
®

Trethylene – inhalačné anestetikum; trichlóretylén.
tretinoín – tretinoinum; 3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraénová, vitamín A,
C20H28O2, Mr 300,42; all-trans- a 13-cis-forma sa pouţíva ako dermatologikum, keratolytikum; -$kys. retinoová.
Indikácie – acne vulgaris, najmä komedónová a papulokomedóno-vá forma; acne venenata (napr. chlórová,
olejová, dechtová); acne medicamentosa (napr. brómová, jódová, vitamínová, steroidová); elastoidosis
cutanea comedonica, nodularisetcysica, palmoplantárnej a i.; niekt. hyperkeratózy (v kombinácii s
močovinou).
Kontraindikácie – alergie na zloţky preparátu, akút. dermatitídy.
Neţiaduce účinky - fotosenzibilita, edémy (najmä mihalníc); pri predávkovaní silná iritačná reakcia. Mierne
olupovanie s následným jemným olupovaním pokoţky, príp. s tvorbou pustúl po 2 – 3 týţd.) je však cieľom
terapie.
Dávkovanie – aplikuje sa 1 – 2-krát/d (neošetrujú sa mihalnice, okolie pier a nosných otvorov). Počas
terapie sa nesmú pouţívať lokálne zlupovacie a abrazívne prostriedky, odtučňovacie pleťové vody a mlieka,
peny do kúpeľa, pleťové masky, hutné pleťové krémy a líčidlá, laky na vlasy, fluórované zubné vody a pasty;
je zakázané opaľovať sa prírodným i umelým horským slnkom.
®

®

®

®

®

®

Prípravky – Aberel , Aurol krém, lotio, Eudyna gél a krém, Aknoten , Cordes Vas , Dermairol ,
®
®
®
®
®
®
®
Effederm , Epi-Aberel , Eudyna , Retin-A ; 13-cis-forma, izotretinoín – Ro 4-3780 , Accutane , Isotrex ,
®
®
Roaccutane , Teriosal .
tretochinol – tretoquinolum; 1,2,3,4-tetrahydro-1l-(3,4,5-trimetoxybenzyl)-6,7-izochinolíndiol, C19H23NO5, Mr
®
345,38; /-forma hydrochloridu sa pouţíva ako bronchodilatans (/-forma hydrochloridu C19H24CNO5 – AQ110 ,
®
®
Inolin , Vems ).
tretoquinolum – tretochinol.
Treves, Frederick sir – (1853 – 1923), angl. chirurg pôsobiaci v London Hospital, kt. prehĺbil znalosti
o peritonitíde, apendicitíde a črevných prekáţkach. Bol zástancom aseptickej chirurgie.
Trevesova riasa – [Treves, Frederick sir, 1853 – 1923, angl. chirurg] plica ileocaecalis.
®

Trevintix – tuberkulostatikum; protionamid.
®

Trevira (Hoechst) – pouţíva sa v chir. na umelé štepy (poletyléntereftály).
Trevorova choroba – [Trevor, Dávid, 1906 – 1988, londýnsky ortopéd] dysplasia epiphysealis hemimelica.
®

Trexan – antagonista narkotík; naltrexónhydrochlorid.
TRF – 1. interleukín-1; 2. skr. angl. thyrotropin releasing factor, tyroliberín; →TRH.
TRH – skr. thyrotropin releasing hormóne, tyroliberín, syn. thyrotropin-releasing factor, TRF; TSH-releasing factor;
lopremone; protirelín; pyroglutamylhistidylprolínamid; 5-oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-prolínamid; C16H22N6O4, Mr
362,40; tripeptid produkovaný v hypotalame, kt. stimuluje výdaj TSH a prolaktínu v hypofýze; →TRH-test.
®
®
®
®
®
®
®
Prípravky – TRH-Roche , Antepan , Relefact TRH , Stimu-T.S.H , Thymone , Thypinone , Xantium ;
®
tartrát C16H22N6O4.xC4H6O6 – Irtonin .
trh – typ výmenného vzťahu medzi 2 skupinami osôb, z kt. jedna je stranou ponuky (producenti) a druhá stranou
dopytu (konzumenti), i inštitucionálnych podmienok tohto vzťahu.
Z ekonomického hľadiska sa t. javí ako zariadenie, s pomocou kt. kupujúci a predávajúci určitého tovaru
vstupujú do vzájomnej interakcie, a tým určujú cenu, ako aj mnoţstvo predaného a kúpeného tovaru. T.
vzniká na takom vývoji deľby práce, kde výrobok uţ málokedy sprotrebúva ten, kto ho vyrobil a výmenu tovaru
sprestredkúvajú peniaze.

Podľa M. Webera moţno o t. hovoriť vtedy, ak najmenej 2 osoby z tej istej skupiny vstupujú do stavu
konkurencie svojich šancí vymieňať. Spoločenské konanie na t. predstavuje racionálne kalkulované, účelovo
orientované konanie. Toto konanie však ovplyvňujú spoločne zdieľané hodnoty a pravidlá správania. Otázkou
je, či je racionálnosť moderným t vynútená (K. Marx) ak. či je jeho predpokladom (M. Weber).
Na t vystupujú 3 zákl. subjekty: 1. domácnosti; 2. podnity; 3. štát. Domácnosti kupujú výrobky a sluţby a
predávajú výrobným podnikom výrobné faktory, t. j. prácu, pôdu a kapitál. Predávajú preto, aby mohli
nakupovať výrobky na spotrebu. Podniky naopak na t. výrobkov a sluţieb vystugujú ako predávajúci, kým
ako nakupujúci vystupuje na t. výrobných faktorov. Štát vystupuje na t. s cieľom modifikovať jeho pôsobenie,
odstrániť niekt. jeho negat. dopady na ekonomiku a jeho pozit. vplyv naopak stimulovať. V súčasnom období
je štát neodmysliteľným subjektom všetkých trhových ekonomík. Vystupuje ako predávajúci (prostredníctvom
štátnych podnikov) i kupujúci (prostredníctvom štátnych objednávok). Významná je úloha štátneho
zákonodarstva, kt. stanovuje pravidlá tzv. trhového správania.
T. má rôzne formy, kt. tvoria pre ponúkajúceho a dopytujúceho podmienky, v kt. sa uskutočňuje výmena
určitého tovaru, resp. trhová výmena. Najdôleţitejšími znakmi t. je mnoţstvo a vzájomný vzťah účastníkov
trhového aktu.
Trh moţno pokladať za určitý druh uţitočnej fikcie, kt. objasňuje mechanizmus koordinácie pohybu tovaru v
absol. decentralizovanej ekonomike. Týmto mechanizmom, kt. sa nazýva trhovým mechanizmom, sa
postupne (od 2. pol. 18. stor.) nahradili feudálne ekonomické vzťahy. Za jeho objaviteľa sa pokladá Á. Smith.
Jeho učenie o „neviditeľnej ruke― objasňuje účinky tohto mechanizmu, ale Smith nebol schopný dokázať
podstatu svojej myšlienky. To sa podarilo aţ v 40. r. 20. stor. Fungovanie trhového mechanizmu je viazané na
určité predpoklady, kt. sa v ekonómii súhrnne nazývajú „dokonalá konkurencia" (perfect competition) - trhová forma
poly pólu, pre kt. je charakteristické, ţe: 1. nijaký ponúkajúci a nijaký kupujúci nedosahuje takú moc, aby mohli
sami ovplyvniť trhovú cenu, a tá smeruje k bodu, keď sa medzné náklady rovnajú medznej uţitočnosti; 2. tovar je
homogénny; 3. transparencia t. je úplná; 4. reakcia účastníkov výmeny je nekonečne rýchla; 5. vzájomná
interakcia ponuky a dopytu určuje rovnováţne ceny i mnoţstvo výrobkov.
V praxi však jestvujú len ,,nedokonalé trhy―. Účastníci na t. sa najmä v ekonomickej teórii označujú ako
rovnocenní partneri. V skutočnosti existujú na t pomerne ostré nerovnosti, kt. sú vyjadrené kategóriou trhovej
moci, čo je forma ekonomickej moci. Je tým väčšia, čím, menej účastníkov sa na výmene zúčastňuje v pomere k
tým, kt. od tejto výmeny závisia. Pretoţe zamestnanci obyčajne závisia od zamestnávateľov, moţno hovoriť
napr. o trhovej moci zamestnávateľov od t. práce. Inou formou trhovej moci sú kartely a monopoly, kt. silne
obmedzujú slobodu konania ostatných účastníkov t.
Z územného hľadiska sa rozlišuje t. miestny, národný a svetový, podľa počtu výrobkov čiastkový (je predmetom
analýzy v mikroekonómii) a t. agregátny (t. j. t. všetkých výrobkov a sluţieb), podľa predmetov kúpy a predaja t.
výrobkov a sluţieb, t. peňazí a t. výrobných faktorov (práce, pôdy a kapitálu).
Zo sociol. hľadiska moţno t. charakterizovať: 1. legálnou negovateľnosťou osôb a vecí, čo podľa N. Luhmanna
znamená moţnosť ľubovoľne voliť alebo odmietnuť výmenné vzťahy medzi partnermi, bez toho aby vznikli
legálne sankcie a vecný vzťah k produktom; 2. neutralizáciou spoločenských vzťahov, vznikom neosobného vzťahu
medzi ľuďmi (podfl'a N. Luhmanna t. dovoľuje absenciu morálnych, osobu kontrolujúcich mechanizmov), čo však
platí ten modelovo a v porovnaní s minulosťou (v skutočnosti majú sociálne vzťahy významnú úlohu); 3.
afektívne neutrálnym štýlom komunikácie, t. j. vytláčaním afektívnych vzťahov (solidarita sa musí zabezpečiť
iným mechanizmom), stratou intimity pracovných vzťahov (kt. ostáva marginálnou hodnotou) a vznikom
exkluzívneho štýlu interakcie a komunikácie podľa racionálnych kritérií; 4. všeobecnú vymeniteľnosťou; 5.
objektívnymi moţnosťami porovnania, zaloţenými na racionálnej kalkulácii (je meradlom rovnosti a nerovností,
a preto moţno dospieť k objektivizácii); 6. nekoneč-nosťu moţnosťou porovnania; 7. racionálnou logikou
rozhodovania; 8. špeciálnymi metódami regrutácie do zamestnania, kt. nie sú viazané na askriptívne znaky
(pôvod, pohlavie, rasu, vyznanie), ale na získateľné vlastnosti; 9. tým, ţe peniaze ako prostriedok výmeny
umoţňujú strategickú racionalitu, t. j. porovnanie účelu a prostriedku.
T. ako stretnutie ponuky a dopytu, ako spôsob sprostredkovania informácií má tentatívny charakter, t. j. pripúšťa
neustále korigovateľnosť rozhodnutí a ponúka neustále nové riešenia. Sociologicky je t. len súborom pravidiel
hry (v Hayekovom zmysle prejDokladá také správanie, kt. moţno nazvať „čestným správaním" v hre). Účelom t.
nie je vynútenie prebytku, t. len je len jednou z moţných inštancií takéhoto vynútenia, a to najefektívnejšia.
Z ekonomickej definície t vyplýva, ţe pre jeho spoločenskú úlohu je rozhodujúce, čo sa na ňom ponúka a čo je

predmetom dopytu. Problém venálnej akumulácie moţno chápať aj tak, ţe existujú určité oblasti, kt. nemoţno
trhovo koordinovať, kt. naopak vystupujú ako predpoklad t, ak nemá nastať jeho sebadeštrukcia. Na druhej
strane má t. vţdy expanzíwny charakter a jeho inštitucionálne a morálne hranice sú v rôznych spoločnostiach
rôzne.
Problémom t. v modernej spoločnosti je, ţe nezabezpečuje tvorbu noriem solidarity. Podľa Habermansa je však
spoločenská solidarita zdrojom legitimity moderného štátu. Ak sa tento zdroj stráca, ostáva v spoločnosti
egoizmus oblečený do legality, t. j. záujmy nefiltrované normami, kt. sa stávajú právom. Tento problém je o to
väčší, ţe t premieňa štruktúry situácie, v kt. konáme. T. nás zbavuje istoty, kt. bola zaloţená na dlhodobom
časovom horizonte očakávania a nemnohých alternatívach, a vrhá nás do situácie, v kt. zmnoţenie šancí
vyvaţuje neistota a krátkodobé časové horizonty. T. moţno legitimovať len jeho úspechom. Ďalším problémom
vyplývajúcim priamo z jeho definície, je, ţe t. sprostredkúva mocenské šance. Problematickým sa tak stáva v
oblastiach pracovného t., medzinárodného t. a ekológie.
®

TRH Berlin-Chemie kij. sicc. (Berlin-Chemie Menarini Group, Berlin) – Protirelinum 0,2 mg v 1 fľaštičke; diagnostikum na vyšetrenie funkcie osi hypotalamus–hypofyza.
®

TRH-Roche – prohormón; tyroliberín.
TRH-test – endokrinologický test pouţívaný na dg. chorôb štítnej ţľazy. Umoţňuje odhaliť latentné stavy. Po
podaní TRH sa sledujú hodnoty TSH v sére. Pri latentnej hypotyreóze je zvýšenie TSH výraznejšie , kým pri
tyreotoxikóze je to opačne.
TRI – skr. trimetoprím.
Tri – skr. trichlóretylén.
tri- – prvá časť zloţených slov z l. tris trikrát, g. treis tri.
®

Tri-6 – pedikulicídum, skabicídum; lindan.
®

Tri-Abrodil (Bayer) — rtg kontrastná látka; aeetriozát sodný.
®

TYri-Regol – perorálna antikoncepčná látka v trojfázovej kombinácii (etinylestradiol, levonorgesterel).
®

Triac – substituens hormónov štítnej ţľazy; tiratrikol.
®

Triacana – substituens hormónov štítnej ţľazy; tiratrikol.
triacetát – octan, kt. obsahuje 3 molekuly radikálu kys. octovej.
triacetín – 1,2,3-propántrioltriacetát; glyceroltriacetát; triacetylglycerín, C9H16O6, Mr 218,20; antimykotikum (Enzac®
®
®
tin , Fungacetin , Vanay ).
triacetyldifenolizatín – 1-acetyl-3,3-bis[4-acetyloxy)fenyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-ón,
®
®
®
®
C26H21NO6, Mr 443,44; katartikum (TDI , Isatex , Laxagen , Phenisatin ).
®

Triact – črevné dezinfíciens; salicylan horečnatý.
triacylglycerolacylhydroláza →triacylglycerolová lipáza.
triacylglycerolová lipáza – LPS, triacylglycerolacylhydroláza, na rozdiel od esteráz štiepi estetickú väzbu
triacylglycerolov aj vtedy, keď nie sú dostatočne emulzifikované. Tým sa líši od nešpecifických esteráz,
tkanivových lipáz a lipoproteínovej lipázy. LPS sa tvorí v pankrease (pankreatická LPS), tenkom črevem
intime ciev (črevná LPS) a adipocytoch tukového tkaniva (adipocytová LPS). Pankreatická LPS štiepi
olivový olej, resp. trioleín na monoacylglyceroly a diacylglyceroly, tvorí sa výlučne v pankrease a je pre
tento orgán špecifická. Za fyziol. okolností je aktivita LPS v sére nízka, pri edéme pankreasu sa zvyšuje.
Na rozdiel od amylázy (AMS) sa nevylučuje do moču, zotrváva dlhšie v obehu, preto sa pokladá za citlivejší
ukazovateľ akút. vzplanutia pankreatitídy ako AMS. Normálne hodnoty LPS pri zvýšených hodnotách AMS v
sére poukazujú na nepankreatickú príčinu hyperamylazémie. Pečeňová LPS sa tvorí v pečeni a uvoľňuje sa
pôsobením heparínu. LPS sa zúčastňuje na enzýmových zmenách lipoproteínov v súvislosti s ich
odbúravaním.
triacylglyceroly – starší názov triglyceridy, TG, neutrálne tuky. Sú to estery trojsýtneho alkoholu glycerolu a
vyšších karboxylových kys. (VKK). Tieto VKK majú obyčajne párny počet atómov uhlíka a nerozvetvený
uhlíkový reťazec. Môţu byť nasýtené alebo nenasýtené.

Syntéza TG – uskutočňuje sa v adipocytoch z L-glycerol-3-fosfátu (GAP) a aktivovaných VKK. Voľné VKK sa
musia najprv aktivovať kondenzáciou s koenzýmom A. Enzým acyl-CoA-syntáza kataly-zuje premenu
voľných VKK na energeticky bohaté tioestery -acyl-CoA, kt. v tejto podobe sa môţu vyuţiť na syntézu
acylglycerolov. GAP sa tvorí najmä redukciou dihydroxyacetónfosfátu (DAP) a v menšom rozsahu
fosforyláciou glycerolu (obr. 1).
GAP sa acyluje pôsobením glycerol-3-acyltransferázy (1) za vzniku 1-acylglycerol-3-fosfátu. Ten môţe
vzniknúť aj z DAP pôsobením DAP-acytyltransferázy (2) a NADPH-dependentnej acyl-DAP-mduktázy (3).
Posledný stupeň pri tvorbe kys. fosfatidovej z GAP je reakcia katalyzovaná 1-acylglycerol-3fosfátacyltransferázou (4). Kys. fosfatidová je spoločným intermediátom pri syntéze fos-folipidov aj TG. Kys.
fosfatidová sa môţe fosfatidylfosfatázou (5) premeniť na 1,2-diacylglycerol (DAG) alebo fosfatidyltransferázou
(6) na CDP-diacylglycerol. Obe tieto látky sú v bunkách eukaryotov prekurzormi glycerofosfolipídov. Pri syntéze
TG sa utvorený DAG acyluje 1,2-DAG-acyltranserázou (7) (obr. 2).
TG ako hlavná energetická zásoba ţivočíchov sa tvoria z 1,2-DAG v he-patocytoch, adipocytoch a enterocytoch. Enzýmy syntézy TG sú spojené v TG-syntázovom komplexe, kt. je viazaný na membránu endoplazmatického retikula. Syntézu TG reguluje ponuka substrátov, DAG a acyl-CoA VKK. Reakciou limitujúcou rýchlosť biosyntézy TAG je premena kys. fosfatidovej na DAG enzýmom fosfatidylfosfatázou.
V krvi sa nachádzajú mono- i diacylglyceroly v pomere k TG 91 .6 :3, a to výlučne viazané v lipoproteínoch.
Indikácie vyšetrenia TG v sére: 1. cielene pri hodnotení kardiovaskulárneho rizika; 2. ako súčasť gen.
skríningu v ohrozených rodinách; 3. dôkaz sek. hypertriacylglycerolémie pri nefropatiách, tyreopatiách,
hyperurikemickom sy., pankreatitíde, cukrovke a alkoholizme; 4. zakalené alebo chylózne sérum odobraté
nalačno.
TG v sére sa vyšetrujú enzýmovou metódou stanovením glycerolu po enzýmovej alebo chem. hydrolýze TG.
V prvom stupni sa TG hydrolyzuje na karboxylové kys., v ďalšom sa stanoví glycerol.
lipáza
TG = –––––––→ glycerol + karboxylové kyseliny
proteáza
Pri stavoch spojených so zvýšenou koncentráciou endogénneho glycerolu sa má hodnota TG korigovať. Ide o
stavy, pri kt. glycerol vzniká lipolýzou TG tukového tkaniva účinkom hormónovo depen-dentnej lipoproteínovej
lipázy, napr. stresové stavy (účinok katecholamínov), totálna parenterálna výţiva, aplikácia manitolu, th.
nitroglycerínom, hepatopatie, hemodialýza, cukrovka. Aktivitu lipoproteínovej lipázy zvyšujú katecholamíny,
tyroxín a STH.
Referenčné hodnoty TG v sére sú – 1 mmol/l. Za hypertriacylglycerolémiu sa pokladajú hodnoty > 2,2 mmo/l.
Hodnoty > 10 mmol/l sú podozrivé z pankreatitídy.
Hypotriacylglycerolémia (< 0,45 mmol/l) sa zisťuj pri kongenitálnej abetalipoproteinémii, hypertyreóze a
kachexii.
Rozlišujú sa 3 druhy hypertriacylglycerolémií, prim., sek. a indukované diétou.

Klasifikácia hypertriacyglycerolémií
1. Prim. hypertriacylglycerolémie
• familiárna hypertriacylglycerolémia
• familiárna kombinovaná hyperlipidémia
• familiárna hyperlipoproteinémia typ V
• deficit liporpoteínovej lipázy
2. Sek. hypertriacylglycerolémia
• diabetes mellitus
• hypotyreóza
• gravidita
• hepatopatia (cirhóza pečene)
• nefropatie (nefrotický sy., urémia)

• pankreatitída
• akút. intermitentná porfýria
• dysproteinémia (gamapatie, lupus erythematosus systemicus)
• nádory (hepatóm, MEN Ma)
• th. betablokátormi, estrogénmi, kortizolom, tiazidmi, heparínom
3. Hypertriacylglycerolémia indukovaná sacharidmi, tukmi a alkoholom
triáda – [trias] 1. trojmocný prvok; 2. trojica, napr. súbor 3 príznakov, kt. charakterizujú určitú chorobu.
Adrenomedulárna triáda – príznaky vyvolané nadmernou produkciou katecholamínov v dreni nadobličiek:
tachykardia + vazokonstrikcia + potenie.
Beckova triáda – 3 príznaky, kt. charakterizujú kompresiou srdca: zvýšený ţilový tlak + nízky artériový tlak +
malé pokojné srdce.
Bezoldova triáda – predĺţené kostné vedenie a zníţené vnímanie nízkych tónov pri otoskleróze.
Currarinova triáda – komplex vrodených anomálií v anokokcygeálnej oblasti v rôznych kombináciách a
stupňoch závaţnosti; pozostáva z malfomnácie kríţovej kosti tvaru scimitaru (perz. shimshir zakrivená šabľa) +
meningocele praesacralis anterior, teratómu alebo cysty + malformádí rekta, ako je stenóza, ektopia alebo
neperforovaný anus.
Dieu!afoyova triáda – hypersenzitivita koţe + reflexná kontrakcia svalov+palpačná bolestivosť v
MeBurneyovom bode pri apendicitíde.
Grancherova triáda – zníţené vezikulárne dýchanie + Škodová rezonancia + zvýšený fremitus vocalis pri
včasnej tbc pľúc.
Hornerova triáda – ptóza, mióza, enoftalmus; Hornerov-Bernardov syndróm; následok lézie mozgového
kmeňa na ipsilaterálnej strane, kt. prerušuje descendentné sympatikové nervy; →syndrómy.
Hutchinsonova triáda – difúzna interstieiálna keratitída Hutchinsonove zuby pri vrodenom
syfilise.
Charcotova triáda – 1. nystagmus + intenčný tremor + staccatová reč; pokladala sa za príznak sclerosis
multiplex; 2. symptómový komplex biliárnej koliky + ţltačky + horúčky s triaškou, charakteristický pre
intermitentnú cholangitídu.
Jacodova triáda – Jacodov sy.
Triáda kostrového svalu – komplex 2 terminálnych cisterien sarkoplazmatického retikula a T-tubulu v oblasti
Z-prúţkov kaţdej rabdomyofibrily; →svai
Lucianiho triáda – asténia + atónia + astázia, 3 hlavné príznaky pri chorobách mozočka.
Oslerova triáda – teleangiektázie + fragilita kapilár + vrodená hemoragická diatéza.
Pečeňová triáda – zoskupenie 3 prítokov: a. hepatica + v. hepatica + ţlčovod v uhle pečeňových lalôčikov.
Portálna triáda – pečeňová t
Saintova triáda – hiátová hernia + črevné divertikuly + cholelitiáza, kt. sa vyskytujú súbeţne.
Schultzova triáda – ţltačka + stomatitis gangraenosa + leukopénia.
Whippleho triáda – klin. prejavy nádorov, kt. produkujú inzulín: spontánna hypoglykémia + príznaky zo
strany centrálneho nervového a vazomotorického systému + úprava stavu po podaní glukózy p. o. alebo i. v.
®

Triadenyl – koenzým; adenozíntrifosfát.
triadimefón – 1-(4-chlórfenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanón,
®
®
®
poľnohospodárske fungicídum (MEB 6447 , Bay 6681 F , Bayleton ).

C14H16ClN3O2,

Mr

293,75;

triadimenol – -(4-(chlórfenoxy)--(1,1-dimetyletyI)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol, C14 H16 ClN3 O2 , Mr 295, 77 (BAY
®
®
®
®
KWG 0519 , Baytan , Spinnaker , Summit ).
triafungín – 3-(fenylmeryl)pyrido[3,4-e]-l,2,4-triazín, C13 H10 N4 ; antimykotikum.

triafur – 2-amino-5-(5-nitro-2-ŕuryl)-1,3-4-tiadiazol, C6 H4 N4 O3 S, Mr 212,20; látka s bakteriostatickým a
®
fungistatickým účinkom (Furidiazina ).
triage – [franc. triedenie] zaradenie do skupiny, voľba. V uţšom zmysle zatriedenie poranených (za vojnových
alebo katastrofických podmienok, t. j. v podmienkach nedostatočne zabezpečenej zdrav, starostlivosti) podľa
stupňa závaţnosti úrazu s cieľom uprednostniť poskytnutie dostupnej zdrav, starostlivosti ťaţším pacientom,
ohrozeným na ţivote; →urgentné medicína.
®

Triaklim – kombinovaný hormónový prípravok obsahujúci estradiol a noretisterón, pouţíva sa v th. stavov
s nedostatkom estrogénov vrátane obdobia prechodu.
triakontanol – melisylalkohol; myricylalkohol; 1-hydro-xytriakontán, C30H62O, Mr 438,80; látka, kt. sa
nachádza v voskoch rastlinnej kutikuly a vo včelom vosku ako pal-mitát; regulátor rastu rastlín.
trial – [angl.] test, pokus. Termín sa pouţíva najmä na označenie klin. skúšania, resp. pozorovania,
zhodnotenia a porovnania účinnosti dvoch druhov th. Randomizovaná kontrolovaná skúška pouţíva vhodnú
kontrolnú skupinu (placebo alebo slepú skúšku, príp. štandardizovanú th.) a porovnáva jú s pokusnou th. pri
náhodnej alokácii pacientov do pokusnej a kontrolnej skupiny Pokladá sa za najvedeckejšiu metódu. Dôleţitý je
pritom slepý pokus: pri jednoduchom slepom pokuse nevie pacient o tom, či patrí do pokusnej alebo kontrolnej
skupiny, pri dvojitom slepom pokuse nevie o tom ani terapeut a pri trojitom slepom pokuse ani osoba, kt. pokus
hodnotí.
Kríţový pokus je klinické pozorovanie, pri kt. kaţdý pacient sa vystaví najprv jednému a potom druhému
druhu th. v náhodnom poradí.
Klinické pozorovanie má 2 fázy: /. fáza je klin. pozorovanie normálnych dobrovoľníkov s cieľom určiť biol.
aktivitu a stupeň toxickosti alebo iných faktorov bezpečnosti danej th. //. fáza spočíva v pozorovaní malej
skupiny pacientov s cieľom stanoviť účinnosť daného reţimu. ///. fáza sa uskutočňuje na veľkej skupine pacient
a jej cieľom je porovnať celkový priebeh liečenej poruchy v 2 skupinách, liečenej a neliečenej; štúdia sa týka aj
určenia relat. úmrtnosti porovnávaných th. metód.
trialát – triallatum; S-(2,3,3-trichlór-2-propenyl)ester kys. bis(1-metyletyl)-karbamotiovej, C10H16Cl3NOS, Mr 304
®
®
®
66; herbicídum (CP 2 3 4 2 6 , A v a d e x , Far-Go .
trialkylaminooxidy – alkylamíny, kt. vznikajú oxidáciou terc. alkylamínov: (R) 3NH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2O.
trialkylfosfáty – estery kyseliny oprtofosforečnej, (RO) 3PO, kde R je alkyl (v prípade, ţe R je aryl, ide
o triarylfosfáty; patria sem technicky významná skupina zmäkčovadiel rôznych polymérových materiálov
(napr. silne jedovatý inhibítor cholínesterázy tri-o-krezylfosfát bol ako zmäkčovadlo po polyvinylchlorid
vylúčený z pouţívania). Kyselé estery kyseliny fosforečnej (mono- a dilkylfosfáty) sú súčasťou fosfolipidov,
nukleotidov a i. látok, tvoria sa v tele za účasti fosfoesteráz.
®

Trialodyne (Quantum) – antidepresívum; trazodón.
®

Triamcef (Schwarzhaupt) – glukokortikoid; triamcinolón.
®

Triamcin (J & J) – glukokortikoid; triamcinolón.
Triamcinolón
–
9-fluór-11,16,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-dien-3,20-dión;
fluórprednizolón, C 21H27FO6, Mr 394,45; glukokortikoid, antiflogistikum; →kortikoterapia.
®

®

®

®

®

®

6-hydroxy-9®

®

Prípravky – CL 19823 , Adcortyl , Arístocort , Celeste , Cinolone , Delphicort , Extracort , Kenacort ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Ledercort , Omcilon , Orion , Tríamcet , Tricortale , Volon ); 16a,21-diacetát C25H31FO8 Cenocort , CINO-40 ,
®
®
®
Polcortolon , Tracilon , Tríamcin .
Triancinolón acetonid – 9-fluór-11,21-dihydroxy-16,17- [1-metyletylidénd/s-(oxy)-pregna-1,4-dien®
3,20-dión, C244H31FO6, Mr 434,49; glukokortikoid, antiflogistikum, inhalačné antiastmatikum (Adcortyl-A ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Aristoderm , Cutinolone Simple . Flutex , Ftorocort ,Kenacort-A , Kenaiog , Kenaquart , Le-dercort D
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Omcilon-A , Respicorf , Rineton , Solodelf , Tramacin , Trícinolon , Vetalog , Volon A , Volonimat ).
Triamcinolón benetonid – (11,16)-21-[3-(benzoylamino)-2-metyl-1-oxopropoxy]-9-fluór-11-hydroxy-16,17®
®
[(1-metyletylidén)cis(oxy)]prena-1,4-din-3,20-dión; glukokortikoid, miestne antiflogistikum (TBI , Tibicorten ).
Triamcinolón hexacetonid – 21-(3,3-dimetyl-1 -oxobutoxy)-9-fluór-11 -hydroxy-16,17-[(1®
®
metylidén)cis(oxy)]pregna-1,4-dien-3,20-dión, C30H41FO7, Mr 532,66; antiflogistikum (TATBA CL-3443 ,

®

®

®

®

®

Aristopan , Azmacort , Hexatrione , Lederlon , Lederspan ).
®

Triamcinolon – Galena lot. (Galena) – Triamcinoloni acetonidum 1 mg (1 %) v 1 g. rozt; dermatologikum,
kortikoid.
®

Triamcinolon-Galena tct. (Galena) – Triamcinoloni aeetonidum 2 mg (0,2 %) + Ac. salicylicum 20 mg +
Carbethopendecinii bromidum 0,5 mg v 1 ml tct.; dermatologikum, kortikoid. Pouţíva sa v th. psoriasis vulgaris,
pustulosa et palmoplantaris, ekzému ušnice a zvukovodu, svrbivej dermatózy, dermatitis seborrhoica, najmä
vlasatej časti hlavy.
®

Triamcinolón Léčiva crm. a ung. (Léčiva) – Triamcinoloni acetonidum 1 mg (1 %) v 1 g. krému a masti;
dermatologikum, kortikoid.
®

Triamcinolón Léčiva tbl. (Léčiva) – Triamcinoloni acetonidum 4 mg v 1 tbl.; kortikoid, kt. sa pouţívavth.
reumatických chorôb, alergických reakcií, akút. dermatózy, hematol. chorôb, malignít, niekt. chorôb GIT;
→kortikoteropia.
®

Triamcinolón E Léčiva ung. (Léčiva) – Triamcinoloni acetonidum 1 mg (1 %) + Cloroxinum 20 mg (2 %) v
1 g masti; dermatologikum s obsahom kortikoidu. Pouţíva sa v th. ekzematizovanej mikróbiovej
dermoepidermitídy, napr. ekzematizovaného intertriga, sek. infikovaného, seboroické-ho, perianálneho,
perigenitálneho, retroaurikulárneho, predkolenového mikróbiového, mykotického, numulárneho ekzému,
inverznej psoriázy; →kortikoterapia.
®

Triamcinolon S Léčiva ung. (Léčiva) – Triamcinoloni acetonidum 1 mg (0,1 %) + Ac. salicylicum 30 mg (3
%) v 1 g masti) dermatologikum s obsahom kortikoidu. Pouţíva sa v th. subakút. a chron. ekzému, psoriasis
vulgaris, neurodermitis drcumscripta (lichen simplex chronicus), liché ruber).
®

Triamenyl – antineoplastikum; trietylénmelamín.
triamteren – syn. pterofén; 9-fenyl-2,4,7-pteridíntriamín, C12H11N7, Mr 253,26; diuretikum, NSC-77625. T. má
podobný účinok ako amilorid. Dobre sa vstrebáva v GIT, účinok nastupuje do 2 h a trvá 6 – 12 h. Čiastočne
sa metabolizuje v pečeni, zvyšok sa nezmenené vylučuje močom.
Indikácie – prim. hyperaldosteronizmus, edémové stavy so sek. hyperaldosteronizmom (pečeňová cirhóza,
nefrotický sy., srdcová dekompenzácia), stavy s hypokaliémiou, th. hypertenzie (v kombinácii s inými
diuretikmi).
®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – SKF 8542 , Dytac , Dyren , Dyrenium , Jatropur , Noridyr , Teriam, Triteren , Urocaudal .
Trianel – antilipemikum; triparanol.
triangularis, e – [tri- + 1. angulus uhol] triangulárny, trojuholníkový.
triangulum, i, n. – [l.] →trojuholník.
®

Triantoin – antikonvulzívum; →mefenytoín.
triarylmetánové farbivá – trimetylmetánové farbivá rôznych odtieňov (zxásadité i kyslé), z kt. niekt. sa
aplikujú pri farbení biol. a histol. preparátov.
trias, triados, f. – [/. tris trikrát, g. treis tri.] →triáda.
Triatoma megista – staršie označenie veľkej juhoamer. ploštice, Panstrongylus megistus, kt. prenášajú
juhoamer. →trypanozomiázu.
Triatominae – podčeľaď ploštíc čeľade Reduviidae s druhmi Triatoma, Panstrongylus a Rhodnius.
triazichón – triaziquonum, 8-chlór-6-(2-chlórfenyl)-1-metyl-4H- [l^,4]triaa)lo[4,3-a][l,4]®
®
benzodiazepín, C17H12CI2N4, Mr, 343,22; sedatívum, hypnotikum (U-33, 030 ; Halcion ;
®
®
Novidorm ; Songar ).
triazolam – 8-chlór-6-(2-chlórfenyl)-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4, 3-][l,4]-benzodiazepín,
®
C17H12CI2N4, Mr 343,23; hypnotikum, sedatívum (Halcion ).
triazolguanín – guanazol, antagonista guanínu, kt. sa predtým pouţíval pri th. akút.
leukémie.
triazolové antimykotiká – majú 5-členný kruh s 3 atómami N. Prvé azolové antimykotikum sa opísalo r.

1944 a ako prvý sa začal pouţívať miestne chlórmidazol r. 1958. R. 1969 sa zaviedol mikonazol a
klotrimazol a r. 1974 ekonazol. Tieto 3 látky tvoria zákl. th. povrchových mykóz, ako je tinea pedis a
kandidová vaginitída. Do th. systémových mykóz zaviedol orálny ketokonazol (1990), itrakonazol (1992),
flukonazol (1995). Táto I. generácia triazolov bola však pomerne málo účinná. Novšie sa do th. zaviedol
→vorikonazol.
Azolové antimykotiká inhibujú cytochrómový P450 CYP3A enzým húb lanosterol 14- -demetylázu,
čím zabraňujú konverzii lanosterolu na ergosterol. Hlavným miestom zasahuje pp. hémový proteín, kt.
kokatalyzuje 14--demetyláciu lanosterolu. To má za následok depléciu ergosterolu – regulátora fluidity
a asymetrie bunkovej membrány húb, a tým porušenie jej integrity a funkcie aţ lýzu buniek.
K imidazolovým antimykotikám patrí ekonazol, chlórimidazol, klotrimazol a i. Triazolové
antimykotiká zahrňujú flukonazol, itrakonazol, pozakonazol, ravukonazol, vorikonazol a i.
®

Triazurol – akaricídum; chlórbenzid.
Tribactur – mikróbiové insekticídum; Bacillus thuringiensis.
tribadismus, i, m. – [g. tribein trieť] tribadizmus, neprirodzené pohlavné ukájanie ţien, amor lesbicus.
Tri-Ban – redenticídum, insekticídum; pindón.
tribasilarsynostosis, is, f. – [tri- + g. basis základ + g. synostosis zrast kostí] tribazilársynostóza,
predčasný zrast 3 kostí lebkovej bázy so skrátením bázy, podmieňuje chybný vývoj mozgu;
stenocefália.
tribenozid – etyl-3,5,6-tris-O-(fenylmetyl)-D-glukofuranozid, C29H3406, Mr 478.56; venofarmakum,
®
®
®
®
®
®
sklerotizačná látka (Ba 21401 , Alven , Flebosan , Glyvenol , Hemocuron , Procto-glyvenol ,
®
Venex ).

tribenzylamíny – (C6H5CH2)3N, aromaticko-alifatieké amíny, aralkylamíny, kt. majú súčasne zabudovaný
aromatický i alkylový zvyšok s nadviazanou voľnou alebo substituovanou aminokyselinou.
®

Tri-Bil (Drumond) – choleretikum; cyklobutyrol.
®

Tribodine (Elanco) - anthelmintikum; tikarbodín.
tribo|chémia – [g. tribó triem + g. chemeiá chémia] odvetvie fyz. chémie, súčasť mechanochémie. Študuje
fyz. a fyz.-chem. zmeny tuhých telies vplyvom mechanickej energie.
tribo|lógia – [g. tribó triem + g. logos náuka] náuka o trení, vysvetľuje mechanizmus účinku kĺzavých látok.
tribo|luminiscencia – [g. tribó triem + luminiscencia] mechanicky podmienená -^luminiscencia.
tri|brachius, i, m. – [g. tris trikrát + g. tres tri + g. brachion rameno] anomália s troma ramenami.
tribrómfenol – 2,4,6-tribrómfenol, C6H2Br3OH, Mr 330,83, t. t. 96 °C; derivát fenolu, biele kryštáliky
nerozp. vo vode, silne dezinfekčné činidlo.
2,4,6-tribróm-m-krezol – 2,4,6-tribróm-3-metylfenol, C7H5B3O, Mr 344,87; miestne antimykotikum
®
(Micatex ).
tribrómmetán – bromoform.
®

tribrómometanol – tribrómometylalkohol, C2H3Br3O, Mr 282,79; inhalačné anestetikum (Avertin ,
®
®
®
®
Bromethor , Ethobrom , Narcolan , Narkolan ).
1,2,3-tribrómpropán - glyceroltribrómhydrín; tribrómhydrín; alkyltribromid, C3H5Br3, BrCH2CHBrCH2Br,
Mr 280,82; nematocídum.
tribrómsalan
–
3,5-dibróm-N-(4-brómfenyl)-2-hydroxyxybenzamid,
bakteriostatická látka pouţívaná v detergentoch.

C13H8Br3NO2,

Mr

449,96;

®

Tribunyl (Bayer) – selektívne herbicídum; metabenztiazurón.
®

Triburon (Roche) — miestne antiseptikum; triklobisóniumchlorid.
tribus – [l. tri, podľa pôvodných rímskych kmeňov; oblasť, okres] v širšom zmysle podskupina (taxón) v
taxonomických medziach, väčšinou podčeľaď, teda stojaca medzi čeľaďou a rodom; v uţšom zmysle varieta.
tributárna oblasť – [l. tri, podľa pôvodných rímskych kmeňov] oblasť, z ktorej priteká miazga do miazgových
uzlín. T. oblasťou podsánkových uzlín je tvár a časť ústnej dutiny vrátane jazyka
tributylamín – N,N-dibutyl-1-butánamín, C12H27N, (CH3CH2CH2CH2)3N, Mľ 185,34; hygroskopická kvapalina
charakteristického zápachu. Dráţdi a senzibilizuje koţu, stimuluje CNS.
tributy!fosfát – C12H27O4P, Mr 266,32; bezfarebná kvapalina, bez zápachu; pouţíva sa pri výrobe plastov.
Dráţdi sliznice.
tributyráza – tributyrináza, triacylglycerollipáza; enzým pankreatickej šťavy štiepiaci tuky.
tributyrín – 1,2,3-propántriylesterkys. butánovej; glyceryltributyrát, C15H26O6, Mr 302,36; olej ovitá kvapalina,
horkej chuti, nerozp. vo vode, rozp. v liehu a étere.
tribuzón – 1,2-difenyl-4-(4,4-dimetyl-3-oxopentyl)-3,5-pyrazolidíndión; nesteroidné antiflogistikum a
antireumatikum podobné fenylbutazónu. T. má menší výskyt neţiaducich účinkov ako fenylbutazón.
Urikozurický (antiuratický) účinok nastupuje pomaly a je dlhodobý. Inhibícia agre-gácie trombocytov a
fibrinolytický účinok je podstatou antitrombotického a trombolytiekého účinku. Vstrebáva sa dobre z GIT,
má kratší polčas ako fenylbutazón (asi 24 h), preto je menšie riziko kumulácie. Prechádza placentárnou
bariérou.
Indikácie – 1. zápalové ochorenia ciev; flebitída, tromboflebitída, akút. i chron. flebotrombóza,

postflebitický a posttrombotický sy.; 2. aktivovaná reumatoidná artritída a osteoartróza so zápalovými zmenami, niekt. formy extraartikulárneho reumatizmu, ankylozujúca spondylitída (na dlhodobú th.
reumatických chorôb sa nehodí).
Kontraindikácie – absol.: útlm krvotvorby, leukopénia, manifestná vredová choroba, kardiálna insuficiencia,
hepatopatie, nefropatie, precitlivenosť na pyrazolóny; relat: vyšší vek, kachexia, ľahšie kardiopatie,
hepatopatie, nefropatie, vredová choroba v anamnéze.
Neţiaduce účinky – miestne i celkové koţné poruchy, poruchy trávenia, intrahepatálna cholestáza,
ikterus, hepatopatia, závaţné poruchy krvotvorby, retencia vody, hypokaliémia, hyperglykémia, poruchy
funkcie štítnej ţľazy, obličiek, zraku; ulcerogénny účinok, retencia sodíka, edémy sú niţšie ako po
fenylbutazóne.
Interakcie – t. zvyšuje účinok nepriamych antikoagulancií, perorál-nych antidiabetík, sulfónamidov,
cytostatík, difenylhydantoínu, ulcerogénnych a hematotoxických látok. Zniţuje úči nok
aminofenazónu, barbiturátov, steroidov, antihistaminík, digitoxínu, tiazidoyých diuretík a guanetidínu.
Salicyláty zvyšujú jeho toxickosť. Účinok t. zniţujú cholestyramín, antacidá, látky alkalizujúce moč a
imipramín.
Dávkovanie – pri útočnej th. 1 g/d (4-krát 1 tbl.), ďalšie dávky sa v závislosti od dosiahnutého účinku a
tolerancie zniţujú na 0,5 – 0,75 g/d. Pri hyperurikémii sa nemajú podávať útočné dávky (riziko
urolitiázy). Odporúča sa vyšší príjem tekutín (alkalických minerálok).
®

Prípravok – Benetazon .
®

Tricangine (SK & F) – antimykotikum, antiprotozoikum
®

Tricandil (SPA) – antimykotikum, antiprotozoikum účinné proti trichomonádam; pouţíva sa v th.
benígnej hypertrofie prostaty; mepartricín. účinné proti trichomonádam; pouţíva sa v th. benígnej
hypertrofie prostaty; mepartricín.
tri|cephalus, i, m. – [tri- + g. kefalé hlava] tricefalus, anomália s troma hlavami.
tri|ceps, ipitis, (musculus) – [tri- + l. caput hlava] trojhlavý (sval).
Musculus triceps brachii – trojhlavý sval ramena, sval na zadnej strane ramena.
Musculus triceps surae – trojhlavý svakl lýtka.
tricesimus, a, um – [l.] tridsiaty.
tricetamid – N-[2-(dietylamino)-2-oxoetyl]-3,4,5-trimetoxybenzamid, C16H24N2O5, Mr 324,37;
®
®
sedatívum (Riker 548 , Trimeglamide ).
®

TriCiIest (Cilag) – perorálny antikoncepčný prostriedok; kombinácia progestogénu
norgestimátu s estrogénom etinylestradiolom.
tricín – N-[2-hydroxy-1,1-bishydroxymetyletyl)-glycín, C6H13NO5, Mr 197,17; zwitteriónová
aminokyselina, ak
tívna v oblasti pH 6 – 8,5. Biol. tlmivý systém.
®

Tricinolon (Kaken) – giukokortikoid, antiflogistikum.
tricipitálny reflex – fyziologický šľachový →reflex, ktorý prebieha cez reflexný oblúk C 7 .
Vyšetruje sa úderom kladivka na šľachu trojhlavého svalu ramena nad olekranonom.
Predlaktie je ohnuté do uhla 90°. Odpoveďou je extenzia v lakti.
®

Tri-Clene – inhalačné anestetikum; trichlóretylén triamcinolónacetonid.
triclabendazolum – triklabendazol.

triclobisonium chloridum – trikobizóniumchlorid.
triclocarbonum − triklokarbón.
triclodazolum – triklodazol.
triclofenas – triclofenate, triklofenát, neregistriovaný medzinárodný skrátený názov pre soľ 2,4,5trichlórfenolu.
triclofenol piperazine – triklofenolpiperazín.
triclofos →triklofos.
®

Triclodiuride – diuretikum, antihypertenzívum; trichlórmetiazid.
®

Tricloryl (Glaxo) – hypnotikum, sedatívum; triklofos.
®

Triclos (Merrell) – hypnotikum, sedatívum; triklofos.
triclosan – dezinfíciens; →triklosan.
®

Triclose (Chemoterapico) – antiprotozoikum, účinné proti trichomonádam; azanidazol.
®

Triclox (Bristol) – antibiotikum; klaxacilín.
®

Tricocet – antiprotozoikum účinné proti trichomonádom; metronidazol.
®

Tricolam (Pfizer) – antiprotozoikum účinné proti trichomonáde a giardiáze, antiamébikum; tinidazol.
®

Tricoloid Chloride (Burroughs Wellcome) – anticholínergikum; procyklidín.
®

Tricortale (Bergamon) – glukokortikoid; triamcinolón.
®

Tricoryl – vazodilatans; trolnitrátfosfát.
®

Tricosen – atraktant hmyzu; muscalure.
Tricothecene Mycotoxin – trikotecénmykotoxín; T2-toxín.
®

Tricoxidyl (Bioindustria) – antihypertenzívum, účinné aj proti alopecii; minoxidil.
®

Tricresol – lokálne antiseptikum, paraziticídum, dezinfíeiens; pouţívalo sa ako črevné antiseptikum;
krezol.
®

Tricromyl – antispazmodikum, koronárne vazodilatans; trikromyl.
®

Tricuran – myorelaxans; galamíntrietjodid.
tricyklamolchlorid – anticholínergikum; metochlorid procyklidínu.
tricyklické antidepresíva – TCA, látkyu poyuţívané v th. depresií (→antidepresíva I. generácie,
tymoleptiká), príp. iných psychických porúch. Zniţujú spätné vychytávanie noradrenalínu
a sérotonínu, ale výrazne ovplyvňujú aj iné receptory (adrenergické, histamínové, muskarínové), čo
vyvoláva niekt. neţiaduce účinky a kontraindikácie
tridecylbenzén – 1-fenyltridekán, C 19H32, Mr 260,45; pouţíva sa vo výrobe detergentov ako novrchovo
®
®
aktívna látka; dá sa sulfónovať (Detergent #5 , Tridan ).
tridemorf – 2,6-dimetyl-4-tridecylmorfolín, C19H39NO, Mr 297,52; systémové
®
fungicídum (zloţka prípravku Calixin ).

poľnohospodárske

tri|derm|oma, tis, n. – [g. treis tri, g. tris trikrát + g. derma koţa+-oma bujnenie] tridermóm, druh teratómu,
nádor, kt obsahuje tkanivá všetkých 2 zárodočných listov (teratóm).
®

Tridesilon (Dome) – antiflogistikum; dezonid.
®

Tridestrin – estrogén; estriol.

trideth – emulzifíkans, zmášadlo, solubilizárot; tridecylalkohol; polyoxyetylénalkohol.
t ridif án – 2- (3 ,5- dich ló r fe ny l>2 -(2 ,2 ,2- t r i c h l ó r e t y l ) o x i r á n , C 1 0 H 7 C I 5 O , M r
®
®
320,43; herbicídum (Dowco 356 , Tandem ).
tridihexetid – tridihexetyletyljodid.
tridihexetylchlorid – -cyklohexyl-N,N,N-trietyl--hydro-xybenzénpropánamíniumchlorid, C21H36CINO, Mr
®
461,89; anticholínergikum (Pathilon ).
tridihexetyljodid – -cyklohexyl-N,N,N-trietyl--hydroxybenzénpropánamíniumjodid, C2 1 H3 6 INO, Mr 44
®
®
5,44; cyklická kvartérna amóniová zlúč. s anticholínergickým účinkom (921 C , Claviton ).
®

Tridil (Am. Hosp. Supply) – koronárne vazodilatans, antianginózum; nitroglycerín.
®

Tridin ctb. (Opfermann Arzneimittel GmbH, Wiehl) – Levoglutamidi fluorophosphas cum NaCl 134,4
mg (= Fluorum 5 mg) + Calcii gluconas monohydrieus 500 mg + Calcii citras monohydrieus 500 mg (=
celkove 150 mg ionizovaného vápnika) v 1 ţuvacej tbl.; minerálium, kombinácia Ca a F
(fluorofosfátu). Pouţíva sa v profylaxii a th. osteoporózy.
®

Tridione (Abbott) – antikonvulzívum; trimetadión.
tridoša – [ind. tri tri + doša chyba, porucha) indické učenie, základ indických predstáv o chorobách. T.
bola písomne prvýkrát zachytená v najstaršom ind. rukopise, v quizilskom zlomku. Vychádza z troch
tzv. doší, t. j. základných telesných látok, kt. rovnováha chráni pred chorobami. Východiskom učenia
je predstava, ţe telo ako mikrokozmos je zmenšeným obrazom vesmíru a musí v ňom takisto
vládnuť harmónia, aby mohlo nerušene fungovať. Lekár Sušruta v diele Sušrutasanhita hovodí:
„Vietor, ţič a hlien sú podnetom na vznik tela; ony, kt. sa usadili dolu, v strede a hore, nesú telo ako
obytnú miestnosť na troch podperách. Keď sa tieto podpery zrútia, vyvolajú rozpad.― V súlade s tým
sú aj 3 zákl. telesné látky: „vietor― (váju), „ţič― (pitia) a „hlien― (kapha) vo vzájomnom vzťahu s troma
ţivlami staroindickej fyziky.Vietor je suchý a ľahký a súvisí so ţivlom vzduch, horúca ţič tvorí vzťah
so ţivlom oheň, chladný a vlhký hlien so ţivlom voda. Keďţe napr. ţič je odvodená od ţivlu oheň, jej
nerovnováha môţe vyvolať v tele horúčku; ak je porucha obmedzená len na jedno miesto, vzniká
na postihnutom mieste bolesť, sčervenanie alebo vyráţka. Podľa toho sa určí diéta a lieky. Osobitnú
úlohu majú pritom chuťové vlastnosti: ostrá, horká a trpká chuť vyvoláva „vietor―, sladká, kyslá a slaná
upokojuje.
V lekárskych textoch sa uvádza aj štvrtá doša krv (analógia s g. učením o 4 šťavách), tá však má v
indickej fyziol. podradnú úlohu. Uplatňuje sa aj vplyv humorálnej patológie. Podobne ako ona aj učenie
tridoša tvorí základ náuky o charakteroch, kt. vychádza z prevahy jednej zákl. telesnej látky: typ „viet"
pôsobí aktívne a nestálo, typ „ţič― ako hrdý a poriadkumilovný a typ „hlien― ako citlivý a sexuálne
výkonný.
®

Tridus (Roussell-UCLAF) – vazodilatans; nafronyl.
tridymit – vysokoteplotná modifikácia oxidu kremičitého.
®

Trielene – inhalačné anestetikum; trichlóretylén.
®

Trien – chelačná látka; trientín.
®

Trienbolone – anabolikum; trenbolón.
®

Trienolone – anabolikum; trenbolón.
triénové „mastné“ kyseliny – nenasýtené karboxylové kyseliny s troma dvojitými
väzbami. Napr. kyselina linolénová; por. poloyénové „mastné― kyseliny.
trientín – syn. trién; N,N'-bis(2-aminoetyl)-1,2-etándiamín; 1,4,7,10-tetraazadekán, TETA,

TECZA, C 6 H 18 N 4 , M r 146,23; chelačná látka, pouţíva sa v th. Wilsonovej choro by, činidlo na
®
®
stanovenie Cu a Ni (dihydrochlorid C 6 H 20 CI 2 N 6 – Cuprin , Syprine ).
®

Tri-Ervonum (Glaxo) – progestogén, regulátor estru; me gestrolacetát.
®

Triesifenidile – anticholínergikum, antiparkinsonikum; trihexyfenidylhydrochlorid.
triesloviny – heterogénna skupina fenolových derivátov rozpustenmých v bunkovej šťave
kôry, dreva, plodov, listov a podzemkov. Sú to zlúč. viacmocných fenolov rozličných Mr,
väčšinou amorfné, vo vode a etanole rozp. na koloidné rozt. kyslej reakcie. Majú
sťahujúcu chuť, zráţajú bielkoviny a väčšinu alkaloidov, so soľami ťaţkých kovov tvoria
ťaţko rozp. zlúč., so soľami ţeleza sa farbia tmavomodro alebo zelenočierno a zhlukujú
erytrocyty. Pouţívajú sa na činenie zvieracej koţe na useň.
V rastlinnej ríši sú veľmi rozšírené, najmä v príslušníkoch radov Rosales, Fagales, Polygonales,
Salicales, Geraniales, Erícales a i. Naproti tomu Papa-verales, Primulares a Cactales sú na t.
chudobné. V rastline sú t. obyčajne lokalizované v určitom orgáne. Vzhľadom na ich antiseptické
účinky pomáhajú rastline pri poranení ako ochrana pred infekciou, alebo ako prostriedok proti poţieraniu.
Podľa chem. zloţenia sa t. delia na: 1. hydrolyzovateľné t. (polyestery kys. fenolkarboxylovej a
sacharidov typu glukogalínu alebo ich kondenzačné produkty typu kys. elágovej, označované
galotaníny a elágotaníny, jednak estery kys. chĺnovej, chlorogénovej, šikimovej a kávovej, prítomné
najmä v rastlinách čeľade Lamiaceae; nachádzajú sa v drogách Galia, Ac. tannicum, Folium
hamamelidis, Folium juglandis, Herba alchemillae, Radis sanguisorbae; 2. kondenzované t. sú
štruktúrne odvodené od flaván-3-olu (katechínu); pôsobením oxidáz alebo slabých kys. vznikajú z
katechnínu a leukokyanidínu vo vode rozp. oligoméry, katechnínové t. Ďalšou oxidáciou, napr. pri
sušení alebo počas uskladňovania drogy, nastáva tvorba vo vode nerozp. hnedavočerveno
sfarbených polykondenzátov, označovaných ako flobafény (trieslovinové červene). Spojenie C–C pri
,
,
,
katechnínových t. je medzi atómami C 6 a 8 alebo 2 a 6 . Drogy s obsahom kondenzovaných t. sú
Cortex quercus, Herba agrimoniae, Herba marrubii, Radix bistortae, Radix ratanhiae, Radix
tormentillae, Herba polygoni avicularis, Folium myrtillii a Folium fragariae.
Z drogy s obsahom t. sa pripravujú zápary alebo tct, kt. sa pouţívajú ako adstringenciá. Vnútorne pri
zápalových chorobách GIT, zvonka pri zápaloch a léziách slizníc, omrzlinách, popáleninách a
poraneniach koţe. Slúţia aj ako antidotá pri otravách ťaţkými kovmi a niekt. alkaloidmi.
trietanolamín – triethanolaminum; trolaminum; tris/2-hyd-roxyetylamín; 2,2',2"-nitrilorráetanol;
N(CH2CH2OH)3, C 6 H 15 NO 3 , M r 149,19; bezfarebná, veľmi hygroskopická, viskózna kvapalina, slabého
amoniakálneho zápachu. Intermediát pri výrobe povrchovo aktívnych látok, textilu, voskov, politúr,
herbicídov, toaletných prípravkov a i. Reakciou s mastnými kys. tvorí trietanolové mydlá, kt. sa
®
pouţívajú ako emulgátory v krémoch; jeho výhodou je neutrálna reakcia (salicylát Mobisyl ,
®
Myoflex ).
trietazín –
6-chlór-N,N,N'-trietyl-1,3,5-triazín-2,4-diamín, C 9H16CIN 5 , M r 229,73, herbicídum
®
®
®
(G27091 , NC1667 , Gesafloc ).

Trietazín

trietylamín – N,N-dietyletánamín, C 7 H 15N, M r 101,19; kvapalina ostrého, amoniakálneho zápachu.
Pouţíva sa pri výrobe kvartérnych amóniových zlúč. Dráţdi koţu a sliznice.
trietylalumínium – trietylhliník, (C 2 H 5) 3 Al, organokovová zlúč., M r 114,15. Pouţíva sa v zmesi s

chloridom titaničitým ako katalyzátor polymerizácie alkénov pri nízkom tlaku (Zieglerov-Nattov
katalyzátor).
trietylbenzylamóniumchlorid – TEBA, amóniová soľ, kt. sa pouţíva ako akatalyzátor pri chem.
syntézach. Pôsobí ako detergent.
trietyléndiamín – 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktán, C 6 H 12 N 2, Mr 112,17; katalyzátor pri výrobe uretánovej
peny (Dabco*).

Trietylíndiamín

trietylénfosforamid – TEPA, syn. afoxid, APO; 1,1',1"-fosfinylidyntrisazairidín, C 6 H 12 N 3 OP, M r 173,15;
antineoplastikum pri th. leukémií, chemosterilizant hmyzu, farbivo, na výrobu nekrčivého a
nehorľavého textilu, stabilizátor polymérov, vo fotografii.

Trietylénfosforamid
,

trietylénglykol – 2,2 -[1,2-etándiylbis-(oxy)]-bisetanol; 3,6-dioxaoktán-1,8-diol, C 6 H 14 O 4 , M r 150,17;
bezfarebná hygroskopická kvapalina, takmer bez zápachu. V stave pár dezinfikuje vzduch, je toxický
pre baktérie, plesne a vírusy uţ malej koncentrácii. Pouţíva sa pri výrobe plastov, na sterilizáciu vzduchu
v biočistých priestoroch na výrobu parenterálnych prípravkov a rozpúšťadlo.
trietylénmelamín – syn. tretamín; 2,4,6 -tris(1-aziridinyl)-s-triazín, TEM, C 9 H 12 N 6 , M r 204,33;
antineoplastikum, inhibítor mitózy, sterilizans hmyzu, pouţíva sa ako cyostatikum, v textilnom priemysle
®
®
®
(NSC-9706, Triamedin , Triethanomelanmine , Persistol Ho 1/193 ).
trietyléntiofosforamid – 1,1',1"-fosfínotioylidyntrisazidín, C 6 H 12 N 3 PS, M r 189,23;
®

®

®

antineoplastikum, sterilizant hmyzu (thio-TEPA , Tespamin , Tifosyl ).
trietylfosfát – etylfosfát, C 6 H 15 O 4 P, M r 182,16; etylačné činidlo, pripravujú sa z Trietyléntiofosforamid neho
polyestery, kt. sa pouţívajú ako insekticídy, ako nevýbušná náhrada gáfru a celuloidu.
trietylfosfín – C 6 H 15 P, M r 118,16;bezfarebná kvapalina, zápachu po hyacintoch, pouţíva sa v org.
syntéze.
trietylfosfát – (C 2 H 15 O) 3 P, ester kys. fosforitej, M r 166,1. Pouţíva sa na prípravu tetraalkylfosfóniových
solí pri Homérovej modifikácii Wittigovej reakcie. Je dobrým redukovadlom a slúţi na dechloráciu,
redukciu hydroperoxidov a peroxidov, nitrózozlúčenín a nitrozlúčenín, na desulfuráciu atď.
®

Triexifenidila – anticholínergikum, antiparkinsonikum; trifenidylhydrochlorid.
trifascikulárny blok – porucha šírenia vzruchu (blok) súčasne vo všetkých troch fascikuloch
prevodového systému srdca, t. j. v obidvoch Tawarových ramienkach. Na štandardnom EKG sa prejaví
ako A-V blok III. stupňa.
Tri-Fene – herbicídum; chlórfenak.
trifénmorf – 4-(trifenylmetyl)morfolín, C23H23NO, Mr 329,44; moluskicídum uţíva sa na
®
®
ničenie slimákovhostiteľov bilharzií (WL8008 , Frescon ).

Trifénmorf

trifenylfosfín – C 18 H 15 P, M r 262,28; monoklinické platničky alebo hranolčeky z éteru, bez
zápachu; polymerizačný iniciátor, pouţíva sa v org. syntéze.
trifenylmetán – (C 6 H 5 ) 3 CH, uhľovodík odvodený od metánu náhradou 3 atómov vodíka fenylovými skupinami,
Mr 244,32. Je to surovina na výrobu trifenylmetánových farbív. Kondenzáciou Michlerovho ketónu s
dimetylanilínom vzniká kryštálová fialová, s fenyl--naftylamínom modrá Viktória a zahrievaním so
salmiakom v prítomnosti ZnCl2 ţlté farbivo auramín.
trifenyltetrazóliumchlorid – 2,3,5-trifenyl-2H-terazólium-chlorid, červené tetrazólium, TPTZ, TTC,
C19 H15 CIN4 , Mr 334,80; farbivo rastlinných pletív a ţivočíšnych tkanív, analyt. činidlo redukujúcich
®
®
®
cukrov, na rozlíšenie -ketolov od aldehydov indikátor klíčenia semien (RT , Vitastain , Uroscreen ).

Trifenyltetrazóliumchlorid

trifenyltínhydroxid syn. fentínhydroxid; fenolovohydroxyltrifenylstanán, C18 H16 OSn, Mr 367,03;
®
nesystémové fungicídum, insekticídum; má teratogénne účinky na myši (Duter ).
®

Triflucan (Pfizer) – antimykotikum; flukonazol.
®

Triflumen – diuretikum, antihypertenzívum; trichlórme-tiazid.
triflumurón
–
syn.
triflurón;
2-(chlór-N-[[[4-(trifluórmetoxy)fenyl]amino]karbonyl]benzamid,
C15H10CIF3N2O3, Mr 358,70; insekticídum článkonoţcov, kt. inhibuje biosyntézu chitínu, larvicídum;
®
®
®
(SIR-8514 , BA Y-S1R 8514 , Alsystin ).

Triflumurón

trifluralín – 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluórmetyl)-benzénamín, C13H16F3N3O4, Mr 335,29; premer®
®
®
®
gentné herbicídum (L-36352 , Lilly 36352 , Treflan , Triflurex ).

trifluridín – -trifluórtymidm; T-deoxy-5-(trifluórmetyl)uridín, C10H11F3N2O5,Mr 296,21; očné
®

®

®

antivirotikum (F3TDR; NSC 75,520; TDFT Thilo ; Virophta ; Vimptic ).
triflusal – kys. 2-(acetyloxy)-4-(trifluórmetyl)benzoová, C 10 H 7 F 3 O 4 , Mr 248,16; analóg aspirínu,
®
®
inhibítor agregácie trombocytov, antitrombotikum (UR 1501 , Disgren ).
trifoliín – syn. izokvercitrín, glykozid, kt. sa vyskytuje v ďateline lúčnej (Trifolium pratense).
Trifolium (i, n.) pratense (Leguminoasae) – ďatelina lúčna (čes. jetel luční).
trifluomeprazín – N,N,-trimetyl-2-(trifluórmetyl)-10H-fenotiazín-10-propánamín, C19H21F3N2S, MT
®
366,45; trankvilizér (RP 7746; maleát C23H25F3N 2O 4 S – Nortran ).

Trifluomeprazín

trifluoperazín – 10-[3-(4-metyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trífluórmetyl)-10H-fenotiazín, C21H24F3N3S, Mr
407,49; fenotiazínové neuroleptikum, antipsychotikum (dihydrochlorid, syn. triftazín, C21H26CI2F3N3S
®
®
®
®
®
®
®
®
(Eskazine , Eskazinyl , Iatroneural , Jatroneural , Modalina , Stelazine , Terfluzine , Triflurin ).

Trifluperazín

trifluperidol – syn. flumoperón; 4'-fluór-4-[4-hydroxy-4-(-trifluór-m-tolyl)piperidino]butyrofenón,
C22H23F4NO2; Mr 409,43; neuroleptikum pouţívané v th. psychóz v dávkach 0,5 – 3 mg/d p. o. Sedatívny
®
®
®
®
účinok je malý (Psicoperidol , Psychoperidol , Trisedyl ; hydrochlorid C22H24CIF4NO2 – R2498 ,
®
Triperidol ).

Trifluperidol

triflupromazín – N,N-dimetyl-(2-trifluórmetyl)-10-H-fenotiazin-10-propanamín, C18H19F3N2S, Mr 352,44;
®
®
®
antipsychotikum, trankvilizér (Velame ; hydrochlorid C18H20CIF3N2S – Adazine , Fluomazina ,
®
®
®
®
®
®
Fluorofen , Nivoman , Psyquil , Siquil , Vespral , Vesprin ).

Triflupromazín

Droga: Flos trifolii rubri (syn. Flos trifolii pratensis). Obsahuje antokyány,silicu, glykozidy (trifoliín,
izotrifoliín), triesloviny (tanín), flavonoidy, ţivice, lipidy a org. kys. Má antispazmodické a
expektoračné účinky (éterické oleje). Silica má príjemnú chuť i vôňu, pôsobí ako stomachikum,
zlepšuje chuť do jedenia. Adstringentné a dezinfekčné pôsobenie sa th. vyuţíva pri aplikácii zvonka
na mokvajúce infikované afekcie, ale aj pri stomatitídach a faryngitídach vo forme kloktadiel. Na
prípravu záparu sa pouţíva 1 kávová lyţička drogy na šálku vody, na prípravu Infusum Floris trifolii
rubri 3 lyţičky na pohár vody. Expektoračné účinky sa zvýraznia kombináciou s inými silicovými
drogami, ako je Fructus anisi, Fructus foeniculi, Herba menthae piperitae, Herba serpylli, Herba thymi a
i.
trifluralín – 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluórmetyl)-benzénamín, C13H16F3N3O4,
®
®
®
®
premergentné herbicídum (L-36352 , Lilly 36352 , Treflan , Triflurex ).

Mr

335,29;

Trifluralín

trifluridín – -trifluórtymidín; 2 -deoxy-5-(trifluórmetyl)uridín, C10H11F3N2O5, Mr 296,21; očné
®
®
antivirotikum pouţívané v th. herpetickej keratitídy (F3TDR; NSC 75,520; TDFT Thilo ; Triherpine ,
®
®
Virophta ; Viroptic ).
,

Trifluridín

triflusal – kys. 2-(acetyloxy)-4-(trifluórmetyl)benzoová, C10H7F3O4, Mr 248,16; analóg aspirínu,
®
®
inhibítor agregácie trombocytov, antitrombotikum (UR 1501 , Disgren ).

Triflusal

trifocalis, e – [g. treis tri, g. tris trikrát + l. focus ohnisko] trifokálny.
trifokálny – [trifocalis] s troma ohniskami. T. sklá do okuliarov (na pohľad na blízko, do diaľky a do
stredných vzdialeností).
trifoliín – syn. izokvercitrín, glykozid, kt. sa vyskytuje v ďateline lúčnej (Trifolium pratense).
Trifolium (i, n.) pratense (Leguminoasae)– ďatelina lúčna (čes. jetel luční). Droga: Flos trifolii rubri
(syn. Flos trifolii pratensis). Obsahuje antokyány, silicu, glykozidy (trifoliín, izo-trifoliín), triesloviny
(tanín), flavonoidy, ţivice, lipidy a org. kys. Má antispazmodické a ex-pektoračné účinky (éterické
oleje). Silica má príjemnú chuť i vôňu, pôsobí ako stomachikum, zlepšuje chuť do jedenia.
Adstringentné a dezinfekčné pôsobenie sa th. vyuţíva pri aplikácii zvonka na mokvajúce infikované
afekcie, ale aj pri stomatitídach a faryngitídach vo forme kloktadiel. Na prípravu záparu sa pouţíva 1
kávová lyţička drogy na šálku vody, na prípravu Infusum Floris trifolii rubri 3 lyţičky na pohár vody.
Expektoračné účinky sa zvýraznia kombináciou s inými silicovými drogami, ako je Fructus anisi,
Fructus foeniculi, Herba menthae piperitae, Herba serpylli, Herba thymi a i.
triforín – N,N'-[1,4-piperazíndiylbis(2,2,2trichlóretylidén)]bisformamid, C10H14C16N4O2,
®
®
®
®
®
434,95; fungicídum (Cela W~524 ,CME 74770 , Basforin , Fungi nex , Saprol ).

Triforín

Mr

®

Trifosfaneurina – ester kys. tiamíntrifosforečnej; forma vitamínu B1.
trifosfatáza →adenozíntrifosfatáza.
trifosfáty – zlúč. obsahujúce 3 fosforečnanové skupiny, napr. ATP, GTP a i. Vyznačujú sa vysokým
obsahom chem. energie; →makroergické fosfáty.
tritazín – dihydrochlorid trifluoperazínu.
tri|gastricus, a, um – [g. treis tri, g. tris trikrát + g. gastér ţalúdok] trojbruškový.
®

Trigatan – antipyretikum, analgetikum; chlórtenoxazín. tri|gemini, orum m. – [l.] trojčatá.
tri|gemin|ia, ae, f. – [l. trigeminus trojitý + -ia stav] trigemínia, trojitý pulz, arytmia, pri kt. jedna
normálna systola pripadá na 2 extrasystoly.
trigeminovaskulárny systém – TVS, neurónové spojenia medzi cerebrálnymi cievami a
trigeminovými gangliami. Senzitívne C-vlákna TVS obsahujú vazoaktívne neuropeptidy (substancia P,
neurokinín A, peptid príbuzný génu kalcitonínu, VIP) a končia sa prevaţne v ncl. tractus spinalis, kt.
má priame spojenie so sérotonínergickým a noradrenergickým kmeňovým systémom. Aktivácia TVS
vyvoláva uvoľnenie vazoaktívnych peptidov do cievnej steny s následnou sterilnou zápalovou
reakciou (neurogénny zápal) charakterizovanú vazodilatáciou, extravazáciou plazmatických
proteínov, degranuláciu ţírnych buniek, agregáciu trombocytov, aktiváciu endotelových buniek a
tvorbu početných endotelových vezikúl, mikrokikov a vakuol. Ortodrómnym a antidrómnym vedením
pozdĺţ vláken sa zápalová reakcia šíri do okolitých tkanív a prenáša nociceptívne informácie do ncl.
tractus spinalis a nadradených centier pre bolesť. TVS sa pp. uplatňuje v patogenéze →migrény.
®

Trigger (Polipharma) – antagonista histamínových H2-receptorov, antiulcerózum; ranitidín.
trigger point – [angl.] spúšťací bod, v kt. váiiká spontánne alebo pri tlaku bolesť pri →myogelóze a
projikujú sa distálne; myofasciálne →syndrómy. T. p. sú bolestivé body s priemerom 2 – 5 mm, kt. sa
môţu nachádzať v ľubovoľnom svale. Rozoznávajú sa aktívne t p. (vyvolávajú spontánnu bolesť) a
latentné t p. (nebolestivé, ale môţu byť príčinou slabosti postihnutého svalu alebo obmedzenia jeho
pohybu). Anat. podkladom t p. sú drobné ohraničené indurácie svalových snopcov, kt. vznikajú
mikrotraumatickou léziou sarkoplazmatického retikula kostrového svalu s disrupciou retikula a únikom
iónov vápnika k myofibrilám. V dôsledku toho pretrvávajú interakcie medzi aktínom a myozínom.
Súčasne sa zvyšuje metabolická aktivita, čo korešponduje so zvýšenou teplotou. Termograficky sa t. p.
prejavia ako škvrny teplejšie o 1 °C. Neskôr y nich vzniká ischémia so zvýšenou tvorbou anaeróbnych
produktov a mediátorqv bolesti (sérotonín, histamín, kiníny a prostaglandíny). Nociceptívna stimulácia
voľných nervových zakončení vyvoláva prenesený bolestivý sy. cestou zadných rohov miechy. Ischemické
svalové vlákna s vyčerpaným ATP nie sú uţ schopné sa predĺţiť na pôvodný rozmer. Konečné
rozpúšťanie svalových filamentov do granulámej zákl. substancie má za následok lokalizovanú
fibrózu. Th. t p. spočíva v obstrekoch lokálnym anestetikom, ovplyvnením príslušného svalu
izometrickou relaxáciou, akupresúrou, akupunktúra a i. T. p. sa musia odstrániť skôr ako sa začne
posilňovanie svalu; →bolesť.
®

Triglobe (Astra) – kombinácia sulfadiazínu s trimetoprímom (5 : 1).
triglyceridy – triacylglyceroly.
triglym – 2,5,8,11-tetraoxododekán; trietylénglykoldimetyléter, C8H18O4, CH3O(CH2)2O(CH2)2OCH3, Mr
178,22; rozpúšťadlo miešateľné s vodou a rozpúšťadlami uhľovodíkov.
tri|gonalis, e – [1. trigonum trojuholník] trigonálny, trojuholníkový.
trigonelamidchlorid – 3-(aminokarbonyl)-1-metyIpyridíniumchlorid, C7H9CIN2O, Mr 172,62; jeden z
hlavných exkrečných produktov metabolizmu kys. nikotínovej u človeka, psov a potkanov.

Trigonelamidchlorid

trigonelín – syn. gynezín; trigenolín; vnútorná soľ 3-karboxy-1-metylpyridíniumhydroxidu, C7H7NO2, Mr
137,13; látka, kt. sa nachádza v semenách senovky gréckej (Trigonella foenum-graecum L.,
Leguminosae), v kávových bôboch, semenách strofantu (Strophanthus spp., Apocynaceae), konope
siatej (Cannabis sativa L., Moraceae), a i. rastlín; v morských jeţkoch Arabacia pustulosa a medúzach
Velella spircms. Po podaní kys. nikotínovej sa vylučuje močom.

Trigonelín

Trigonella foenum-graecum L. (Fabaceae) – senovka grécka (čes. pískavice fecké seno). Droga
Semen foenumgraeci (sy. Semen trigonellae foenigreaci). Obsahuje slizovité látky (aţ 20 %
monogalakániového slizu), proteíny (do 30 %) a olej (asi 10 %), netoxický alkaloid trigonelín (0,1 –
0,4 % metylbetaínu kys. nikotínovej a jej amid – vitamín PP), cholín (0,05 %), nepríjemne páchnucu
silicu (0,014 %), triterpenoidné steroidné saponíny (diosgenín, gitogenín, jamogenín), lecitín,
horčinu, flavonoidy. Pripisujú sa mu vlastnosti mucilaginóza, expektoransu, emoliensu, anti-flogistika,
roboransu, metabolika, laktagoga, antidiabetika. Má horkú chuť a nepríjemný pach. Pri vnútornom
pouţití treba drogu aromatizovať (napr. pridaním drogy Herba menthae piperitae, príp. matovej,
citrónovej alebo pomarančovej silice). Pre obsah slíţových látok sa pomleté a rozdrvené semená
vyuţívajú vo forme kataplazmy pri poúrazových alebo zápalových opuchoch, na koţné defekty (ulcus
cruris, dekubity ap.). Kys. nikotínová zlepšuje hojenie, metabolizmus a prietok krvi, čo sa vyuţíva vo
forme výplachov a kloktadiel pri zápaloch orofaryngu. Ako metabolikum a roborans sa odporúča
maceračný odvar, príp. zapar z 0,5 – 3 g drogy. Na zapálenú pôsobí priaznivo kataplazma (100 g
rozdrvených semien sa rozotrie s vodou na kašovitý materiál a pridá sa trocha kys. octovej; po
zohriatí sa natrie na ľanové plátno a ako horúci obklad sa prikladá na postihnuté miesta). Vo veter.
praxi sa pouţíva ako krmivo.
trigono|cephalia, ae, f. – [trigonum + g. kefalé hlava] trigonocefália, trojhranná lebka, „hruškovitá
lebka.
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trigonum, i, n. – [l.] trojuholník, trojuholníková oblasť.
Trigonum caroticum – fossa carotica, horný karotický trojuholník, trojuholníková oblasť
ohraničená zadným bruškom m. digastricus, m. sternocleidomastoideus a prednou strednou čiarou
na krku.
Trigonum cervicale – akýkoľvek trojuholník na krku; patrí sem t. caroticum, t. musculare, t.
omoclaviculare, t. submandibulare, t. submentale.
Trigonum cervicale anterius – regio cervicalis anterior.
Trigonum cervicale posterius – regio cervicalis posterior.
Trigonum clavipectorale – trojuholníková oblasť, kt. oddeľuje horný okraj m. pecto-ralis minor od
kľúčnej kosti, obsahuje fascia clavipectoralis.
Trigonum collaterale ventriculi lateralis – trojuholníková oblasť na dne bočnej komory medzi
divergujúcim temporálnym a okcipitálnym rohom.

Trigonum colli laterale – regio cervicalis lat, regio colli lat, oblasť ohraničená m.
sternocleidomastoideus, m. trapezius a klavikulou.
Trigonum coracoacromiale – trojuholník, kt. ohraničuje processus coracoideus, apex acromia a
konkávny okraj klavikuly.
Trigonum deltoideopectorale – fossa infraclavicularis.
Trigonum femorale – Scarpov trojuholník, trojuholníková subfasciálna oblasť na prednej vnútornej
strane stehna ohraničená hore líg. inguinale, laterálne mediálnym okrajom m. sartorius a mediálne
mediálnym okrajom m. adductor longus.
Trigonum fibrosum dextrum cordis – pravý väzivový trojuholník medzi aortou a
atrioventrikulárnymi ústiami, nepravidelné zhrubnutie fibrózneho skeletu bázy srdca, uloţené medzi
pravým a ľavým atrioventrikulárnym väzivovým prstencom za aortálnym ústím.
Trigonum fibrosum sinistrum cordis – ústredné väzivové teleso srdca, ľavý väzivový
trohuholník srdca: nepravidelné zhrubnutie fibrózneho skeletu bázy srdca, uloţené medzi ľavým
atrioventrikulárnym väzivovým prstencom za ústím aorty.
Trigonum habenulae – malá, vklesnutá trojuholníková oblasť na dorzomediálnej strane zadnej
časti talamu, kt. obsahuje ncl. habenulae a vyznačuje commissura habenulae.
Trigonum inguinale – oblasť na inferoanteriórnej brušnej stene ohraničená m. rectus abdominis, lig.
inguinale a dolnými epigastrickými cievami; miesto, kde sa začína vnútorná slabinová prietrţ.
Trigonum Korányi-Groccoi – Groccov príznak.
Trigonum Labbéi – trojuhulník medzi horizontálnou čiarou pozdĺţ dolného okraja chrupky 11.
rebra, okrajom nepravých rebier a pečene; v tejto oblasti ţalúdok nalieha na prednú brušnú stenu.
Trigonum lemnisci – malá trojuholníková oblasť na bočnej strane istmu tesne laterálne od
colliculus caudalis, dole ohraničená pedunculus cerebellaris inf., dorzomediálne brachium colliculi inf.
a ventrolaterálne sulcus lat. mesencephali.
Trigonum lumbare – Petiti, bedrový trojuholník, trojuholníkový priestor v blízkosti vonkajšieho
okraja širokého chrbtového svalu, medzi inferolaterálnym okrajom m. latissimus dorsi a m. obliquus
externus brucha tesne nad os ilium.
Trigonum lumbosacrale – trojuholníkový otvor medzi laterálnym lumbosakrálnym oblúkom a pars
costalis diaphragmatis.
Trigonum musculare – t. omotracheale, oblasť medzi jazylkou, mostíkom, m. omohyoideus a m.
sternocleidomastoideus.
Trigonum nervi hypoglossi – zošikmený dolný koniec eminentia mediána fossae rhomboides
tesne nad jadrom n. hypoglossus.
Trigonum nervi vagi – t. vagale, oblasť na dne IV. mozgovej komory laterálne od t n. hypoglossi;
pod ním leţí dorzálne jadro n. vagus.
Trigonum olfactorium – trojuholníkové rozšírenie tractus olfactorius, oblasť substantia perforata
anterior medzi divergujúcou pravou a ľavou stria terminalis, vzadu ohraničená diagonálnym pruhom.
Trigonum omodaviculare – podkľučkový trojuholník, prehĺbená oblasť krku, kt. na povrchu
korešponduje s fossa supraclavicularis major, moţno v nej nahmatať plexus brachialis a tlakom nadol
komprimovať a. subclavia oproti prvému rebru.
Trigonum omotracheale – t. musculare.

Trigonum Pawliki – trojuholník v pošve, kt zodpovedá trigonum vesicae, laterálne ohraničený
Pawlikovými riasami.
Trigonum Petiti – t. lumbare.
Trigonum Pinaudi – t. hypoglossohyoideum.
Trigonum Pírogovi – t. hypoglossohyoideum.
Trigonum pontocerebellare – trojuholníková vkleslina medzi dolným okrajom ponsu, pedunculus
cerebelli inferior a flocculus cerebelli.
Trigonum Scarpae – t. femorale.
Trigonum sternocostale sinistrum – Larreyova štrbina, štrbina medzi pars costalis (časťou
bránice v mieste jej úponu k rebrám) a pars sternalis (v mieste jej úponu k mostíku); prestupujú ňou
vaša epigastriea superiora; môţu tu prenikať parasternálne prietrţe.
Trigonum subclavium – t. omoclaviculare.
Trigonum sublinguale – t. hiatus saphenus; 2. t. submandibulare.
Trigonum submandibulare – oblasť zhora ohraničená sánou, zdola predným a zadným bruškom
m. digastricus.
Trigonum submeniale – oblasť medzi sánkou, telom jazylky a obidvoma prednými brúskami m.
digastricus.
Trigonum suboccipitale – trojuholníková oblasť medzi m. rectus capitis posterior majus, m.
obliquus capitis superior a m. obliquus capitis inferior.
Trigonum supraclaviculare – t. omoclaviculare.
Trigonum suprameatale – fossa masteoidea ossis temporalis.
Trigonum Trautmanni – priestor s predným uhlom na výčnelku obsahujúcom labyrint, ohraničený
vzadu sinus transversus a hore linea temporalis inferior. Po odstránení kosti, objaví sa sinus petrosus
superior na hornom zadnom uhle tohto trojuholníka.
Trigonum Tweedi – trojuholník určený faciálnymi a dentálnymi orientačnými bodmi na bočnej
cefalometrickej snímke, pri pouţití Frankfortovej horizontálnej roviny ako referenčného základu.
Trigonum umbilicomamillare – trojuholník, kt. základňu tvorí spojnica bradaviek a hrot pupok.
Trigonum urogenitale – diaphragma urogenitale.
Trigonum vagale – t. n. vagi.
Trigonum vaginale – t. Pawliki.
Trigonum vesicae – trojuholníkový úsek na báze močového mechúra medzi ústiami močovodov a
vnútorným ústím močovej rúry; vzadu ho ohraničuje interureterová riasa a končí sa vpredu v uvule
mechúra.
Trigonum von Weberi – trojuholník na stupaji utvorený čiarami spájajúcimi hlavičku I. metatarzu,
hlavičku V. metatarzu a stredu dolnej strany päty.
Trigonum Wardii – priestor, kt. tvorí uhol trabekúl v krčku stehnovej kosti; vulnerabilné miesto
zlomenín.
Trigonum Wernickei – oblasť v limbus posterior capsulae internae, kde práve radiatio optica
práve opúšťa corpus geniculatum laterale, pribliţuje sa k radiatio auditória et somesthetica.

trigonus, a, um – [I.] trojuholníkový.
®

Trigonyl (Hoyer) – kombinácia sulfametoxazolu s trimetoprímom (5:1).
®

Trigot (Squibb) – antagonista -drenergických receptorov, pouţíva sav th. porušených mentálnych
funkcií v starobe; ergoloidmesylát.
tri|hemeralis, e – [g. treis tri, g. tris trikrát + g. hémerá deň] trihemerálny, trojdenný (3 d ţivota
novorodenca).
®

Triherpine gtt. ophth. a ung. ophth. (Novartis Ophthalmics AG, Hettingen) - Trifluridinum 10 mg (1
%) v 1 ml očných kv., resp. 1 g očnej masti; oftalmologikum, chemoterapeutikum herpetickej
keratitídy.
trihexyfenidylhydrochlorid – hydrochlorid cyklohexyl--fenyl-1-piperidínpropanolu, C20H32CINO, Mr
337,92; an-ticholínergikum, antiparkinsonikum.

Trihexyfenidylhydrochlorid
®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – Aparkan . Artane . Artilan , Bentex , Broflex , Cyclodol , Paralest , Pargitan ,
®
®
®
®
®
®
®
Parkinane retard , Parkinsan , Parkopan , Pipanor , Romparkin , Sedrema , Tremin ,
®
®
®
®
®
Triesipheniďile , Triexifenidila , Triphedinol , Triphenidyl , Tsiklodol .
trihydroxypropán – glycerol.
trich/o- – prvá časť zloţených slov z g. tris-tríchos vlas.
trich|algia, ae, f. – [trich- + g. algos bolesť] bolestivosť pri dotyku vlasov.
trich|auxis, is, f. – [trich- + g. auxis zmnoţenie] trichauxia, nadmerné ochlpenie.
®

Trichazol – antiprotozoikum účinné proti trichomonádam; metronidazol.
trichi|asis, is, f. – {trichi- + -asis stav] →trichiáza.
Trichiasis vesicalis – polimictio, chlpy v močovom mechúri, kt. sa môţu vymočiť.
trichi|áza – [trichiasis] stáčanie jednej alebo celého radu očných rias proti bulbu. Bolestivo dráţdia a
zraňujú spojovku a rohovku, na kt. vyvolávajú erózie a ich infekciou infiltráty a vriediky. Jej príčinou sú
zápaly a vredy mihalnicových okrajov a ochorenia spojovky vyvolávajúce jazvenie a skracovanie
(trachóm, pemfigus, vakcínia, popáleniny, poleptania, operácie, úrazy ap.). Dfdg. treba odlíšiť od
distichiázy (vrodená anomália, pri kt. sú riasy v jednom alebo viacerých radoch, rastú normálne alebo
obrátene proti bulbu). Dočasná úľava sa dosahuje epiládou chybne rastúcich rias, trvalé výsledky
elektrolytickou epiládou. Pri veľkom rozsahu je nevyhnutná plastická operácia.
Trichinella (ae, f.) – rod svalovcov z čeľade nitkovcov (Trichurata), parazit, kt. vyvoláva trichinózu.
Rod T. sa pokladá za komplex 5 druhov s 8 genotypmi (T1 – T8), kt. sa rozlíšili analýzou DNA.
Druhy sa rozlišujú na základe niekoľkých morfol. odlišností a charakteristík, ako je reprodukčná izolovanosť, infekcnosť pre určitých hostiteľov a odolnosť voči zamrazeniu. Patria sem:
Trichinella britovi – T3, vyskytuje sa v juţ. Európe a má podobné vlastnosti ako T. nelsoni.
Trichinella nativa – T2, vyskytujúci sa v arktických šelmách (medvede), má nízku infekcnosť pre
ošípané a potkany a je odolný voči zamrazeniu.

Trichinella nelsoni – T7, nachádza sa najmä vo voľne ţijúcich šelnách na juţ. pologuli vrátane
Afriky, s nízkou infekčnosťou pre potkany a ošípané a relat. nízkou virulenciou.
Trichinella pseudospiralis – T4 chýbajú cysty vo svaloch, je prim. parazitom vtákov.
Trichinella spiralis – svalovec stočený, T1, veľmi malý, samička meria 4 mm a samček len 1,5
mm. Je to najčastejšie druh postihujúci človeka a domáce zvieratá v najteplejších oblastiach, je
vysoko infekčný pre ošípané a hlodavce a má malú odolnosť voči zmrazeniu. Cudzopasí v čreve a vo
svaloch potkanov. Keď potkana zoţerie ošípaná, larvy vniknú do puzdier svalov.
Pri konzumovaní nakazenej, nedostatočne upečenej alebo vyúdenej bravčoviny
sa dostanú do tela človeka. V ţalúdku sa obal cysty rozpustí, larvy prejdú do
tenkého čreva a veľmi rýchlo dospievajú. Oplodnené samičky sa zavŕtavajú do
stien tenkého čreva a rodia ţivé larvičky (> 1000), kt. sa krvou dostávajú do svalov.
Priebeh choroby závisí od mnoţstva larvičiek; obyčajne ho sprevádzajú horúčky.
Trichinella spiralis (vľavo
samička, vpravo samček)
trichin(ell)|osis, is, f. – [Trichinella + -osis stav] →trichnelóza.
trichin(el)|óza – [trichin(ell)osis] parazitárna choroba vyvolaná svalovcom
špirálovitým (Trichinella spiralis) z čeľade nitkovcov (Trichurata). Prirodzené infekcie sa vyskytujú pri
ošípaných, diviakoch alebo medveďoch, ale aj iných druhoch, pri voľne ţijúcich šelmách,
koňoch, potkanoch, bobroch, vačiciach opossum, veľrybách a vtákoch ţiviacich sa mäsom.
Na t. je vnímavá väčšina cicavcov. Infekcia vzniká alimentárne larvami encystovanými vo sva
Istve. Ste n a cýst
sa natrávi v ţalúdku a uvoľnené larvy penetrujú do sliznice dvanástnika a jejúna. Asi za 4 d sa larvy
vyvinú do pohlavne dospelých jedincov. Po oplodení prenikajú samice (3 – 4 mm) hlbšie do sliznice sa
vylučujú ţivé larvy (aţ 1500) počas 4 – 16 týţd. Po období reprodukcie dospelých červy hynú a
obvykle sa strávia.
Mladé larvy (0,1 mm) migrujú do lymfatických ciev, cez
portálny systém sa zanášajú do periférneho obehu a
dosahujú priečne pruhované svaly, kde prestupujú do
myocytov. Rýchle rastú (do 1 mm) a začínajú sa zvinovať
vnútri buniek, obvykle 1 larva na 1 bunku. Tvorba cýst sa
začína obyčajne za 15 d po infekcii a dokončuje sa za 4 –
8 týţd., kedy sa larvy stávajú infekčné. S rastom larvy
bunka degeneruje a nastupuje kalcifikáda. V cyste
ostávajú larvy ţivé roky a ich vývoj pokračuje len vtedy,
keď ich poţije ďalší hostiteľ. Najviac postihnutými
orgánmi ošípaných sú bránica, jazyk, ţuvacie a
medzirebrové svaly. Pre iné zvieratá sú larvy infekčné aj v
čase, keď prechádzajú črevom alebo sa vylučujú trusom
prv, ako dospejú. Väčšina infekcií domácich zvierat sa
nediagnostikuje.
Ľudia sa nakazia poţitím nedostatočne tepelne upraveným infikovaným mäsom, napr. pri ochutnávaní
surového alebo nedostatočne tepelne upraveného bravčového mäsa. Postihunutí bývajú pracovníci, kt.
prichádzajú do styku s mäsom nakazených zvierat, väčšinou muţi. Výskyt u ľudí je častejší v zimných
mesiacoch.
Klin. obraz – k prvým príznakom patrí horúčka, celkové myalgie, svalová únava a eozinofília.
Väčšinou sú prítomné ťaţkosti zo strany GIT, vyráţka, včasnom štádiu choroby edém mihlaníc.
Niekedy má priebeh 3 štádiá: 1. črevné; 2. svalové (myalgie, artralgie, opuchy mihalníc, príp. príznaky
encefalitídy); 3. rekonvalescenčné.

Dg. – stanovuje sa na základe klin. obrazu, KO, stanovenie kreatínkinázy v sére, sérol. testov a
analýzy zvyškov zvieraťa. Mikroskopické vyšetrenie vzorky svalovej biopsie (jazyka) môţe potvrdiť, ale
nevylúči t. ELISA je vhodná na dôkaz protilátok proti trichinelám. Sérokoverzia sa však nemusí zjaviť
celé týţdne po infekcii, aj keď sa môţe dokázať 0,01 lariev na 1 g mäsa. Eozinofily sa zvyšujú do 3. týţd.,
po 6. týţd. klesajú. Vyššie hodnoty sa zisťujú uţ 1. týţd. u liečených pacientov, pričom v 2. týţd.
klesajú a v 6. týţd. sa upravujú. Antitrichinelové protilátky sa dajú detegovať pomocou sérol. testov,
ako komplementfixačný, precipitačný, imunoflurescenčný IFAT v zmrazených rezoch s pouţitím
purifikovaných lariev T. spiralis larvae ako antigénov. Špecifické protilátky sa zisťujú v 1. týţd.
choroby ~ v 70, v 2. týţd. 91, v 3. týţd. 94 a v 4. týţd. v 100 % prípadov. Pouţíva sa aj i. d. test.
Th. – pri t. ľudí sa podávajú deriváty benzimidazolu (albendazol, flubendazol, mebendazol, tiabendazol
ap.) a glukokortikosteroidy.
Zvieratá i človeka treba chrániť pred poţitím ţivých cýst trichinel vo svaloch. Pri ošípaných to môţe byť
doplnené dobrým vedením chovu, vrátane likvidácie hlodavcov, varením odpadov potravín
(skrmovanýeh ošípanými) 30 min pre teplote 100 °C. Prevencia spočíva v prehliadkach mäsa po
poráţke, pri kt. sa hľadajú ţivotné cysty trichinel (tríchinoskopia alebo tráviace metódy). Komerčné
produkty určené na konzumáciu musia prejsť procesom zahriatia, zamrazenia alebo údenia, pri kt.
nastane zničenie trichinel predtým, aţ sa tieto produkty objavia na trhu. Ostatné bravčové mäso by
malo byť tepelne ošetrené tak, aby sa zabezpečilo, ţe všetky tkanivá vnútri dosiahnu teplotu > 115
°C. Pri mrazení treba dodrţať teplotu a čas (–15 °C 20 d, – 23 °C 10 d alebo 30 °C 6 d). Na
zamrazenie sa však nemoţno spoľahnúť pri inom druhu mäsa.
trichlóracetaldehyd – anhydrochloral, C2HCl3O, Mr 147,40; kvapalina dráţdivého zápachu. Na
vzduchu polymerizuje za tvorby tuhého triméru metachloralu. Pouţíva sa vo výrobe chloralhydrátu,
®
DDT; môţe sa naň vyvinúť závislosť (Chloral ).
®

trichlóracetonitril – C2CI3N, Mr 144,40; insekticídum; silne dráţdi oči a koţu (Trichloromethynitrile ,
®
Tritox ).
®

Trichloran – inhalačné anestetikum; trichlóretylén.
trichlóranizol – C7H5CI3O, Mľ 211,49; pouţíval sa ako pomocné farbivo polyesterových
®
vláken (Tyrene ').

Trichlóranizol

1,2,3-trichlórbenzén – vic-trichlórbenzén, C6H3CI3, Mr 181,46; zmes jeho izomérov sa pouţíiva
ako insekticídom v boji proti térmi-1,2,3-trichiórbenzén tom. Dráţdi oči a sliznice.

1,2,3-trichlórbenzén

Trichloren – inhalačné anestetikum; trichlóretylén.
1,1,2-trichIóretán – vinyltrichlorid, C2H3CI3, Mr 133,42; nezápalná kvapalina príjemného zápachu,
rozpúšťadlo tukov, voskov, ţivíc, alkaloidov. Silne dráţdi oči, sliznice, vo vysokých koncentráciách
pôsobí narkotický.
2,2,2-trichlóretanoI – trichlóretylalkohol, C2H3CI3O, CCI3CH2OH, Mr 149,42; hygroskopická kvapalina

éterového zápachu, sedatívum, hypnotikum.
trichlóretylén – triehlóretén; etinyltrichlorid; 1,1,2-trichlóretylén, C2HCI3, CCl2=CHCl, Mr 131,40; inhalačné
analgetikum, anestetikum. Nezápalná, prchavá kvapalina, charakteristického zápachu po
chloroforme. Expozícia t môţe vyvolať príznaky podobné alkoholovej ebriete, vyššie koncentrácie
majú narkotický účinok. Exitus po silnej expozícii vzniká následok komorovej fibrilácie. V experimente
®
®
®
sa pozorovala indukcia hepatocelulárneho kardnómu (Algylen , Gemalgene , Germalgene ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Chlorylen , Trethylene , Tri , Tri-Clene , Tnelene , Trichloran , Trichloren , Trilene , Trimar ,
Westrosor).
®

Trichlorex – fungicídum, baktericídum; 2,4,5-trichlórfenol.
®

®

2,4,5-trichlórfenol – C6H3Cl3O, Mr 197,46; fungicídum, baktericídum (Dowicide 2 , Collunosol ).
2,4,6-trichlórfenoI – C6H3-Cl3O, Mr 197,46; fungicídum, baktericídum, konzervans; pokladá sa za
®
®
karcinogén (Dowicide 2S , Omal ).
trichlórfluórmetán – trichlórmonofluórmetán, fluórtrichlórmetán, CCl3F, Mr 137,38; pri teplote < 23,7
°C nezápalná kvapalina slabého éterového zápachu; pouţíval sa v chladiacich zariadeniach, ako
®
®
®
aerosólový propelent; vo vyššej koncentrácii pôsobí narkotický (Arcton 11 , Freón 11 , Frigen 11 ).
trichlórfon – dimetylester kys. (2,2,2-trichlór-1-hydroxyetyl)-fosfónovej, C4H8Cl3O4P, Mr 257,45;
®
®
®
®
®
anthelmintikum, insekticídum (Anthon , Bayer L 1359 , Bilarcil , Combot Equine , Danex ,
®
®
®
®
®
®
®
Dipterex , Dyrex , Foschlor , Neguvon , Proxor , Tugon , Vermicide Bayer 2349 ).
trichlorínnitrid – nitrogénchlorid, CI3N, Mr 120,38; bielidlo múky, pouţívalo sa na ochranu
®
citrusových plodov pre kazením; je zakázané (Agene ).
trichlórmetán – chloroform.
trichlórmetiazid
–
1,1-dioxid
6-(chlór-3-(dichlórmetyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzotiadiazin-7sulfónamidu;
3-(dichlórmetyl)-6-chlór-3,4-dihydro-2H-benzo-1,2,4-tiadiazín-7-sulfónamid-1,1-dioxid,
®
®
®
C8H8Cl3O4S, Mr 380,67; diuretikum, antihypertenzívum. Prípravky – Achletin , Anatran , Anistadin ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Aponorin , Carvacron , Diurese , Esmarin , Eurinol , Fluitran , Flutra , Gangesol , Intomene ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Kobacron , Metahydrin , Naqua , Salurin , Tachionin , Tolcasone , Triclordiurid , Triflumen .

Trichlórmetiazid

trichlórmetín – syn. trimustín, hydrochlorid 2,2',2'-trichlórtrietylamínu; antineoplastikum.
3,4,6-trichIór-2-nitrofenol – 2-nitro-3,4, 6-trichlórfenol, C6H2Cl3NO3, Mr 242,44; svetloţlté kryštáliky (z
éteru), pouţíva sa na boj proti mihuliam a rybám podobným úhoru, kt. napádajú
®
pstruhy (Dowlap ).

trichlórnitrometán – syn. →chlorpikrin.
3',4',5'-trichlórsalicylanilid – 3,4-dichlóranilid kys. 5-chlórsalicylovej, C13H8Cl3NO2, Mr 316,58; antiseptikum, antimykotikum; pouţíva sa ako koţné antiseptikum a dezodorans vo forme prímesí do
®
mydiel a i. kozmetických prípravkov (Anobial ).

,

,

,

3 ,4 ,5 -trichlórsalicylanilid
,

2,2 ,2"-trichlórtrietylamín – C6H12Cl3N, Mr 204,53; prchavá kvapalina slabého zápachu po rybách a
®
®
®
®
mydle, pľuzgierotvorná, nekrotizujúca, dráţdivá látka (HN3 , Nitrogen Lost , RA2 , StickstoffLost ;
®
hydrochlorid C6H13Cl4N, trimustín, trichlórmetín, pouţíva sa ako neoplastikum – Sinalost ,
®
Trillekamin ).
trichlóruretán – 2,2,2-trichlóretanolkarbamát trichlóretyluretán, C3H4Cl3NO2, NH2COOOCH2CCI3, Mr
®
®®
®
192,44; sedatívum, hypnotikum (Voluntal ; kombinácia s aminofylínom Compral , Compralgyl ).
trichlozantín – trichlosanthinum, aktívna zloţka tradičného čin. lieku TianHuaFen (Radix Trichlosanthis);
abortificiens. T. je známy d r. 300 pred n. I. Pouţíval sa pri gynekol. poruchách a potrate. Ide o
zásaditý polypeptid s Mr 26 000, kt. inhibuje proteosyntézu. Izoloval sa z koreňa Trichlosanthes
®
kirilowii Maxim., Cucurbitaceae (GLQ-223 ).
tricho|anaesthesia, ae, f. – [tricho- + g. anaisthésia necitlivosť] trichoanestézia, strata citlivosti
vlasov.
tricho|bezoár – [tricho- + bezoár kĺbko] kĺbkovitý útvar v ţalúdku zo zmotaných vlasov a chlpov.
trichlo|blasty – špecalizované podkoţkové koreňa, z kt. vznikajú koreňové vlásky.
tricho|cardia, ae, f. – [tricho- + g. kardiá srdce] trichokardia, „chlpaté srdce" v dôsledku zápalových
chorôb osrd-covníka (fíbrinózna perikarditída).
tricho|cefal|óza – [tricholcephalosis] infekcia tenkohlavcom bielkovým (Trichocephalus dispar);
→trichurióza.
trichocelulárna (vlasatobunková) leukémia – (angl. hair cell leukemia, HCL) malígna
hematologická choroba charakteristická výskytom atypických buniek v krvi, kt. majú jemné
cytoplazmatické vláskovité výbeţky (por. tricholeukocyt). Obvykle sa pokladajú za atypické B
lymfocyty, majú aj niekt. vlastnosti makrofágov.Prebieha obvykle chronicky s pancytopénioui
a splenomegáliou, s výskytom infekčných komplikácií. Lieči sa chemoterapiou (kladribín),
interferonom  al. splenektómiou.
Trichocephalus (i, m.) dispar – [tricho- + g. kefalé hlava] črevný cudzopasník, tenkohlavec
bičíkový.
®

Trichocide (Green. Cross) – antiprotozoikum účinné proti trichomonádam; metronidazol.
tricho|clasis, is, f. – [tricho- + g. klasis lámanie] trichloklázia, nadmerná lomivosť vlasov.
®

Tricho Cordes (Ichthyol) – antiprotozoikum účinné proti trichomonádam; metronidazol.
tricho|cysty – [tricho- + g. kystis dutina] trichity, vretenovité netoxické organely mnohých prvokov.
Nachádzajú sa pod pelikulou a vymršťujú sa vo forme dlhých pruhovaných vláken. Slúţia na
zakotvenie organizmu počas kŕmenia, môţu mať obrannú alebo útočnú funkciu pri ulovení koristi.
trichod|angi|itis, itidis, f. – [g. trichódés podobný vlasu + g. angeion cieva + -itis zápal]
trichodangitída, zápal krvných vlásočníc, kapilaritída.
trichodermín – 12,13-epoxytrichlotec-9-en-4-olacetát, C17H24O4, Mr 29236; antimykotický metabolit
®
®
Trichoderma viride (WG ). Pri alkalickej hydrolýze vzniká trichodermol (Roridin C ).
trichodermol – látka, kt. vzniká pri alkalickej hydrolýze →trichodermínu.

trich|odynia, ae, f. – [trich- + g. odyné bolesť] trichodýnia, bolestivosť vyvolaná dotykom vlasov.
tricho|dystrofía – syn. Menkesov sy., angl. kinkey hair syndróme; trichodystrofía, recesívne dedičná
choroba viazaná na chromozóm X. Ide o poruchu resorpcie medi v GIT, jej mobilizácie a transportu.
Postihuje chlapcov a prejavuje sa tvorbou hypopigmentovaných, slonovito bielymi drôtovitovretenovitými, lámavými vlasmi, sinavosťou koţe, slonovito bielymi drôtovými, lomivými, v pozdĺţnej
ose otočenými vlasmi, typickým výzorom tváre, nanizmom, poruchou psychomotorického vývoja.
Prítomné bývajú vaskulárne a cerebrálne degenerácie, abnormality kostí, hypotermia, sklon k
infekciám, kŕčom. Tieto príznaky sa zisťujú aj pri normálnom príjme Cu potravou a obsahu Cu v
enterocytoch. Choroba sa manifestuje v prvých týţd. aţ mes. ţivota Exitus sa dostavuje v 1. – 2. r.
ţivota.
tricho|epitheli|oma, tis, n. – [tricho- + epithelioma epitelový nádor] trichoepitelióm, epitelový nádor,
kt. vychádza z vlasových folikulov.
tricho|fágia – [trichophagia] chorobné okusávanie a hltanie vlasov.
tricho|fóbia – [trichophobia] chorobný strach z vlasov (napr. v jedle).
tricho|fýcia – [trichophytia] najrozšírenejšia dermatomykóza vyvolaná druhmi čeľade Trichophyton so
špeciálnou afinitou ku keratínu rohovej vrstvy epidermis, nechtu a vlasu. Rozlišuje sa povrchová a
hlboká forma. Povrchová forma (trichophytia superfícialis) môţe postihovať ktorúkoľvek časť povrchu
tela, najmä koţu pokrytú lanugom. Charakterizuje ju tvorba prstencovitých zápalových loţísk (angi.
ringworm lesions). Vlasy sú postihnuté ekto-endotrichovo (lanugo, fúzu, brada, vlasy). Hlboká forma
postihuje väčšinou ovlasenú časť hlavy a bradu (tinea barbae) a sprevádza ju tvorba uzlov s
kolikváciou a vznikom abscesov, z kt. po zatlačení vyteká hnis. Dg. sa potvrdzuje kultiváciou koţných
šupín z okrajov loţísk a vlasových cibuliek; →trichophytia.
tricho|fyt|id – [Trichophyton + g. eides podoba] dermatofytid spojený s trichofytózou; ide najmä o
alergické prejavy pri akejkoľvek infekcii trichoŕyziou.
tricho|fytín – [trichophytmum] rozp. produkt rozličných druhov Trichophyton, kt. sa pouţíva pri
trichytínovom teste; ide o extrakt obsahujúci rôzne antigény húb. Koţný test vyvoláva reakciu
oneskorenej precitivenosti.
tricho|fyto|bezoár – [tricho- + g. phyton rastlina + bezoár] bezoár zloţený zo zvieracej srsti a
rastlinných vláken.
tricho|fyt|óza – [Trichophyton + -osis stav] hubová infekcia vyvolaná druhom Trichophyton.
tricho|glossia, ae, f. – [tricho- + g. glóssa jazyk] triehoglosia, ochlpený, chlpatý jazyk.
tricho|gramma, tis, n. – [tricho- + g. gramma zápis] výsledok mikroskopického vyšetrenia
vlasov a ich korienkov. Umoţňuje rýchle rozlíšenie jednotlivých fáz rastu vlasov (por. anagén,
katagén, telogén) a ich percentuálne zastúpenie.
tricho|graphismus, i, m. – [tricho- + g.grafein písať] trichografizmus, pilomotorický reflex.
®

Tricho-Gynaedron (Artesan) – antiprotozoikum účinné proti trichomonádam; metronidazol.
tricho|hyalinum, i, n. – [tricho- + g. hyalos sklo] triehohyalín, látka podobná keratohyalmu, kt. sa
nachádza v granulách cytoplazmy buniek Huxleyho vrstvy vlasového folikula.
tricho|hyalinus, a, um – [tricho- + g. hyalos sklo] trichohyalínový, vzťahujúci sa na hyalín
(keratohyalín) vlasov.
trichochromogénny faktor – PABA.
tricho|ides, es – [tricho- + g. eidos podoba] trichoidný, podobný vlasu, vlasom.
tricho|leukocytus, i, m. – [tricho- + leukocytus] tricholeukocyt, vlasová bunka (hairy celí).

tricho|Iithos, i9 m. – [tricho- + g. lithos kameň] vlasový konkrement.
tricho|logia, ae, f. – [tricho- + g. logos náuka] trichológia, náuka o vlasoch a ochlpení.
trich|oma, tis, n. – [trich- + -oma bujnenie] trichóm; L vláknitá alebo štruktúra podobná vlasu; 2.
kolónia vláknitých zelených rias, v kt. bunky rastú koncom ku koncu utvárajú reťazcovité štruktúry; 3.
entropion.
tricho|mania, ae, f. – [tricho- + g. maniá vášeň] trichománia, →trichotilománia.
tricho|megalia, ae, f. – [tricho- + g. megalé veľký] trichomegália, vrodená anomália charakterizovaná
nadmerným rastom rias a obŕv, nanizmom, mentálnou retardáciou a pigmentovou degeneráciou
sietnice.
trichomona|cidum, i, n. (remedium) – [Trichomonas + l. caedere zabíjať] trichomonacídum,
prostriedok ničiaci trichomonády.
Trichomonadida – rad zväčša parazitických prvokov (podrad Parabasalidea, trieda
Zoomastigophora). Charakterizuje ich prítomnosť karyomastigontov so 4 – 6 bičíkmi, z kt. 1 smeruje
dozadu alebo je voľný alebo má proximálny segment, príp. celou dĺţkou prilieha k povrchu tela.
Undulujúca membrána sa spája s rekurentným bičíkom; v kaţdom mastigonte je membránová štruktúra
(pelta) a nekontraktilná operná tyčinka axostyl. Patria sem rody: Dientamoeba, Histomonas,
Monocercomonas a Trichomonas.
Trichomonas (dis, m.) – [tricho- + g. monas jediný] rod parazitických bičíkovcov (nadčeľaď
Parabasalidea, trieda Zoom astigophorea). Jeho druhy sa vyskytujú v GIT a genitourfnárnom systéme
rozličných nestavovcov a stavovcov vrátane ľudí, charakterizuje ich prítomnosť 3 – 5 predných
bičíkov, pelty, axostylu a undulujúcej membrány (pripomína chrbtovú plutvu ryby).
Trichomonas buccalis – T. tenax.
Trichomonas foetus – druh s 3 prednými bičíkmi, kt. sa vyskytuje v genitáliách dobytka a vyvoláva
infekčnú venerickú chorobu prenášanú z býkov pohlavným stykom alebo umelou insemináciou.
Charakterizujú ju včasné potraty, pyometra a sterilita.
Trichomonas gallinae – druh so 4 prednými bičíkmi, kt. sa vyskytuje v hornej časti GIT a pečeni
domácich holubov a i. vtákov. Je pôvodcom vtáčej triehomoniázy s miernym, ale aj rýchle
prebiehajúcimi infekciami s kazeóznymi léziami a nekrózou v postihnutých tkanivách a ťaţkou stratou
hmotnosti.
Trichomonas gallinarum – druh so 4 prednými bičíkmi, vyskytuje sa v dolných úsekoch GIT kurčiat,
moriakov a i. domácich vtákov, v kt. vyvoláva fatálne trichomoniázy s postihnutím céka pečene,
hnačkou a stratou hmotnosti.
Trichomonas hominis – T. intestinalis, má 5 bičíkov, jeden z najčastejších črevných bičíkovcov u ľudí.
Ani vo väčšom počte nemusí byť patogénny.
Trichomonas intestinalis – T. hominis.
Trichomonas tenax – T. buccalis, komenzálny druh so 4 prednými bičíkmi, kt. sa vyskytuje v ústnej
dutine primátov, vrátane človeka, väčšinou v „zubnom kameni―, dutinách kariéznych zubov,
periodontotických vačkoch a kryptách tonzíl.
Trichomonas vaginalis – bičíkovec pošvový. Vyskytuje hojne v našom podnebnom pásme i v
teplejších pásmach. Jeho prevalencia sa odhaduje na 5 – 50 %. Má hruškovitý tvar, dosahuje aţ 25
um, pri akút. formách býva menší. Má 4 bičíky, 1 jadro, axostyl a undulujúcu membránu. Delí sa na
2 jedince, na mnoţenie in vivo vyţaduje ţenské pohlavné hormóny, kultivačne (in vitro) bohaté pôdy
so sérom. Netvorí cysty. Je veľmi odolný voči vonkajším podmienkam. Ide o striktne anaeróbny

rganizmus, kt. je schopný ţivota v širokom rozpätí pH od 3,5 do 8,0. Je citlivý na vysušenie a
atmosferický kyslík. Akonáhle opustí ľudský orgnanizmus preţije obyčajne len niekoľko h.

Trichomonas vaginalis

trichomoni|asis, is, f. – [Trichomonas + -asis stav] →trichomoniáza.
trichomon|iáza – [trichomoniasis] infekčné venerická choroba pošvy vyvolaná bičíkovcom pošvovým
(→Trichomonas vaginalis). Zdrojom nákazy je muţ, u kt. preţívajú trichomonády beztoho, aby vyvolali
infekciu, alebo ţena s akút. alebo chron. kolpitídou. U muţa prebieha infekcia zriedka ako uretritída,
v akút. štádiu podobná gonorei, môţe vyvolať hypertrofiu prostaty a epididymitídu. U ţeny v akút. fáze
vzniká kolpitída so silným ţltozeleným výtokom, prestúpeným bublinkami (MOP V a) V akút. fáze je
sliznica pošvy červená, pribúda leukocytov a baktérií (MOP V b). Pri chron. formách, kt. môţu trvať
mnoho mes., pribúda baktérií a epitélií, zisťujú sa Dôderleinove bacily, trichomonády sú ojedinelé a
ich dg. je najľahšia. Zhoršenie nastáva po menštruácii.
Pretoţe mnoţenie trichomonád podporujú ţenské pohlavné hormóny, nenachádzame t. u dievčat
pred pubertou, u ţien po menopauze a zriedkavejšie vyvolávajú infekciu muţov.
Ako pošvový patogén sa prvýkrát opísal na začiatku 20. stor. Neskôr sa dokázalo, ţe môţe vyvolať
infekcie dolných genitálií muţov i ţien. Je – 50 % pravdepodobnosť, ţe je nakazený aj sexuálny
partner.
Prenáša sa najčastejšie pohlavným stykom. Známy je aj vertikálny prenos. Nepohlavný prenos je
teoreticky moţný, pretoţe prvok preţíva vo vlhkých sekrétoch; je to však skôr výnimočný mechanizmus prenosu. Infekcia môţe byť niekoľko týţd. aţ r. latentná.
T. je rozšírená po celom svete. Faktory, kt. podmieňujú vysokú prevalenciu sú tie isté ako pri
ostatných chorôb prenášaných pohlavným stykom – nízko osobná hygiena, promiskuita a nízky
socioekonomický status. Nákaza sa môţe preniesť aj kontaminovaným sedadlom na toalete, vaniach,
infikovanou bielizňou a nečistým spôsobom vyšetrovania. Relapsy sa dostavujú najmä pri oslabení
organizmu, po menštruácii, v gravidite, po pôrode a zmene pH (u zdravých je pH v pošve 4,2 – 5).
Klin. obraz – vo vyše 50 % prípadov je infekcia u ţien asymptomatický. Veľmi zriedkavý je zelenkastý,
spenený výtok z pošvy so ţivočerveným edematóznym vzhľadom cervixu (.jahodový krček", angi.
„strawberry cervix") následkom bodkovitých mnohopočetných drobných krvácaní. Charakteristický je
nepríjemne zapáchajúci, mukopurulentný pošvový výtok s dyzúriou a bolestivosťou vulvy. Bodkovité
hemorágie môţu byť prítomné na stene pošvy a endocervixe. Bolestivý koitus, príp. bolesti v panve,
niekedy palpačná bolestivosť cervixu. Stupeň závaţnosť koreluje s počtom polymor-fonukleárnych
leukocytov v pošvovom sekréte.
Väčšia nakazených muţov je asymptomatická. U niekt. sa zjavuje mierna dyzúria a skromný výtok z
močovej rúry. Trichomonas vaginalis\e však zriedkavou príčinou tzv. nešpecifickej uretritídy a jeho
nález v roztere z uretrového sekrétu nie je dôkazom, ţe je jej príčinou. Nesprevádzajú ju obyčajne
komplikácie, ako je epididymitída a prostatitída.
Infekcie pošvy vyvolané Trichomonas vaginalis môţu zapríčiniť neplodnosť. Infekcia cervikálneho
kanála zabraňuje transportu spermií pôsobením toxickým produktov tohto organizmu a intrauterinná
infekcia má za následok nedostatočný rozvoj endometria, kt. môţe opakovane frustrovať ART
procedúry. Nediagnostikovaná infekcia má za následok spontánny vývoj nákazy. Ale aj dg. prípady

sú ~ v 1/3 prípadov rezistentné voči metronidazolu.
Dg. - sa stanovuje mikroskopickým dôkazom prvoka z natívneho preparátu alebo farbením podľa
Giemsu (druhé skielko sa farbí podľa Giemsu, čo však trichomonády deštruuje). Plazma býva modrá,
jadro červené. Najjednoduchšie sa nákaza dg. vo visiacej kvapke. Odoberá sa čerstvá endocervikálna
vzorka, suspenduje sa vo fyziol. rozt. a pozoruje sa vo svetelnom mikroskope. Pri chron. formách
moţno pouţiť kultivačný dôkaz v špeciálnom médiu so sérom. Sérol. dg. sa rutinne nevykonáva.
Nápadný je typický zrnitý vzhľad sekrétu s mnoţstvom leukocytov. Trichomonády ako jednobunkové
organizmy vykazujú rytmické pohyby bičíka, kt. má priemer 10 – 30 m. Niekedy sa zamieňajú s
rohovatejúcimi epitelovými bunkami. U symptomatických ţien sa nájde pôvodca v 85 % prípadov.
Najlepšie je odobrať vzorku na vyšetrenie vo visiacej kvapke počas ovulácie, keď sa trichomonády
vyplavujú v hojnom hlienovom sekréte z hĺbky cervikálnych ţliaz. Výter sa odoberá zo zadnej klenby
pošvy a cervixu, u muţov z uretry a exprimát z prostaty. U ţien sa často súčasne nájdu
trichomonády vo bioptickej vzorke endometria.
Výskyt trichomonády u neplodných ľudí je ~ 20 %. Slabý výsledok postkoitového testu sa podstatne
zlepší po th. Flagylom. Vďaka pohyblivosti trichomonád sa infenkcia ľahko šíri cervikálnym kanálom a
môţe sa dostať na endometrium, čo nepriaznivo ovplyvňuje jeho rozvinutie počas luteálnej fázy (pri
USG vyšetrení dosahuje výšku sotva 10 mm a nedostatočnýé štruktúrne zmeny).
®

®

Th. − štandardnou metódou voľný je metronidazol (Flagyl , Metronidazol ) p. o. 500 mg 2-krát/d
počas 7 d. Alternatívou je jednorazová dávka 2000 mg. K neţiaducim účinkom patria ťaţkosti zo strany
GIT (zlá chuť v ústach, poruchy trávenia a pri súčasnom poţití alkoholu ťaţké prejavy toxickosti).
®
®
Jestvujú však kmene rezistentné voči metronidazolu. Lokálna th. (Fluocid , Triflocid ) nestačí.
Prenos sa uskutočňuje najčastejšie pohlavným stykom, preto treba liečiť všetkých partnerov, u muţov
aj asymptomatických. Prenos predmetmi je pre malú odolnosť pp. len teoretický. Choroba nemá
závaţné vedľajšie následky. Podlieha hláseniu o pohlavných chorobých.
Osvedčuje sa kombinácia orálnej (500 mg 2-krát/d 7 d) a lokálnej aplikácie metronidazolu (1 g
intravagínovo 3-krát/d 10 d), v rezistentných prípadoch sa odoporúčajú vyššie dávky p. o.,
predĺţenie th. na niekoľko mes., príp. intravagínová aplikácia nonoxynolu-9, opakované kúry
kombináciou metronidazolu a klindamycínového krému, paromomycín vo forme hydrofilného
krému (250 mg/d počas 3 týţd.), príp. kombinácia metronidazolu (2 g/d) s 1 % síranom zinočnatým
vo forme výplachu a 5 mg metronidazolu vo forme vagínových supp.
Alternatívna čin. med. odporúča rôzne fytoterapeutické metódy, ako je umývanie vonkajších rodidiel
rozličnými rozt., napr.
1. Tu fu ling, ku shen, tu sne chuang zi, hua jiao, wu mei, ku lián pi, huang bai, xiong huang, du fan, di
fu zi. Postup prípravy: rovnaký diel z kaţdej drogy sa rozotrie na hrubý prášok a uţíva sa v dávke 40 g,
povarí vo vode 5 min, precedí látkou a naleje do sedacieho kúpeľa, kt. sa zahreje. V kúpeli sa zortvá ~
15 min. Potom sa zavinie kúsok tu she chuang zi do jemnej bielej látky, dezinfikuje varom 5 min a
vloţí do pošvy. Táto procedúra sa aplikuje denne, počas 6 d. Uvádza sa aţ 97,5 % účinnosť.
2. Ku she 30 g, tu fu ling 30 g, she chuang zi 30 g, sheng bai bu 30 g, long dancao 15 g, zhí jin pi 15
g, huang bai 15 g, chuanjiao 15 g, cang zhu 15 g, di fu zi 24 g. Zmes sa nasype do vody a povarí sa.
Pouţíva sa zvonka 2-krát/d počas 10 d. Priaznivé výsledky sa dosahujú v 98 % prípadov.
3. Lang du, ku shen, she chuan zi, di fu, jin yin hua, huang bai, aa 30 g, pridá sa 3 000 ml vody a varí
do odparenia na 1500 ml, precedí sa látkou, pridá sa bing pian, ku fa aa 3 g. Pouţíva sa na sedacie
kúpele 2-krát/d, 30 – 40 min v priebehu 7 d. Účinnosť je asi 98 %.
tricho|monosis, is, f. – [tricho- + g. monas jediný] →trichominiáza.
trichómy – [trichomata] chlpy.

Trichomycetes – [tricho- + g. mykés huba] trieda húb, oddelenia Zogomycota (v niekt. systémoch
pododdelenia Zygomycotina, oddelenia Eumycota). Majú jednoduchý alebo rozvetvený talus
pripojený bazálnou bunkou ku GIT alebo vonkajšej kutikule ţivých článkonoţcov.
Trichomycin
hachimycín.

®

(Fujisawa)

–

antimykotikum,

antiprotozoikum

účinné

proti

trichomonáde;

tricho|myc|osis, is, f. – [tricho- + g. mykés huba + -osis stav] →trichomykóza, hubová choroba vlasov
a chlpov.
Trichomycosis axillaris, nodosa, palmellina – pazuchová, uzlová trichomykóza vyvolaná
Corynebacteríum tenuis, starší názov Nocardia tenuis Castellani. Vyznačuje sa ţltými, čiernymi alebo
červenými uzlovými zhlukmi okolo vlasovej cibuľky.
tricho|mykóza – [trichomycosis] pliesňová choroba, →mykóza vlasov.
®

Trichonat (Gritaenthal) – antimykotikum, antiprotozoikum účinné proti trichomonáde; hachimycín.
tricho|nodosis, trichorrhexis, is, f. – [tricho- + l. nodus uzol + g. rhéxis lámanie + -osis stav]
trichonodóza, trichore-xia, chorobný strach z ochorenia vlasov (napr. vypadávania vlasov ap.)
tricho|pathia, ae, f. – [tricho- + g. pathos choroba] trichopatia, nešpecifikovaná choroba vlasov.
tricho|phagia, ae, f. – [tricho- + g. fagein jesť] →trichofágia.
tricho|phobia, ae, f. – [tricho- + g. fobos strach] →trichofóbia
tricho|phytia, ae, f. – [tricho- + g. fyton rastlina] →trichofýcia.
Trichophytia infiltrativa et suppurativa – infiltratívna a hnisavá trichofýcia.
Trichophytia profunda – hĺbková trichofýcia.
• Trichophytia profunda barbae – hĺbková trichofýcia, kt. postihuje fúzatú časť tváre.
• Trichophytia profunda capilitii – hĺbková trichofýcia, kt. postihuje vlasatú časť hlavy.
• Trichophytia superficialis – povrchová trichofýcia.
• Trichophytia superficialis cutis glabrae – povrchová trichofýda neochlpenej koţe.
• Trichophytia superficialis erytemato-squamosa – povrchová erytematózno-skvamózna
trichofýcia.
• Trichophytia superficialis erythemato-vesiculosa – povrchová erytematózno-vezikulózna
trichofýcia.
• Trichophytia superficialis capillitii – trichofýcia vlasatej časti hlavy.
tricho|phytinum, i, n. – [tricho- + g.phyton rastlina] →trichofytín.
Trichophyton – [tricho- + g. fyton rastlina] rod deuterofytov, kmeňa Mycophyta (Fungi% podkmeňa
Deuteromycetes (Fungi imperfecti), radu Moniliales, čeľade Moniliaceae. Rastú pri izbovej teplote v
zrnitých alebo práškovitých kolóniách, niekedy zmraštených, inokedy kráterovitých. Tvoria
mikrokonídie. Podľa morfológie a kultivačných nárokov sa rozlišujú rôzne druhy. Z epidemiol.
hľadiska sa trichofytóny delia na dve skupiny: 1. Zoonózová skupina, ktorej hlavným hostiteľom je
zviera (T. gypseum – myš, T. flaviforme – hovädzí dobytok). Zo zvierat sa priamo alebo nepriamo
prenášajú na človeka, moţný je však aj opačný prenos z človeka na zviera. Na koţi vyvolávajú
prudko zápalové aţ hnisavé procesy. 2. Antropozoonózová skupina (T. violaceum, T. crateriforme, T.
sulfureum a i.), kt. je u nás zriedkavejšia. Ich hlavným hostiteľom je človek, z kt. sa prenášajú na
iných ľudí priamo alebo častejšie prostredníctvom predmetov. Zviera sa nimi prakticky neinfikuje.
Vyvoláva nezápalové alebo mierne zápalové procesy. Za priaznivých okolností môţe vyvolať aj

rozsiahlejšie epidémie.
Trichophyton mentagrophytes – druh, kt. vyvoláva interdigitálne mykózy (atletická noha),
obychomykózy i trichomykózy, prenosné z človeka zo zvierat.
Trichophyton rubrum – druh, kt. sa prenáša z človeka na človeka, postihuje koţu, vlasy i nechty.
Ťaţko sa lieči, vyvoláva tzv. rubrofýcie.
Trichophyton schoenleinii – vyvoláva favus (choroba vlasov). Rastie pomaly vo voskovitých
kolóniách.
Trichophyton tonsurans – postihuje najnmä vlasy u dospelých. Rastie pomaly v kráterovitých
kolóniách.
Trichophyton verrucosurn – druh prenosný zo zvierat, vyvoláva choroby fúzov (sykózy),
choroby vlasov a koţe (kerión).
K ďalším druhom patria: T. erateriforme, T. flaviforme, T. gypseum, T. sulfureum, T. violaceum a
i.
trichophyt|osis, is, f. – [Trichophyton + -osis stav] trichofytóza, hubová infekcia vyvolaná druhmi
Trichophyton.
Trichoptera – [tricho- + g. pteron krídlo] potočníky.
Rad hmyzu. Imága majú rudimentárne hrýzavé ústne orgány v tvare tupého chobota.
Vznikli premenou čeľustí a spodnej pery a sú prispôsobené na lízanie potravy. Tykadlá
sú dlhé, nitkovité, krídla blanité, farebné, pokryté brvami alebo šupinami. Za letu sú
navzájom spojené, v pokoji zloţené strechovite nad telom. Larvy kampodeovité,
pretiahnuté a ploché, ţijú obyčajne voľne a húsenicovité, kt. majú chitinizovanú hlavu a
predohruď, ostatné články mäkké. Charakteristickým znakom lariev je, ţe si stavajú
pomocou výlučkov spriadacíeh ţliaz prenosné rúrkovité puzdra, kt. zliepajú zo zrniek
piesku, ihličia a úkrojkov listov. Ţijú na dne vôd alebo lezú po vodných rastlinách.
Premena je dokonalá, kuklia sa vo vode. Ţivia sa potravou rýb ţijúcich pri dne (larvy) a
pstruhovitých (imága). Náš beţný druh je potočník veľký (Phryganea grandis) je
sivohnedo sfarbený so svetlejšími šupinavobielymi škvrnami. Cez deň sedí v blízkosti vôd,
podvečer a v noci lieta. Brvy a šupiny z krídel môţu u vnímavých jedincov vyvolať alergické
reakcie.

B

Potočník. A – larva so
schránkou; B – larva
bez schránky; C –
imágo

tricho|ptil|osis, is, f. – [tricho- + g.ptilon pierko + -osis stav] trichoptilóza, rázštep voľného konca vlasu.
®

Trichorad – antiprotozoikum účinné proti triehomoná-dam; aminitrozol.
®

Trichoral – antiprotozoikum účinné proti trichomonádam; aminitrozol.
tricho|rrhexis, is, f. – [tricho- + g. rhéxis lámanie] trichorexia, lomivosť vlasov.
Trichorrhexis nodosa – uzlová trichorexia, vlasy, najmä na koncoch je segmentovaný sivými
hrubšími miestami; v týchto miestach je lomivý.
®

Trichosantin – A10.
tricho|schisis, is, f. – [tricho- + g. schisis štiepenie] trichoschíza, chorobné zvláknenie a zvýšená
lomivosť vlasov.
tricho|scopia, ae, f. – [tricho- + g. skopein pozorovať] vyšetrenie vlasov.
tricho|siderinum, i, n. – [tricho- +siderinum] trichosiderín, hnedé farbivo, kt. obsahuje ţelezo v
ryšavých vlasoch.
trich|osis, is, f. – [trich- + -osis stav] →trichóza.

C

Trichosis carunculae – abnormálny vývoj bŕv na sĺznej bradavičke.
Tricho|soma – Capillaria.
T. contorum – Capillaria contorta.
Tricho|somo|ides – rod nematód parazitov.
T. crassicauda – parazitická nematóda potkanov; samček je menší ako samička, parazituje v
potkanej pošve alebo maternici.
Tricho|sporon – rod nepravých húb z čeľade Cryptococcaceae, rad Moniliales, kt. je súčasťou
normálnej flóry dýchacích ciest a GIT ľudí a zvierat; môţe postihovať vlasy.
Trichosporon beigelii – T. cutaneum.
Trichosporon cutaneum – T. beigelii, T. giganteum, pôvodca bielej piedry. Je normálnym
obyvateľom koţe, dýchacích ciest a GIT, u oslabených oportunistický druh, kt. môţe vyvolať fatálne
systémové infekcie.
Trichosporon giganteum – T. cutaneum.
Trichosporom hortae – Piedraia hortae.
Trichosporon pedrosianum – Fosecaea pedrosoi.
trichosporon|osis, is, f. – [Trichosporon + -osis stav] →trichosporoóza.
trichosporon|óza – [trichosporonosis] infekcia hubami rodu Trichosporon (T.), biela piedra. Vyskytuje
sa ako fungémia alebo ako koţná forma, kt. reaguje na lokálne antimykotiká (klotrimazol, mikonazol,
terfenadín a i.). Fungémia vyvolaná T. beigellii sa vyznačuje 70 – 80 % mortalitou, pri infekcii T.
(Borrelia) capitatum 40 % mortalitou. Obidve kvasinky sú často rezistentné voči amfotericínu B,
preto sa pouţíva flukonazol i. v. v dávke 200 – 400 mg/d min. 14 d (u detí 10 – 20 mg/kg/d).
tricho|stasis (is, f.) spinulosa – [tricho- + g. stasis zastavenie +1. spinulosus tŕnistý] stav, pri kt.
vlasové folikuly obsahujú tmavé, rohovatené komedónovité keratínové zátky s kĺbkami vilóznych
vlasov.
Trichostatíny – antimykotické antibiotikum izolované z metabolitov Streptomyces hygroscopicus.
Skladá sa z t. A, B (ţelezitý chelát t. A) a C.

Trichostatín

Trichostatín A – 7-[4-(dimetylamino)fenyl]-N-4,6-dimetyl-7-oxo-2,4-heptadienamid, C17H22N2O3,
antibiotikum A-300 (A-300-1).
Trichostatín B – tris[7-[4-(dimetylamino)fenyl]-N-hydroxy-4,6-dimetyl-7-oxo-2,4-heptadienamidatoN 1
O O ]ţelezo, C51H63FeN6O9
Trichostatín
C
–
7-[4-dimetylamino)fenyl]-N-(-D-glukopyranozyIoxy)-4,6-dimetyl-7-oxo-2,4heptadienamid, C23H32N2O8.
tricho|stimulans – látka podporujúca (stimulujúca) rast vlasov.
tricho|stilo|mania, ae, f. – neurotické vytrhávanie vlasov s ich úbytkom aţ stratou. Má charakter
impulzívnej poruchy.
Trichostomatida – [tricho- + g. stóma ústa] rad nálevníkov (Ciliata), podtriedy Vestibuliferia, triedy

Kenetofragminophorea. Väčšina z nich sú endokomenzály stavovcov. Majú uniformnú somatickú
ciliatúru, niekdy asymetrickú, bez bukálnej ciliatúry v orálnej oblasti. Patrí sem rod: Tríchostomatina a
Bfepharocorythina.
Trichostomatina – [tricho- + g. stóma ústa] podrad nálevníkov (rad Trichostomatida, podtrieda
Vestibulifera) pri kt. nie je redukovaná somatická ciliatúra. Reprezentatívne rody sú Balantidium a
Isotricha.
tricho|strongyli|asis, tricho|strongyl|osis, is, f. – [tricho- + g. strongylos guľatý + -asis, -osis stav]
trichostrongylóza, choroba GIT vyvolaná niekt. druhmi nematód rodu Trichostrongylus.
Trichostrongylidae – [tricho- + g. strongylos guľatý] čeľaď nematód nadčeľade Strongyloidea, ku kt.
patrí rod Trichostrongylus, Haemonchus, Nipopostrongylus a Nematodirus.
Trichostrongylus – [tricho- + g. strongylos guľatý] rod nematód, niekt. druhy vyvolávajú
trichostrongylózu.
Trichostrongylus capricola – druh ţijúci v tele preţúvavcov.
Trichostrongylus colubriformis – T. instabilis, druh izolovaný z oviec a kôz, príleţitostne aj
človeka.
Trichostrongylus instabilis – T. colubriformis.
Trichostrongylus orientalis – druh parazitujúci u ľudí v Ázii.
Trichostrongylus probolurus – druh ţijúci v tete oviec, horských kôz, tiav, gaziel, príleţitostne aj
ľudí v Európe, Afrike a Sev. Amerike.
Trichostrongylus vitrinus – druh izolovaný z oviec, kôz, tiav a človeka.
trichotecín – 12,13-epoxy-4-[(l-oxo-2-butenyl)-oxy]trichotec-9-en-8-ón, C19H24O5, Mr 332,38;
mykotoxín s antibiotickou aktivitou produkovaný hubou Trichothecium roseum.

Trichotecín

Trichothecium – [tricho- + g. théké schránka] rod nepravých húb radu Moniliales, čeľade
Moniliaceae.
Trichothecium roseum – druh, kt. sa niekedy izoluje z materiálu pri otitis externá a mykotickej
keratitíde.
tricho|tillo|mania, ae, f. − [tricho- + g. tillein vytrhávať + g. maniá vášeň] trichotilománia, syn. triehoklastia,
trichokryptománia, trichoreoxománia, trichománia, chorobný návyk tihať si vlasy, riasy, brvy. Patrí sem aj
obryzávanie nechtov. Prvýkrát sa opísala r. 1889. Vytrhávanie vlasov sprevádza často pocit
stúpajúceho napätia a následná úľava, uvoľnenie, upokojenia. Dfdg. treba vylúčiť dermatitídu,
vytrhávanie vlasov ako reakciu na Wahnphänomen a halucináciu. V 2/3 prípadov sa choroba
začína medzi 11. a 15 r. ţivota. Postihuje 0,5 − 3,4 % populácie, ţeny bývajú častejšie postihnuté
ako muţi. Zriedka sa t. zisťuje u malých detí ako neurotická reakcia. Vyskytuje sa aj pri Feerovom
sy. Opisuje sa skrytá agresivita voči rodičom (najmä matke). Predpokladá sa, ţe návykové
vytrhávanie vlasov, natáčanie na prst, škriabanie hlavy, pocit príjemnosti pri trhaní vlasov, môţu byť
prvé prejavy t. Prítomné bývajú súčasné poruchy osobnosti (pri hraničných poruchách osobností
býva automutilácia častá). Časté sú súčasné depresie, anxiozita a obsesie.

trichotiodystrofía − [trichothiodystrophia] anomália vlasov, pp. vrodená, pri kt. sú vlasy riedke a lomivé,
majú zníţený obsah síry a v polarizovanom svetle majú pruhovaný vzhľad; často sa spája s nízkou
postavou a mentálnou retardáciou.
tricho|tomia, ae, f. − [g. tricha rozdelený na 3 časti + g. tomé rez] trichotómia, trojdielnosť, trojklannosť.
trichotoxín − protilátka s toxickým účinkom na epitelové bunky.
trichóza − [trichosis] nešpecifická choroba vlasov a fúzov.
trichozantín − QLQ-223, aktívna zloţka tradičného čin. lieku, tian huafen (Radix trichosanthis), známeho
od r. 300 pr. n. L Pouţíval sa pri gynekol. poruchách a potratoch. Zásaditý polypeptid, kt. sa skladá z
234 aminokyselín, Mr 26 000, izolovaný z koreňa rastliny Trichosanthis kirílowii Maxim.,
(Cucurbitaceae). Inhibítor proteosyntézy, abortifaciens.
tri|chromasia, ae, f. − [g. tris trikrát, g. treis tri + g. chróma farba] trichromázia, normálna schopnosť rozoznávať
3 zákl. farby.
trichrómové farbenie − farbenie podľa Milligana, diferenciálne farbenie spojivového tkaniva a hladkej
svaloviny. Jadrá a sval sa znázornia červeno (magenta), kolagén zeleno alebo modro v závislosti od
toho, či sa ako druhé farbivo pouţije fast green alebo anilínová modrá; erytrocyty sa znázornia
oranţovo alebo oranţovočervené.
Trichurata − nitk ovc e. Červy s veľmi tenkou aţ nitkovitou prednou časťou tela, zadná časť je
hrubšia. V dospelosti parazitujú v GIT a svaloch stavovcov. Nebezpečný parazit je svalovec
špirálovitý (→Trichinelia spiralis), a tenkohlavec bičíkovitý (→Trichuris tríchuris).
Trichuris − [trich- + g. oura chvost] tenkohlavce, rod črevných parazitických nematód nadčeľade
Trichuroidea.
Obr. Trichuris trichiura. A − samičky; B − samčeky,
Trichuris trichiura − Trichocephalus dispar, tenkohlavec bičíkový. Oblá hlísta, geohelmint (ţije v
pôde), kt sa vyskytuje po celom svete, v trópoch je častejšia, niekde je premorenosť aţ 95 %. Jeho
dĺţka je ~ 45 mm, kraniálne 3/5 sú zúţené, zadné 2/5 hrubšie, obsahujú preprodukčné orgány.
Vajíčka sa stávajú infekčné 10 − 14 d po vylúčení do pôdy. Človek sa nakazí poţitím kontaminovanej pôdy podobne ako askaridami, no na rozdiel od nej a tenkohlavec nemigruje. Larvy sa
prichytávajú v tenkom Zadná časť samčekov je obyčajne zvinutá čreve, kde rastú aţ sa nakoniec
usídlia v hrubom čreve. Dospievanie vajíčok od ich poţití trvá asi 3 mes. Dospelé samičky znášajú
vajíčka aţ 5 r. a produkuje 2 − 10 tisíc vajíčok/d. Ţije v hrubom a slepom čreve človeka a
ošípaných. Kraniálna časť červa je zanorená do sliznice čreva. Ţiví sa chylom a krvou. Rozmnoţuje sa
vajíčkami, kt. dozrievajú aţ na vzduchu. Je vnímavý na 2 % glutaraldehyd 1 % hypochlorit sodný, ako
aj
zmrazenie
a
vysušenie.
Vyvoláva
→trichiuriáziu.
Trichuris trichiura. A – samičky; B – samčeky. Zadná
časť samčekov je obyčajne zvinutá

trichuriasis, is, f. − [Trichuris trichiura oblá hlísta + -asis stav] →trichuriáza.
trichuriáza – [trichuriasis] trichurióza, chron. helmintóza vyvolaná oblou hlístou →Trichuris trichiura
(Trichocephalus dispar). Človek sa nakazí vajíčkami červa, kontaminovanými potravinami alebo vodou.
Priamy prenos z človeka na človeka sa neuplatňuje. Vajíčka sa v stolici zjavujú 70 − 90 d po infekcii;
niekt. nosiči môţu vylučovať vajíčka niekoľko r. Na svete sa jej výskyt odhaduje na 500 million.
Klin. obraz – väčšinou prebieha bez výraznejších príznakov. Masívnejšia infekcia môţe vyvolať príznaky

zo strany GIT, bolesti brucha, alergické prejavy, chron. hnačku aţ dyzenterického typu, rektálny
prolaps, prítomnosť hlienu a krvi v stolici, niekedy aj anémiu, hypoproteinémiu, zaostávanie v raste a
tíčikovité prsty. V zaostalých krajinách s nedostatočnou zdrav, starosltivosťou a zdrav, osvetou môţe
byť problémom najmä u detí trpiacich energeticko-proteínovou malnutríciou. Môţe vyvolať zhoršenie
kognitívnych funkcií, kt. sa po vypudení červov zlepšia.
Dg. – stanovuje sa dôkazom červa alebo vajíčok v stolici, príp. dôkazom pasigmoskopickým vyšetrením.
Vajíčka sú citrónovitého, resp. súdkovitého tvaru, akoby zazátkované na obidvoch póloch, asi 52 m ×
22 m. Väčší záchyt vajíčok sa podarí pouţitím niekt. z koncentračných metód. Prítomná môţe byť
eozinofília.
Th. – účinný je albendazol, mebendazol a oxantel. Albendazol (Albenza ) zniţuje tvorbu ATP parazita
a vyvoláva depléciu energie, imobilizáciu a uhynutie. Dospelým sa podáva 400 mg/d p. o. raz/d a kúra sa
opakuje po 3 týţd v prípade neúspechu. Deťom < 2-r. sa podáva 200 mg/ raz/d. Mebendazol
®
(Vermox ) selektívne a ireverzibilné blokujú vychytávame glukózy a iných ţivín v organizme parazita.
Dospelým a deťom > 2-r. sa podáva 100 mg 2-krát/d počas 3 po sebe idúcich d. Keď sa nedostaví
úspech do 3 týţd., kúra sa opakuje. Prevencia je rovnaká ako pri askaridiáze.
Trichuroidea – nadčeľaď nematód, ku kt. patrí rod Capillaria, Trichinella a Trichuris.
trijódtyronín – T3, hormón štítnej ţľazy, kt. obsahuje org. jód secernovaný v malom mnoţstve.
Väčšina cirkulujúceho t. sa tvorí dejodáviou tyroxínu v úperiférnych tkanivách (najmä v pečeni). Má
niekoľkonásobnú biol. aktivitu tyroxínu (tetrajódtyronínu) a je ,,tkanivovo aktívnou― formou hormónu
štítnej ţľazy.
Reverzný trijódtyronín (rT3) je derivát tyroxínu s malou biol. aktivitou. Tvorí sa nadmerne pri
horúčkových stavoch a deprivácii sacharidov.

trikaín – etylestermetánsulfonát kys. 3-aminobenzoovej, C10H15NO5S, Mr 261,31; anestetikum pouţívané pri
®
®
rybách (MS-222 , Finquel , Metacame ).

Trikaín

trikalciumfosfát – anorganický bioreaktívny materiál (Ca3P2O8) na náhradu kostného tkaniva, na rozdiel
od hydroxyapatitu sa t. resorbuje a nahradzuje kosťou. Pouţíva sa na vypĺňovanie kstných defektov
alebo ako povrchová vrstva na interoseálnych implantátoch.
Trikarboxylová kyselina – organická kyselina obsahujúca 3 karboxylopvé skupiny –COOH, napr,.
citrónová kyselina. Cysklu trikarboxylových kyselín →Krebsov cyklus.
triketopurín – kys. močová.
triklabendazol
–
triclabendazol;
5-chlór-6-(2,3-dichlórfenoxy)-2-metyltio-1H-benzimidazol,
®
®
C14H9Cl3N2OS, Mr 359,65; benzimidazolové anthelmintikum (fasciolicídum) (CGA- 89317 , Fasinex ).

Triklobendazol
,

,

,

triklobisóniumchlorid – triclobisonium chloridum; N,N,N ,N -tetrametyl-N,N -bis[1-metyl-(2,2,6trimetylcyklohexyl)propyl]-1,6-hexandiamíniumdichlorid, C36H74CI2N2, Mr 605,92; antiseptikum, pouţíva sa
v th. infekcií vyvolaných triehomonádami, kandidami, Haemophilus vaginalis, streptokokmi a stafylokokmi
®
®
(Ro 5-0810/1 , Triburon ).

Triklobisóniumchlorid

triklodazol – triclodazol; 5,5-difenyl-3-(2,2,2-trichlór-1-hydroxyetyl)-4-imidazolidinón, C17H15C13N2O2,
®
Mr 385,70; trankvilizér (Hypnofon ).

Triklodazol

triklofenolpiperazín – kombinácia 2,4,5-trichlórfenolu s piperazínom (2:1), C16H16CI6N2O, Mr 481,07;
antíielmintikum účinné proti nematódam [CI 41 ŕ, Renestoŕ (obsol)].

Triklofenolpiperazín

triklofos − 2,2,2-trichlóretanol dihydrogénfosfát; trichlóretylfosfát, C 2H4Cl3O4P,
Mr
229,39;
®
®
®
hypnotikum, sedatívum (jednosodná soľ C 2H 3Cl 3NaOP − Sch 10159 , Tricloryl , Triclos ,
®
Trichloryl ).
HO O
\ ||
P – OCH2CH3
∕
HO
Triklofos
,

triklokarbán − N-(4-chlórfenyl)-N -(3,4-dichlórfenyl)močovina, C13H9CI3N2O, Mr 315,59; antiseptická
®
®
prísada do mydiel a i. čistiacich prípravkov (TTC , Solubacter ; zloţk a prípravku
®
®
®
®
Anafung ,Cutisan , Nobacter , Septivon-Lavrir ).

Triklokarbán

triklopyr – [(3,5,6-tri-chlór-2-pyridinyl)oxy]ocotová, C7H4C13NO3, Mr 256,46; selektívne postemergentné
®
®
®
herbicídum (Dowco 233 , Garlon , Timbrel ).

Triklopyr
®

triklosan-5-chlór-2-(2,4-dichlórfenoxy)fenol – C12H7Cl3O25, Mr 289,53; dezinficiens (Irgasan CH ,
®
®
Irgasan DP300 , Ster-Zac ).

Triklosan

triktrezol – zmes 3 polohových izomérov krezolu s toxickými a dezinfekčnými vlastnosťami, prísada do
dezinfekčných mydiel; emulzia trikrezolu v mydlovom rozt. (lyzol) je toxická, silne dezinfikuje, má
fungicídne a antiseptické vlastnosti – pouţíva sa ako 2 % rozt. na dezinfekciu laboratórií, nádob,
nábytku ap.
trikrezylformalín – zmes krezolu s formaldehydom, pouţíva sa na dezinfekciu pri ošetrovaní koreňových
kanálikov. Vzhľadom na školdivé účinky najmä formaldehydu na tkanivá sa dáva prednosť zlúč. kys.
chlórnej.
trikromyl – 3-metyl-4H-1-benzopyran-4-ón, C10H8O2, Mr 160,16; antispazmodikum, koronárne
®
®
®
vazodilatans (Crodimil , Cromonalgina , Spasmocromona ).

Trikromyl

trikrotizmus – [tricrotismus] trojvlnový tep. trikuspidálny – [tricmpidalis] trojcípy.
tri|labe, es, f. – [tri- + g. labe drţadlo] trilab, nástroj na rozdrvenie a odstránenie konkrementov v močovom
mechúri.
tri|laminaris, e – [tri- + I lamina blana, list] trilaminárny, trojblanitý.
trilaurín – triacylglycerol, kt. vzniká zo zvyšku kys. laurovej; je hlavnou zloţkou kokosového oleja a
nachádza sa vo vavrínovom oleji a oleji z palmových orechov.
trilinoleín – nenasýtený triacylglycerol, kt. vzniká k kys. linolénovej, nachádza sa vo vysušenom
ľanovom a slnečnicovom oleji.
Trillatova metóda – volatilizácia formaldehydu v autokláve pod tlakom na zabránenie polymerizácie.
Trilissa odoratissima (Walt.) Cass., Compositae – Liatris odorattissima (Walt.) Cass.; vanilka.
Rastie v USA od Virginie po Floridu a Louisianu. Listy obsahujú éterický olej, kumarín. Pouţíva sa
vo voňavkárstve, ako prísada do tabaku vrátane šňupacieho a ţuvacieho.
®

Trillisate − cholínmagnéziumtricalicylát.
trillium − indiánsky balzam, sušený podzemok rastliny Trillium erectum L. a i. druhov rodu Trillium,
Liliaceae, kt. rastú v Kanade, juţne od Tennessee a Missouri, ako aj v Japonsku. Obsahujú trillium,
fixné oleje a tanín. Pouţíval sa pri metrorágii, menorágii a rôznych typoch krvácania a ako
adstringnes pri hnačkách.
tri|lobatus, a, um − [tri- + g. lobus lalok] trojlaločný.

trilobín − 6',7,-epoxy-6,12'-dimetoxy-2'-metyl-1'a-oxyakantán, C35H34N2O5, Mr 562,64; látka izolovaná
z koreňa Cocculus trilobus DC. a C. sarmentosus Diels, Menispermaceae.

Trilobín

trilobity − vyhynule morské článkonoţce.
tri|locularis, e − [tri- + I. loculus miestečko, puzdro] trilokulárny, trojdutinový.
trilógia − kombinácia 3 elementov, napr. 3 chýb alebo príznakov.
Trilogia Falloti − kombinácia stenózy pľúcnice + defektu predsieňovej priehradky + hypertrofia
pravej komory
trilostán − (4,5,17,4,5-epoxy-3,17-dihydroxyandrost-2-en-1-karbonitril, C20H27NO3, Mt
329,45; inhibítor biosyntézy steroidov, supresívum funkcie kôry nadobličiek, pouţíva sa v
®
®
®
®
th. karcinómu prsníka (Win 24540 , Desopan , Modrostane , Modrenal ).

Trilostán

Trimaldeauov príznak − rtg. príznak patol. nálezu na paţeráku: kónické rozšírenie paţeráka svedčí o
fibróznyeh zmenách, pohárikovité skôr o malígnom procese.
trimastigot − 1. ţivočích s 3 bičíkmi; 2. bunka, kt. má 3 bičíky.
trimazosín − 4-(4-amino-6,7,8-trimetoxy-2-chinazolinul)-1-piperazínkarboxylovej, C20H29N5O6, Mr
®
®
435,49; anti-hypertenzívum (hydrochlorid monohydrát C20H30CIN5O6.H2O − CP18,106-1 ; Cardovar ,
®
Supres ).

Trimazostín

trimebutín − 2-(dimetylamino)-2-fenylbutylester kys. 3,4,5-trimetoxybenzoovej, C22H29NO5, Mr
®
®
®
387,48; GIT antispazmodikum (maleát C26H33NO9 − T M 9 0 6 , C e r e k i non ,
Debridat ,
®
®
®
®
®
®
Digerent Polifama , Foldox , Miopropan , Polibut i n , Spabucol , Trímedat ).

Trimebutín

Trimedal − antikonvulzívum; trimetadión.
trimedlure − 1,1-dimetyletylester kys. 4 (alebo 5)-chlór-2-metylcyklohexánkarboxylovej,
C12H21CIO 2, Mr 232,75; substituovaný cyklohexán, pouţíva sa ako atraktant hmyzu (Ceratitis
capitata).

Trimedlure

trimedoxín − reaktivátor cholínesterázy, kt. sa pouţíva v th. otráv organofosfátmi; je vo forme bromidu.
trimekaín − trimecainum, 2-dietylamiono-2',4',6'-trímetylacetanilid, C15H24N2O, Mr 248,36; hydrochlorid ,
amidové, zákl. lokálne anestetikum triedy Ib so stredne dlhodobým účinkom. T. pôsobí na komorové
arytmie, má veľmi krátky biol. polčas (asi 2 h), lebo sa veľmi dobre biotransformuje v pečeni,
vhodné je preto jeho podávanie v i. v. infúzii.

Trimekaín

Indikácie − ako antiarytmikum: komorové arytmie, najmä pri akút. infarkte myokardu a v
kardiochirurgii; ako lokálne anestetikum: topická, infiltračná, regionálna, spinálna a Bierova i. v. anestézia; blokády nervov; profylaxia sympatikovej reakcie pri intubácii trachey.
Kontraindikácie − poruchy vedenia, hypovolémia, hypotenzia, porfýria, malígna hypertermia v
anamnéze, precitlivenosť na t
Neţiaduce účinky − ojedinelé alergické reakcie (exantém, hypotenzia, bronchospazmus, Quinckeho
edém), toxická reakcia (zmätenosť, nepokoj, bezvedomie, kŕče, bradykardia, hypotenzia aţ
zastavenie srdcovej činnosti).
Interakcie − (betablokátory (metoproloi, nadolol, propranolol), cimetidín, halotán zvyšujú plazmatickú
koncentráciu; liečivo zvyšuje negat. inotropný účinok (betablokátorov; moţná je kombinácia s
bupivakaínom, fenantylom alebo klonidínom v zmesi.
Dávkovanie − iniciálny i. v. bolus 100 mg (10 ml 1 % rozt), následne i. v. infúzia 2-4 mg/min s príp.
zníţením dávky pri toxickej reakcii. Zlyhanie účinku podmieňuje najčastejšie nedostatočné dávkova nie; dávku treba zníţiť pri ťaţšej hepatopatii.
®

Prípravky − Injectio trímecaini chlorati 0,5 a 1 % Ardeapharma inj. Ardeapharma, Injectio trímecaini
®
®
®
chlorati 1 % Ardeapharma inj. Ardeapharma, Mesidicaine , Mesocain inj. 1 a 2 % Léčiva.
®

®

Kombinované prípravky − Mesocain-D 2 % cum adrenalino inj. Léčiva, Mesosept spray Galena.
tri|menon, i, n. − [g. triménos trojmesačný] obdobie 3 mes. (vo vzťahu k vývoju plodu a veku
dojčaťa).
®

Trimepranol inj. a 10 mg tbl. (Slovakofarma) − Metipranololum 1 mg v 1 amp. 1 ml, resp. 10 mg v
tbl.; p-sympatikolytikum, antiarytmikum, antihypertenzívum.

trimeprazín − syn. alimenazín; metylpropamazín; N,N,-trimetyl-10H-fenotiazín-10-propánamín,
®
®
®
C18H22N2S, Mr 298,44; antiprariginózum (Bayer 1219 , RP 6549 , tartrát C40H50N4O6S2 − Panectyl ,
®
®
®
®
®
Regertin , Temaril , Theralene , Vallergan , Vanectyl ).

Trimeprazín

trimér − [tri- + g. meros diel] 1. zlúč. 3 identických jednoduchších molekúl, monomérov; 2.
kapsoméra, kt. má 3 štruktúrne jednotky.
Trimeresurus − rod jedovatých hadov juţ. a vých. Ázie, kt. sú obyčajne zelenej farby a chápadlový
chvost.
tri|merismus, i, m. (m. pollicis) − [tri- + g. meros časť] trimerizmus palca raky, utvorenie 3 článkov
palca raky.
trimester − [1.] obdobie 3 mesiacov.
trimetadión − trimethadionum; troxirón; 3,5,5-trimetyl-2, 4-oxazolidíndión, C6H9NO3, Mr 143,14;
antikonvulzívum. Oxazolidíndión sa pôvodne pouţíval ako analgetikum. Ich antiepileptické účinky
objavili Everett a Richards (1944) a Lennox (1945). Rýchle sa demetyluje na aktívny metabolit
dimetadión.

Trimetadión
®

®

®

®

®

®

®

Prípravky − Absentol , Convexina , Malidone , Dimedion , Edion , Epidione , Etydion ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Letidion , Medione , Mino-Alelantin , Neo-Absentol , Petidion ,Petidor , Petisan . Paradione ,
®
®
®
®
®
Ptimal , Trídione , Trimal , Trimedal , Troxidon .
trimetafánkamsylát − trimethaphanum camsylatum; soľ dekahydro-2-oxo-1,3-ô/s(fenylmetyl),
tienol[1 ,2';1,2]tienol-[3?4]imidazol-5-ia
s
kys.
(+)-7,7-dimetyl-2-oxobicyklo[2.2.1]heptan-1®
®
metánsolfónovú (1:1), C32H30N32O5S2, Mľ 596,80; antihypertenzívum (Nu-2222 , Arfonad ).

Trimetafánkamsylát

trimetafosforečnan sodný − Na3P3O9, Mr 305,92; detergent
trimetazidín − trimetazidinum; 1-[(2,3,4-trimetoxyfenyl)metyl]piperazín, C14H22N2O3, Mr 266,33;
®
C 14H 22N 2O 3, M r 266,33; koronárne vazodilatans (dihydrochlorid C 14H24C 12N 2O 3 − Kyurinett ,
®
®
Vastarel , Yosimilon ).

Trimetazidín

trimetidíniummetosulfát − trimethidinium methoslulfatum; tó(metylsulfát) 1,3,8,8-tetrametyl-3-[3-

(trimetyla-mónio)propyl]-azoniabicyklo[3.2.1]oktánu, C19H1442N2O8S2, Mr 490,67; antihypertenzívum
®
®
®
(A4 106 , Wy 1395 , Ostensin ).

Trimetidíniummetosulfát

trimetobenzamid − trimethobenzamidum; N-[(2-dimetylaminoetoxy)benzyl]-3,4,5-trimetoxybenzamid,
C21H28®
®
®
®
N2O5, Mr 388,45; antiemetikum (hydrochlorid C 21H29CIN2O5 − Ro-2-95 78 , Anaus ,Tigan , Xametina ).

Trimetobenzamid

trimetoprím − trimethoprimum; 5-[(3,4,5-trimetixyfenyl)metyl]-2,4-pyrimidiíndiamín, C14H18N4O3, Mľ
290,32; sulfónamidové antibiotikum. T. syntetizoval Higgins aţ o 50 r. po sulfónamide s cieľom získať
antimalarikum. Patrí k benzylpyrimidínom, podobá sa pyrimetamínu. Podobne ako sulfónamidy blokuje
syntézu kys. listovej na úrovni reduktázy kys. dihydrofolovej. Inhibuje tvorbu purínov, a tým výstavbu
DNÁ. Pôsobí bakteriostaticky, so sulfónamidami synergic-ky, vo vyšších koncentráciách aţ baktericídne.
V th. sa pouţíva samostatne, častejšie však v kombinácii so sulfametoxazolom, a to v pomere 1:5
®
(Septrín ).

Trimetoprím

T. je silne lipofilná látka s vyššou rozpustnosťou ako sulfónamidy. Má preto väčší distribučný objem.
VeFmi dobre sa resorbuje z čreva a po podaní p. o. dosahuje max. koncentrácie v priebehu 1 h. Na
plazmatické bielkoviny sa viaţe asi 70 %. Po dávke 100 mg bývajú koncentrácie asi 1 ng/ml a
udrţujú sa 2 − 4 hodiny. Široko sa distribuje do tkanív vrátane CNS, kam preniká aj mimo
zapálených meningov. Vysoké koncentrácie dosahuje aj v prostate a vagínovom sekréte.
Metabolizuje sa oxidázami asi z 30 − 40 % a zvyšok sa vylučuje v nezmenenej forme močom.
Vysoké koncentrácie v moci sú výhodou pre th. uroinfekcií. V kyslom moci sa rýchlej šej eliminuje,
preto sa neodporúča diéta, ktorá acidifikuje moč.
T. a v kombinácii (kotrimoxazol) má široké spektrum účinku zahrňujúce G+ a G− mikroorganizmy
(okrem prim. rezistentných kmeňov Pseudomonas) a niekt. parazity, ako je Toxoplazma gondii,
Leishmania. V kombinácii s pyrimetamínom sa pouţíva aj v th. malárie. Kotrimoxazol, ale aj samotný
t. je liekom prvej voľby pri uroinfekciách. Zatiaľ je relat. dobrá citlivosť E. coli, najčastejšia patogéna
urogenitálneho traktu. Je rovnako liekom 1. voľby pri chron. prostatitíde, pneumónii vyvolanej
Pneumocystis carinii, kt. je častou komplikáciou pri AIDS, po transplantácii a pri cytostatickej th. P. o. sa
pouţíva v profylaxii, i. v. sa podáva pri ťaţkých stavoch.
Liekom druhej voľby zostáva pri črevných infekciách. Pri salmonelózach sa pouţíva v prípade
rezistencie na ampicilín, chloramfenikol. Pri šigelózach, v prípade „cestovateľskej hnačky" (traveller
disease, vyvolaná toxigenickými kmeňmi E. coli). Je alternatívnym liekom v liečbe cholery namiesto
tetracyklínov. Namiesto tetracyklínov sa pouţíva aj v th. chlamýdiových infekcií oka a genitálneho

traktu (chankroid). Je alternatívou v liečbe nokardiózy a brucelózy. Pouţíva v th. infekcií horných aj
dolných dýchacích ciest, pri otitídach, sinusitídach.
Neţiaduce účinky − sú podmienené väčšinou zloţkou sulfónamidu. Pri samotnom t. je moţný výskyt
porúch hemopoézy (megaloblastická anémia, leukopénia), kt. sú skôr následkom deficitu kys. listovej.
Najčastejšie sú koţné alergické prejavy vo forme vyráţky. Zriedka sa vyskytnú aj ťaţké formy
toxodermatóz.
Nauzea, tlak v nadbrusku a hnačky ako aj iné prejavy gastrointestinálneho dyskomfortu sú pomerne
časté. Ojedinelé sú vaskulitídy, liekové horúčky a sy. lupus erymatodes. Nefrotoxickosť a hepatotoxickosť sa vyskytujú zriedka.
Spotreba kotrimoxazolu v ostatnom čase enormne vzrástla aj poklesom účinnosti ampicilínu. Vznik
rezistentných kmeňov je varovaním pred jeho zneuţívaním. Neţiaduce účinky sú často
podhodnotené. V pediatrických indikáciách pri opakovanom a dlhodobom podávaní nie sú vylúčené
poruchy hematopoézy, me-galoblastické anémie najmä u malých detí.
V hlásnom systéme neţiaducich účinkov na Slovensku sa kombinácia kotrimoxazolu opakovane
vyskytuje na prvých miestach, čo signalizuje nielen nadmernú spotrebu, ale zároveň poukazuje na
nesprávne pouţívanie a zneuţívanie.
®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky − Monotrim , Projoprim , Syraprím , Tjempe , Trimanyl , Trimopan , Trímogal , Trimpex ,
®
®
Uretrím , Wellcoprím ; vyskytuje sa v kombinácií sulfónamidov so sulfametoxazolom, sulfadiazínom,
sulfametrolom, sulfamoxolom a sulfalénom).
®

®

®

Kombinácia trimetropín + sulfoxazol − APO-Sulffatrím tbl., Bactrim Roche sir., Beríocid susp., tbl.,
®
®
®
®
inj., Biseptol tbl., inj., Cotrímoxazol AL Forte tbl., Oríprím tbl, Oriprim pro infantibus susp.,
®
®
®
®
Prímotren inj., susp., tbl., Septrín inj., tbl. , Septrín pro infantibus susp., Sumetrolin sir., tbl.,
®
Tríprím tbl.
®

trimetozín − 4-(3,4,5-rimetoxybenzoyl)morfolín,
C14H19NO5, Mr 281,30; sedatívum (V-7 ,
®
®
Opalene , Trioxazine ).
OCH..

Trimetozín

trimetrexát − trimetrexatum; 5-metyl-6-[[(3,4,5-trimetixy-fenyl(amino]-metyl]-2,4-chinazolidíndiamín,
®
®
®
®
C19H23N503, Mr 369,42; antineoplastikum (TMQ , NSC-249008 , JB-11 , CI-898 ; D-glukuronát
®
®
C25H33O5NO10 − NSC-352122 , Oncotrex ).
trimetylamín − trimethylaminum; N,N-dimetylmetánamín, C3H9N, (CH3)3N, Mr 59,11; degradačný
produkt dusíkatých rastlinných a ţivočíšnych látok. Je to plyn ostrého, rybacieho, amoniakálneho
zápachu, slanej chuti. Pouţíva sa pri výrobe kvartérnych amóniových zlúč., ako atraktant hmyzu a
varovné činidlo prírodného plynu.
trimetylborát - trimetylester kys. boritej, metylborát, C3H9BO3, MT 103,92; kvapalina, kt. sa pouţíva
ako rozpúšťadlo voskov, ţivíc, olejov, katalyzátor pri výrobe ketónov, analytické činidlo, neutrónový
detektorový plyn v scintilačnom počítači, a i.
N,N,1-trimetyI-3,3-difenylpropylamín − N,N,-trimetyl--fenylbenzénpropánamín, C18H23N, Mr 253,37;
®
antispazmodikum (Recipavrin ).

trimetylén − cyklopropán.
trimetylolmelamín − trimethylolmelaninum; (s-triazín-2,4,6-trialylimino)-trimetanol, C6 H12 N6 O3 ,
®
®
®
Mr 216,20; antineoplastikum (Cilag 61 , C 61 , Cealysin ).

Trimetylolmelamín

trimetylxantín − kofeín.
®

Tri-Minulet tbl. obd. (Wyeth-Medica; Wyeth Pharma) − kombinovaný troj- fázový antikoncepčný
prostriedok. Zloţenie: Gestodenum 50 g + Ethinylestradiolum 30 g v 1 béţovej tbl. Gestodenum 70 g
+ Ethinylestradiolum 40 g v 1 hnedej tbl. Gestodenum 100 g + Ethinylestradiolum 30 g v 1 bielej tbl.
trimipramín − syn. trimeprimín; trimeproprím; 10,11-dihydro-N,N,-trimetyl-5H-dibenz[b,f|azepín-5®
®
propánamín, C 20 H 26 N 2 , M r 294,42; antidepresívum (RP 7162, Sapilent ; maleát Stangyl tbl.,
®
®
®
Surmantil tbl.; metánsulfonát − Stangyl amp., Surmantil amp.).

Trimipramín

trimopammaleát − (+)-2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimetoxy-3-metyl-l-fenyl-1H-3-benzazepín
buténdioát (1:1), C19 H23 NO2 .C4 H4 ; trankvilizér.

(2)-2-

trimoprostil − kys. (5Z,11a,13E,15R)-15-hydroxy-11,16,16-trimetyl-9-oxoprosta-5,13-dien-1-ová,
C23 H38 O4 , Mr 378,55; analóg prostaglandínu E2 s antisekrečnou aktivitou, antiulcerózum (TM®
®
®
PGE2 , Ro 21-6937 , Ulstar ).

Trimoprostil
®

Trimox − antibiotikum; amoxicilín.
trimyristín − glyceroltrimyristát, C45H86O6, Mr 723,14; vyskytuje sa v mnohých rastlinných tukoch a
®
olejoch, najmä muškátovom a kokosovom (Myrlstin ).
trinitrát − dusičnan, kt. obsahuje 3 radikály kys. dusičnej, napr. glyceroltrinitrát.
trinitrín − nitroglycerín.
2,4,6-trinitroanilín − syn. pikramid; pikrylamid; amid kys. pikrovej, C6H4N4O6, Mr 228,12,1.1.189 °C,
ţlté, vo vode nerozp. kryštáliky, rozp. v horúcom acetóne, benzéne a kys. octovej. Je to výbušnina,
pouţíva sa v org. syntéze.
sym-trinitrobenzén − benzit; 1,3,5-trinitrobenzén, C7H3N3O6, Mr 213,11; výbušná látka, kt. vzniká
dekarboxyláciou kys. trinitrobenzoovej a oxidáciou trinitrotoluénu.

sym-trinitrobenzén

trinitrocelulóza − pyroxylín.
trinitroglycerín − trinitroglycerol.
2,4,6-trinitrofenol →kyselina pikrová.
2,4,7-trinitrofluorenón − 2,4,7-trinitro-9H-fluoren-9-ón, TNF, C13H5N3O7, Mr 315,19; pouţíva sa pri
fotokopírovaní, s aromatickými uhľovodíkmi a amínmi tvorí komplexy prenášajúce náboje.
trinitroglycerol − syn. glonoín, glyceryltrinitrát, nitroglycerín, nitroglycerol, 1,2,3-propántrioltrinitrát;
trinitrín, C3H5N3O9, Mr 227,09; antianginózum, koronárne vazodilatans. Je to trinitrát glycerínu,
bledoţltá olejovitá kvapalina, sladkastej pálčivej chuti, silne výbušná látka. Má veľmi rýchly
nástup účinku, ale krátky biol. polčas (2 - 3 min), po sublingválnom, perorálnom alebo
transdermálnom podaní sa dobre resorbuje, bio- V transformuje sa v pečeni a endoteli. Je
výhodný najmä pri prerušení jednotlivých záchvatov; v retardovanej forme sa pouţíva v
profylaxii; vzhľadom na slabší účinok sa odporúča len pri ľahkej forme angina pectoris.
Uplatňuje sa tu aj placebový účinok.

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – S.N.G. , Adesitrin , Angibid , Angiolingual , Anginine , Angorin , Aquo-Trinitrosan ,
®
®
®
®
®
®
®
Cardimist , Coro-Nitro , Corditrine , Deponit 5 a 10 mg , Diafusor , Gilucor „nitro― , GTN ,
®
®
®
®
®
®
Klavikordar, Lenitral , Lentonitrina , Maycor nitrospray sprej, Milithrol , Minitran , Myoglycerín ,
®
®
®
®
®
Nitradisc , Nitran , Nit-Ret Slovakofarma tbl. 0,25 mg, Nitriderm , Nitro-Bid , Nitrocine Nitrocontin ,
®
®
®
®
®
®
Nitroderm TTS 5 a 10 , Nitroglycerín Slovakofarma Nitrodur , Nitrofortin , Nitrogard , Nitrodisc ,
®
®
®
®
®
®
®
Nitrodur , Nitrofortin , NitrogardP, Niro-Gesanit , Nitroglin , Nitroglyn , Nitrolan , Nitrolande , Nitro®
®
®
®
®
Mack inj., Nitro-Mack retard 2,5 a 5 mg , Nitromel , Nitromint aer., Nitro Pohl ung., Nitronar,
®
®
®
®
®
®
Nitrong , Nitro-Pflaster-ratiopharm , NitroPRN , Nitrorectal , Nitroretard , Nitro Rorer ung.,
®
®
®
®
®
®
®
Nitrosigma , Nitrastat , Nitrozell retard , Nysconitrine , Percutol , Perglottal , Perlinganit pro infus
®
®
®
®
®
inf. 10 mg/10 ml, Reminitrol , Suscard , Sustac , Sustonit , Transderm-Nitro , Transiderm®
®
®
®
®
Nitro , Tridil , Trinalgon , Trinitrosan , Vasoglyn .
trinitrometán − CHN3O6, Mr 151,04; pouţíva sa pri výrobe výbušnín a raketových palív; mierne dráţdi
®
oči a sliznice (Nitroform ).
2,4,6-trinitrotoluén − skr. TNT, syn. trotyl; -trinitrotoluol, C7H5N3O6, Mr 227,13; vysoko výbušná
látka, pary sú toxické, expozícia môţe vyvolať bolesti hlavy, slabosť, anémiu a léziu pečene; môţe sa
®
®
absorbovať koţou (Tolit , Trilit ). Zloţenie: Ethinylestradiolum 30 g + Levonorgestrelum 50 g v 1
hnedom dr. Ethinylestradiolum 40 \ig + Levonorgsetrelum 75 g v bielom dr. Ethinylestradiolum 30 g
+ Levonorgestrelum 125 g v 1 okrovom dr.

Trinitroflurenón

®

Trinorinyl
(Syntex)
etinylestradiolu.

−

perorálny

antikoncepčný

prostriedok;

kombinácia

noretindrónu

a

®

Trinordiol 21 tbl. obd. (Wyeth-Medica, Newbridge Co, Kildare) − kombinovaný trojfázový antikoncepčný
prostriedok.
®

Trinosin − koenzým; ATP.
®

Trinovum tbl. (Cilag AG, Schaffhausen) − kombinovaný trojfázový antikoncepčný prostriedok.
Zloţenie: Ethinylestradiolum 35 g + Norethistenornum 0,5 g v 1 bielej tbl. Ethinylestradiolum 35 g +
Norethistenornum 0,75 g v 1 svetlo oranţovej tbl. Ethinylestradiolum 30 g + Norethisteronum 1 g v 1
organţovej tbl.
®

Trinoxol (Amchem) − herbicídum; 2,4-D.
trinukleotid − polymér, kt. pozostáva z 3 mononukleotidov.
triocephalus, i, m. − [tri- + g. kefalé hlava] triocefalus, plod, v kt. štruktúry úst, nosa a očí nie sú
vyvinuté a hlava má vzhľad beztvarej masy.
®

Triocil (Warner-Chilcott) − antimykotikum; hexetidín.
trióda − jednomrieţková →elektrónka, kt. má 3. elektródu v tvare mrieţky, vloţenú do cesty elektrónom
pohybujúcim sa od katódy k anóde. T. sa pouţíva ako prepínač alebo zosilňovač. Tok elektrónov medzi
katódou a anódou je riadený napätím na mrieţke. Mrieţka má obyčajne tvar jednovrstvovej cievky s
veľkými medzerami medzi závitmi. Obklopuje ţeravenú katódu a elektróny sú nútené preletovať cez ňu
k anóde.
Keď sa zapojí beţná nepriamo ţeravená t. AC 2, nameria sa na anódovom napätí Ua = 250 V, a na
mrieţkovom napätí Ug = 0, anódový prúd, t. j. prúd prechádzajúci elektrónkou, /a 26,5 mA. Ak sa
anódové napätie nezmení, ale na mrieţku elektrónky sa privedie napätie Ug -1 V, anódový prúd klesne
na 22,2 mA. Anódový prúd by klesol aj tým, ţe sa mrieţka nechá bez napätia,
L/g 0, ako pri prvom meraní, ale zníţi sa anódové napätie z 250 na 220 V.
Zmenou napätia na mrieţke o 1 V sa teda dosiahne rovnaký účinok ako
zmenou napätia na anóde o 30 V. Keď je mrieţkové napätie Ug (v našom
prípade 1 V), a zmena anódového napätia, kt. vyvolala rovnaký účinok, Al/a (v
našom prípade 30 V), platí:
Ua =  Ug
kde m je tzv. zosilňovací činiteľ, kt. má v uvedenom príklade hodnotu
Ua
30
 = ––––– = ––– = 3
Ug
1
Obrátená hodnota zosilňovacieho koeficienta sa nazýva prienik D.
1
Ug V
D = ––– = –––– –––
Ug
V
Ďalšou dôleţitou veličinou, kt. moţno vyčítať z charakteristiky t. je strmosť S, kt. určuje sklon
charakteristiky a udáva, o koľko sa zväčší alebo zmenší anódový prúd pri poklese alebo vzostupe
mrieţkového predpätia Ug. Pre strmosť platí;

Ia A
S = –––– –––
Ug V
Významnou hodnotou t. je aj jej vnútorný odpor Ri, kt. udáva, o koľko klesne alebo stúpne
anódový prúd pri poklese alebo vzostupe anódového napätia:

Ua
V
Ri = ––––– , –––
Ia
A
Veľkosť Ri sa udáva v ohmoch. V skutočnosti nejde o jednosmerný odpor, kt. sa dá nahradiť
elektródou. Je to hodnota, kt. má význam pre striedavé prúdy.
Pre všetky 3 uvedené veličiny, strmosť, prienik a vnútorný odpor platí dôleţitá Barkhausenova rovnica
A
S.D.Ri = ––– 
V
Pretoţe v praxi sa vyjadruje strmosť v mA/V, prienik v % a vnútorný odpor elektródy v ohmoch, platí
mA
S. D. Ri = –––– % 
mV
Najjednoduchšie pouţitie t. a ostatných viacmrieţkovýeh elektród je v zosilňovačoch napätia.
Zosilňovacia t. AC 2 a jej mrieţková charakteristika Ra = 0 je na obr. 2. Zo sklonu mrieţkovej
charakteristiky (strmosť elektródy A/a/Al/g) vyplýva, o koľko
sa zmení anódový prúd, keď sa zmení napätie na mrieţke o 1
V. Ak sa na mrieţku privedie napätie Ug = − 4 V, potečie
elektrónkou prúd asi 12 mA Keď sa zníţi predpätie na − 2 V,
potečie anódovým okruhom prúd 19 mA. Ak naopak stúpne
záporné mrieţkové predpätie na − 6 V, klesne anódový prúd
na 7 mA. Vplyvom zmien napätia sa posúva pracovný bod
po mrieţkovej charakteristike medzi hodnotami AaB.
®

Triodan − rtg kontrastná látka; cinamjodil.
Triodontophorus diminutus − Terridens diminitus.
tri|oftalniia − [triophthalmia] vrodené vyvinutie 3 očí.
®

Triognost (Teva) − rtg kontrastná látka; diatrizoát sodný.
triokináza − triózakináza, EC 2.7.1.28, enzým z triedy transferáz, kt. katalyzuje fosforyláciu
glyceraldehyd za vzniku glyceraldehyd-3-fosfátu. Reakcia prebieha v pečeni a je súčasťou vstupu
fruktózy do cyklu glykolýzy.
trioleín − syn. glyceryltrioleát; oleín; 1,2,3-propántriylester kys. 9-oktándenénovej; C57H104O6, Mr 885,40;
triacylgly-cerol, kt. vzniká z kys. olejovej; jeden z hlavných zloţiek nevysychajúcich olejov a tukov.
CH2OCO(CH2) 7CH=CH(CH2)7CH3
│
CHOCO(CH2) 7CH=CH(CH2) 7CH3
│
CH2OCO(CH2) 7CH=CH(CH2)7CH3

Trioleín

triolizmus − Hirschfeldov výraz pre sexuálnu aberáciu, spoločné ukájanie 2 ţien a 1 muţa alebo 2
muţov a 1 ţeny.
®

Trional − hypnotikum; sulfónetylmetán.
®

Trionin − hormón štítnej ţľazy; liotyronín.
®

Triopac (Cilag) − rtg kontrastná látka; acetrizoát sodný.
trio|pathia (ae, f.) diabetica − [tri- + g. pathos choroba] diabetická triopatia, súčasný výskyt 3 prejavov
diabetickej mikroangiopatie: retinopatie, nefropatie a neuropatie.

tri|ophthalmia, ae, f. − [tri- + g. oftalmos oko] trioftalmia.
tri|opo|dymus − [g. ops tvár+g. didymos dvojča] tríprosopus.
®

Triopron − antibiotikum; tigemonam.
tri|orchidia, ae, f. − [tri- + g. orchis semenník] triorchídia, vrodené utvorenie 3 semenníkov.
®

Triosil − rtg. kontrastná látka; kys. metrizoová.
®

Triospen − antibiotikum; feneticilín, draselná soľ.
®

Triostam − anthelmintikum (Schistosomá), antiprotozoikum (Leishmania); antimonitosodný derivát kys.
glukónovej.
triostíny − komplex chinoxalínových antibiotík podobných echinomycínu. Inhibítory syntézy nukleových
kys. in vitro. Izoloval sa z kultúry Streptomyces S-2-210.

Triostín

Triostín A – C50H70N12O12S2, R = CH(CH3)2
Triostín C – C54H70N12O12S2, R = CH3.
®

Triothyrone − hormón štítnej ţľazy; liotyronín.
tri|otus, i, m. − [tri- + g. ús-ótos ucho] anomália, kt. má 3 uši.
®

Triovex − estrogén; estriol.
trioxán − trioxymetylén, trimér formaldehydu.
®

Trioxazine − sedatívum; trimetozín.
trioxid − zlúč., kt. obsahuje 3 atómy kyslíka viazaných na jednom z iných prvkov.
®

Trioxone (ICI) − herbicídum; 2,4,5-T.
trioxsalén − 2,5,9-trimetyl-7H-furo[3,2-g] [1]-benzopyran-7-ón, C14H12O3, Mr 228,24;
®
trimetylderivát psoralénu, pigmentačná látka, fotosenzibilizátor (NSC-71047, Trisoralén ).

Trioxsalén

trioxyetylrutín − troxerutín.

syntetický

2,6,8-trioxypurín − kys. močová.
trióza − monosacharid, kt. má v molekule 3 atómy uhlíka.
Triózafosfát (fosfotrióza) je fosforylovaná t. Patrí sem najmä glyceraldehyd-3-fosfát a
dihydroxyacetón3-fosfát, 2 dôleţité inter-mediáty glykolýzy, alkoholového kvasenia a
glukoneogenézy.
triózafosfátizomeráza − D-glyceraldehyd-3-fosfát-ketol-izomeráza, EC 5.3.1.1, enzým glykolýzy,
katalyzuje reakciu: D-glyceraldehyd-3-fosfát o dihydroxyacetónfosfát v Embdenovom-MeyerovomParnasovom cykle. Deficit enzýmu podmieňuje autozomovo recesívne dedičnú hemolytickú anémiu
s nervosvalovou dysfimkciou a vnímavosťou na infekcie.
triózakináza − triokináza.
„trip“ − [angl. trip výlet] slangové označenie 1. intoxikácie halucinogénnou drogou (najčastejšie LSD);
2. dávky LSD predávané ako malý štvorček filtračného papiera s rôznym označením (cyklista,
boddha, slniečko, Bart Simpson), na kt. je zaschnutá kvapka LSD. Ide väčšinou o menšie,
subhalucinogéne dávky drogy, kt. vyvoláva euforizáciu a ľahšie zmeny vnímania hudby a farieb.
tripalmitid − syn. tripalmitín; glyceryltripalmitát; 1,2,3-propántriylester kys. hexadekánovej, C51H98O6,
(C15H31CO-O) 3C3H5, Mr 807,29; vyskytuje sa v tukoch.
tripalmitín − tripalmitid.
tripamid − syn. toripamid; 3-(aminosulfonyl)-4-chlór-N-(oktahydro-4,7-metan-2H-izoindol-2-yl)benzamid,
C16H20CIN3O3S, Mr 369,87; sulfónamid s diuretickým a vazodilatačným účinkom; antihypertenzívum,
®
®
®
diuretikum (ADR-033 , E-614 , Normonal ).

Tripamid

tri|para − [tri- + l. parere rodiť] fertipara, ţena rodiaca tretíkrát.
triparanol − 4-chlór--[4-[2-(dietylamino)etoxy]fenyl--(4-metylfenyl)benzénetanol, C27H32CINO2, Mr
438,00; antilipemikum, inhibítor syntézy cholesterolu; bol stiahnutý z trhu pretoţe, vyvoláva vznik tzv.
®
triparanolového sy. (alopecia, polióza, ichtyóza, impotencia a ireverzibilná katarakta)(Acosterina ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Clotrox , Diticyl , Drenaren , Hipocolestina , Metasqualene , Sclane , Trikosteror , Triparin ,
®
®
®
Tropalin , Valip , Verdiana ).

Triparanol

tri|paréza − [triparesis] čiastočné ochrnutie (→paréza) troch končatín; por. triplégia.
tri|partitus, a, um − [tri- + l. pars diel, časť] trojdielny.
®

Tripedia − vakcína proti diftérii, tetanu (toxoid) a acelulárnemu čiernemu kašľu.
9

,

tripelenamín − N,N-metyl-N -(fenylmetyl)-N -2-pyridinyl-1,2-etándiamín, C16H21N3, Mr 255,5; derivát
®
®
pyridínu pouţívaný ako hydrochlorid al. citrát, antihistaminikum (Azaron Dehistin , Pyribenzamin ,
®
®
®
PBZ , Tonaril , Vetibenzamina ).

Tripelennamín

tri|peptid − peptid, kt. pri hydrolýze poskytuje 3 aminokyseliny (napr. glutatión).
tripeptidylpeptidáza − EC 3.4.14, skupina enzýmov z triedy hydroláz, kt. katalyzujú štiepenie
tripeptidových zvyškov z voľného N-terminálneho konca peptidu alebo polypeptidu.
Triperidol (McNeil) − trifluperidol.
Tripervan (Roer Bellon) − vazodilatans; vinkamín.
Tripesove obklady − modifikované →Priessnitzove obklady. Namiesto studenej vody sa pouţíva
studený nálev z byliniek, čím sa zvýši jeho účinok. Bylinné oblady sú veľmi účinné. Pri reumatických
bolestiach kfbov sa pouţíva Symphytum offícinale so ţihľavou (Urtica dioica) a Equisetum arvense. Ú
detí pri suchom kašli sa na prsiach prikladajú oblady s rumančekom (Matricaría chamomilla), Thymus
serpyllum a Verbascum thapsiforme. Na hnisavé rany sa prikladajú obklady s repíkom lekárskym
(Agrímonia eupatona), Achillea millefoium, skorocelom (Plantago lanceolata) a jahôd nikom (Fragaria
vesca).
tripetroselín − syn. glyceryltripetroselinát, glyceryltriester kys. petroselínovej.
Triphacyciin − antibiotikum; tetracyklín.
Triphal
−
[(4-karboxy-2-benzimidazolyl)tio]zlato;
auro-tiobenzimidazol-4-karboxylát,
CsH4AuN2NaO2S, Mr 412,13; dihydrát je svetloţltý prášok (Aurothiol).
tri|phalangia, ae, f. − [tri- + g. falanx článok prsta] vyvinutie 3 článkov prsta namiesto normálnym
dvom.
®

Triphasil (Wyeth) − kombinácia levonorgestrelu a etinylestradiolu.
®

Triphenidyl − anticholínergikum, antiparkinsonikum; tri-hexyfenidylhydrochlorid.
®

Triphenylcarbinol − antineoplastikum; trimetrexát.
®

Triphosaden − koenzým; ATP.
®

Triphthasine − antipsychotikum; trifluoperazín.
®

Triphylite − lokálne anestetikum; lidokaín.
Tripierova amputácia − [Tripier, Léon, 1842 − 1891, fŕanc. chirurg] amputácia podobná Chopartovej,
s tým rozdielom, ţe sa odstraňuje aj časť priehlavku.
tripiperazíndicitrát − piperazíncitrát; anthelmintikum.
triple automatisme mental − [franc.] Cléramhaultov výraz (1942) pre patol. prejavy, kt. prítomnosť
tvorí zákl. kritériá tzv. psychose hallucinatoire chronique. Patrí sem triáda: 1. senzoriálne a senzitívne
automatizmy (halucinácie rôznych modalít); 2. ideo-verbálne automatizmy (vyzradzovanie,
komentovanie, kradnutie, vysielanie myšlienok ap.); 3. psychomotorické automatizmy (pocity, ţe
pohyby sú vynucované, slovné artikulácie vkladané ap.).
tri|plegia, ae, g. − [tri- + g. plégé rana] triplégia, obrna 3 končatín.
tri|pletový stav − označenie spinového stavu 2 elektrónov, napr. v metylénovom karbéne, t. j.
neutrálnej častice, kt. má 2 voľné elektróny. Ak spiny týchto elektrónov nie sú spárené (CH2↑↑),
metylénový karbén existuje v t. s. a má vlastnosti diradikálu. Karbén v tomto stave je menej
reaktívny ako v singletovom stave, z kt. vzniká prijatím energie za inverzie (zmeny) špinu jedného z 2

elektrónov.
tri|plex, icis − [l.] trojitý, trojnásobný.
tri|plicitas, atis, f. − [1. triplex trojnásobný] triplicita, trojnásobný výskyt chorobného procesu u toho
istého pacienta; anomália charakterizovaná čiastočným rozdelením na 3 časti („zrastené trojčatá'').
tri|pl|oideus, a, um − [g. triplús trojitý + g. eidos podoba] triploidný, trojnásobný počet chromozómov.
trip|l|oidia, ae, f. − [g. triplús trojitý + g. eidos podoba] triploidia, tri sady chromozómov.
tri|plop|ia, ae, f. − [g. triplús trojitý + g. opsis videnie] trojité videnie.
tri|plo-X-ženy − syn. XXX ţeny, superfemale, X-triploidia. Osoby so 47 chromozómami vrátane 3
chromozómov X vo všetkých somatických bunkách alebo ich časti. Vyskytuje sa podľa Nielswena v 1
‰ novonarodených dievčat. Somaticky ide o normálny genotyop a pp.normálnu fertilitu. Sklon k
predčasnej menopauze. Mierna kongenitálna anomália sa vyskytuje v 36 %, väčšia v 7 %. IQ je v 1/3
prípadov 70 - 89, v 3 % < 30. V 2/5 prípadov je spomalený vývoj reči. Častejší je výskyt zníţenej
sociability, zníţené psychomotorické tempo, malá slovná zásoba, vzťahovačnosť. U schizofreničiek je
výšky 4,6 % (na rozdiel od očakávanej prevalencie 1 %> novonarodených dievčat).
tri|pódia, ae, f. − [tri- + g. pús-podos noha] tripódia, anomália s 3 dolnými končatinami.
tripolis − jemne zrnitá, biela alebo sivá, porézna kremíková rada, amorfná forma SiO2. Pouţíva sa
ako abrazívum a filter.
tripolyfosforečnan sodný − angl. sodium tripolyphosphate, STPP, poly, pentanátriumtrifosfát,
NasPsOio, Mr 367,91. Pouţíva sa na zmäkčovanie vody (vápnik a horčík sa sekvestruje z rozt. bez
zráţania); peptizačné činidlo, emulzifikátor, konzervans a i. Mierne dráţdi koţu a sliznice.
Tripoton − antihistaminikum; feniramín.
triprolidín − 2-[l-(4-metyl(fenyl)-3-(l-pyrolidinyl)-1-propenyl]-pyridín, C19H22N2, Mľ 278,38; antagonista
H1-receptorov, antihistaminikum (hydrochlorid monohydrát C19H23ClN2 . H2O −
®
®
®
®
®
®
®
Actidil , Actilidon , Alleract , Pro-Actidil , Pro-Entra , Vene , 195. C51 ).

Triprolidín
®

Triptide − glutatión.
®

Triptil (Merck & Co.) − antidepresívum; protriptylín.
®

Triptisol - antidepresívum; amitriptylín.
®

Tript-Oh (Sigma-Tau) − antidepresívum, antiepileptikum; 5-hydroxytryptofán.
6

triptorelín − faktor uvoľňujúci 6-D-tryptofánluteinizačný hormón; 6-D-tryptofán-LH-RH; D-trp -LHRH; D6
Trp LRH; D-trp − gonadorelín; détryptoréline, C 64H82N18O13, Mr 1311,47; syntetický peptid, agonista
®
®
®
LH-RH, pouţíva sa v th. karcinómu prostaty [AY 25650 , Wy 42462 , Wy 42422 ; octan
®
C64H82N18O13.xC2H4O2 (x = 1 - 1,5) − Decapeptyl ].
5oxoPro−His−Trp−Ser−Tyr−D-Trp−Leu−Arg−Pro−Gly−NH2
®

Triptycene − anticholmergikum, antispazmodikum; tiemóniumjodid.
tri|pus, podis, m. − [tri- + g. pús-podos noha] trojnoţka.
Tripus coeliacus (Halleri) − truncus caelicacus; rozdelenie a. coeliaca na 3 vetvy: a. gastrica
sinistra, a. hepatica communis a a. lienalis.

tri|pygus, i, m. − [tri- + g. pygé análny otvor] anomália rozdelená v dolnej oblasti tela na 3 rôzne
vyvinuté časti.
2,4,6-tripyridyl-s-triazín − 2,4,6-tri-2-pyridyl-s-triazín, TPTZ, C18H12N6, Mr
spektrofotometrické stanovenie ţeleza.

312,34; činidlo na

2,4,6-tripyridyl-s-triazín

tri|quetrus, a, um - [1.] trojhranný, trojboký.
®

Triquilar dr. (Schering AG, Berlin) − kombinovanýtrojfázovýantikoncepčný prostriedok.
Zloţenie: Ethinylestradiolum 30 g + Levonorgestrelum 50 g v 1 svetlohnedej tbl. Ethinylestradiolum
40 g + Levonorgestrelum 75 g v 1 bielej poťahovanej tbl. Ethinylestradiolum 30 g + Levonorgestrelum 125 g v 1 okrovej poťahovanej tbl.
®

®

Tri-Regol tbl. obd. a Triregol 21 + 7 tbl. obd. (Gedeon Richter) − kombinovaný trojfázový
antikoncepčný prostriedok. Zloţenie: Ethinylestradiolum 30 \xg + Levonorgestrelum 50 \ig v 1
ruţovej poťahovanej tbl. Ethinylestradiolum 40 jng + Levonorgestrelum 75 jxg v 1 bielej poťahovanej
tbl. Ethinylestradiolum 30 ug + Levonorgestrelum 125 ^ig v 1 ţltej poťahovanej tbl.
TRIS − rozt. trometamolu, Infusio trometamoli, rozt. tris-hydroxyamínometánu. Pouţíva sa ako
alkalizačný prostriedok pri ťaţkých metabolických acidózach v koncentrácii 36,3 g/l (pH 10,2).
Miestne dráţdi, a nepriaznivo ovplyvňuje dýchacie centrum. Neţiaduce účinky sa zmenšia, ak sa
pH r. upraví na 8,2 − 8,6 kys. octovou. Môţe sa sterilizovať. TRIS má charakter zásady, s kys. tvorí
soli, pretoţe je akceptorom protónu, TRIS môţe ľahko prenikať do buniek a korigovať aj
®
intracelulárnu acidózu (Trometamol ).
®

Tris (Trenimon) − alkalizačná látka; trometamín.
trisacharidy − cukry zloţené z troch molekúl monosacharidov, napr. rafinóza zloţená z D-galaktozy,
D-glukózy a D-fruktózy
®

Trisamine − alkalizačná látka; trometamín.
®

Tris Amino (Comm. Solvents) − alkalizačná látka; trometamín.
Trisatin − katartikum; triacetyldifenolizatín.
tris-BP − 2,3-dibróm-1-propanolfosfát (3:1), C9H 15Br6O4P, Mr 697,93; protihorľavá látka, predtým sa
pouţívala pri detskej spavosti (sleepwear); pokladá sa za karcinogén
R
®
®
(Apex 462-5 , Firemaster LV-T 23P , FiremasterT23P ,
®
®
®
®
FlammexAP , Flammex T23P , FyrolHB 32 , T 23P ).

®

Tísedyl − trifluperidol.
®

®

Trisequens tbl. obd. a Trisequens Forte tbl. obd. (Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd) - estrogén, kt. sa
pouţíva v th. deficitu estrogénov u ţien v perimenopauze vrátane osteoporózy. Zloţenie: Trisequens:
12 modrých tbl.: Estradiolum hemihydricumn 2,07 mg (= 2mg estradiolu); 10 bielych tbl.:
Estradiolum hemihydicum 2,07 mg (= 2 mg estradiolu) + Norethisteroni acetas 1 mg. Trisequens
forte: 12 ţltých tbl.: Estradiolum hemihydricum 4,13 mg (4 mg estradiolu); 10 bielych dr,: Estradiolum

hemihydricum 4,13 mg (= 4 mg estradiolu) + Norethisteroni acetas 1 mg; 6 červených tbl.: Estradiolum
hemihydricum 1,03 mg (= 1 mg estradiolu).
tris(hydroxymetyl)nitrometán − syn. trimetylonitrometán; 2-(hydroxymetyl)-2-nitro-l,3-propándiol,
C4H9NO5, Mr 151,12; baktericídna látka pre neţivé objekty (cirkulujúce priemyselné vodné systémy,
rezné mastivo, Dráţdi koţu a sliznice.
NO2
|
HOOCH2CCH2OH
|
CH2OH tris(hydroxymetyl)nitrometán
®

Trisiston dr. (Jenapharm GmbH und
Tris(hydroxyrnetyi) Co. KG, Jena) − kombinovaný trojfázový
antikoncepčný prostriedok. Zloţenie: Levonorgestrelum 50 g + Ethinylestradiolum 30 g v 1
červenohnedom dr. Levonorgestrelum 75 g + Ethinylestradiolum 40 g v bielom dr. Levonorgestrolum
125 \xg + Ethinylestradiolum 30 g v okrovom d r.
triskaideka|fóbia − chrobný strach z čísla 13.
trismus, i, m. − [g. trismos škrípanie] trizmus, tonické kŕče ţuvacieho svalstva, kt. znemoţňuje otvorenie
úst. Ide o obnojstranný toxický a tonický kŕč spojený so stuhnutosťou šijového a brušného svalstva. Keď
stav sprevádza aj kŕč mimickébo svalstva, nadobúda tvár vzhľad krutého úsmevu, tzv. risus sardonicus.
Vyskytuje sa typicky pri tetane alebo pri rozšírení zápalu krčných mandlí do okolitých tkanív.
tri|somia, ae, f. − [tri- + g. sóma telo] trizómia.
®

Trisomin (Lilly) − antacidum; kremičitan horečnatý.
®

Trisoralen (Elder) − pigmentačná látka, fotosenzibilizátor; trioxsalén.
tristearín − 1,2,3-propántriylester kys. oktadekánovej; glyceryltristearát; stearín, C57H110O6, Mr 891,45;
nachádza sa v mnohých ţivočíšnych a rastlinných tukoch, najmä v tvrdých, ako je kakaové maslo a
loj. Je to biely prášok. Predtým sa z neho vyrábali sviečky.
®

Tris-steril − alkalizačná látka; trometamín.
®

Tristat (Salsbury) − prípravok, kt. obsahuje antibiotikum, kokcidiostatikum nitromid.
tri|stiachiasis, is, f. − [tri- + g. stichos rad] tristichiáza, vyvinutie 3 radov brv (vordená anomália).
tristi|mánia, ae, f. − [l. tristis smutný + g. maniá vášeň] tristimánia; výraz Benjamína Rusha pre
agitovanú depresiu, melanchóliu.
tristis, e − [l.] smutný, zarmútený.
Tristov-Hargreavesov test − psychol. test zorad'ovania predmetov (farba−forma); variant
Hanfrnannovho-Kasaninovho testu (tvorba kategórií).
®

Tris (Trenimon) − antineoplastikum; triazichón.
®

Trisustan − vazodilatans; trolnitrátfosfát.
®

Trisweet (Searle) − sladidlo; aspartát.
®

Tritace 1,25; 2,5 a 5 tbl. (Hoechst-Biotika s. r. o., Martin) − Ramiprilum 1,25; 2,5 alebo 5 mg v 1 tbl.;
antihypertenzívum, dlhodobo pôsobiaci inhibítor ACE.
trit|a|nomalia, ae, f. − [g. tritos tretí + g. alfapriv. + g. nomos zákon] tritanomália, zníţená citlivosť na
modrú farbu, čiastočná farbosleposť, miernejšia forma tritanopie.
tritan|op(s)ia, ae, f. − [g. tritos tretí+anopsia zraková porucha] neschopnosť rozoznávať modrofialovú farbu
(tretiu zákl. farbu − modrú); chýba tretí pigment čapíka, citlivý na modrú farbu. Ide o zriedkavý druh

farbosleposti. Miernejšia forma sa nazýva tritanomália.
®

Tritanrix HEPB inj. (SmithKline Beecham Biologicals S. A., Rixensart) − Diphtheriae anatoxinum
min. 30IU + Tetani anatoxinum min. 60 IU, usmrtené baktérie Bacterium pertussisicum min. 4 IU +
Antigenum tegiminis hepatitis B (r-DNA povrchový antigén hepatitídy B) 10 g v 1 ľudskej dávke (0,5
ml). Imunopreparát, očkovacia látka na aktívnu imunizáciu proti diftérii, tetanu, pertussis a hepatitíde B
pre deti > 6-týţd.
Triteren

®

− diuretikum; triamterén.

triterpény − terpény s 30 kruhmi atómami uhlíka v molekuly zloţenej z izoprénových jednotiek, napr.
skvalén C30H50; →terpenoidy.
®

Tritheon (Ortho) − antiprotozoikum účinné proti trichomonádam; aminitrozol.
®

Trithiadol (Sterwin) − kokcidiostatikum, obsahuje 50 % bitionolu, 10 % metiotriazamínu a síran
vápenatý.
®

Trithio − choleretikum; anetoltritión.
®

Trithion (Stauffer) − inhibítor cholínesterázy, miticídum, insekticídum; karbofenotiób.
trithiozinum − tritiozín.
triticeus, a, um − [l.] pšeničný, podobný pšeničnému zrnu.
triticum, i, n. − [l.] pšenica.
tritiozín tritiozín − trithiozinum; syn. sulmetozín; 4-[tioxo-(3,4,5-trimetoxyfenyl(metyl]morfolín,
C14H19NO4, Mr 297,37; neanticholínergický inhibítor sekrécie ţalúdkovej
®
®
šťavy (ISF2002 , Tresanil ).
Tritiozín

Tritisan

®

(Hoechst) − fungicídum; chintozén.
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tritium, i, n. − triterium, T alebo H, Ar 3,016, existuje v diatómovom stave, Mr 6,032. Je to rádioizotop
H, kt. sa vyskytuje v prírode, celkový obsah molekulového plynného t. v atmosfére je len 11 g. Jeho
polčas je 12,26 r. Je to emitor elektrónov, slabý betaţiarič. Prvýkrát ho pripravil bombardovaním kys.
6
deuterofosforečnej rýchlymi deuterónmi Oliphant a spol. (1934). Komerčne sa pripravuje z Li
bombardovaním pomalými neutrónmi. T slúţi na výrobu termonukleárnych zbraní (vodíkové bomby):
energia sa uvoľňuje bombardovaním deuterónmi podľa reakcie:
1
3H

1

2

+ 2H → 4He +

0
1n

+ 18 Mev

Široko sa vyuţíva ako rádioaktívny marker v chem., biochem. a biol. výskume.
tritochalín

−

syn. tritokalín, 7-amino-4,5,6-trietoxy-3-(5,6,7,8-tetrahydro-4-metoxy-6-metyl-153dioxolo[4,5-g]izochinolín-5-yl)-l(3H)izobenzofuranón,
C26H32N208,
Mr
500,57;
®
®
antihistaminikum
(554L ,
Hypostamin ,
®
®
Inkibostamin , Livalfa ).
Tritochalín

tritokalín − tritochalín.
tritolylfosfát − tris(metylfenyl)ester kys. fosforečnej; trikrezylfosfát, C21H21O4P, Mr 368,36; pouţíva sa
®
pri výrobe plastov, protihorľavá látka, rozpúšťadlo nitrocelulózy, prímes do benzínu a i. (TCP , PX-

®

®

®

®

917 , Celluflex , Kromitex , Lindol ).
Tritolylfosfát

Tri-o-tolylfosfát − tri-o-krezylfosfát, bezfarebná alebo svetloţltá kvapalina, jedovatá. Pouţíva sa pri
výrobe plastov, lakov. Po poţití vzniká nauzea, vracanie, hnačka, pri ťaţšej otrave polyneuritída, kt.
progreduje do paralýz končatín.
tritol − trinitrotoluén.
®

Triton N (Rohn & Haas) − antipsychotikum; trifluperidol.
®

Triton X-100 (Rohm & Haas) − neiónový detergent pouţívaný ako laboratórne činidlo napr. pri izolácii
integrálnych membránových proteínov; oktoxynol.
®

Triton A-20 (Rohm & Haas) − mukolytikum; tyloxapol.
®

Triton WR-1339 (Rohm & Haas) − mukolytikum; tyloxapol.
tritopín − syn. laudanidín; látka, kt. sa nachádza v ópiu; má podobné účinky ako strychnín.
®

Tritoqualine − antihistaminikum; tritochalín.
®

Tritox (Pitman-Moore) − herbicídum; kakodylát sodný.
®

Trittico (Angelini Francesco) − antidepresívum; trazodón.
trituratio, onis, f. − [l. terere trieť] triturácia, trenie jemné rozmelňovanie tuhej látky na prášok.
triturované prášky - pulveres triturati, zmesi veľmi účinných látok s mliečnym cukrom v pomere
1:9,1:99, 1:999. Pouţívajú sa pri naväzovaní < 50 mg liečiva, aby sa zmenšila chyba váţenia.
Pripravujú sa aj ako rozi, kt. však majú obmedzený čas skladovania (1 − 4 týţd.).
trittis, a, um − [l. terere trieť] trený, rozotrený.
®

Triumph (Ciba-Geigy) − nematocídum, insekticídum; izazofos.
triuret − diamid kys. diimidotrikarbónovej, karbonyldiurea, C3HN4O3, H2NCONHCONHCONH2, Mr
146,11; pripravuje sa pôsobením fosgénu na močovinu.
®

Triurol (Lundbeck) − rtg kontrastná látka; acetrizoát sodný.
trivakcína − vakcína proti trom chorobám, napr. proti osýpkam, parotitíde a rubeole.
®

Trivaline (E. Merck-Clévenot) − antivirotikum, antiparkinsonikum; amantadín.
®

Trivastal (Pharmacodex) − lokálne anestetikum; piribedil.
®

Trivazol − antiprotozoikum účinné proti trichomonádam; metronidazol.
Trivitan − vitamín D3.
®

Trivivac inj. sicc. (Sevapharma) − Vaccinum morbillorum vivum (Schwarz) min. 6 320 TKD50 +
Vaccinum parotitidis vivum (Jery 1 Lynn) min. 79 600 TKD50 + Vaccinum rabeolae vivum (Wistar RA 27/3)
min. 6 320 TKD50 v 0,7 ml (/I dávka); imunopreparát na aktívnu imunizáciu proti osýpkam, parotitíde a
ruţienke detí a vnímavých osôb. Očkuje sa od 15. mesiaca ţivota s. c., ďalšia dávka sa podáva za 6 −
10 mes. po prvej dávke. Ochrana nastupuje do 4 týţd. po očkovaní a pretrváva dlhodobo.
Kontraindikáciou sú horúčkové choroby a ich rekonvalescencia (2 týţd.), imunodeficienté stavy
vrátane chorôb, kt. ich vyvolávajú, aktívna a neliečená tbc, org. poškodenie CNS a gravidita. Aţ 30
% očkovaných má zvýšené teploty do 39 C, príznaky kataru horných dýchacích ciest
a konjunktivitídu, edém regionálnych uzlín, a to medzi 6. a 12. d po očkovaní. Incidencia

postvakcinačnej encefalitídy je 1 na 1 milión očkovaných.
®

Trizivir tbl. flm. (Glaxo Wellcome Operations Ltd., Ware) − Abacaviri sulfas 351 mg (= 300 mg
abakavíru) + Lamivudinum 150 mg + Zidovudinum 300 mg v 1 poťahovanej tbl.; chemoterapeutikum,
antivirotikum.Pouţívsa vth. dospelých pacientov s AIDS.
®

Trizma (Sigma) − alkalizačná látka; trometamín.
tri|zómia − [trisomia] prítomnosť 3 homologických chromozómov v diploidnom jadre; gen. porucha, pri
kt. je určitý chorozóm v bunke v počte 3 namiesto normálneho počtu 2. Patrí sem: 1. →Downova
choroba (najčastejšia forma t., obyčajne ide o trizómiu chromozómu 21); 2. Patauov sy. (1960)
t. chromozómovej skupiny 13 − 15; 3. Edwardsov sy. (1960; t. skupiny 17 − 18); 4. t. 18q (delécia
dlhého ramienka chromozómu 18 (De Gruchyho sy, 1964); 5. t. 5q (Lejeuneov sy. cri du chát); 6. t 8
(t. C, de Gruchyho sy., 1971); 7. t. 22 (Hsuov sy., 1971); →syndrómy.
tŕň – l. spina.
Tŕň bedrový predný dolný – angl. spine iliac anterior, inferior; l. →spina iliaca anterior inferior.
Tŕň bedrový predný horný – angl. spine iliac anterior, superior; l. →spina iliaca anterior superior.
Tŕň bedrový zadný dolný – angl. spine iliac posterior, inferior; l. →spina iliaca posterior inferior.
Tŕň bedrový zadný horný – angl. spine iliac posterior, superior; l. →spina iliaca posterior superior.
Tŕň bradový dolný – angl. spine genial, inferior; spine mental, inferior; l. →spina genae inferior,
spina mentalis inferior
Tŕň bradový horný – angl. spine genial, superior; spine mental, superior; l. →spina genae superior,
spina mentalis superior
Tŕň bubienkový malý – angl. spine tympanic, lesser; l. →spina tympanica minor.
Tŕň bubienkový veľký – angl. spine tympanic, greater; l. →spina tympanica.
Tŕň kosti čelovej kladkový – angl. spine, trochlear; l. →spina trochlearis.
Tŕň kosti čelovej nosový – angl. spine, nasal; l. →spina nasalis.
Tŕň kosti klinovej – angl. spine of sphenoid bone; l. →spina ossis sphenoidalis.
Tŕň kosti sedacej – angl. spine, ischial; l. →spina ischiadica.
Tŕň nadzvukovodový – angl. spine, suprameatal; l. →spina suprameatalis, spina suprameatica.
Tŕň nosový predný – angl. spine nasal, anterior; l. →spina nasalis anterior.
Tŕň nosový zadný – angl. spine nasal, posterior; l. →spina nasalis posterior.
Tŕň závitu – angl. spine of helix; l. →spina helicis.
Tŕne podnebné – angl. spines, palatine; l. →spinae palatinae
tRNA − transferová RNA, ktorá prenáša aminokyseliny pri tvorbe proteínov v bunke. Obsahuje tzv.
antikodón (kombináciu 3 nukleotidov), ktorý je komplementárny ku kodónu a umoţňuje tak
zaradenie poţadovanej aminokyseliny do tvoriaceho sa reťazca bielkoviny podľa príslušnej
dedičnej informácie uloţenej v géne a pri translácii predstavovanej kodónmi v mRNA. Štruktúr
tRNA má charakter tzv. ďaleninového listu. V prim. štruktúre sa vyskytujú typické obrátené
repetívie, ktoré podmieňujú sek. usporiadanie molekuly tRNA. Skladá sa zo 4 ramien, pričom 3
z nich (pseudouridínové, dihydrouridínové a antikodónové) obsahujú zsúčasne aj smyčku.
Akceptorové rameno obsahuje 5, a 3, voľné konce RNA. Okrem ramien je na tRNA ešte variabilná
smyška s premenlivou dĺţkou. V molekule tRNA sú zastúpené atypické bázy, ktoré vznikajú

enzýmovou modifikáciou (→dihydrouridín, →pseudouridín, →inozín, →metylguanozín); →RNA.
Izoakceptorové tRNA − molekuly tRNA, ktoré sa líšia svojím antikodónom, ale viaţu rovnakú
aminokyselinu; je následkom toho, ţe jedna aminokyselina je kódovaná viacerými kodónmi.
Trnka, Václav − (1737 − 1791) prof . lekárskej fakulty Trnavskej univerzity. Pochádzal z Tábora.
Pôsobil ako prof. anatómie, neskôr po presťahovaní univerzity do Budína všeobecnej patológie a
vnútorného lekárstva. Je autorom prác o intermitentnej, resp. hektickej horúčke, seróznom výpotku,
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